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ABSTRACT 

 

THE SUPERVISION OF TANGGAMUS REGENCIAL GOVERNMENT 

ON AIR POLLUTION IN THE DEVELOPMENT OF GEOTHERMAL 

POWER PLANT BY PT. PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY 

 

By 

 

Alika Ninda Warma 

 

 

The supervision of  Tanggamus regencial government on air pollution in the 

development of geothermal power plant by PT. Pertamina Geothermal Energy 

which is undertaken by the Environmental Services Agency and also by Cleaning 

and Landscaping Agency has not been  implemented maximally yet. Under 

Article 2 of Tanggamus Regent’s Regulation No. 28 Year of 2008 defines the 

principal task of the Environmental Services Agency and Cleaning and 

Landscaping Agency is to help the regent in organizing the regional 

administration in the field of Local Environmental Management policies 

established by the regents. Based on this background, the researcher was 

interested in conducting a research with these research questions: a. How is the 

supervision of Tanggamus regencial government on air pollution in the 

development of geothermal power plant by PT. Pertamina Geothermal Energy 

(PGE)? b. What kinds of obstacles are there in the implementation of Tanggamus 

regencial government on air pollution in the development of geothermal power 

plant by PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE)? This research used  normative 

and empirical approach. The data consisted of primary and secondary data and 

were analyzed qualitatively. 

 

The results showed that the supervision was conducted  in two ways; preventive 

and repressive. The preventive supervision was carried out through a routine visit 

to the company and require the company to make reports relating to the 

company’s development  in the form of environmental quality monitoring (RKL-

RPL). While the repressive supervision was conducted incidentally in terms of 

complaints / reports from the public, both individuals and government officials. 

There were several obstacles in the supervision by the Environmental Services 

Agency and Cleaning and Landscaping Agency, namely: financial factors in the 

form of funds budgeted by the Regional Government  of Tanggamus, lack of 

facilities and infrastructure, as well as the inadequate number of experts / Human 

Resources (HR) particularly for supervision officers and investigation officers. 

 

Keywords: Supervision, air pollution, and the development of geothermal power 

plant  



 

 

 

ABSTRAK 

 

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS 

TERHADAP PENCEMARAN UDARA DALAM PEMBANGUNAN 

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI OLEH PT. 

PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY 

 

Oleh: 

Alika Ninda Warma 

 

Pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus terhadap pencemaran 

udara dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi oleh PT 

Pertamina Geothermal Energy yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, 

Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Tanggamus belum secara optimal. 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Tanggamus No. 28 Tahun 2008 

menyatakan bahwa tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan 

Pertamanan Daerah adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan 

Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bupati. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a. 

Bagaimanakah pengawasan pemerintah daerah kabupaten Tanggamus terhadap 

pencemaran udara dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 

oleh PT Pertamina Geothermal Energy? b. Faktor-faktor apa sajakah yang 

menjadi penghambat pengawasan pemerintah daerah kabupaten Tanggamus 

terhadap pencemaran udara dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Panas Bumi oleh PT Pertamina Geothermal Energy? Metode penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dan dianalisis 

secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan dilakukan secara preventif dan 

represif. Pengawasan secara preventif adalah melakukan kunjungan rutin ke 

perusahaan dan mewajibkan perusahaan membuat laporan perusahaan yang 

berkaitan dengan pembangunan yasitu pemantauan kualitas lingkungan (RKL-

RPL). Pengawasan secara represif dilakukan secara insidental dalam hal 

pengaduan/laporan dari masyarakat baik perorangan maupun aparatur pemerintah. 

Faktor-faktor penghambat penunjang pengawasan  Badan Lingkungan Hidup, 

Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Tanggamus yakni faktor keuangan 

yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, kurangnya sarana dan 

prasarana yang memadai, serta minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

khususnya dibidang pengawasan lapangan dan petugas pemeriksa. 

Kata kunci: Pengawasan, pencemaran udara, dan Pembangkit Listrik Tenaga 

Panas Bumi (PLTP). 
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“tidakkah kau cermati bahwa Allah telah menjadikan sumber daya 

alam dan lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi 

kehidupan secara optimum. Entah demikian, masih saja ada sebagian 

manusia yang mempertanyakan kekuasaan Allah secara sembrono. 

Yakni mempertanyakan tanpa alasan ilmiah, landasan etik dan 

referensi memadai.” 

(QS. Luqman ayat: 20) 

 

 

“dan Allah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai 

daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang demikian 

hanya ditangkap oleh orang-orang yang memiliki daya nalar 

memadai”. 

(QS. Al- Jaatsiyah ayat: 13) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang 

menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, 

yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah-masalah yang 

mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas 

kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara. 

Udara dimana didalamnya terkandung sejumlah oksigen, merupakan komponen 

penting bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya.
1
  

 

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah bagaimana 

mencapai kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian, tidak 

dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan 

lingkungan.  

                                                           
1
Sukanda Husin, S.H., LL.M, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesi , Sinar Grafika, hlm-

43 



2 

Dalam kontek indonesia, hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini 

berarti pembangunan mencakup kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, dan 

lain-lain, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa kedilan, rasa 

sehat, dan kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam 

perbaikan hidup berkeadilan sosial. Lingkungan dan pembangunan mempunyai 

perbedaan dari sudut pandangnya. Pembangunan dapat menyebabkan kerusakan 

lingkungan yang disebabkan oleh Pencemaran akibat dari penggunaan sumber 

daya alam dalam kegiatan usaha. Masalah lingkungan hidup karena terjadi 

kerusakan/ pencemaran lingkungan akibat adanya pembangunan.  

