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THE REGULATION OF ENVIRONMENTAL TAX AS TO PROTECT THE 

ENVIRONMENTAL IN MESUJI REGENCY 
 

By 

 

AHMAD NUR HIDAYAT 
 

 

Abstract: The environmental tax or green tax is a fiscal instrument for the 

environment protection. In reality the regulation and its implementation is still weak. 

Based on this background, the problem of this research are; 1). How is the 

environmental tax settings as safeguard of living environmental in the Mesuji 

Regency ?, 2). How is the implementation of an environmental tax as safeguard of 

living environmental in the Mesuji Regency? 

 

This research used normative-empirical methode, using primary and secondary data, 

and has being analyzed by descriptive qualitative. 

 

The results of this research are the law regulation of the environmental tax in the 

Mesuji Regency has not been set explicitly, based on the regulation of Mesuji No. 2 

of 2012 on Local Taxes, there are two types of tax related to the environment that the 

Non Metallic Minerals and Rocks and Water Underground Tax, its utilization should 

get permission, in the from of drilling groundwater permission, groundwater 

collection permits and permit exploitation groundwater. The Implementation of 

protection environmental tax in Mesuji Regency has not yet oriented to protect 

environmental, has more oriented to increase district local revenue, and stillhave 

activities the lack of government's role in the super visionof the activities of 

environmental protection as well as the form of tax refunds less to safeguard the 

environment. 
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Abstrak: Pajak Lingkungan atau yang dunia internasional dikenal dengan green tax 

adalah salah satu instrumen fiskal dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan 

hidup. Dalam kenyataannya pengaturan hukum dan implementasinya masih lemah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah; 

1). Bagaimanakah Pengaturan Pajak Lingkungan sebagai upaya perlindungan 

lingkungan hidup di Kabupaten Mesuji?. 2). Bagaimanakah implementasi pajak 

lingkungan sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Mesuji? 

  

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah normatif-empiris, dengan 

menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara 

deskriptif-kualitatif. 

  

Hasil penelitian ini menunjukkan, pengaturan hukum pajak lingkungan di Kabupaten 

Mesuji belum diatur secara eksplisit, namun berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, terdapat dua jenis 

pajak yang berhubungan dengan lingkungan hidup yaitu Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan serta Pajak Air Bawah Tanah, yang pemanfaatannya harus 

mendapatkan izin, berupa izin pengeoboran air tanah, izin pengambilan air tanah, 

dan izin pengusahaan air tanah. Implementasi pajak lingkungan di Kabupaten Mesuji 

belum berorientasi kepada perlindungan lingkungan hidup, masih lebih banyak 

berorientasi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, selain itu kurangnya peran 

pemerintah dalam pengawasan terhadap kegiatan perlindungan lingkungan serta 

bentuk pengembalian pajak yang kurang terhadap upaya perlindungan lingkungan 

hidup. 

 

 

Kata kunci: Pengaturan, Pajak Lingkungan, Perlindungan Lingkungan Hidup 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, artinya sumber daya alam 

yang ada di Indonesia digunakan hanya untuk kemakmuran rakyat Indonesia hal ini 

dipertegas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945) yang menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat”. Termasuk mengenai lingkungan yang harus digunakan atau 

dilestarikan berdasarkan pembanguan berkelanjutan. 

 

Lingkungan hidup merupakan tempat dimana kesatuan ruang dan waktu menjadi satu 

kesatuan yang utuh, yang memberikan manfaat kepada manusia dan mahluk hidup 

pada umumnya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 32 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menyatakan bahwa 

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain.  
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Artinya lingkungan hidup mempunyai andil besar dalam perkembangan 

pembangunan saat ini, sehingga pemanfaatan lingkungan hidup harus menjaga 

kelestarian lingkungan itu sendiri, tidak terjadinya ekspolitasi yang menyebabkan 

kerusakan pada lingkungan itu sendiri. 

 

Pemanfaatan lingkungan hidup harus memberikan dampak positif baik untuk 

keberlangsungannya maupun untuk wilayah disekitarnya, misalnya dengan 

melakukan penggundulan hutan daerah disekitarnya akan merasakan akibatnya, yaitu 

terjadinya longsor, maupun kekeringan yang berkepanjangan karena tidak adanya 

daerah resapan air, termasuk terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

yang dihasilkan adanya pemanfaatan lingukungan tersebut. Artinya pemanfaatan 

tersebut akan berimbas kepada wilayah yang lainnya apabila tidak memperhatikan 

pelestarian lingkungan, sehingga upaya perlindungan lingkungan hidup harus mampu 

dijalankan dengan baik. 

 

Pembangunan adalah salah satu pemanfaatan lingkungan yang digunakan untuk 

menopang perkembangan zaman, dimana banyaknya pembangunan yang dilakukan 

memberikan dampak kepada lingkungan, yaitu semakin sempitnya ruang terbuka 

yang menjadi hak konstitusional warga untuk mendapatkan lingkungan yang baik 

dan bersih. Banyak yang berpendapat bahwa pemerintah berhasil meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dengan cara banyaknya pembangunan yang dilakukan untuk 

menarik investor ke Indonesia, tetapi dalam aspek lingkungan pemerintah gagal yaitu 
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aspek sosial dan lingkungan. 

