
 

 

 

 

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN 

LAUT DI WILAYAH PESISIR TELUK LAMPUNG 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

Oleh 

 

JULIA SILVIANA 

1212011161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 

 

 

 



  Julia silviana 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT FOR MARINE POLLUTION  

IN THE GULF COASTAL LAMPUNG 

 

BY 

JULIA SILVIANA 

Natural resources must be guaranteed sustainability among others by maintaining the marine 

environment, marine pollution caused by industrial waste and household waste, 

environmental law enforcement against marine pollution can be seen in the law No. 32 of 

2009 concerning the control and management of the environment, to can also be seen more 

clearly in the Minister of Environment Regulation No. 51 of 2004 on water quality standard 

sea describing the sea water quality standards can be considered normal or polluted. The 

problems that exist in this research is how law enforcement against marine pollution in the 

region of the Gulf Coast Lampung and what factors are a barrier to enforcement against 

marine pollution in the region of the Gulf Coast Lampung approach method in the research 

conducted normatively empirically through the study of literature and research direct the 

research object by observation and interviews with respondents related to the problems 

examined. 

The results of that study environmental law enforcement against marine pollution in the Gulf 

Coast region of Lampung is not oriented aspects of law enforcement because of the lack of 

strict sanctions against the perpetrators of marine pollution in the Gulf Coast Lampung. 

Inhibiting factors in environmental law enforcement against marine pollution in the region of 

the Gulf Coast of Lampung is the lack of human resources in the enforcement of 

environmental law, the intent is the absence Investigator of the Environment (PPLH) in 

BPPLH Bandar Lampung duty to investigate any complaint from the public about violations 

of the environment, then the lack of supervision both supervision of rules or policies on the 

environment and the direct supervision of the site of the pollution, lack of coordination 

between the investigation authorities environment with the apparatus in this case the police in 

cases of environmental pollution, especially that occurred in the Coastal Lampung bay. 

 

Keywords: Law Enforcement, Marine Pollution, Coastal Region. 
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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARANLAUT 

 DI WILAYAH PESISIR TELUK LAMPUNG 

 

Oleh 

JULIA SILVIANA 

Sumber daya alam harus dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap mempertahankan 

lingkungan laut, pencemaran laut terjadi akibat limbah industri maupun sampah rumah tangga, 

penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut tersebut dapat dilihat dalam undang-

undang No 32 Tahun 2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk 

lebih jelas juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 

2004 tentang Baku Mutu Air Laut yang menjelaskan mengenai standar baku mutu air laut 

dapat dikatakan normal atau tercemar. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk 

Lampung dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum 

terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung Metode pendekatan dalam 

penelitian dilakukan secara normatif empiris melalui studi kepustakaan dan penelitian 

langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara terhadap responden 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

Hasil penelitian yaiu penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah 

Pesisir Teluk Lampung belum berorientasi pada aspek penegakan hukum karena belum 

adanya sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran laut di Pesisir Teluk Lampung. Faktor-

faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah 

Pesisir Teluk Lampung adalah kurangnya sumber daya manusia dalam penegakan hukum 

lingkungan, yang di maksud adalah tidak adanya Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup 

(PPLH) di BPPLH Kota Bandar Lampung yang bertugas menyidik setiap pengaduan dari 

masyarakat tentang pelanggaran terhadap lingkungan hidup, kemudian kurangnya 

pengawasan baik pengawasan terhadap peraturan atau kebijakan tentang lingkungan hidup 

maupun pengawasan langsung terhadap lokasi pencemaran tersebut, lemahnya koordinasi 

antara pejabat penyidik lingkungan hidup dengan aparat dalam hal ini kepolisian terhadap 

kasus pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di wilayah Pesisir Teluk Lampung. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencemaran Laut, Daerah Pesisir. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia 

untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat 

kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu 

ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.
1
 

Sumber daya alam harus dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap 

mempertahankan lingkungan laut. Pada kondisi yang menghubungkan bagi 

hakikat laut, juga sistem pengelolaan dalam mengupayakan sumber daya alam 

yang ada.Tumbuhnya kesadaran yang diciptakan mengordinasikan laut ataupun 

dalam memenuhi kebutuhan dari laut, merupakan langkah untuk mewujudkan 

pelestarian lingkungan laut, sekalian sumber yang terkandung dalam laut tidak 

terbatas.Didalam mengupayakan laut misalnya penangkapan ikan, jenis ikan yang 

berlebihan dengan menggunakan pukat harimau sangatlah berbahaya dan dapat 

                                                           
1
  J.G.Strake, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 1999, hal.3 
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menimbulkan kepunahan itu tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu yang 

pendek.
2
 

Pencemaran lingkungan laut sangat mendapat perhatian dunia dewasa ini, apakah 

itu secara Nasional, Regional maupun Internasional disebabkan karena dampak 

yang ditimbulkannya terhadap kelestarian lingkungan dan manfaat sumber daya 

alam yang ada di laut menjadi terganggu baik untuk kepentingan nasional negara 

pantai maupun bagi umat manusia keseluruhannya. 

Gejala pencemaran lingkungan laut (the pollution of marine environment) dalam 

dasawarsa terakhir ini banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak.Seperti 

terlihat dalam pembahasan melalui seminar dan symposium yang diselenggarakan 

baik di tingkat nasional, regional dan internasional, semua perhatian itu 

membahas dan mengkaji masalah lingkungan laut, sehingga mempertajam 

pengertian dan membangkitkan kesadaran tentang masalah lingkungan 

laut.Pengertian dan kesadaran ini secara umum mengandung arti bahwa masalah 

pencemaran lingkungan laut tersebut mengandung ancaman terhadap 

perikehidupan baik kehidupan manusia, hewan (fauna), maupun tumbuhtumbuhan 

(flora)
3
.Ketiga jenis perikehidupan ini mengisi lingkungan hidup atau “biosphere” 

diatas bola bumi menjadi terancam kelangsungan serta kelestariannya, karena 

terkena racunnya yang menimbulkan kemusnahan.Oleh karena itu arus dan angin 

air laut yang tercemar itu disebarkan kemana-mana secara merata dan 

mempengaruhi lingkungan laut.
4
 

                                                           
2
  P.Joko Subagyo, SH. Hukum Laut Indonesia,Jakarta, Reneka Cipta, 1991, hal.31 

3
 Arifin Siregar, Hukum Pencemaran Laut di Selat Malaka, Medan, Kelompok Studi 

Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1996,  hal.1 
4
  Ibid, hal. 6 
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Pencemaran lingkungan laut merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat 

bangsa-bangsa.Pengaruhnya dapat menjangkau seluruh aktifitas manusia di laut 

dan karena sifat laut yang berbeda dengan darat, maka masalah pencemaran laut 

dapat mempengaruhi semua negara pantai baik yang sedang berkembang maupun 

negara-negara maju, sehingga perlu disadari bahwa semua negara pantai 

mempunyai kepentingan terhadap masalah pencemaran laut.
5
 

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan undang-undang sebagai upaya 

pelestarian lingkungan, yaitu: 

1. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya 

2. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009 Pengendalian dan 

PengelolaanLingkunganHidup Peraturan Pemerintah RI No.15 Tahun 1990 

tentang Usaha Perikanan; 

3. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 

4. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan; 

5. Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil; 

6. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas, 

fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung 

                                                           
5
 Juarir Sumardi, Hukum Pencemaran Laut Transnasional, Bandung, Citra Aditya Bakti, 

1996, hal.1 
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7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku 

Mutu Air Laut. 