 

Dampak dari pembangunan tersebut telah dirasakan oleh masyarakat sebagai 

masalah yang harus ditangani sedini mungkin. Pencemaran lingkungan akibat 

adanya pembangunan adalah terdiri dari Pencemaran Udara, Pencemaran Air, 

Pencemaran dan Perusakan Tanah serta Pencemaran Laut.  

 

Pencemaran Udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan 

terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang 

membahayakan kesehatan tubuh manusia. Udara dikatakan bersih apabila 

komponen udara tidak tercampur dengan zat, energi, dan/atau komponen lain 

yang tidak diinginkan.
2
 Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan 

dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. 

Pencemaran udara tersebut dapat berasal dari gas buang kendaraan bermotor, 

pabrik, dan juga kebisingan dari berbagai kegiatan lainnya. 

                                                           
2
 Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika,hlm-43 
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Pencemaran udara yang dikaji dalam skripsi ini adalah akibat pembangunan 

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) merupakan suatu masalah yang 

harus segera diatasi. Untuk membuat pembangkit listrik dengan Panas Bumi 

dilakukan dengan mengebor tanah di daerah yang memiliki potensi Panas Bumi 

untuk membuat lubang gas panas yang akan dimanfaatkan untuk memanaskan 

ketel uap (boiler) sehingga uapnya bisa menggerakkan turbin uap yang 

tersambung ke generator. Eksplorasi dan eksploitasi panas bumi untuk 

pembangkit energi listrik tergolong minim. Mengenai dampak lingkungan 

eksploitasi panas bumi, terutama isu pencemaran udara berupa kebisingan akibat 

pengeboran tanah dari mesin-mesin berat yang digunakan terus-menerus untuk 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Ini artinya 

terdapat titik-titik sumur yang harus dilakukan pengeboran untuk pemanfaatan uap 

dari panas bumi yang dihasilkan.  

 

Salah satu wujud nyata dalam penyumbang pasokan listrik yang ada di Indonesia 

terkait pembangkit listrik tenaga panas bumi oleh PT Pertamina Geothermal 

Energy (PGE) adalah di kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus provinsi 

Lampung. Kecamatan Ulubelu, merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Tanggamus yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya berupa pertanian, 

perkebunan kopi, lada, kakao dan cengkeh, yang dapat memberikan penghasilan 

yang tinggi kepada warga yang berdomisili disana. Selain dibidang tersebut juga 

memiliki potensi yang lain, dan bisa dimanfaatkan untuk kepetingan umum tidak 

hanya di Kabupaten Tanggamus tetapi diluar daerah ini, seperti proyek panas 

bumi (Geotermal Energy) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). 

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) tersebut dilakukan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Ketel_uap
https://id.wikipedia.org/wiki/Turbin_uap
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oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). PT Pertamina Geothermal Energy 

(PGE) adalah perusahaan milik pemerintah yang berbadan Hukum. Perusahaan 

perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang 

modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya 

dimiliki oleh pemerintah (atas nama negara) yang tujuan utamanya mengejar 

keuntungan/ dengan status permodalan  yaitu Permodalan Dalam Negeri (PMDN). 

 

Masalah kebisingan yang dirasakan oleh warga dusun Muara Dua yang berada di 

lingkungan dekat area pengeboran dan para pekerja khususnya karyawan yang 

menjalani kegiatan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 

(PLTP)
3
. Sumber kebisingan adalah penggunaan mesin-mesin pembangkit listrik 

berupa ganset yang digunakan terus-menerus dalam pengembangan pembangunan 

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) unit 3 dan 4. Menurut World 

Health Organisation (WHO) tingkat kebisingan dalam standart tenang adalah 30-

35 dB (desible: satuan kebisingan),
4
 sedangkan pihak PT Pertamina Geothermal 

Energy (PGE) melebihi batas standar yaitu lebih dari 35 dB (Desible) yaitu rata-

rata 48,9-59,7 Desible (dB)
5
 yang diberikan sehingga mengakibatkan kebisingan 

yang dapat mengganggu kesehatan.
6
 

 

 

                                                           
3
 Data dimbil dari wawancara warga Dusun Muara Dua yang bertempat tinggal disekitar area 

pembangunan Pembangkit Listrik 
4
 https://id. wikipedia. org/wiki/Baku-tingkat-kebisingan-pencemaran udara-menurut-WHO/. 

Diakses pada tanggal 2 januari 2015. 
5
 Data dari hasil pengujian, Seameo Biotrop Services Laboratory, Bogor, dari BLHKPD 

Tanggamus 
6
 Data yang diterima dari penelitian mahasiswa diploma Akamigas Balongan dalam 

pengembangan pembangunan Pembangkit Lisrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) unit 3 dan 4 Ulubelu 

di lihat dari aspek tingkat kebisingan pada tanggal 19 januari 2016 
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Pengaruh dari dampak pencemaran udara berupa kebisingan tersebut adalah 

masalah gangguan kesehatan pada manusia yang terpapar seperti peningkatan 

tekanan darah, peningkatan denyut nadi, basa metabolisme, kontraksi pembuluh 

darah kecil,sulit berkonsentrasi dan lain-lain.  Serta apabila ini terus berlanjut 

dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan kehilangan pendengaran 

khususnya bagi karyawan yang melakukan kegiatan sehari-hari dalam 

pengembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 

unit 3dan 4.  

 

Pengawasan dari pemerintah khususnya pengawasan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Tanggamus terhadap PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) atas 

pencemaran udara yang terjadi dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Panas Bumi (PLTP) Ulubelu. Bentuk pengawasan dapat dilihat dari pelaksanaan 

kegiatan berupa izin kegiatan usaha dan/atau izin lingkungan yang dapat 

mencegah pencemaran lingkungan. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk 

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Panas Bumi (PLTP) ole PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) di 

Kecamatan Ulubelu telah di berikan oleh Pemerintah Daerah Tanggamus dalam 

hal ini melihat dari baku tingkat kebisingan sebagai standar pedoman, tetapi 

dengan di berikan izin tersebut Pemerintah Daerah Tanggamus masih kurang 

adanya pengawasan sehingga terjadi pencemaran udara berupa kebisingan.  