 

Emil salim mengemukakan bahwa pembangunan di Indonesia masih jauh dari yang 

digaungkan dengan nama pembangunan berkelanjutan (sustainable development), 

dimana diperlukan keterkaitan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, agar 

pembangunan tetap berlanjut dalam situasi yang ajeg untuk jangka waktu yang 

panjang. Diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan yang berawasan lingkungan.
1
 

 

Keterkaitan antara kegiatan ekonomi dengan sumber daya alam dan lingkungan 

menjadi penting. Hal ini dikarenakan proses produksi dan konsumsi tidak hanya 

membutuhkan sumber daya alam sebagai salah satu faktor input, tetapi juga akan 

menghasilkan output sisa (limbah) yang akan mempengaruhi kondisi maupun 

kelangsungan lingkungan.
2

Persoalan yang berdampak kepada lingkungan 

mengharuskan pengelolaan atas dampak negatif yang muncul akibat dampak negatif 

atas manfaat yang diperoleh dari sumber daya alam yang dikelola tidak sebanding 

dengan biaya yang dikeluarkan sehingga biaya yang membengkak harus ditanggung. 

Permasalahan yang timbul karena karakteristik dari beberapa sumber daya alam dan 

lingkungan dikategorikan sebagai barang publik yang berimbas kepada tindakan 

konsumsi maupun eksploitasi yang berlebihan. 

                                                        
1
 Emil Salim, Paradigma Pembengunan Berkelanjutan, Jakarta: Keputuan Populer Gramedia 2010, 

hlm. 24-28. 
2
 Ahmad Fauzi, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi. Jakarta: 

GramediaPustaka Utama 2006, hlm. 15. 
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Konsumsi terhadap barang publik sering menimbulkan dampak yang sering disebut 

sebagai eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak tindakan ekonomi seseorang atau 

satu tindakan terhadap orang atau pihak lain yang disertai aliran kompensasi
3
. 

Artinya dalam kaitannya sumber daya alam dengan lingkungan, eksternalitas sangat 

penting untuk diketahui karena akan menyebabkan alokasi serta pengelolaan sumber 

daya alam dan lingkungan menjadi tidak efisien. Dampaknya adalah banyak 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang terjadi pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan. 

 

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam 

rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, terdiri dari tiga hal yaitu pencegahan, 

penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan kebijakan 

instrumen hukum. Instrumen kebijakan hukum diantaranya Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan, kriteria baku mutu 

kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi 

lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup, 

anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit 

lingkungan hidup, dan instrumen lingkungan hidup lain sesuai dengan kebutuhan 

dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
4
 

Perlu adanya instrumen yang mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

                                                        
3
 Azis, Iwan J. Et al. (Ed).Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim.Jakarta: 

Kepustakaan Populer Gramedia(KGP).Tahun 2010, hlm. 32. 
4
 Marlia Eka Putri A.T., S.H.,M.H. Green Tax Sebagai Instrumen Ekonomi Lingkungan HIdup 

Menuju Pembangunan Berkelajutan yang berwawasan Lingkungan. 2015, hlm. 69. 
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lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Instrumen ekonomi lingkungan hidup 

merupakan instrumen hukum yang bersifat tidak langsung untuk mengendalikan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Instrumen ini bertujuan untuk 

mendorong pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha, dan setiap orang untuk 

melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan, secara teoritik instrumen tersebut 

merupakan perwujudan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) yang 

bertujuan untuk membiayai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
5
  

 

Artinya, prinsip ini juga digunakan sebagai tindakan penyelamatan lingkungan atas 

biaya penanggung jawab usaha, untuk mendorong upaya dunia industri mengurangi 

dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Praktis, pengusaha akan lebih 

hati-hati lagi melakukan agar tidak pencemaran. Terlebih lagi upaya preventif yang 

akan dilakukan pemerintah ini harus dipandang positif. Sebagai wujud good 

suistainable environmental governance, pajak lingkungan merupakan instrumen 

hukum lingkungan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian dampak 

lingkungan, sehingga fungsi pajak sebagai kebijakan dari pemerintah dan pemeritah 

daerah mampu melindungi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/kerusakan 

lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) UUPPLH bahwa 

kerusakan lingkungan harus adanya upaya pemulihan melalui perencanaan 

pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup dan upaya 

insentif dan/atau disensitif. 

                                                        
5
 Siti Sundari Rangkuti. Dalam Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. “Hukum Lingkungan Perspektif 

Global dan Nasional” Edisi Revisi. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2014, Hlm. 129. 
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Pajak lingkungan hidup harus melindungi lingkungan, yaitu melalui 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji, yaitu 

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, namun pengawasan yang 

dilakukan belum maksimal, untuk menekan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup, oleh karena itu, perlu peningkatan pajak lingkungan hidup yang 

mengedepankan upaya insentif dan/atau disensitif. 

 

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadi akibat eksploitasi yang 

berlebihan sehingga akibat yang dihasilkan harus adanya pemulihan terkait 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, oleh karena itu diperlukan kebijakan 

yang efektif untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

sebagai wujud pembangunan berkelanjutan, hal ini yang terjadi di salah satu 

Kabupaten di Lampung, yaitu Kabupaten Mesuji. 

