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Abstrak
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan merupakan sumber daya alam yang
harus dilestarikan, haruslah memberi manfaat sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan rakyat dan kelangsungan mahluk hidup lainnya, oleh karena itu
pengelolaan harus dilakukan dengan bijaksana, yang artinya jangan sampai
pengelolaan lingkungan alam di sekitarnya, mengakibatkan dampak negatif
yang berupa pencemaran atau pengerusakan lingkungan, (environmental
pollution)
Usaha untuk melindungi dan mengamankan pencemaran lingkungan dilakukan
untuk menjaga dan membatasi kerusakan-kerusakan dari hasil-hasil produksi
atau industri yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan karena perbuatan
manusia. Disamping itu, perlindungan terhadap lingkungan perlu dilakukan
secara sistematis dan terpadu, guna mempertahankan dan menjaga hak-hak
negara atas sumber daya alam.
Dalam pembangunan berkelanjutan saat ini perlu langkah-langkah singkronisasi
dari berbagai aspek lingkungan hidup, sosial maupun ekonomi hal ini merupakan
salah satu strategi pembangunan dalam mensejahterakan rakyat. Sejak
diterbitkan Nomor 32 Tahun 2009 tantang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, telah banyak program pemerintah untuk mengantisipasi
terjadinya pencemaran dan atau kerusakkan lingkungan hidup hal ini dapat
dilihat dari tahapan-tahapan
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
kata kunci: Perlindungan dan Pengelola
Pembangunan, Kesejahteraan rakyat.

Lingkungan

Hidup,

Strategi

Abstract
Environmental protection and management is a natural resource that must be
conserved, must provide maxinum benefit for the walfare of the people and the
survival of other living creatures, therefore management must be carried out
wisely, which means not to manage the surrounding natural environment,
resulting in negative impacts in the form of pollution or damage to the
environment, (environmental pollution).
Efforts to protect and secure environmental pollution are carried out to protect
and limit the damage from production or industrial products caused by
environmental pollution due to human action. Besides that, protection of the
environment needs to be carried out in a systematic and integrated manner, in
order to maintain and safeguard state right to natural resources.
In the current sustainable development, synchronization steps from various
environmental, social and economic aspects are needed, this is one of the
development strategies in the welfare of the people. Since its issuance Number
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32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, many
goverment programs to anticipate the occurrence of pollution and or damage to
the environment can be seen from the stages on planning, utilization, control,
maintenance, supervision and law enforcement.
key words: Environmental Protection and Management, Development Strategy,
People' s Welfare

I.

PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang Masalah

Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan
iklim. dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, tergantungnya
ketersediaan air, tersebarnya hama dan

penyakit tanaman serta penyakit

manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan
punahnya keanekaragaman hayati. Ketersedian sumber daya alam secara
kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan
membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat.
Kegiatan pembangunan mengandung risiko terjadinya pencemaran dan
kerusakan Lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya
tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya
menjadi beban sosial. Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola
secara baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan
asas keadilan. selain itu, pengelolaan

lingkungan hidup harus memberikan

kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip
kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan
penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan saat ini menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa
suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.
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2.

Rumusan Masalah
a.

Apakah Pencemaran Lingkungan Sangat Menperngaruhi Lingkungan
Sekitarnya ?

b.

Bagaimanakah upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pencemaran
Lingkungan Hidup ?

c.