8. Peraturan Gubernur Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku 

Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Provinsi Lampung. 

Namun, sepertinya undang-undang tersebut belum dapat mencegah kerusakan 

ekosistem laut secara tuntas.Tanpa adanya kesadaran seluruh lapisan masyarakat 

beserta pemerintah, permasalahan tersebut mustahil teratasi. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya disingkat PP) No.19/1999 

tentang “Pencemaran Laut” diartikan sebagai masuknya/dimasukkannya makhluk 

hidup, zat energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan laut oleh kegiatan 

manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan 

lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.
6
 

Perlindungan terhadap lingkungan laut, selain upaya yang dilakukan secara 

nasional, juga diperlukan kerjasama regional maupun global, baik secara teknis 

langsung dalam menangani kasus pencemaran lingkungan laut, maupun dalam 

merumuskan ketentuan-ketentuan internasional, guna melindungi lingkungan 

laut.
7
 

Masalah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Bandar 

Lampung yaitu kasus perusakan laut oleh Perseroan Terbatas Pelabuhan Indonesia 

II (selanjutnya disebut PT Pelindo II) di wilayah Pesisir Teluk Lampung. Kasus 

tersebut diadukan oleh Forum Komunikasi Kerapu Lampung (yang selanjutnya 

                                                           
6
Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran 

dan/atau Perusakan laut. 
7
  Pasal 197 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982 
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disingkat Fokkel) yang menuduh PT Pelindo II melakukan pencemaran sehingga 

menyebabkan ribuan ikan mati. Pemerikasaan sendiri telah dilakukan mulai dari 

perwakilan Fokkel, PT Pelindo II Panjang, juga dari kapal pengeruk. 

PT Pelindo II tidak merasa melakukan peencemaran tersebut, sebab pengerukan 

dan pembuangan yang dilakukan telah berpegang dengan izin dan surat keputusan 

dari pemerintah pusat. Yakni SK Walikota Bandar Lampung No. 

774/III.20/HK/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Pengerukan dasar laut, dan 

izin pengerukan berupa Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1042 tanggal 1 

November 2012. 

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (yang selanjutnya disebut HNSI) daerah 

Lampung juga mendesak pencemaran perairan Teluk Lampung diteliti lembaga 

independen. Sebab jika dibiarkan maka pencemaran perairan akibat limbah 

perusahaan bertambah menumpuk dan berakibat menurunnya hasil tangkapan 

nelayan. 

Kasus tersebut kini telah sampai pada tingkat kasasi di mahkamah agung, belum 

adanya keputusan pada tingkat kasasi ini di sebabkan karena belum adanya saksi 

ahli yang dapat memberikan keterangan perihal kasus ini, juga keterbatasan alat 

laboratorium guna menguji kandungan air laut di wilayah pesisir teluk lampung 

yang menyebabkan kematian masal ikan kerapu tersebut.Berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul“PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP 

PENCEMARAN LAUT DI WILAYAH PESISIR TELUK LAMPUNG” . 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebagaimana di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah 

Pesisir Teluk Lampung? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalampenegakan hukum 

terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimanapenegakan hukum terhadap pencemaran laut 

di wilayah Pesisir Teluk Lampung. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat 

dalampenegakan hukum terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk 

Lampung 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaaan penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat digunakan dalam 

pengembangan pemikiran yang sesuai dengan disiplin ilmu Hukum 

Administrasi Negara. 
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b. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan 

pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi 

mahasiswa dalam mengetahui serta menganalisis pelaksanaan penyelesaiaan 

sengketa lingkungan hidup di Indonesia khususnya di Bandar Lampung. 

Kemudian tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi 

masyarakat untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaiaan lingkungan 

hidup yang sesungguhnya. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian dan Kondisi Geografis Pesisir Indonesia 

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke 

arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih 

mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air 

laut (intrusi) yang dicirikan oleh vegetasinya yang khas, sedangkan batas wilayah 

pesisir ke arah laut mencakup bagian atau batas terluar daripada daerah paparan 

benua (continental shelf), dimana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh 

proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun 

proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan 

hutan dan pencemaran. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum 

Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai 

wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana 

ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut 

itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas 

administrasi kabupaten/kota. 

http://hukum.unsrat.ac.id/men/kepmen_laut_10_02.htm
http://hukum.unsrat.ac.id/men/kepmen_laut_10_02.htm
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Wilayah pesisir/pantai adalah suatu hal yang lebarnya bervariasi, yang mencakup 

tepi laut (shore) yang meluas kearah daratan hingga batas pengaruh marin masih 

dirasakan. 

Berdasarkan batasan tersebut di atas, beberapa ekosistem wilayah pesisir yang 

khas seperti estuaria, delta, laguna, terumbu karang (coral reef), padang 

lamun (seagrass), hutan mangrove, hutan rawa, dan bukit pasir (sand 

dune) tercakup dalam wilayah ini. Luas suatu wilayah pesisir sangat tergantung 

pada struktur geologi yang dicirikan oleh topografi dari wilayah yang membentuk 

tipe-tipe wilayah pesisir tersebut.Wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi 

benua yang meluas (trailing edge) mempunyai konfigurasi yang landai dan 

luas.Ke arah darat dari garis pantai terbentang ekosistem payau yang landai dan ke 

arah laut terdapat paparan benua yang luas. Bagi wilayah pesisir yang 

berhubungan dengan tepi benua patahan atau tubrukan(collision edge), dataran 

pesisirnya sempit, curam dan berbukit-bukit, sementara jangkauan paparan 

benuanya ke arah laut juga sempit. 

wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan (interface) antara daratan dan laut. 

Oleh karena itu, wilayah pesisir merupakan ekosisitem khas yang kaya akan 

sumberdaya alam baik sumberdaya alam dapat pulih(renewable resources) seperti 

ikan, terumbu karang, hutan mangrove, dan sumberdaya tak dapat pulih (non-

renewable resources) seperti minyak dan gas bumi, bahan tambang dan mineral 

lainnya.  Selain itu, wilayah pesisir juga memiliki potensi energi kelautan yang 

cukup potensial seperti gelombang, pasang surut, angin, dan OTEC (Ocean 

Thermal Energy Conversion), serta memiliki potensi jasa-jasa 
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lingkungan (environmental services) seperti media transportasi, keindahan alam 

untuk kegiatan pariwisata, dan lain-lain. 