 

Beberapa perusahaan yang berkembang di Kabupaten Mesuji yang diindikasi 

melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Berdasarkan penelurusan 

yang dilakukan oleh Komisi B dan Komisi C DPRD Kabupaten Mesuji, ada 

beberapa perusahaan yang ditengarai melakukan pencemaran aliran sungai adalah PT 

Tunas Baru Lampung (TBL), PT SIP, Garuda Bumi Perkasa, dan beberapa 

perusahaan lainnya, termasuk dalam melakukan inventarisir keperusahaan tersebut 

terkait dengan perizian.
6
  

                                                        
6
 http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=hukum&i=6535, (diakses pada 13 Agustus 

2015). 

http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=hukum&i=6535,
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Kurangnya proses pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Mesuji membuat beberapa perusahan melakukan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan, serta tidak mendukung pembangunan berkelanjutan di 

Kabupaten Mesuji sehingga harus adanya proses penegakan hukum dalam bidang 

lingkungan hidup, adalah melalui kebijakan dibidang lingkungan hidup untuk 

menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut, sehingga 

asas lingkungan hidup, pencemar adalah pembayar dapat diterapkan sebagai-bagian 

dari perlindungan lingkungan hidup terhadap pencemar dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup, dalam pelaksanaanya proses penanggulangan terhadap 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup belum maksimal, Oleh sebab itu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi 

dengan judul : “Pengaturan Pajak Lingkungan sebagai Upaya Perlindungan 

Lingkungan Hidup di Kabupaten Mesuji” 

 

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1.2.1.Rumusan Masalah 

Melalui penelitian ini akan dikaji berbagai masalah yang berkaitan dengan 

Pengaturan Pajak Lingkungan sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di 

Kabupaten Mesuji, untuk itu setelah diidentifikasikan masalah dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaturan pajak lingkungan sebagai upaya perlindungan 

lingkungan hidup di Kabupaten Mesuji? 
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2. Bagaimanakah implementasi pajak lingkungan upaya perlindungan lingkungan 

hidup di Kabupten Mesuji ? 

 

1.2.2.Ruang Lingkup Permasalahan 

Ruang lingkup permasalahan ini adalah terkait dengan keberadaan pajak lingkungan 

sebagai suatu kebijakan pemerintah dalam hal penanggulangan atas pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Mesuji, sehingga 

dengan adanya kebijakan tersebut bisa mengurangi atas pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat pemanfaatan sumber daya 

alam. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut apakah kemudian pihak-pihak 

yang bersangkutan bisa melaksanakan kebijakan tersebut, berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Mesuji No. 2 Tahun 2012, terdapat jenis-jenis pajak antara lain, 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta 

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dari jenis-jenis Pajak tersebut 

menjadi raung lingkungan pembahasan yang berkaitan dengan pajak lingkungan 

hidup adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta Pajak Air Tanah. 

 

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah : 



9 

 

a. Mengetahui pengaturan pajak lingkungan sebagai upaya perlindungan 

lingkungan di Kabupaten Mesuji. 

b. Mengetahui implementasi pajak lingkungan, sebagai upaya perlindungan 

lingkungan hidup di Kabupaten Mesuji. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam skripsi ini mencangkup menfaat secara teoritis dan manfaat 

secara praktis yaitu : 

a. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis karya tulis atau skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian 

dan acuan untuk mengembangkan wawasan terutama tentang Hukum 

Lingkungan Hidup dan Pajak. khususnya tentang kekuatan hukum kekuatan 

hukum lingkungan dalam mencegah terhadap pencemaran dan/atau krusakan 

lingkungan. 

b. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dalam karya tulis atau skripsi ini adalah untuk : 

1. Memperluas wawasan penulis dalam lingkup Hukum Lingkungan dan Pajak 

khususnya tentang kekuatan hukum kekuatan hukum lingkungan dalam 

mencegah terhadap pencemaran dan/atau krusakan lingkungan. 

2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, dan kalangan birokrat 

pemerintahan yang kaitannya dengan Hukum Lingkungan dan Pajak.. 
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3. Referensi bahan bacaan dan sebagai sumber data atau acuan bagi peneliti 

yang berhubungan dengan Hukum Lingkungan dan Hukum Pajak 

khususnya tentang keberadaan hukum sebagai upaya pencegahan dan/atau 

kerusakan lingkungan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Pajak 

2.1.1.Pengertian Pajak 

Pajak merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

dalam hal kebijakan fiskal, yang dilakukan dengan menghimpun dana dari 

masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat berdasarkan 

hubungan-hubungan perjanjian. Sehingga masyarkat melakukan pembayaran pajak 

berdasarkan perjanjian untuk membiayai kegiatan pemerintah yang sifatnya untuk 

hajat hidup orang banyak, yang dampaknya pembayaran pajak tersebut dirasakan 

oleh masyarakat.  

 

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa: 

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  
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Menurut pendapat JJ. Rosseau.
7
 Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa 

yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Sifat ini disebabkan oleh 

kebutuhan negara untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan demi hajat hidup 

orang banyak. Sedangkan menurut Rochamat Soemitro bahwa : “Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Hal senada juga diungkapkan 

oleh P. J. A. Andriani, dalam R. Santoso Brotodihardjo, dalam buku Ketentuanm 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.
8
  

 

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., pajak 

adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat 

pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang 

ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan proposional, 

agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan 

pemerintahan. 