 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang di hadapi adalah dalam hal 

pencemaran udara akibat mesin-mesin berat yang digunakan terus-menerus untuk 

pengeboran dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 



6 

oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pengawasan dalam pengembangan pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) unit 3 dan 4 berupa pencemaran udara akibat 

dari pengeboran dilihat dari pengawasan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Oleh 

karena itu judul penelitian ini adalah “Pengawasan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tanggamus Terhadap Pencemaran Udara Dalam Pembangunan 

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Oleh PT Pertamina Geothermal 

Energy. ” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus 

terhadap pencemaran udara dalam pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Panas Bumi (PLTP) oleh PT Pertamina Geothermal Energy 

(PGE)? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pengawasan terhadap 

pencemaran udara dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas 

Bumi (PLTP) oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)? 
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1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang Lingkup Penelitian adalah mengenai pengawasan terhadap 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) oleh PT 

Pertamina Geothermal Energy (PGE) di kecamatan Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus terhadap dampak lingkungan berupa pencemaran udara yaitu 

dalam hal bentuk pengawasan yang dilihat dari sisi pencemaran udara berupa 

kebisingan suara. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka Tujuan Penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami pengawasan terhadap pencemaran 

udara dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 

(PLTP) oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).  

2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penghambat pengawasan 

terhadap pencemaran udara dalam pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Panas Bumi (PLTP) oleh PT Pertamina Geothermal Energy 

(PGE). 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat digunakan dalam 

perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan 
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berupa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dapat 

berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan untuk para 

pembaca. Terutama dalam hal pemberian informasi mengenai 

pengawasan terhadap pencemaran udara juga dapat mengerti dan 

mendapatkan informasi serta pengembangan daya pikir dan nalar serta 

sumbangan yang sesuai dengan disiplin Hukum Administrasi Negara.  

 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai 

sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan dan pembelajaran 

mahasiswa. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai pengawasan pemerintah daerah terhapat 

pencemaran udara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, 

serta dapat dipergunakan sebagai referensi dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan hukum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Pengawasan 

 

2.1.1. Pengertian pengawasan, menurut beberapa ahli : 

Menurut Siagian Pengawasan adalah proses pengawasan daripada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan sebelumnya.  

 

Menurut Sarwoto, Pengawasan adalah kegiatan pimpinan yang 

mengusahakan agar pekerjaan–pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Pengawasan dari sisi 

hukum administrasi, pengawasan merupakan tugas utama dari pejabat 

yang berwenang. Ada prinsip umum yang menjadi pegangan dalam hukum 

administrasi, bahwa pejabat yang berwenang memberi izin bertanggung 

jawab dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang diberikan.
7
  

 

 

 
                                                           
7
 DR. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. 2011, “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif 

Holistik-Ekologis”, Universitas Lampung, hlm-41. 
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Sifat-sifat pengawasan adalah sebagai berikut: 

Pengawasan harus bersifat “fact finding” dalam arti bahwa pelaksanaan 

fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana 

tugas-tugas dilaksanakan dan dijalankan. Pengawasan itu harus bersifat 

preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk 

mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-

penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.  

 

Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa 

pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini 

sedang dilaksanakan. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk 

meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan. 

Pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan. 

Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien, jangan sampai terjadi 

pengawasan yang menghambat usaha peningkatan efisiensi. Pengawasan 

tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah jika ada 

ketidak beresan, akan tetapi untuk menemukan solusi. Pengawasan harus 

bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan 

kemampuan untuk melakukan tugas yang diuntukkan padanya. 
8
 

 

 

 

 

                                                           
8
 Prof. DR. Siagian, Sondang, P.  2009,  “Filsafat administrasi”, Gunung Agung hlm 135 

 



11 

2.1.2.  Fungsi pengawasan dan Tujuan Pengawasan 

 

Fungsi Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan 

ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau 

pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang 

telah ditetapkan guna mempertanggung jawabkan untuk mencegah 

penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Pada dasarnya pengawasan mempunyai tujuan untuk menyesuaikan 

pelaksanaan tugas dan dapat segera diantisipasi dengan pengawasan. 

Soekarno K. mengemukakan beberapa hal pokok mengenai tujuan 

pengawasan yaitu: 

a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana. 

b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai 

dengan asas-asas yang telah ditetapkan. 

c. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang mungkin timbul dalam 

pelaksanaan pekerjaan. 

d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan secara efisien. 

 

 

2.1.4. Tahap-Tahap Pengawasan 

 

Berkaitan dengan tahap-tahap pengawasan, Melayu SP. Hasibuan 

menyebutkan beberapa tahap proses pengawasan yaitu: 

a. Menentukan standar dasar untuk mengontrol. 

b. Mengukur pelaksanaan. 
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c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, juga menentukan 

penyimpangan jika ada. 

d. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-

penyimpangan sehingga tetap sesuai dengan rencana.
9
 

 

2.2. Pencemaran Udara 

 

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, 

atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan 

manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau 

merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber 

alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti 

polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. 

Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara. Pencemaran 

udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan 

terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang 

membahayakan kesehatan tubuh manusia. Polusi/pencemaran udara yang 

kronis sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut logika udara kotor pasti 

mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan polutan ikut andil dalam merangsang 

penyakit pernafasan seperti influensa, bronchitis dan pneumonia serta 

penyakit kronis seperti asma dan bronchitis kronis.  