Dari definisi wilayah pesisir tersebut  secara umum memberikan gambaran besar, 

betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi yang terjadi di wilayah ini. 

Kompleksitas aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata, pemukiman, 

perhubungan, dan sebagainya memberikan tekanan yang cukup besar terhadap 

keberlanjutan ekologi wilayah pesisir seperti ekosistem mangrove, padang lamun 

dan terumbu karang. Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola 

secara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang terdapat di 

wilayah pesisir. 

2.2. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement, bahasa Belanda 

rechshanhaving. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita 

kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force sehingga ada 

yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum 

pidana saja. Pemikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut 

penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim.Tidak disebut pejabat administrasi 

yang sebenarnya juga penegak hukum.Andaikan kata istilah asing tersebut disalin 

menjadi “penegakan hukum” tentulebih sesuai dengan konteks judul ini yang 

penegakan hukum nya mempunyai ruang lingkup lebih luas. 

Handhaving menurut Notitie Handhaving Milieurech, 1981 adalah pengawasan 

dan penerapan ( atau dengan ancaman ) penggunaan instrumen administratif, 

kepidanaan atau keperdataan dicapailah penetaan ketentuan hukum dan peraturan 
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yang berlaku umum dan individualPengawasan (control) berarti 

pengawasanpemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan 

penyidikan dalam hukum pidana.
8
 

Disamping itu atau sebelum diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan 

negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin 

ditaati.Ini bisa disebut compliance (pemenuhan). 

Jadi, orang Amerika dan Kanada membedakan pengertian law enforcement yang 

berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan compliance dalam arti 

preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan.Adapum orang Belanda 

kedua fase tersebut termasuk Handhaving.Sebelum dilakukan tindakan represif 

maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi penerangan dan 

nasihat.Misalnya mengenai izin, jika lewat waktudapat diberikan nasihat agar 

membuat permohonan perpanjangan izin atau langsung diberi 

perpanjangan.Dengan demikian, istilah Handhaving meliputi baik yang represif 

maupun preventif.Penyidikan dan penerapan sanksi administratif dan pidana 

merupakan bagian penutup penegakan hukum (handhaving).
9
 

Hukum lingkungan sangat rumit, banyak seginya.Pelanggarannya pun beraneka 

ragam, mulai dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah dapur sampai 

dengan yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun 

serta radiasi atom. 

                                                           
8
 C.J. Kleijs-Wijnnobel, Handhavin 

g van milieurecht, hlm. 398 
9
C.J. Kleijs-Wijnnobel, ibid, hlm 399. 



12 
 

Oleh karena itu penanggulangannya pun beraneka ragam, mulai dari penerangan 

hukum sampai pada penerapan sanksi. Suatu penerapan hukum lingkungan perlu 

digalakkan dari media massa seperti surat kabar, radio, televisi, sampai 

kepadaceramah dan diskusi. Dengan demikian, pelanggaran dapat dicegah sedini 

dan seluas mungkin.Penanggulangan masalah lingkungan harus dimulai dari diri 

sendiri sampai kepada masyarakat luas. 

Penegakan hukum lingkungan sebagaimana disebutkan sebelumnya sangat rumit, 

karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik.Ia 

dapat diterapkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, 

perdata atau mungkin hukum pidana bahkan dapat ditegakan dengan tiga 

instrumen sekaligus. 

Oleh karena itu, para penegak hukum lingkungan harus pula menguasai berbagai 

bidang hukum klasik seperti hukum pemerintahan (administratif), hukum perdata 

dan hukum pidana, bahkan sampai kepada hukum pajak, pertanahan, tata negara, 

internasional (publik maupun privat). 

2.2.1. Pengertian Penegak Hukum 

Penegak hukum untuk masing masing instrumen berbeda, yaitu instrumen 

administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak 

yang dirugikan sendiri baik secara individual maupun secara kelompok bahkan 

masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum (algemeen belang; 

public interest). Adapun hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh 

pegara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara. 
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Untuk mencegah terjadinya tumapang-tindih penegakan hukum yang instrumen 

dan penegakannya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama ataumusyawarah antara 

penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan pemerintah daerah 

(gubernur/bupati/walikota). Di Indonesia lembaga musyawarah yang sudah ada, 

yaitu muspida (musyawarah pimpinan daerah) yang terdiri atas selain dari ketiga 

unsur tersebut, juga dengan panglima di daerah. 

Karena yang mengeluarkan izin bukan saja pemerintah daerah tetapi juga dengan 

departemen yang jajarannya ke bawah (kakanwil), seperti departemen 

perindustrian, departemen pertanian (terutama perikanan), departemen kehutanan, 

dan lain-lain maka sudah jelas jika terjadi pelanggran hukum lingkungan yang 

masuk bidang masing-masing, merekapun seharusnya ikut serta dalam 

musyawarah terutama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. 

Begitu pula dengan perwira TNI Angkatan Laut yang menyidik zona ekonomi 

eksklusif, khusus jika menyangkut pencemaran lingkungan laut di zona itu, 

berlaku UULH.Oleh karena itu, perlu musyawarah termasuk unsur kategori 

menteri LH, polisi, dan jaksa.Polisi bukanlah penyidik diwilayah ZEE, karena 

dimonopoli oleh perwira TNI Angkatan Laut.Akan tetapi, karena menyangkut 

pencemaran dan berlakunya UULH untuk itu, tidaklah bertentangan dengan jiwa 

undang-undang jika musywarah ini dilakukan. 

2.2.2. Tujuan dan Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 3 

UUPPLH-2009 adalah: 



14 
 

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; 

d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

e. mencapai keserasian, kelarasan; dan keseimbangan lingkungan hidup; 

f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; 

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai 

bagian dari hak asasi manusia; 

h. mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana; 

i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 

j. mengantisipasi isu lingkungan global. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam UUPPLH-2009 ini dilakukan 

penguatan prinsip atau asas hukum baik yang terkait dengan aspek substansi 

hukum lingkungan maupun aspek prosedural untuk menegakan substansi hukum 

tersebut. Prinsip atau asas hukum yang digunakan  sebagai landasan pengaturan 

hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang disebutkan secara tegas 

dalam pasal 2 UUPPLH-2009 adalah: 

1. Asas Tanggung Jawab Negara (State Responbility Principle) 

Asas tanggung jawab negara dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 huruf a 

UUPPLH-2009. Asas ini memiliki makna bahwa: 

a. negara menjamin pemanfaatan SDA akan memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi 

masa kini maupun generasi masa depan; 
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b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat; 

c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan SDA yang 

menimbulkan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup. 