 

                                                        
7
 Yuswanto, Hukum Pajak Daerah, Bandar Lampung- Program Pascasarjana Megister Hukum 

Universitas Lampung. 2010, hlm. 1. 
8
 Adrian Sutedi, Hukum Pajak. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2011.  
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Pada dasarnya pengertian pajak dan pandangan para ahli yang memberikan definisi 

tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definsi tersebut mempunyai 

tujuan yang sama. Namun dalam hal ini yang menjadi wajib pajak bukan orang 

perseorangan, namun pihak swasta sebagai wajib pajak dalam memelihara dan 

menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, karena siapapun yang 

memanfaatkan sumber daya alam wajib membayar pajak yang bersifat kontrasepsi 

sehingga pembayaran dilakukan demi terciptanya pelestarian lingkungan hidup. 

 

2.1.2. Pajak Lingkungan 

Pajak lingkungan hidup, atau yang oleh dunia internasional dikenal dengan nama 

Green Tax, adalah sebuah kebijakan fiskal berkenaan dengan lingkungan yang harus 

mampu merefleksikan tidak hanya kebijakan-kebijakan dilingkungan, akan tetapi 

juga harus mampu untuk diterapkan dan menjangkau secara luas semua kebijakan 

fiskal yang ada.
9
  

 

Green Tax sebuah regulasi yang diharapkan mampu mengurangi bahkan 

menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh 

orang atau badan hukum akibat usaha yang dilakukan terhadap lingkungan sehingga 

green tax tidak hanya menekankan pada pengumpulan dana dari masyarakat untuk 

membiaya penyelenggraan pemerintahan, tetapi lebih kepada perlindungan kepada 

lingkungan. Oleh karena itu, perlunya jaminan perlindungan lingkungan hidup salah 

satunya adalah green tax. 

                                                        
9
 Marlia Eka Putri, Op,Cit, hlm. 75. 
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Heinhard Stieger mengemukakan gagasan perlunya jaminan perlindungan hak-hak 

lingkungan kedalam kosntitusi, khususnya hak-hak lingkungan individual. Hak-hak 

lingkungan perseorangan adalah hak-hak subyektif (hak-hak fundamental) umumnya 

diakui oleh suatu negara dalam dua tingkatan berbeda, yaitu dalam tingkatan 

konstitusi dan perundang-undangan biasa. Perumusan hak tersebut dalam 

perundang-undangan biasa kurang mendapat perlindungan hukum dibandingkan 

dengan hak-hak subyektif konstitusinal.
10

 berdasarkan hal tersebut diperlukan 

prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta perlindungan 

terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan instrumen yang mengatur 

mengenai insentif dan disinsetif, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan melalui 

penetapan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi. 

 

Pajak lingkungan dari sudut padangan ekonomi dikatakan penerapan pajak 

lingkungan merupakan pungutan yang bersifat insentif permanen yang bertujuan 

untuk mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya.
11

 Inilah 

yang kemudian dikatakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan 

lingkungan sebagai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam melakukan pencegahan dan/atau penanggulanagan kerusakan lingkungan 

hidup yang ditimbulkan oleh orang atau badan hukum. 

 

                                                        
10

 Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum 

Otonomi Daerah, Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 14-15. 
11

 Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Gadja Mada University Press, 

Yogyakarta, hlm. 378. 



15 

 

Pengaturan secara tegas dan komprehensif instrumen ekonomi ingkungan dan 

bentuk-bentuknya terdapat dalam Pasal 42-43 UUPPLH. Menurut Pasal 42 ayat (2) 

UUPPLH  instrumen ekonomi meliputi : 

a. Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; 

b. Pendanaan lingkungan hidup; dan 

c. Insentif dan disinsentif.
12

 

 

Ketiga instrumen tersebut dirinci lebih lanjut. Instrumen perencanaan pembangunan 

dan kegiatan ekonomi menurut Pasal 43 ayat (1) UUPPLH meliputi : 

a. Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; 

b. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang 

mencakup dan menyusun sumber daya alam dan kruskan lingkungan hidup; 

c. Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan 

d. Internalisasi biaya lingkungan hidup. 

 

Instrumen pendanaan lingkungan hidup menurut Pasal 43 ayat (2) UUPPLH 

meliputi: 

a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; 

b. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulhan 

lingkungan hidup; dan 

c. Dana amanah/bantuan untuk konservasi. 

Sistem insentif dan/atau disinsentif menurut Pasal 43 ayat (3) UUPPLH diterapkan 

                                                        
12

 Muhammad Akib,.Op.Ci, hlm. 130. 
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dalam bentuk : 

a. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; 

b. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungn hidup; 

c. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah 

lingkungan hidup; 

d. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; 

e. Pengebangan sistem dan pembayaran jasa lingkungan hidup; 

f. Pengembangan asuransi lingkungan hidup; 

g. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan 

h. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup.
13

 

 

2.1.3.Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber 

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, berdasarkan hal diatas maka 

pajak mempunyai beberapa fungsi,
14

 yaitu : 

a. Fungsi budgetaire, yaitu fungsi yang terletak pada sektor publik yang 

dimanfaatkan untuk mengumpulkan uang pajak yang sebanyak-banyaknya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

                                                        
13

 Ibi. hlm. 130-131. 
14

 Marlia Eka Putri.Op.Cit, hlm. 73. 
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b. Fungsi regulrend, yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
15

 

 

Pada fungsi regulerend, pajak digunakan untuk mengarahkan masyarakat agar 

bertindak sesuai keinginan pemerintah. Artinya pajak bukan hal untuk mendaptkan 

sumber dana yang sebanyak-banyaknya, namun untuk dijadikan kebijakan yang 

mampu mengarahkan baik perseorangan maupun kelompok dalam menjaga dan 

merawat lingkungan, yang mencirikan pembangunan yang berkelanjutan. Asas 

pencemar membayar merupakan hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga 

lingkungan, sebagai himbauan yang dilakukan sehingga mengurangi dampak 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam 

yang dilakukan oleh swasta. Inilah yang kemudian sebagai upaya perlindungan 

terhadap lingkungan hidup. 