Apakah Penegakan hukum Lingkungan Dapat dilakukan Sedini
Mungkin ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach).
Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun
teknik pengumpulan data dengan pengumpulan bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data ini
berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli
mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti. Data
yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut :
editing, mengevaluasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian
dan meng-sistemasikan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan
kegiatan analisis yakni menyelesaikan tahap pengumpulan data, diklasifikasikan
ke dalam beberapa kategori untuk kemudian dihubungkan dengan teori guna
pengambilan kesimpulan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencemaran Lingkungan Sangat Mempengaruhi Lingkungan Sekitarnya
Pembangunan dalam bidang Industri tidak dapat dibatasi, namun perlu diikuti
dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan terpadu,
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini, dimaksudkan untuk
menjaga pencemaran lingkungan secara keseluruhan yang dilakukan oleh badan
hukum maupun masyarakat.
Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang (UUP2LH)
sebagai berikut :
" Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampai baku mutu lingkungan hidup yang
telah ditetapkan. "
Untuk mengetahui arti pencemaran lingkungan hidup. Banyak para ahli telah
mendifinisikannya diantara ;
Menurut Ruchiyat, Pencemaran Lingkungan mengandung pengertian, pengo
toran dan pemburukan lingkungan. Hal tersebut semakin lama kian meng
hancurkan apa yang di kotorinya atau di burukannya sehingga akhirnya dapat
memusnahkan setiap yang dikotorinya. (Raja Agung, 2006)
Selain itu Niniek Suparno, mengatakan tentang pengertian pencemaran lingkung
an adalah, apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam
lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorsi, maka dikatakan
bahwa lingkungan itu tercemar. (Raja Agung, 2006)
Beberapa definisi di atas bahwasanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup begitu sangat berharga bagi mahluk hidup, mengingat dampak negatif
yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan saat ini. begitu pula
upaya secara terus menerus penting dikembangkan guna pengedalian dampak
lingkungan sejak dini.
2. Upaya Pemerintah Dalam mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup
Dengan banyaknya pembuangan limbah yang dihasilkan pabrik-pabrik, usaha
kecil, menengah maupun besar, memiliki resiko pencemaran lingkungan
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dikemudian hari, antisipasi tehadap pencemaran lingkungan hidup ini sangat
diperlukan saat ini. Hal tersebut menunjukkan peran Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menjadi salah satu
program prioritas.
Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam bidang lingkungan hidup, telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah serta peraturan di
bawahnya, sehingga pemerintah daerah dalam melaksanakan programnya secara
wajib berkordinasi dan terpadu bersama-sama dengan unsur pemerintahan pusat,
sesuai tugas yang diemban dan wewenang masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan tersebut.
Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 sebagai berikut :
" Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah Upaya sistematis
dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakkan lingkungan
hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan pengawasan, dan penegakan hukum. "
Sesuai pasal diatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Per
lindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup, mencantumkan tugas dan
wewenang Pemerintah hal ini tertuang dalam pasal 63 ayat (1) yang menyatakan
sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Menetapkan kebijakan nasional;
Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
Menyelenggarakan inventaris sumber daya alam nasional dan emisi gas
rumah kaca;
Mengembangkan standar kerja sama;
Mengoordinasi dan melaksanakan pengadilan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup;
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati
dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan
hayati produk rekayasa genetik;
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak
perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
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k. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai b3, limbah, serta limbah
b3;
l. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan
laut;
m. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;
n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan
kepala daerah;
o. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan
perundangundangan;
p. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
q. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian
perselisihan antaradaerah serta penyelesaian sengketa;
r. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan
masyarakat;
s. Menetapkan standar pelayanan minimal;
t. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
u. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
v. Mengoordinasikaan, mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan
teknologi ramah lingkungan hidup;
w. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
x. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup
y. Menerbitkan izin lingkungan;
z. Menetapkan wilayah ekoregion; dan aa. Melakukan penegakan hukum
lingkungan hidup.
Sedangkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dicantum dalam Pasal 63
(2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang
menyebutkan:
Pada Tingkat Pemerintah Provinsi, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
hidup, bertugas dan berwenang :
a.
b.
c.
d.
e.