2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan (Preservation and Sustainability 

Principle) 

Asas kelestarian dan berkelanjutan dijelaskan dalam Pasal 2 huruf b 

UUPPLH-2009. Menurut penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan asas 

kelestarian dan keberlanjutan bahwa: “setiap orang memikul kewajiban dan 

tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam 

satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem 

dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup”. Penjelasan ini sebenarnya 

kurang tepat, karena yang dijelaskan adalah prinsip keadilan antargenerasi 

(intergenerational equity) dan keadilan satu generasi (Intragenerational 

equity). Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip ke-3 Deklarasi Rio yang 

berbunyi: 

“The right to development must be fulfillet so as to equitably meet 

developmental and environmental needs of present and future generations”. 

Dalam konteks pembangunan, prinsip berkelanjutan mengharuskan untuk 

memilih alternatif pembangunan yang hemat sumber daya dan mampu 

menyelaraskan aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara 

arif.Prinsip keberlanjutan juga mengharuskan digunakannya pola-pola 
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pembangunan dan konsumsi yang hemat energi, hemat bahan baku, dan 

hemat SDA.
10

 

3. Asas Keserasian dan keseimbangan (Harmony and Balances Principle) 

Asas ini merupakan asas yang bersumber dari prinsip pembangunan 

berkelanjutan yang memadukan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan aspek 

lingkungan dalam pembangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 

huruf c UUPPLH-2009 bahwa yang dimaksudkan dengan asas keserasian dan 

keseimbangan adalah bahwa “pemanfaatan lingkungan hidup harus 

memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, 

dan perlindungan serta pelestarian ekosistem”. Dengan demikian, aspek 

lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan. 

4. Asas Keterpaduan (Integratedness Principle) 

Asas keterpadusn menurut penjelasan Pasal 2 huruf d UUPPLH-2009 bahwa 

“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan 

memadukan berbagai komponen terkait”.Asas ini antaralain terimplementasi 

dalam keterpaduan tiga instrumen hukum baru dalam UUPPLH-2009 yaitu 

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkngan Hidup (RPPLH), Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan izin lingkungsn. 

Dalam rangka penegakan hukum, asas keterpaduan juga tercermin dalam 

penegakan hukum tindak pidana lingkungan secara terpadu antara penyidik 

pegawai negeri sipil (PPNS), kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi 

Menteri (Pasal 95 ayat 1 UUPPLH-2009).Keterpaduan tersebut dengan 

                                                           
10

 A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan, Buku Kompas, Jakarta, 2002, hal. 180 
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demikian, meliputi keterpaduan unsur lingkungan hidup, keterpaduan dalam 

pengelolaan, dan keterpaduan stakeholders. 

5. Asas Manfaat (Benefit Principle) 

Asas manfaat menurut penjelasan Pasal 2 huruf e bahwa “segala usaha 

dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuakan dengan 

potensi SDA dan ligkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya”.Penjelasan 

pasal tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan lingkungan harus 

memberikan manfaat baik secara ekologis maupun ekonomis dan 

sosial.Ketiga manfaat inilah yang menjadi tujuan inti dari pembanguna 

berkelanjutan.Dengan demikian, asas manfaan tidak dapat dipisahkan dari 

asas kelestarian dan keberlanjutan serta keserasian dan keseimbangan. 

6. Asas Kehati-hatian (Precautionary Principle) 

Asas kehati-hatian terkait dengan pencegahan dini terhadap kegiatan yang 

memiliki resiko tinggi.Menurup penjelasan Pasal 2 huruf f UUPPLH-2009 

yang dimaksud dengan asas kehati-hatian bahwa “ketidakpastian mengenai 

suatu dampak usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah 

meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup”. 

Ketentuan mengenai analisis risiko lingkungan sebagaimana diatur dalam 

pasal 14 huruf k dan pada pasal 47 UUPPLH-2009 adalah selaras dengan 

prinsip kehati-hatian tersebut, yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPLH-

1997. 
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7. Asas Keadilan (Equitable Principle) 

Asas keadilan menurut penjelasan Pasal 2 huruf g UUPPLH-2009 bahwa 

“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan 

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas derah, 

lintas generasi, maupun lintas gender”. Keadilan yang dimaksud adalah 

keadilan dalam hal memperoleh perlakuan yang sama dalam hal akses 

terhadap SDA, distribusi manfaat dan beban secara proporsional, peluang 

yang sama dalam memperoleh manfaat dari sumber-sumber ekonomi, serta 

dalam menanggung kerugian akibat proses pembangunan.
11

 

8. Asas Ekoregion (Ecoregion Principle) 

Asas ekoregion merupakan asas pengelolaan lingkungan yang baru 

ditegaskan dalam UUPPLH-2009.Menurut penjelasan pasal 2 huruf h 

UUPPLH-2009, yang dimaksud dengan asas ekoregion bahwa “perlindungan 

dan pengelolaan lingungan hidup harus memerhatikan karakteristik SDA, 

ekosistem, kondisi geografi, budaya masyarakat setempat, dan kearifan 

lokal”. 

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa 

dibatasi secara ketat oleh pendekatan administratif-wilayah.Hal ini karena 

lingkungan memiliki ciri-ciri ekologis yang mempunyai batas-batas wilayah 

administratif tersebut (beyond the administrative boundary).
12

 

9. Asas Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Principle) 

Menurut penjelasan pasal 2 huruf i UUPPLH-2009, yang dimaksud dengan 

asas keanekaragaman hayati bahwa “perlindungandan pengelolaan 

                                                           
11

A. Sonny Keraf, Op. Cit., hlm. 178-179 
12

 Sudharto P. Hadi, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Gajah Mada 

University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 117. 
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lingkungan hidup harus memerhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan 

keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan SDA hayati yang terdiri atas SDA 

nabati dan SDA hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya 

secara keseluruhan membentuk ekosistem”. 

Prinsip tersebut sangat penting karena keanekaragaman hayati dewasa ini 

telah mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata, sehingga 

dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan sistem kehidupan di bumi 

dan pada gilirannya akan mengganggu keberlangsungannya kehidupan 

manusia. 

10. Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) 

Tujuan utama prinsip ini adalah untuk internalisasi biaya lingkungan.
13

Dalam 

UUPPLH-2009 prinsip pencemar membayar terdapat dalam pasal 2, yang 

kemudian dijabarkan dalam pasal 14 huruf h, pasal 42 dan 43. Pengaturan 

prinsip tersebut antara lain berupa ketentuan mengenai intenalisasi biaya 

lingkungan, dana jaminan pemulihan lingkungan, pajak dan retribusi 

lingkungan. 

11. Asas Partisipatif ( Participation Principle) 

Dalam Pasal 2 huruf k UUPPLH-2009 dijelaskan yang dimaksud dengan asas 

partisipatif bahwa “ setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif 

dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungn dan 

pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung”. 