 

2.2. Lingkungan Hidup 

2.2.1.Pengertian Lingkungan Hidup 

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk 

menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah konstitusi Pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung 

didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuaran rakyat. Berdasarkan 

Pasal 1 angka 1 UUPPLH Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
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mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain. Dengan demikian menurut Otto Soemaroto
16

, 

sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. 

Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada dibawah batas daya regenerasi 

atau asimilasi, sumber daya terbarui itu dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi 

apabila data batas itu dilampui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan 

fungsi sumber adaya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan 

akan mengalami gangguan. Lebih lanjut Otto Soemarwoto mengatakan bahwa 

sumber daya lingkungan milik umum sering dapat digunakan bermacam peruntukan 

secara simultan, tanpa suatu peruntukan mengurangi manfaat yang dapat diambil dari 

peruntukan lain sumber daya yang sama. 

 

Pasal 1 UUPPLH menyatakan bahwa, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. 

Dari pengertian tersebut memberikan bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan 

yang kompleks yang mampu merefleksikan kebutuhan manusia dan mahluk hidup 

lainnya. Serta sudah disusun sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Upaya pembangunan 

                                                        
16
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bekelanjutan adalah bentuk pelestarian lingkungan hidup ditengah-tengah banyaknya 

pembangunan perekonomian dan sosial. Sehingga dalam hal pengelolaan dan 

perlindungan harus memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah dalam mengelola 

lingkungan hidup. 

 

Dari pengertian lingkungan hidup diatas dapat diketahui bahwa istilah lingkungan 

hidup memiliki pengertian yang luas, yang tidak hanya terdiri dari unsur atau 

komponen mahluk hidup (biotic) saja, seperti manusia, tumbuhan, hewan atau satwa 

serta jasad renik hidup lainnya, tetapi juga meliputi atau merupakan satu kesatuan 

dengan mahluk takhidup (abiotic), seperti tanah, air, udara, serta sumber daya yang 

terkandung didalamnya, dimana manusia dan mahluk hidup lainnya berada. Pada 

hakikatnya semua mahluk hidup (biotic), dan mahluk takhidup (abiotic) memiliki 

sifat saling berhubungan, kait mengait dengan satu dengan yang lainnya. Hubungan 

tersebut berjalan secara bertimbal balik dan saling mempengaruhi antara satu dengan 

yang lainnya.  

 

Artinya manusia hidup bersama dengan mahluk hidup lainnya, yaitu tumbuhan, 

hewan, dan jasa renik yang menepati suatu raung tertentu. Kecuali mahluk hidup, 

dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri 

dari atas macam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang 

yang ditempati mahluk hidup secara bersama dengan benda hidup dan tak hidup 
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didalamnya disebut lingkungan hidup mahluk tersebut.
17

 

 

Masih menurut Otto Soemawoto, sifat lingkungan hidup ditentukan oleh 

bermacam-macam faktor. Pertama, oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur 

lingkungan hidup tersebut. Dengan mudah dapat kita lihat, suatu lingkungan hidup 

dengan 10 (sepuluh) orang manusia, seekor anjing, tiga ekor burung perkutut, 

sebatang pohon kelapa dan sebuah bukit batu akan berbeda sifat dari lingkungan 

hidup yang sama besarnya tetapi hanya ada seorang manusia, 10 ekor anjing, tertutup 

rimbun oleh pohon bambu dan rata-rata tidak berbukit batu. Dalam golongan jenis 

unsur lingkungan hidup termasuk pula zat kimia. 

 

Kedua, hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu. Misalnya, 

dalam suatu ruangan terdapat delapan buah kursi, empat buah meja dan empat buah 

pot dengan tanaman kuping gajah. Dalam ruangan itu delapan kursi diletakan 

sepanjang satu dinding, dengan sebuah meja di muka setiap dua kursi dan sebuah pot 

di atas masing-masing meja. Sifat ruangan berbeda jika dua kursi dengan sebuah meja 

diletakan di tengah-tengah masing-masing dinding dan sebuah pot di masing-masing 

sudut. Hal serupa berlaku juga untuk hubungan atau interaksi sosial dalam hal 

unsur-unsur itu terdiri atas benda hidup yang mobil, yaitu manusia dan hewan. Dengan 

demikian, lingkungan hidup tidak saja menyangkut komponen biofisik, melainkan 

juga hubungan sosial budaya manusia. 
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Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Misalnya, suatu kota yang 

penduduknya aktif dan bekerja keras merupakan lingkungan hidup yang berbeda dari 

sebuah kota yang serupa, tetapi penduduknya santai dan malas. Demikian pula suatu 

daerah dengan lahan yang landai dan subur merupakan lingkungan yang berbeda dari 

daerah dengan lahan yang berlereng dan tererosi. 