Menetapkan kebijakan Provinsi
Menetapkan dan melaksanakan KLHS Tingkat Provinsi ;
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi.
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal UKL- UPL
Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas
rumah kaca pada Tingkat Provinsi.
f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
g. Menggoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
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h. Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan,
peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota ;
i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
j. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup ;
k. Mengoordinasikan dan menfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan
antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengke
l. Melakukan pembinaan bantuan teknis, dan pengawasan kepada
kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan.
m. Melaksanakan standar pelayanan minimal
n. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat
provinsi,
o. Mengelola informasi tingkat lingkungan hidup tingkat provinsi
p. Mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah
lingkungan hidup
q. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
r. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi
s. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
Tugas dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah diatas, juga di sing
kronisasikan dengan Pemerintah Daerah, dimana UUP2LH juga mencantumkan
tentang Tugas dan Wewenang pemerintah daerah terhadap perlindungan dan
pengelolaan ting kat kabupaten/kota, yang tertuang. dalam pasal 63 ayat (3)
menyatakan :
Dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kabupaten/
kota bertugas dan berwenangan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota.
Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota
Menetapakan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL ;
Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya dan emisi gas rumah kaca pada
tingkat kabupaten/kota
Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
Mengembangkan dan menerapkan intrumen lingkungan hidup
Menfasilitasi penyelesaian sengketa.
Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan
perundang-undangan;
Melaksanakan standar pelayanan minimal ;
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k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang
terkait denga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat
kabupaten/kota ;
l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota ;
m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan
hidup tingkat kabupaten/kota,
n. Memberi pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota ;
p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.
Dengan tugas dan wewenang pemerintah seperti diatas, dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah memiliki peran dan/atau tugas
maupun wewenang untuk mengatur program perlindungan maupun Pengelolaan
serta Penga wasan termasuk didalam memberikan sangsi secara administratif, hal
ini di cantumkan pada pasal 71 sampai dengan pasal 83 UUP2LH. Peran Tugas
dan Wewenang pemerintah daerah ini

tidak terlepas dari kebijakan negara

Indonesia pasca reformasi dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18
A ayat (1), menyatakan:
" Hubungan Wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan
kota,diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah "
Dilihat dari adanya perubahan tata negara ini, terutama dalam penanganan
bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup membuat banyak
dinamika yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain
itu undang-undang Lingkungan Hidup, memberikan peran kepada Provinsi dan
kabupaten/ kota untuk melaksanakan tugas dan wewenang. Dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mempertegas
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, ini merupakan bagian
dari urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayan dasar (Pasal 12 ayat 2
huruf e).
Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
dikatagorikan menjadi salah satu urusan pemerintahan concurrent yang wajib.
dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang lingkungan
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hidup.

Urusan pemerintahan

yang bersifat

concurrent

artinya

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan
wajib dan urusan pemerintah pilihan, sedangkan urusan pemerintah wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak terkait dengan
pelayanan dasar, sehingga untuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian subtansinya
merupakan pelayanan dasar.
Terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat concurrent dalam
undang-undang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 ayat (1) menyatakan sebagai
berikut :
" Pembagian urusan pemerintah konkuren antara Pemerintah Pusat dan
Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) UUPD, didasarkan pada Prinsip Akuntabilitas, Efisiensi, dan
eksternalitas serta Kepentingan strategis Nasional."
Sehingga pelaksanaan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup ini
pemerintah pusat maupun daerah terhadap tugas dan wewenangnya, diatur dalam
Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, seperti
dalam Lampiran huruf K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah
3. Penegakan Hukum Lingkungan Dapat Dilakukan Sedini Mungkin
a. Pengertian Penegakan Hukum
Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan men
serasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang
mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai
tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 1983),
Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih
lanjut sehingga akan tampak lebih nyata.
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Bila kita melihat hukum itu sendiri, maka bagaimana hukum dan peraturan
bekerjanya hukum dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo pengertian
penegakan hukum adalah:
“suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi
kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan disini tidak lain adalah pikiranpikiran bagian pembuat undang-undang yang merumuskan dalam peraturanperaturan hukum ini menjangkau kepada pembuatan hukum”. (Satjipto
Rahardjo, 1986)
Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa penegakan hukum merupakan sebuah wujud
dari peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang dan
secara sosiologis, efektivitas dari peraturan-peraturan tersebut dapat berlaku di
dalam masyarakat. Dengan demikian suatu peraturan perundang-undangan yang
telah dibuat oleh pembentuk undang-undang apabila tidak dapat diwujudkan atau
efektif dalam mengatur masyarakat maka dapat dikatakan bahwa penegakan
hukum tidak berjalan dan hukum itu tidak tegakkan.
Penegakan hukum pada hakekatnya bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan
perundang-undangan, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya
adalah demikian, sehingga pengertian Law anfoecement bagitu populer. Selain
dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan
hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa
pendapat-pendapat