 

Pengelolaan lingkungan hidup berorientasi untuk mencegah timbulnya 

masalah yang berkelanjutan. Dengan dilakukan pengawasan pengelolaan 

lingkungan hidup diharapkan mampu mendukung terwujudnya pembangunan 

                                                           
9
Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm-82 
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berkelanjutan dimaksudkan memenuhi kesejahteraan masyarakat. Konsep 

pengawasan pengelolaan lingkungan hidup merupakan instrumen 

pengawasan terhadap pemerintah agar dalam menjalankan kekuasaannya 

memegang teguh amanat konstitusi, dalam hal ini mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat masa kini dan akan datang. Adanya pengawasan menjadi salah 

satu sarana pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan 

(welfarestaat) dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian pengawasan 

terhadap segala tindakan maupun keputusan baik dari tingkat pusat sampai 

daerah menjadi satu solusi elegan dalam penegakkan hukum yang 

demokratis. Eksistensi dan pengintegrasian prinsip-prinsip pengelolaan 

lingkungan hidup yang baik dalam perspektif hukum administrasi lingkungan 

melalui pengawasan pengelolaan lingkungan menjadi instrumen yuridis 

pengelolaan lingkungan sebagaimana yang termasuk dalam undang-undang. 

10
 

 

2.2.1. Pengaturan Secara Umum 

Peraturan secara umum maksudnya peraturan pengendalian pencemaran 

udara yang bersifat superfisial, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun 

berbentuk Peraturan Pemerintah. Biasanya pengaturan dalam peraturan 

perundang-undangan ini sangat umum dan tidak secara rinci memuat 

ketentuan pengendalian pencemaran udara. Diantaranya adalah sebagai 

berikut:
11

 

 

                                                           
10

 Mukhlis, SH.,MH “Hukum Administrasi Lingkungan kontemporer”, Setara Press. Hlm-12 
11

 Sukanda Husin, S.H., LL.M.2009. “Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”, Sinar Grafika, 

hlm.43 
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1. UUPPLH (Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup) 

UUPPLH merupakan Undang-Undang kerangka kerja (framework law) 

untuk melindungi lingkungan dan tidak secara khusus mengatur tentang 

pencegahan pencemaran udara. Akan tetapi, dasar hukum yang melarang 

orang dan/atau badan hukum mencemari lingkungan termasuk udara, dapat 

ditemukan dalam sejumlah pasal. Misalnya Pasal 6 ayat (1) menyatakan 

bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan 

hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup, termasuk pencemaran udara tentunya. 

 

Dasar lain yang dapai dipakai adalah Pasal 15 ayat (1), yang mengharuskan 

setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat 

menimbulkan dampak terhadap lingkungan dibuatkan analisis mengenai 

dampak lingkungan. Dengan adanya kewajiban membuat Andal, RKL dan 

RPL, pengusaha tentu harus berusaha mencegah pencemaran dari usaha 

dan/atau kegiatannya, termasuk pencemaran udara. 

 

2. Undang-Undang Penataan Ruang 

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak secara 

langsung terkait dengan pencegahan dan pengelolaan pencemaran udara. 

Karena Undang-Undang ini mengatur tentang tata ruang, maka dapat 

digunakan untuk mencegah pencemaran melalui penataan ruang. Tujuan 

pengelolaan penataan ruang, yaitu pertama, pelaksanaan pemanfaatan 

ruang yang berwawasan lingkungan berdasarkan asas wawasan nusantara 
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dan ketahanan nasional. Kedua, pelaksanaan pemanfaatan ruang 

berdasarkan hukum di kawasan perlindungan dan kawasan pertanian. 

 

3. Undang-Undang Perindustrian  

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentan Perindustrian merupakan produk 

hukum, yang berusaha menciptakan pembangunan industri yang 

berwawasan lingkungan. Walaupun Undang-Undang ini tidak secara 

khusus mengatur tentang masalah pencemaran, dia menjadi landasan bagi 

pemerintah untuk membuat kebijaksanaan dan hukum untuk mencegah 

dampak yang potensial terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan 

akibat kegiatan perindustrian. 

 

2.2.2. Pengaturan Secara Khusus 

Pengaturan secara khusus maksudnya adalah pengaturan pengendalian 

pencemaran udara yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan 

yang secara detail mengatur tata cara pengendalian mutu udara. 

Diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

1. Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Udara 

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 dikeluarkan pada 26 Mei 1999. 

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan unruk mencegah, membatasi dan 

memitigasi pencemaran udara termasuk gangguan dan kebisingan, baik dari 

sumber tidak bergerak maupun dari sumber bergerak. Peraturan Pemerintah 

ini menggunakan dua bentuk instrument hukum untuk mencegah, 
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mengontrol pencemaran udara, yaitu Baku Mutu Udara Ambien dan Baku 

Mutu Emisi. 

 

2.Pengendalian Pencemaran Udara Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 4 Tahun 2001 

PP Nomor 4 Tahun 2001 memuat ketentuan larangan, ketentuan kewajiban 

atau perintah dan ketentuan tentang hak. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan 

dalam PP No. 4 Tahun 2001 dapat dibedakan juga atas terhadap siapa 

norma itu diarahkan, yaitu orang, pengusaha dan instansi pemerintah.
12

  

 

3. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-

13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak 

dirancang untuk mengimplementasikan Baku Mutu Udara Ambien 

Nasional. Keputusan ini mulai berlaku tanggal 7 Maret 1995. Keputusan ini 

diterapkan untuk empat macam industri: (a) industri besi dan baja; (b) 

kertas dan bubur kertas; (c) penggerak tenaga listrik, baik yang digerakkan 

oleh uap atau batu bara; (d) industri semen. 