 

Keempat, faktor non-materil suhu, cahaya dan kebisingan. Kita dapat dengan mudah 

merasakan ini. Suatu lingkungan yang panas, silau dan bising sangatlah berbeda 

dengan lingkungan yang sejuk, cahaya yang cukup, tapi tidak silau dan tenang.
18

 

 

Secara ekologis manusia merupakan bagian integral dari lingkungan hidupnya. 

Manusia terbentuk dari lingkungan hidupnya, tetapi sebaliknya manusia membentuk 

lingkungan hidupnya. Diantara komponen-komponen ekosistem, manusia adalah 

kompenen yang paling dominan dalam menentukan. Manusia dengan segala 

kelebihannya dibandingkan dengan mahluk hidup lainnya, dengan akal dan budinya 

mempunyai kemampuan yang besar untuk mengubah dan mempengaruhi 

lingkungan. Akan tetapi lingkungan mampunyai kemampuan yang terbatas untuk 

menerima perubahan-perubahan tersebut. Batas kemampuan lingkungan untuk 

menerima perubahan ini disebut dengan daya dukung lingkungan (environment 

carrying capacity),
19

 yang secara yuridis di rumuskan dalam pasal 1 angka 7 

UUPPLH, bahwa: Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan 
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hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, mahluk lihup lain, dan 

keseimbangan antarkeduannya. 

 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lingkungan mempunyai batas kemampuan 

tertinggi untuk menerima intervensi manusia. Apabila kemampauan tertinggi tersebut 

terlampaui, akan terjadilah pelanggaran daya dukung lingkungan. Pelanggrana daya 

dukung lingkungan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem inilah yang pada 

akhirnya menimbulkan masalah-masalah lingkungan, seperti pencemaran 

lingkungan, keruskan lingkungan, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Erat 

kaitannya dengan konsep daya dukung lingkungan adalah daya tampung lingkungan, 

yang menurut pasal 1 angka 8 UUPPLH, yang dirumuskan bahwa : Daya tampung 

lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, 

dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya. 

 

Lingkungan hidup mempunyai daya tampung dan daya dukung lingkungan, apabila 

lingkungan sudah tidak mampu lagi terhadap perubahan yang dilakukan manusia 

terhadap daya dukung dan daya tampaung tersebut, maka akan terjadi pencemaran 

dan kerusakan lingkungan sehingga harus adanya penetapan daya dukung 

lingkungan. Dalam hal menentukan batas mutu lingkungan, manusia diharuskan 

menjaga mutu lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan bagi kehidupan 

mahluk hidup, Mutu lingkungan sangatlah penting, karena ia merupakan dasar dan 

pedoman untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan. Perbincangan tentang 
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lingkungan pada dasarnya adalah perbincangan tentang mutu lingkungan. Namun 

dalam perbincangan itu apa yang dimaksud dengan mutu lingkungan tidaklah jelas, 

karena tidak diuraikan secara eksplisit. 

 

Mutu lingkungan hanyalah dikaitkan dengan masalah lingkungan, misalnya 

pencermaran, erosi dan banjir. Dengan lain perkataan mutu lingkungan itu diuraikan 

secara negatif, yaitu apa yang tidak kita kehendaki, seperti misalnya air tercemar. Agar 

kita dapat mengelola lingkungan dengan baik, kita tidak saja perlu mengetahui apa 

yang tidak kita kehendaki, melainkan juga apa yang kita kehendaki. Dengan demikian 

kita dapat mengetahui kearah mana lingkungan itu ingin kita kembangkan untuk 

mendapatkan mutu yang kita kehendaki. Eliminasi hal yang tidak kita kehendaki, 

belum tentu menghasilkan lingkungan dengan mutu yang kita inginkan. Misalnya, bila 

suatu ruangan dengan dinding yang berwarna merah dianggap sebagai lingkungan 

yang tidak baik dan warna biru adalah yang baik, eliminasi warna merah tidaklah a 

priori menghasilkan ruangan yang berwarna biru. Untuk mendapatkan mutu yang kita 

kehendaki itu secara eksplisit haruslah kita nyatakan keinginan kita untuk 

mendapatkan ruangan dengan dinding biru tersebut. 

  

Artinya mutu lingkungan dapatlah diartikan sebagai kondisi lingkungan dalam 

hubungannya dengan mutu hidup. Makin tinggi darajat mutu hidup dalam sautu 

lingkungan tertentu, maka makin tinggi pula derajat mutu lingkungan tersebut, dan 

sebaliknya karena mutu mutu hidup tergantung dari derajat pemenuhan kebutuhan 
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dasar, mutu lingkungan dapatlah diartikan sebagai derajat pemenuhan kebutuhan dasar 

dalam kondisi lingkungan tersebut. Makin tinggi derajat pemenuhan kebutuhan dasar 

itu, makin tinggi pula mutu lingkungan dan sebaliknya.
20

 

 

2.2.2.Asas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 

a. “Asas tanggung jawab negara” adalah sebuah sumber daya alam yang 

memberikan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat yang kemudian dijadikan 

landasan utma dan tanggung jawaban negara baik untuk generasi masa kini 

maupun masa depan. 

b. “Asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah 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. 

c. “Asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan 

hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, 

budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. 