Asas ini merupakan salah satu asas penting selain sebagai upaya 

                                                           
13

 Andri G. Wibisana, Three Principles of Environmental Law: The Polluter-Pays 

Principle, The Principle of Prevention, and the Precautionary Principle, dalam Michael Faure & 

Nicole, Niessen (edited), Environmental Law in Development, Lesson from the Indonesian 

Experince, Cheltenham UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, Inc, 2006, hlm. 

41. 
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pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, juga 

untuk meningkatkan kualitas keputusan dan penerimaan masyarakat terhadap 

keputusan pemerintah yang terkait dengan lingkungan. 

12. Asas Kearifan Lokal ( Local Wisdom Principle) 

Asas ini mengandung makna bahwa pengelolaan lingkungan harus 

memerhatikan nilai, kebiasaan atau hukum adat yang berlaku pada 

masyarakat setempat. Hal ini secara tegas diakui dan dijelaskan dalam pasal 2 

huruf l UUPPLH-2009 bahwa “ dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam 

tata kehidupan masyarakat”. 

13. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( Good Governance Principle) 

Konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan 

salah satu isu sentral yang akhir-akhir ini menjadi wacana dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.Pada intinya konsep good governance 

menghendaki penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif dan 

efisien.Tuntutan ini gencar dilakukan oleh msyarakat sejalan dengan 

meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, serta adanya 

pengaruh globalisasi.
14

 

Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, asas tata kella 

pemerintahan yang baik menurut penjelasan pasal 2 huruf m UUPPLH-2009 

bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip 

partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan”. 

14. Asas Otonomi Daerah (Local Autonomy Principle) 

                                                           
14

Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi 

Daerah. Bandung, Mandar Maju, 2003, hal. 4 
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Menurut penjelasan pasal 2 huuf n UUPPLH-2009 bahwa “pemerintah dan 

pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintaha 

dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 

memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”. 

2.2.3.  Proses Penegakan Hukum Lingkungan 

Pada umumnya masalah dimulai pada satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran 

hukum lingkungan.Dari titik berangkat ini dapat dimulai dari orang pribadi 

anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui langsubg terjadinya 

prlanggaran tanpa adanya laporan atau pengaduan. 

Tujuan tempat melapor kepada Bapedal Kantor Lingkungan Hidup juga 

bermacam-macam karena secara dini dapat mengetahui apakah benar terjadi 

pencemaran atau perusakan lingkungan.Mereka memiliki laboratorium khusus, 

dan dari pemeriksaan labotarorium itu dapat diketahui terjadinya pelanggaran 

(melampau ambang batas). 

Dari Kantor LH ini dapat dipilih proses selanjutnya. Kalau masih ragu, tentang 

ketentuan mana yang dilanggar, apakah ketentuan administrasi (pelanggaran 

perizinan), apaka bersifat perdata (misalnya perbuatan melanggar hukum) ataukah 

perlu dilanjutkan ke proses hukum pidana misalnya jika pelanggar adalah 

residivis. Sebaiknya kantor LH ini membawa persoalannya ke forum musyawarah 

seperti disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, jika penerima laporanmenganggap 

bahwa pelanggaran ini masih dapat diperbaiki atau dipulihkan dengan paksaan 

administratif (bestuursdwang), maka dapat diteruskan kepada yang mengeluarkan 
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izin (misalnya pemerintah daerah) untuk segera ditanggulangi apakah cukup 

dengan compliance (negosiasi, penerangan, nasihat, dan seterusnya), ataukah 

tindakan keras, misalnya penariakan izin (contohnya dalam kasus hinder 

ordinnantie). 

Berikut akan dijelaskan mengenai sarana penegakan hukum 

1. Administratif 

Sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakan 

peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya:UU, PP, Keputusan 

Kementrian Perindustrian, Keputusan Wali Kota, dan sebagainya). 

Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut 

persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan 

lingkungan (RKL), dan sebagainya. Disamping pembinaan berupa petunjuk 

dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha di bidang 

industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep “Pollution Prevention 

Pays” dalam proses produksinya.
15

 

Sarana administrasi dapat ditegakan dengan kemudahan-kemudahan 

pengelolaan lingkungan, terutama dibidang keuangan, seperti keringanan 

bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya 

pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Penindakan represif oleh penguasa 

terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan 

administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung 

keadaan terlarang itu. 
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 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, 

Airlngga University Press, Surabaya, 1996, hal 192. 
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Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu 

pengendalian perbuatan terlarang.Di samping itu, sanksi administratif 

terutama ditujukan kepadaperlindungan kepentingan yang dijaga oleh 

ketentuan yang dilanggar tersebut.
16

Beberapa jenis penegakan hukum 

administratif adalah: 

a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (Bestuursdwang); 

Berkenaan dengan paksaan pemerintahan ini, F.A.M Stroink dan J.G. 

Steenbeek mengatakan bahwa Kewenangan paling penting yang dapat 

dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum administrasi 

materiil adalah paksaan pemerintahan. Kewenangan paksaan 

pemerintahan dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ 

pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang 

bertentangan dengan norma hukum administrasi negara karena kewajiban 

yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari 

pemerintah atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga negara. 

Paksaan pemerintah dilihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata, dalam 

arti langsung dilaksaanakan tanpa perantaraan hakim ( parate executie ), 

dan biaya dengan biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan paksaan 

pemerintahan ini secara langsung dapat dibebankan kepada pihak 

pelanggar.  Kewenangan pemerintah untuk menggunakan bestuurdswang 

merupakan kewenangan yang bersifat bebas dalam arti pemerintah diberi 

kebebasan untuk mempertimbangkan inisiatif sendiri apakah 
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 Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan,Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 

hlm 52 
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menggunakan bestuurdswang atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi 

lainnya. 

b. Uang paksa (Publiekrechtelijke dwangsom); 

Pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga 

negara yang tidak mematuhi ataui melanggar ketentuan yang ditetapkan 

pemerintah sebagai alternatif atau paksaan pemerintahan.Tujuan 

keputusan pengenaan uang paksa adalah untuk menghilangkan atau 

mengakhiri pelanggaran, kepada pelanggar diberikan jangka waktu untuk 

perintah tersebut dengan atau tanpa penyitaan uang paksa.Pengenaan 

uang paksa merupakan alternative untuk tindakan nyata yang berarti 

sebagai sanksi (subsidiaire) dan dianggap sebagai sanksi reparatoir. 

Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan uang paksa sama 

dengan pelaksanaan paksaan nyata. 

c. Penutupan tempat usaha (Sluiting van een inrichting); 

Ketentuan tentang penutupan tempat usaha sebagaimana diatur dalam 

pasal- pasal tersebut di atas secara eksplisit tidak menyebutnya, tetapi 

menurutdoktrin salah satu sanksi administratif adalah penutupan tempat 

usahasebagaimana dikemukakan oleh Siti Sundari bahwa salah satu 

sanksiadministratif adalah penutupan perusahaan. Di samping itu juga, 

sebelum pemerintah melakukan sanksi yang lebih keras lagi yaitu 

pencabutan izinusaha, biasanya dilakukan terlebih penutupan tempat 

usaha sebagai suatu peringatan keras terhadap pelaku pelanggaran 

lingkungan. Sebenarnya ketentuan mengenai penutupan tempat usaha 

yang berkaitan dengan gangguan lingkungan hidup sejak dahulu sudah 
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diatur dalam Ordonansi Gangguan{Hinder Ordonanntie),di dalam Pasal 

14 ditentukan tentang sanksiadministratif berupa penutupan tempat usaha 

dengan jalan menyegel mesin-mesin, perkakas dan alat penolong 

yangdipergunakan untuk itu. 

d. Pencabutan izin Usaha 

Pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup dapat dijatuhi sansi 

pencabutan izin usaha dan/ atau kegiatan.Adapun bobot pelanggaran 

peraturan lingkungan hidup dapat berbeda-beda mulai dari pelanggaran 

syarat-syarat administrasi sampai pada pelanggaran yangmenimbulkan 

korban masyarakat. Oleh karena itu, pencabutan izin usaha dan/atau 

kegiatan dapat dilakukanterhadap pelanggaran yang dianggap mempunyai 

bobot tertentu untuk dihentikan kegiatan usahanya.Pencabutan izin usaha 

dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk ituatau pejabat yang 

memberi wewenang memberikan izin usaha.Kepala Daerahdapat 

mengajukan usul untuk mencabut izin usaha kepada pejabat 

yang berwenang untuk itu, di samping itu juga pihak yang berkepentingan 

dapatmengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk 

mencabut izinusaha karena merugikan kepentingannya.Dengan demikian, 

pejabat yang berwenang dapat mencabut izin usaha dan/atau kegiatan atas 

usul KepalaDaerah yang bersangkutan atau atas permohonan pihak yang 

berkepentingan. 

 

 



26 
 

2. Kepidanaan 

Delik lingkungan yang diatur dalam pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan 47 

UUPLH adalah delik material yang menyangkut penyiapan alat-alat bukti 

serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan 

tercemar.Tata cara penindakannya tunduk pada UU No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP). Peranan penyidik sangat penting, 

karena berfungsi mengumpulkan bahan/alat bukti yang seringkali bersifat 

ilmiah.Dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terdapat 

kesulitan bagi aparat penyidik untuk meyediakan alat bukti sah sesuai 

dengan ketentuan pasal 183 dan pasal 183 KUHAP.
17

 

3. Keperdataan 

Mengenai hal ini perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh 

instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan 

penerapan hukum perdata untuk melaksanakan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan lingkungan.Misalnya penguasa dapat 

menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau 

pemberian hak membuka tanah (erfpacht) atas sebidang tanah.Selain itu 

terdapat kemungkinan “beracara singkat” (kortgeding) bagi pihak ketiga 

yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-

undangan dan permohonan agar terhadap larangan atau keharusan dikaitkan 

uang paksa (injunction).
18

 

Gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan atas dasar pasal 20 

ayat (1) dan ayat (3) UULH, baik melalui cara berperkara di pengadilan 
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 Muhamad Erwin, S.H., M.H., Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan 

pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 117. 
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maupun cara Tim Tripihak masih menemukan hambatan, sebagaimana telah 

diuraikan.  

Jika semua jalur akan ditempuh behubung pelanggaran telah demikian serius dan 

menyinggung semua dimensi, misalnya melanggar syarat-syarat suatu izi 

menimbulkan kerugian finansial kepada orang atau masyarakat. Agar sanksi yang 

dijatuhkan tidak tumpang tindih, misalnya denda (berdasarkan sanksi 

administratif dan pidana) maka para penegak hukum perlu bermusyawarah 

sehingga tindakan yang dilakukan masing-masing terkoordinasi dengan baik. 

Akhirnya perlu diperhatikan bahwa semua jalur yang dapat ditempuh tersebut 

memerlukan saksi ahli yang sebaiknya diambil dari atau dengan perantara kantor 

menteri lingkungan hidup, antara lain karena mereka mempunyai laboratorium 

khusus lingkungan. 

2.2.4. Penyelesaian Kasus Lingkungan 

Sejak dibentuknya KLH pada 1998 sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah 

dengan melakukan peraturan-peraturan dalam penegakan hukum lingkungan, 

namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang 

ditemui. Kendala dan hambatan itu terletak pada beberapa faktor, yaitu: 

1. Inkonsistensi Kebijakan; 

Berbagai kebijakan oprasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten 

dengan prinsip-prinsip PLH yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 1997 

Maupun UU yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. 
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Misalnya dana reboisasi yang seharusnya digunakan untuk merehabilitasi 

hutan-hutan yang telah rusak justru digunakan untuk pembuatan pesawat 

tebanh atau dikorup. 

2. Ambivalensi Kelembagaan; 

Fungsi kelembagaan penglolaan lingkungan bersifat ambivalen dalam 

wewenang dan pembagian tugas antara lembaga satu dengan lembaga 

lainnya.Menteri lingkungan hidup misalnya, tidak mempunyai wewenang 

untuk impementasi, pemberian dan pencabutan izin, dan penegakan hukum. 

Ketiga wewenang itu justru ada pada departemen teknis, seperti Departemen 

Kehutanan, Departemen Pertambangan dan Energi, yang juga mempunyai 

tugas ganda, yaitu melestarikan lingkungan hidup dan mendatangkan devisa 

sebanyak-banyak nya 

3. Aparat Penegak Hukum 

Ketika kasus kebakaran hutan terjadi pada tahun 1997-1998, Menteri 

Kehutanan dan Perkebunan ketika itu mengindikasi ada 176 perusahaan 

yang diduga melakukan pembakaran pada saat membuka areal perkebunan 

besar, hak pengusahaan hutan dan tanaman industri dan pembukaan wilayah 

untuk transmigrasi. Bahkan Bapedal pum membuka posko Penanggulangan 

Kebakaran Hutan dengan menginformasikan data-data yang berkenaan 

dengan kebakaran hutan, termasuk data titik api di seluruh lokasi hutan 

Indonesia yang bisa diakses melalui internet.
19

Namun temuan ini tidak 

pernah ditindaklanjuti dalam bentuk penyidikan, penuntutan, dan 
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Advokasi Lingkungan Tanah Air, No. 8 Th. XX/2000,Walhi, hlm 27. 
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pemeriksaan di persidangan, padahal dampak dan fakta-fakta tentang 

pembakaran sudah cukup jelas. 

Banyak lagi kasus-kasus lingkungan yang harus mendapat tanggapan serius 

dari aparat penegak hukum, kasus pencemaran sungai dari industri di 

hampir seluruh kota besar, kasus penebangan diluar konsesi hutannya oleh 

pengusaha HPH, kasus impor limbah bahan berbahaya beracun, kasus 

pencemaran oleh pertambangan besar, dan sebagainya.  