 

4. Baku Tingkat Kebisingan 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-

48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, menetapkan Baku 

Tingkat Kebisingan Nasional, yang dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk memformulasikan baku tingkat kebisingan provinsi, yang ditetapkan 

oleh Gubernur. Gubernur boleh menetapkan baku mutu yang lebih ketat 
                                                           
12

 Prof, DR. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.2012, “Hukum Lingkungan Indonesia”,PT. 

RajaGrafindo Persada, hlm-147 
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daripada Baku Tingkat Kebisingan Nasional. Akan tetapi, baku tingkat 

kebisingan provinsi tidak boleh lebih longgar dari Baku Tingkat Kebisingan 

Nasional. Dalam hal pemerintah provinsi tidak atau gagal menetapkan baku 

tingkat kebisingan provinsi, Baku Tingkat Kebisingan Nasional berlaku di 

Provinsi itu. 

 

 

2.3 Pemerintah Daerah 

 

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam UUD 1945. 

 

Dalam pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah 

Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai 

penyelenggara pemerintah daerah. 

 

Dengan kata lain Pemeritah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, 

dan perangkat daerah sebagai sumber penyelenggaraan Pemerinta Daerah. 

Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan 

DPRD Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dn DPRD Kabupaten/Kota. 

 

Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang 

dilakukan dalam bentuk cara dan tindak baik dalam rangka melaksanakan 
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otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah 

daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sebagai daerah otonom. selanjutnya yang 

disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

 

2.4 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 

 

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau geothermal power plant 

merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan panas yang dihasilkan 

oleh perut bumi untuk menghasilkan tenaga listrik. Panas yang dihasilkan 

perut bumi ini dapat berupa uap air maupun air panas yang kemudian 

digunakan untuk memutar turbin yang dikopel langsung dengan rotor 

generator untuk menghasilkan energi listrik. 

 

Energi Panas Bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam 

kerak bumi. Temperatur di bawah kerak bumi bertambah seiring 

bertambahnya kedalaman. Suhu di pusat bumi diperkirakan mencapai 

5400°C. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2014 tentang Panas 

Bumi. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air 

panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang 

secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas 

Bumi.  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Energi_panas&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerak_bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Temperatur
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Energi panas bumi ini berasal dari aktivitas tektonik di dalam bumi yang 

terjadi sejak planet ini diciptakan. Panas ini juga berasal dari panas matahari 

yang diserap oleh permukaan bumi. 

 

Pengembangan dan penyempurnaan dalam teknologi pengeboran dan 

ekstraksi telah memperluas jangkauan pembangunan pembangkit listrik 

tenaga panas bumi dari lempeng tektonik terdekat. Dilihat dari potensi yang 

ada mengenai sumber daya alam panas bumi dapat dimanfaatkan untuk 

kegunaan energi listrik berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 

(PLTP). Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi adalah Pembangkit Listrik 

(Power generator) yang menggunakan panas bumi (Geothermal) Pembangkit 

Listrik Tenaga Panas Bumi salah satunya ada di provinsi Lampung yaitu di 

Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus oleh PT Pertamina Geothermal 

Energy (PGE). Tidak hanya pemanfaatan saja tetapi perlu adanya 

pengawasan terhadap pengembangan pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Panas Bumi (PLTP) tersebut.  

 

2.5  Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 

 

2.5.1.  KLHS 

Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana 

dirumuskan dalam pasal 1 butir 10 UUPPLH adalah “rangkaian analisis 

sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip 

pembangunan berkelanjutah telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktivitas_tektonik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Planet
https://id.wikipedia.org/wiki/Panas
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_surya
https://id.wikipedia.org/wiki/Permukaan_bumi
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pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau 

program.  

 

Diberlakukannya KLHS membuktikan bahwa instrument-instrumen yang 

sebelumnya ada tidak mampu mencegah dan mengatasi timbulnya 

masalah-masalah lingkungan hidup. Instrument-instrumen yang ada 

sebelum KLHS pada pokoknya berorientasi kegiatan individual misalkan, 

Amdal dan Izin, (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah 

daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS 

tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk 

memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 

pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program 

pemerintah.  

 

Menurut Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi 

rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan 

panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak 

dan atau risiko terhadap lingkungan hidup. KLHS sendiri menurut 

ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai 

dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup. Upaya-upaya pengelolaan 

lingkungan pada tataran kegiatan proyek melalui berbagai instrumen 

seperti antara lain Amdal, dipandang belum menyelesaikan berbagai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengelolaan_lahan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengelolaan_hutan&action=edit&redlink=1
http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=2344&filename=UU%2032%20Tahun%202009.pdf
http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=2344&filename=UU%2032%20Tahun%202009.pdf
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup
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persoalan lingkungan hidup secara optimal, mengingat berbagai persoalan 

lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau 

program. Memperhatikan hal tersebut, penggunaan sumber daya alam 

harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. 

Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal 

proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil 

akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah 

suatu proses kajian yang dapat menjamin di pertimbangkannya hal-hal 

prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses 

pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak 

dini.  

 

 

2.5.2. Baku Mutu Lingkungan Hidup 

Pengertian Baku Mutu Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat 

energy, atau komponen yang lain atau harus ada dan/atau unsur pencemar 

yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai 

unsur lingkungan hidup. Baku Mutu Lingkungan Hidup merupakan 

instrument untuk mengukur terjadinya pencemaran lingkungan.  