yang agak

sempit tersebut

mempunyai

kelemahan-

kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan
hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.
b. Penegakan Hukum Lingkungan
Pada dasarnya penegakan hukum merupakan kewajiban seluruh lapisan
masyarakat pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat bagi upaya
penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan, seperti halnya penegakan
hukum pada umumnya dilaksanakan melalui sebagai jalur dengan berbagai
sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.
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Hal ini seperti dikemukakan oleh Koesnadi Hardjasoemantri yang mengatakan
bahwa:(Koesnadi 2005)
“ada pendapat yang keliru, seolah-olah penegakan hukum adalah sematamata tanggung jawab aparat penegak hukum. Penegak hukum adalah
kewajiban seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan
kewajiban menjadi mutlak. Masyarakat bukan hanya menjadi penonton
bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam
penegakan hukum”.
Penyidikan pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan
bagian akhir (sluitstuk) dari penegakan hukum. upaya yang menjadi prioritas
diperlukan penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan.
Pengawasan preventif ini ditunjukan kepada pemberian penerangan dan saran
serta upaya meyakinkan seseorang dengan kebijakan agar beralih dari suasana
pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.
Sehingga upaya yang terlebih dahulu dilakukan adalah bersifat complience, yaitu
pemenuhan

peraturan,

atau

penegakan

preventif

dengan

pengawasan

preventifnya. Artinya pelaksanaan sanksi baru ditempuh apabila upaya-upaya
preventif baik berupa penerangan, saran, kebijaksaan telah ditempuh.
Dalam penegakan hukum bidang lingkungan banyak cara yang dapat dilakukan
oleh pemerintah, stokholder maupun masyarakat luas, upaya upaya tersebut
dapat dilihat dari peraturan perundang undangan lingkungan hidup , dimana
undang-undang ini telah memberikan ketentuan aturan-aturan berupa Sanksi,
serta intrumen hukum administrasi, Tata Usaha Negara, Pidana maupun Perdata
secara jelas dan lengkap, sehingga dapat dilaksanakan upaya-upaya hukum
maupun tindakan hukum setiap saat kepada pelaku.
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KESIMPULAN DAN SARAN

IV.

1.

Kesimpulan
a.

Pemerintah dalam menerapkan aturan bidang lingkungan telah jelas tugas
dan wewenangnya secara kordinasi dan terpadu, sesuai dengan peraturan
per

undang-undangan,

hal

ini

dilaksanakan

guna

meminalisir

pengerusakan ling kungan sekarang dan yang akan datang.
b.

Upaya ini harus diikuti dengan implementasi aturan yang tegas terhadap
pelaku atau pehak-pihak yang melakukan pencemaran atau pengerusakan
lingkungan, baik itu instansi maupun perorangan,

sesuai dengan

kewenangan dan mandat hukumnya.
c.

Penggerusak ekosistem lingkungan yang rawan akan mengakibatkan
dampak serius bagi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan
masyarakat, untuk hal ini perlunya semua kalangan secara sadar
berpartisipasi terhadap pelestarian lingkungan hidup.
Saran

2.

a.

Pengawasan terpadu dan berkelanjutan dalam perencanaan maupun
pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup harus memiliki rutinitas yang
berkala, guna menjalankan amanat undang-

b.

undang.

Penindakan hukum terhadap pelaku bagi orang maupun badan hukum atas
pengrusakkan lingkungan diharapkan segera dilaksanakan dan tanpa
tebang pilih.

c.

Memulihkan

dan

pemeliharaan

lingkungan

hidup

bersama-sama

masyarakat memiliki program yang bersifat berkelanjutan.
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