d. “Asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai 

komponen terkait. 

e. “Asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan 

lingkungannya. 

f. “Asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha 

dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah 
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meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup. 

g. “Asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik 

lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 

h. “Asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi 

geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 

i. “Asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan 

keberadaan, keragaman,  dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang 

terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama 

dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 

j. “Asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha 

dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 

k. “Asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk 

berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

l. “Asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 

kehidupan masyarakat. 

m. “Asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, 

akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. 

n. “Asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan 
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pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman 

daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
21

 

 

2.2.3. Dasar Hukum Lingkungan Hidup 

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan dunia 

internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap lingkungan hidup. Hal 

ini mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu 

ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia. Konferensi PBB tentang 

lingkungan hidup manusia akhirnya diadakan di Stockholm tanggal 5-16 Juni 1972 

sebagai awal kebangkitan modern yang ditandai perkembangan berarti bersifat 

menyeluruh dan menjalar ke berbagi pelosok dunia dalam bidang lingkungan hidup. 

Konfrensi itu dihadiri 113 negara dan beberapa puluh peninjau serta telah 

menghasilkan Deklarasi Stockholm yang berisi 24 prinsip lingkungan hidup dan 109 

rekomendasi rencana aksi lingkungan hidup manusia, hingga dalam suatu resolusi 

khusus, konfrensi menetapkan tanggal 5 juni sebagai hari lingkungan sedunia.
22

 

 

Di Indonesia perhatian mengenai lingkungan hidup sudah dilakukan sejak tahun 

1960-an, tonggak pertama sejarah tentang permasalahan lingkungan hidup 

dipancangkan melalui seminar tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan 

Pembangunan Nasional di Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972. Dalam seminar 

tersebut disampaikan makalah tentang “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan 
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Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran” oleh Mochtar Kusumaatmadja, makalah 

tersebut merupakan pengarahan pertama mengenai perkembangan Hukum 

Lingkungan di Indonesia. Hasil yang dapat diperoleh dari seminar tersebut yaitu 

konsepnya mengenai pengertian umum permasalahan lingkungan hidup di 

Indonesia.
23

 Dalam hal ini, perhatian terhadap perubahan iklim, kejadian geologi yang 

bersifat mengancam kepunahan makhluk hidup dapat digunakan sebagai petunjuk 

munculnya permasalahan lingkungan hidup. 

 

Pada saat itu, pencemaran oleh limbah industri dan rumah tangga belum 

dipermasalahkan secara khusus, saat ini masalah lingkungan hidup tidak hanya 

berhubungan dengan gejala-gejala perubahan alam yang sifatnya mengikuti 

perkembangan zaman, tetapi juga menyangkut pencemaran yang ditimbulkan oleh 

limbah industri yang dihasilkan dari proses produksi barang dan jasa yang langsung 

dibuang ke sungai tanpa proses pengelolaan terlebih dahulu. Termasuk kerusakan 

lingkungan yang dilakukan oleh orang atau perusahan yang dilakukan akibat 

eksploitasi yang berlebihan membuat lingkungan sering terjadinya longsor, banjir dan 

sebagainya yang itu sifatnya merugaikan masyarakat Indonesia. 

 

Pada Pelita V, berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan 

dengan memperkuat sanksi dan memperluas jangkau peraturan-peraturan tentang 

pencemaran lingkungan hidup, dengan lahirnya Keppres No 77 Tahun 1994 tentang 

Organisasi Bapedal sebagai acuan bagi pembentukan Bapeda/Wilayah ditingkat 
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Provinsi, yang juga bermanfaat bagi arah pembentukan Bapeda/Daerah. Peraturan ini 

dikeluarkan untuk memperkuat Undang-undang No 4 Tahun 1982 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dianggap perlu untuk diperbaharui, kemudian 

diubah menjadi Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan di ikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Peraturan Pemerintah 

No 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 

kemudian disempurnakan oleh Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

2.2.4. Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Pasal 1 angka 13 UUPPLH mennyatakan bahwa pencemaran adalah masuk atau 

dimasukannya mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam 

lingkungan hidup oleh kegaitan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan 

hidup yang telah ditetapkan. Artinya pencemaran ini telah berubahnya bentuk asal 

pada keadaan yang lebih buruk, akibat masukan dari bahan-bahan pencemar atau 

polutan, bahan tersebut pada umumnya mempunyai sifat racun yang menjadi pemicu 

pemcemaran. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan oleh berbagai 

aktivitas tersebut, perlu dilakukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan 

dengan menetapkan baku mutu lingkungan, baku mutu air, baku mutu limbah cair, 

bakumutu udara ambien, baku mutu udara emisi, dan sebagainya. 
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Secara umum, definisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, 

menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan (proyek) 

yang dapat berdampak besar atau kecil terhadap lingkungan. Peraturan Pemerintah 

No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkunga Hidup, Pasal 1 

butir (1) menyatakan : “Analisis Mengenai Dampak Lingkunga Hidup (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”.
24

 

 

Dalam AMDAL terdapat dua jenis batasan tentang dampak, yaitu: 

a. Dampak pembangunan terhadap lingkungan adalah perbedaan antara kondisi 

lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diprakirakan akan ada setelah 

ada pembangunan. 

b. Dampak pembangunan terhadap lingkungan adalah perbedaan antara kondisi 

lingkungan yang diprakirakan akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang 

diprakirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut. 