 

Baku mutu lingkungan ini berfungsi untuk menentukan terjadinya 

pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan Baku mutu lingkungan hidup 

meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah; baku mutu air laut; baku 

mutu udara ambien; baku mutu emisi; baku mutu gangguan; dan baku 
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mutu lain. Fungsi Baku Mutu Lingkungan adalah untuk mengatakan atau 

menilai bahwa lingkungan telah rusak atau tercemar dan untuk mengetahui 

telah terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan digunakan. Nilai 

ambang batas merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang dan 

daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Nilai ambang batas tertinggi 

dan terendah dari kandungan zat-zat, mahluk hidup atau komponen-

komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan 

khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dapat dikatakan 

lingkungan tercemar apabila kondisi lingkungan telah melewati ambang 

batas (batas maksimum dan batas minimum) yang telah ditetapkan 

berdasarkan baku mutu lingkungan. Telah menetapkan baku mutu air pada 

sumber air, baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien, baku mutu 

udara emisi dan baku mutu air laut. (Bapedal, 2001). 
13

 

 

2.5.3. AMDAL 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian 

mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan 

(PP no 27 Tahun 2012). Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) 

adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan 

penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana pengelolaan 

lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan 

penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.  

                                                           
13

 Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H., LLM,. “Hukum Lingkungan” PT.RajaGrafindo, Jakarta 2012, 

hlm 91 
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Recana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan 

komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting 

akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan merupakan suatu upaya atau pendekatan untuk mengkaji 

apakah kegiatan pemanfaatan atau pengolahan sumber daya alam atau 

kebijakan pemerintah akan dan dapat menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan hidup. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup 

digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Penyusunan 

analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui 

pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu, atau 

kegiatan dalam kawasan.  

 

2.5.4. Izin Lingkungan 

Izin merupakan instrument hukum administrasi yang dapat digunakan oleh 

pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha 

menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang 

menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-

perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. 

Dengan demikian, izin merupakan pengaturan hukum tingkat individual 

atau norma hukum subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum 

tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk 

pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Dalam 

konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum 

lingkungan administrasi.  
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Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL 

dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 

prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin Lingkungan 

diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi : penyusunan AMDAL 

dan UKL/UPL, Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL/UPL, 

permohonan dan penerbitan izin lingkungan. 0 

 

2.5.5. Audit Lingkungan 

Di indonesia, penerapan audit lingkungan mula-mul diatur dalam 

keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: Kep-42/MenLH/11/94 

tentang pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan (seterusnya 

disingkat dengan Kep Men LH No. 42/11/94). Berdasarkan Kep Men LH 

No. 42/11/94 pemberlakuan audit lingkungan bersifat sukarela. Audit 

Lingkungan menurut Kep Men LH No. 42/11/94 adalah suatu alat 

menejemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, 

periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem 

menejemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol menejemen 

terhadap pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan pengkajiaan 

penataan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan 

lingkungan. Di Indonesia dalam Pasal 28 dan 29 UUPPLH, hanya audit 

lingkungan wajib yang berfungsi sebagai instrumen (tool) bagi Command 

and Control Approach. Command and Control Approach atau Pendekatan 

Atur dan Awasi adalah salah satu pendekatan perancangan persyaratan 
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lingkungan yang baik untuk menghasilkan penegakan hukum dan penataan 

yang efektif dan efisien. CAC (Command and Control) menekankan pada 

upaya pencegahan pencemaran melalui pengaturan dengan peraturan 

perundang-undangan, termasuk juga pengaturan melalui izin yang 

menetapkan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup. 

 

 

2.5.6. Analisis Risiko Lingkungan 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 47 ayat (1) 

UUPPLH menyatakan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi 

menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman 

terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehatan dan keselamatan 

manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.” Selanjutnya 

ayat (2) menyatakan analisis risiko lingkungan hidup meliputi : (a) 

pengkajian risiko, (b) pengelolaan risiko dan komunikasi risiko. Jika 

dilihat dari pengertiannya, analisis risiko lingkungan fungsinya sangat 

mendekati fungsi dari Amdal. Jika Amdal pada dasarnya kajian terhadap 

peristiwa yang mungkin terjadi akibat berlangsungnya sebuah kegiatan, 

analisis risiko juga kajian terhadap peristiwa yang mungkin terjadi akibat 

suatu kegiatan. Bidang yang saat ini telah menggunakan analisis risiko 

lingkungan adalah pelepasan dan peredaran Produk Rekayasa Genetik. 

Pelepasan dan peredaran Produk Rekayasa Genetik menimbulkan risiko 

terhadap keamanan lingkungan telah diatur dalam PP No. 21 Tahun 2005. 
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2.5.7. Pengawasan Penataan (Monitoring Compliance) 

Pengawasan Penataan (Monitoring Compliance) merupakan faktor yang 

sangat krusial dalam penegakan hukum lingkungan. Tanpa pengawasan 

hukum lingkungan materiil tidak akan berarti untuk pengelolaan 

lingkungan hidup. Di Amerika Serikat, ada empat bentuk pengawasan 

pemantauan (Monitoring Compliance) yang tersedia yaitu: 

1. Inspeksi yang dilakukan oleh inspektur lingkungan; 

2. Pengawasan sendiri (self monitoring), termasuk pencatatan sendiri 

(self-recording) dan pelaporan sendiri (self-reporting) oleh pemilik 

kegiatan dan/atau usaha; 

3. Pengaduan masyarakat (citizen complaints); 

4. Pemantauan kondisi lingkungan dikawasan sekitar fasilitas kegiatan. 

 

UUPPLH baru mengatur pengawasan penataan yang minimum karena 

undang-undang ini hanya menonjolkan pengawasan yang dilakukan oleh 

pejabat administratif, seperti yang tertuang dalam Pasal 22 dan 23. 

Menurut Pasal 22, pengawasan penataan lingkungan oleh Menteri 

Lingkungan Hidup atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. 