4. Perizinan 

Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi 

peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang 

membatasinya. Sebab pasa 18 UU No. 23 Tahun 1997 Masih bisa dilewati 

begitu saja oleh pengusaha, apalagi jika izin yang dimaksud adalah izin 

yang diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan 

siap berproduksi, seperti yang dimaksud di dalam UU no. 5 Tahun 1994 

Tentang Perindustrian. 

5. Sistem AMDAL 

Dalam prektiknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan 

ketentuan administratif daripada subtantifnya. Artinya pesatnya permintaan 

akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan 

dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan 

akad kredit atau izin investasi. 

Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi 

masyarakat tidak sesuai dengan harapan, bahkan masyarakat (yang terkena 

dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya aktivitas suatu kegiatan. 
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2.3. Penyelesaian Sengketa lingkungan 

2.3.1. Pengertian Sengketa  

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau 

konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, 

kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek 

permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan :  

Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-

kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu 

objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum , dengan kata lain sengketa 

adalah prilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan 

suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sangsi hukum bagi salah satu 

diantara keduanya. 

2.3.2.  Pencemaran Laut 

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup,zat, energi dan/ 

atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti 

berubahnya tatanan (komposisi) air atauudara oleh kegiatan manusia dan proses 

alam, sehingga kualitas air/ udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi 

sesuai dengan peruntukkannya. 

Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang 

menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau.Jadi laut adalah 

merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahluk_hidup
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Udara
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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umumnyamengandung garam dan berasa asin. Biasanya air yang ada di darat 

mengalir dan akan bermuara ke laut.
20

 

Pencemaran Laut menurut Peraturan Pemerintah No.19/1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut : 

Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen 

lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun 

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi 

dengan baku mutu dan/atau fungsinya. 

Pencemaran laut didefinisikan oleh para ahli yang tergabung pada badan-badan di 

bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa : 

Introduction by man, directly or indirectly, of substance or energy into the 

the marine environment (including) resulting in such deleterious effects as 

harm to living resources, hazardous human health, hindrance to marine 

activities including fishing, impairment quality for use of sea water and 

reduction of amenitie
21

 

The United States National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOOA) dalam laporannya dalam kongres mengenai 

pembuangan limbah di samudra (ocean dumping), menyimpulkan 

pencemaran samudera sebagai berikut : 

The unfavourable alteration of the marine environment....thought direct or 

indirect effect of changes in energy pattern, tradition and distribution, 

abundance, and quality of organisms.
22

 

 

a. Kategori Pencemar Laut 

Pencemar laut dapat dibedakan dalam enam kategori utama, sebagai berikut : 

1. Marine Pollution caused via the atmosphere by land based activities 

Bukti-bukti ilmiah menunjukkan adanya tiga penyebab utama pencemaran 

laut golongan pertama ini, yaitu : 

                                                           
20

http://www.artikellingkunganhidup.com/apa-itu-konservasi-laut.html , 9 november 2015 

14.10 WIB 
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Melda Kamil Ariadno. Hukum Internasional Hukum yang hidup.Penerbit Diadit Media. 

Jakarta. 2007. Hal. 24 
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a. Penggunaan berbagai macam “synthethic chemical” khususnya 

“chlorinated hydrocarbons” untuk pertanian; 

b. Pelepasan logam-logam berat (“heavy metal”) seperti merkuri akibat 

proses industri atau lainnya; 

c. Pengotoran atmosfer oleh hydrocarbons minyak yang dihasilkan oleh 

penggunaan minyak bumi untuk menghasilkan energi; 

2. The disposal of domestic and industrial wastes 

Pencemaran yang disebabkan oleh pengaliran limbah domestik atau limbah 

industri dari pantai, baik melalui sungai “sewage outlets” atau akibat 

“dumping” 

3. Marine Pollution caused by radioactivity 

Pencemaran laut karena adanya kegiatan-kegiatan radioaktif alam ataupun 

dari kegiatan-kegiatan manusia. Dua penyebab utamanya adalah percobaan 

senjata nuklir dan pembuangan limbah radioaktif, termasuk pencemaran 

yang disebabkan oleh penggunaan laut untuk kepentingan militer atau 

pembuangan alat-alat militer di laut. 

4. Ship-borne Pollutants 

Pencemaran jenis ini dapat terdiri dari berbagai macam bentuk kapal dan 

muatan. Akan tetapi penyebab utamanya adalah tumpahan minyak di laut, 

yang dapat dibedakan karena kegiatan kapal seperti pembuangan air ballast 

atau karena adanya kecelakaan kapal di laut, terutama apabila kecelakaan itu 

melibatkan kapal tanker. 
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5. Pollution from offshore mineral production 

Kegiatan penambangan di dasar laut, terutama apabila terjadi kebocoran 

pada instalasi penambangan dan pembuangan limbah yang tidak 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
23

 

 

b. Sumber- Sumber Pencemaran Laut 

Banyak penyebab sumber pencemaran air, tetapi secara umum dapat 

dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak 

langsung.Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA 

sampah, rumah tangga dan sebagainya. 

Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air 

tanah atau atmosfir berupa hujan.Pada dasarnya sumber pencemaran air berasal 

dari industri, rumah tangga (pemukiman) dan pertanian.Tanah dan air tanah 

mengandung sisa dari aktivitas pertanian misalnya pupuk dan 

pestisida. Kontaminan dari atmosfir juga berasal dari aktifitas manusia yaitu 

pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam. 

c.  Dampak Pencemaran Laut 

Pencemaran air dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni air 

minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidak seimbangan 

ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam 

dan sebagainya. Di badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat dari kegiatan 

pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali yang 

disebut eutrofikasi (eutrofication).Ledakan pertumbuhan tersebut menyebabkan 

                                                           
23
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oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan/tumbuhan air, 

menjadi berkurang.Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisinya menyedot 

lebih banyak oksigen. Akibatnya ikan akan mati dan aktivitas bakteri akan 

menurun. 

2.4. Perusakan Lingkungan dan Penanggulangannya 

2.4.1. Perusakan Lingkungan 

Rusak berarti tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, 

dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin 

berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah 

punah sama sekali. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena: (1) alam, (2) 

perbuatan manusia. 

Kedua hal ini sangat erat kaitannya kerusakan yang disebabkan oleh alam 

kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti tanah longsor, 

banjir karena lingkungan (hutan/tanaman) yang gundul atau tidak ada penghijauan 

kembali. 

Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi 

menjadi dua: 

a. Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan 

perbuatan manusia. 

b. Disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari air, tanah, maupun udara.
24
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 P. Joko Subagyo, Hukum Lingkungan (Masalah dan penanggulangannya), PT. Rineka 

Cipta, Jakarta, 2002,hlm 23 
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Di dalam UU No. 23 Tahun 1997 memuat ketentuan hak setiap orang 

ataslingkungan yang baik dan sehat, berarti kewajiban bagi setiap orang untuk 

memelihara kemampuan lingkungan hidup agar tetap dapat dimanfaatkan untuk 

perlindungan dan kebutuhan manusia atau mahluk hidup lainnya, termasuk juga 

upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Dalam undang-

undang itu pula dengan adanya hak dan kewajiban tersebut melahirkan 

pertanggungjawaban perdata maupun sanksi pidana. Tidak hanya itu saja, 

tindakan yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan 

sanksinya dapat kita jumpai dalam: 

a. UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian 

b. UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan 

Sanksi ini sudah cukum memadai untuk diterapkan pada pelaku perusakan 

maupun pencemaran lingkungan yang disinyalir saat ini sudah banyak terjadi, 

namun kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalahlingkungan masih 

sangat minim sekali. 

2.4.2. Strategi Penegakan Hukum Lingkungan 

Seharusnya penanganan masalah lingkungan tidak hanya didekati dari sisi 

penerapan sanksi pidana atau perdata tetapi juga perlu dilakukan secara 

akumulatif dengan sanksi administratif, sebab pada kenyataannya standar 

pelanggaran hukum atau kejahatan lingkungan selalu berangkat dari tindakan 

administratif, baik itu perizinan maupun penerapan Baku Mutu Lingkungan. 
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Karena itu, pihak pemerintah seharusnya mendayagunakan pasal 41, 42, 43, 44, 

45, 46, dan 47 UU No. 23 Tahun 1997 sebagai tindakan criminalprevention.  

Pihak kepolisian hendaknya mengembangkan model-model penataan selain 

pidana, terutama pendayagunaan informasi sebagai sarana insentif dan disinsentif 

terhadap siapapun yang melakukan pencemaran dan perusakan 

lingkungan.Penyebarluasan informasi tentang kasus-kasus lingkungan tidak hanya 

meningkatkan efek penjera tetapi juga akan merangsang bertumbuhnya tingkat 

kesukarelaan penataan lingngkungan. 

Pihak peradilan justru menerapkan asas stict liability dan polluters payment 

kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran dan perusakan sumber daya 

alam. Prinsip ini juga menekankan kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap 

pihak yang dirugikan oleh tindakan pencemaran dan perusakan. 

Pihak pemerintah seharusnya tidak membatasi hak-hak masyarakat untuk 

berperan aktif di dalam mengontrol kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup. Bahkan seharusnya mendukung proses penguatan peran dan 

hak-hak masyarakat denga cara memberikan kesempatan begi masyarakat untuk 

menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan mulai dari tingkat perencanaan, 

perizinan, proses AMDAL, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum 

normative empiris, yaitu penelitian hukum yaitu dengan menginvetaris dan 

mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya 

pada peristiwa hukum. Selain itu, dilakukan pula pendekatan dengan cara studi 

lapangan untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran 

laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung. 

3.2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitin ini terdiri dari  

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan 

lainnya, antara lain: 

a. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya 
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b. Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 

c. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; Undang-

UndangNomor 32 Tahun 2009 Pengendalian dan 

PengelolaanLingkunganHidup. 

d. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;  

e. Peraturan Pemerintah RI No.15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan; 

f. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan; 

g. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang 

Tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan dan Pengendalian 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 

h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang 

Baku Mutu Air Laut. 

i. Peraturan Gubernur Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Provinsi 

Lampung. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku-

buku hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya.Data sekunder terdiri atas 

bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan dan 

dokumen hukum serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-

buku hukum dan tulisan hukum lainnya.Sedangkan data primer adalah 
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data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari hasil 

wawancara dengan responden yang terlibat langsung atau berhubungan 

dengan penelitian ini. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pamahaman dan 

pengertian atas bahan hukum lainnya Bahan hukum yang diperlukan oleh 

penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamu Hukum, dalam 

hal ini buku-buku serta situs-situs yang ada di internet 

 

3.3. Metode Pengumpulan dan Metode Pengelolaan Data 

3.3.1. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut: 

1. Studi pustaka adalah studi pustaka yang dilakukan untuk mengmpulkan data 

sekunder, dengan cara mempelajari konsep Hukum Lingkungan dan cara 

penyelesaiannya dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan 

mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan. 

2. Studi lapangan berguna untuk mengumpulkan data primer, sedangkan data 

primer diperoleh dengan cara wawancara terhadap informan dan quisioner 

yang diberikan kepada responden. 
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3.3.2. Pengelolaan Data 

pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan 

yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara : 

1. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah 

data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai 

dengan permaslahan. 

2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai 

dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis. 

3. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan 

dtaa pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga 

memudahkan dalam pembahasannya. 

 

3.4. Analisis Data 

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan 

dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya 

dan melalui pembahasan tersebut diharapkan pemasalahan tersebut dapat terjawab 

sehingga memudahkan unruk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

1) Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir 

Teluk Lampung belum dapat dikatakan berorientasi pada aspek penegakan 

hukum karena belum adanya sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran laut 

di Pesisir Teluk Lampung. Meskipun penegak hukum baik dari Pemerintah 

khususnya BPPLH Kota Bandar Lampung, Aparat Kepolisian, Pihak 

swasta maupun masyarakat sudah semaksimal mungkin menjaga agar 

perairan laut sepanjang Pesisir Teluk Lampung tidak  tercemar tetap saja 

ada oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan 

laut tersebut. 

2) Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap 

pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung adalah kurangnya 

sumber daya manusia dalam penegakan hukum lingkungan, yang di 

maksud adalah tidak adanya Pejabat Penyidik Lingkungan Hidup (PPLH) 

di BPPLH Kota Bandar Lampung yang bertugas menyidik setiap 

pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran terhadap lingkungan 

hidup, selama ini pejabat penyidik lingkungan hidup hanya terdapat di 
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BPPLH Provinsi Lampung, sedangkan pada BPPLH Kota Bandar 

lampung tidak ada pejabat yang bertugas menyidik setiap laporan dari 

masyarakat, kemudian ketidak seriusan pemerintah terhadap penegakan 

hukum lingkungan terutama di bidang pengawasan baik pengawasan 

terhadap peraturan atau kebijakan tentang lingkungan hidup maupun 

pengawasan langsung terhadap lokasi pencemaran tersebut, lemahnya 

koordinasi antara pejabat penyidik lingkungan hidup dengan aparat dalam 

hal ini kepolisian terhadap kasus pencemaran lingkungan khususnya yang 

terjadi di wilayah Pesisir Teluk Lampung. 

5.2. Saran 

1. Seharusnya sumberdaya manusia dalam penegakan hukum lingkungan 

terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung di perbanyak 

seperti pejabat penyidik lingkungan hidup di BPPLH kota bandar lampung 

2. Pemerintah penegak hukum harus mempunyai pengetahuan lebih tentang 

penegakan hukum lingkungan sehingga penegakan hukum dapat lebih 

teroptimalisasi lagi. 
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