Kemudian Pasal 23 memandatkan tugas pengawasan kepada lembaga 

pengendalian dampak lingkungan yang dalam hal ini adalah Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan yang dibentuk dengan Keputusan 

Presiden No. 23 Tahun 1990, yang kemudian diamendir dengan 

Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1994 dan Keputusan Presiden No. 196 

Tahun 1998. 
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Tugas pejabat pengawasan penataan diatur dalam pasal 24 ayat (1) 

UUPPLH. Pasal ini memberi kewenangan kepada pejabat pengawas untuk 

melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari 

dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat 

tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi 

dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang 

bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan. Sekalipun UUPPLH 

hanya mengatur pengawasan penataan minimum, ini tidak berarti bahwa 

sistem pengawasan di Indonesia hanya berbentuk inspeksi. Peraturan 

Pemerintah No. 27 Tahun 1999 mengharuskan pemilik kegiatan dan/atau 

usaha untuk melakukan self monitoring, self recording, self reporting, dan 

pengawasan disekitar fasilitas kegiatan dan/atau uasaha.ketentuan seperti 

ini dapat juga ditemui dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 

1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 

 

2.6 Konsep Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

 

Tercapainya kebahagian hidup berdasarkan Pancasila perlu dilaksanakan 

dengan menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terintegrasi 

dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini 

dan masa depan. Maka dari itu diperlukan terlaksananya pelestarian dan 

pengembangan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan 
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seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan 

yang berwawasan lingkungan hidup.  

 

Persoalan hukum administrasi lingkungan tentunya tidak terlepas dari 

aspek historis. secara historis perlunya pengawasan hukum lingkungan 

khususnya dalam bidang administrasi di sesabkan oleh beberapa kasus 

pencemaran lingkungan yang muncul tanpa adanya sesuatu tindakan 

preventif yang nyata. dimana pencemaran lingkungan hidup masuknya 

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain 

kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya 

turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup 

kurang berfungsi atau bahkan tidak berfungsi sebagai mana mestinya. 

sebagai instrumen hukum lingkungan administratif pengawasan.
14

 

 

Ada prinsip umum dalam lingkungan administrasi, bahwa pejabat yang 

berwenang memberi izin bertanggung jawab terhadap penegakan hukum 

lingkungan administrasi. Dengan demikian, pejabat yang berwenang 

memberi izin bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan. Pejabat 

atau instansi mana yang bertanggung jawab dalam pengawasan sangat 

tergantung pada jenis dan kewenangan perizinan, semakin banyak pula 

pejabat atau instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan. 

 

Saat ini wewenang pengawasan diatur dalam Pasal 71-75 UUPPLH Tahun 

2009. Menurut Pasal 71 UUPPLH-2009, wewenang pengawasan ada pada 

menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

                                                           
14

 Mukhlish. Dkk. 2010, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer, Setara Press, hlm- 12 
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Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat atau instansi 

teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan menteri, gubernur, 

atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang 

merupakan pejabat fungsional. Didaerah nomenklatur yang digunakan 

untuk instansi tersebut sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup No. 061/163/SJ/2008 dan SE-

01/MENLH/2008 adalah badan atau kantor. Meskipun demikian, dalam 

praktiknya nomenklatur yang digunakan masih beragam, seperti Badan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah,Badan Pengelolaan dan 

Pengendalian Lingkungan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan, dan Badan Lingkungan Hidup.  

 

Secara umum yang diawasi menurut Pasal 72 UUPPLH-2009 adalah 

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin 

lingkungan. Untuk itu pejabat pengawas lingkungan hidup menurut Pasal 

72 diberi wewenang sebagai berikut: 

 a. melakukan pemantauan; 

 b. meminta keterangan; 

c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang 

diperlukan; 

 d. memasuki tempat tertentu; 

 e. memotret; 

 f. membuat rekaman audio visual; 
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 g. mengambil sampel; 

 h. memeriksa peralatan; 

 i. memeriksa instansi dan/atau alat transportasi; dan/atau 

 j. menghentikan pelanggaran tertentu; 

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidupdapat 

melakukan koordinasi dengan pejabat PPNS. Penanggung jawab usaha 

dan/ atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat 

pengawas lingkungan hidup. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Pendekatan 

 

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan normatif dan 

pendekatan empiris. Pendekatan normatif yang berkaitan dengan masalah 

pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus terhadap pencemaran 

udara dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 

oleh PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) di Kecamatan Ulubelu 

Kabupaten Tanggamus. Pendekatan empiris di tempat pembangunan 

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yaitu Dusun Muara Dua 

Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus. 

 

 

3.2 Sumber Data 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder : 

a. Data Primer 

Data yang berasal dari sumber asli atau pertama dan tidak tersedia dalam 

bentuk file data yang diambil dari studi lapangan. Data ini harus dicari 

melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya informan, yaitu dari 

pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan 
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pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus terhadap 

pencemaran udara dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas 

Bumi (PLTP). 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, 

dengan cara membaca, mempelejari dan memahami. Melalui media lain 

yang bersumber dari literatur, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

buku-buku hukum serta dokumen-dokumen lainnya.
15

 Data sekunder 

penelitian ini terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer dalam penulisan hukum ini adalah norma atau 

kaidah dasar dalam hukum di Indonesia dan beberapa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku antara lain : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian 

5) Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi 

6) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 Tentang AMDAL 

7) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Amdal dan 

Keputusan Kepala BAPEDAL.  

                                                           
15

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm-54 
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8) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian 

Pencemaran Udara. 

9) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian 

Pencemaran Udara. 

10) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. 

11) Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 20 Tahun 2014 Tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara 

12) Peraturan Bupati Tanggamus No. 28 Tahun 2008 Tentang Rincian 

Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup, 

Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Tanggamus. 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan  

bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta 

memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum 

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-

artikel di internet dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.  
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3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

 

Untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan 

dengan cara:
16

 

1. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan dengan cara menelaah, membaca buku-buku, 

mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-

undangan yang ada kaitannya dengan hal yang dibahas.  

 

2. Studi lapangan 

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian 

langsung pada tempat atau objek penelitian. Kegiatan dilakukan untuk 

memperoleh data primer tersebut dengan melakukan wawancara dengan 

mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan dan meminta data yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Sebagai informan dalam penelitian ini 

adalah: 

a.  Bapak Arief Susanto, S.T. selaku Kepala Bidang Pengawasan dan 

Pengendalian Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup, 

Kebersihan, dan Pertamanan Daerah Kabupaten Tanggamus. 

b. Bapak Firmansyah S.H., MM. Selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan 

dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup, 

Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Tanggamus. 

                                                           
16

 Ibid, hlm-176 
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c. Bapak Hendra Wijaya S.T., MT. Selaku Kepala Bidang Bina 

Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan 

Pertamanan Daerah Kabupaten Tanggamus. 

d. Bapak Sofyan Maradipa S.T. Selaku staf Bidang Pengawasan dan 

Penegakan Hukum Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup 

Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Tanggamus. 

e. Bapak Edy Junaidi Selaku warga Dusun Muara Dua yang bertempat 

tinggal di sekitar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 

(PLTP) Ulubelu. 

f. Bapak Hary Heriansyah Selaku Warga Dusun Muara Dua yang 

bertempat tinggal di sekitar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Panas Bumi (PLTP) Ulubelu. 

g. Bapak Wahyu Prasetyo Selaku Warga Dusun Muara Dua yang 

bertempat tinggal di sekitar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Panas Bumi (PLTP) Ulubelu.  

 

 

3.4. Prosedur Pengolahan data  

 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
17

 Pengolahan data 

dilakukan dengan tahap sebagai berikut: 

                                                           
17

ibid, hlm-109 
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a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui 

kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti dalam penelitian ini. 

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut. 

c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada 

sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. 

 

 

 

3.5. Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif yaitu dengan cara merinci, menguraikan, guna memperoleh 

kejelasan penyelesaian masalah pencemaran udara lalu dihubungkan antara 

teori dan kenyataan pelaksanaannya dalam bentuk kalimat untuk selanjutnya 

ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penilitian. 
18

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

ibid, hlm-110 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

1. Pengawasan terhadap pencemaran udara yang dilakukan oleh Bidang 

Pengawasan dan Pengendaliaan Lingkungan pada Badan Lingkungan 

Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Tanggamus 

terhadap PT Pertamina Geothermal Energy  adalah melalui pengawasan 

secara preventif dan pengawasan secara represif. Pengawasan secara 

preventif, yaitu dengan melakukan kunjungan rutin ke perusahaan dua 

kali sekali selama satu tahun untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan 

usaha yang berkaitan dengan pemeriksaan baku mutu tingkat kebisingan 

dalam pembangunan pembangkit listrik terhadap pencemaran udara, 

mewajibkan perusahaan untuk membuat laporan perusahaan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Panas Bumi (PLTP) yaitu pemantauan kualitas lingkungan (RKL-RPL). 

 

Pengawasan yang bersifat represif merupakan pengawasan yang 

dilakukan secara insidental. Pengawasan ini dilakukan apabila 

mendapatkan laporan dari masyarakat baik perorangan maupun laporan 

yang disampaikan oleh aparatur pemerintah di sekitar perusahaan di 
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bidang lingkungan hidup. Pengawasan secara represif ini bukan 

sepenuhnya dapat dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan 

dan Pertamanan Daerah Kabupaten Tanggamus karena wewenang utama 

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Daerah 

Kabupaten Tanggamus adalah melakukan pembinaan. Pengawasan 

represif dilakukan oleh tim PPNS LH (Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Lingkungan Hidup). Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus 

melalui Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Daerah 

Kabupaten Tanggamus belum adanya teguran terhadap PT Pertamina 

Geothermal Energy (PGE) terkait pencemaran udara berupa kebisingan 

karena Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah Kabupaten 

Tanggamus terakhir melakukan pengawasan pada bulan desember 2015 

dan belum melakukan pemeriksaan dilapangan. 

 

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan usaha dalam pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu yaitu, faktor keuangan (financial) 

yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk 

menunjang pengawasan terhadap perusahaan baik dalam pengawasan 

secara preventif maupun secara represif, faktor keterbatasan sarana dan 

prasarana serta minimnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) 

khususnya diposisi pengawasan dan petugas pemeriksaan yang masih 

sangat terbatas. 
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5.2. Saran 

 

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat memberikan sarana 

dan prasarana dan tenaga ahli yang dapat menunjang kegiatan 

pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan 

dan Pertamanan Daerah Kabupaten Tanggamus dalam rangka mencegah 

pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara oleh usaha 

dan/atau kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus. 

 

2. Sebaiknya Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 

Daerah Kabupaten Tanggamus mengadakan kerjasama dengan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang lingkungan hidup, masyarakat 

maupun mahasiswa di bidang ilmu lingkungan hidup untuk turut serta 

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan usaha di wilayah 

Kabupaten Tanggamus. 

 

3. Sebaiknya perusahaan juga melakukan pengawasan terkait pengelolan 

atau penggunaan mesn-mesin berat dalam kegiatan pembangunan 

pembangkit listrik yaitu dengan melakukan pemantauan pemeriksaan 

kebisingan di area sekitar pembangunan dan tidak melebihi pedomanan 

standar kebisingan serta memantau sitem kerja untuk para pekerja 

melalui penggunaan alat-alat pengaman untuk para pekerja pembangkit 

listrik tersebut. 
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