 

AMDAL suatu usaha atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum dan diketahui oleh 

masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan. Sebab sejak awal proses 

pembuatan dokumen AMDAL, melihatkan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai dampak 
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Lingkungan Hidup, Pasal 33 ayat (1) menyatakan : “ setiap usaha dan/atau kegaiatan 

sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) wajib mengumumkan terlebih dahulu kepada 

masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan 

hidup”. 

 

Sedangkan Pasal 34 ayat (1) menyatakan : “Warga masyarakat yang berkepentingan 

wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka acuan, 

analisis dampak lingkungan hidup, dan rancangan pemantauan lingkungan hidup”. 

AMDAL suatu usaha atau kegiatan yang berupa dokumen terdiri dari 4 (empat) bagian 

yang terdiri dari : 

1) Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Pengertian 

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL) terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 

Lingkunga Hidup, Pasal 1 butir (3) yang menyatakan : “Kerangka acuan adalah 

ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang 

merupakan hasil pelingkupan” 

2) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pengertian Analisis Dampak 

Lingkungan (ANDAL) terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkunga Hidup, Pasal 1 butir (4) yang 

menyatakan : “Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) adalah telaah secara 

cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha 

dan/atau kegiatan”. 
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3) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Pengertian Rencana Pengelolaan 

Lingkungan (RKL) terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkunga Hidup, Pasal 1 butir (5) yang 

menyatakan : “Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya 

penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang 

ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan”. 

4) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Pengertian Rencana Pemantauan 

Lingkungan (RPL) terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkunga Hidup, Pasal 1 butir (6) yang 

menyatakan : “Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya 

pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting 

akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan”. 

 

Pedoman penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), 

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 

dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) didasarkan kepada Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 14 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum 

Penyusunan AMDAL, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pedoman 

Umum Penyusunan AMDAL adalah keseluruhan proses yang berturut-turut meliputi : 

1) Penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL). 

2) Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan 

Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). 
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Menurut ketentuan operasional (Peraturan Pelaksanaan) terdapat masalah hukum yang 

harus diperhatikan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan (decision making 

process) yang berkaitan dengan Pasal 18, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat (1) 

menyatakan : “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap 

lingkungan hidup bwajib memiliki AMDAL”.
25

 

 

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, Pasal 

11 ayat (1) menyatakan : Komisi penilain pusat berwenang menilai hasil analisis 

mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang 

memenuhi kriteria : 

a. Usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan 

keamanan negara; 

b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi 

daerah tingkat I; 

c. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain; 

d. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang lautan; 

e. Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di lintas batas negara kesatuan Republik 

Indonesia dengan negara lain.
26
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26

 Pasal 11 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1999. 
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Kriteria yang menentukan adanya dampak besar dan penting ditetapkan berdasarkan 

tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Oleh sebab itu, kriteria tersebut 

dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sehingga tidak bersifat ilmitatif. Prosedur pengambilan keputusan sebagaimana 

tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari tujuan AMDAL sebagai salah satu 

ketentuan hukum, dari ketentuan hukum tersebut AMDAL merupakan kajian 

mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan 

pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ini untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

 

Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL 

menyatakan : “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian dari 

proses perizinan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar 

dan penting terhadap lingkungan hidup. Izin merupakan suatu instrumen yuridis 

preventif. Oleh karena itu, keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil 

penilaian analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, 

dan rencana pemantauan lingkungan hidup, sebagaimana telah diterbitkan oleh 

instansi yang bertanggungjawab wajib dilampirkan pada permohonan izin melakukan 

usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap 

lingkungan hidup”. 
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AMDAL merupakan salah satu syarat perizinan dalam sistem hukum lingkungan 

Indonesia bagi orang atau kelompok yang akan mendirikan suatu perusahaan atau 

industri, khususnya yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan. 

Dalam pemberian izin untuk mendirikan suatu perusahaan atau industri, apabila tidak 

dilengkapi dengan AMDAL dapat dikenakan sanksi kepada yang memberikan izin 

tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 112 yang menyatakan : 

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan 

terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan 

perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan 

Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah)”.
27

 

 

Kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 17 UUPPLH yang 

menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau 

tidak langsung terhadap sifat fisik kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang 

melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut 

terjadinya kerusakan lingkungan dilakukan oleh tindakan orang yang menimbulkan 

perubahan secara langsung da/atau tidak langsung sehingga melampaui kriteria baku 

mutu keusakan lingkungan hidup. Kerusakan tersebut pada umumnya berdampak 
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 Pasal 112 UU No.32 Tahun 2009. 
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pada kehidupan mahluk hidup yang tergantung pada lingkungan baik hayati maupun 

non hayati. 

 

Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan perubahan iklim akibat aktivitas 

manusia, sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan 

selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim ilmiah yang teramati pada kurun 

waktu yang lama. Perubahan-perubahan tersebut diperlukan upaya pemulihan 

terhadap kerusakan lingkungan tersebut. Pemulihan tesebut menjadi tanggug jawab 

perusak lingkungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, 

sehingga proses pemulihan tersebut menjadi lebih efektif. Dalam pemulihan tersebut 

dibutuhkan regulasi yang tepat guna serta bermanfaat guna. Pengelolaan lingkungan 

terutama dalam mengendalikan dampak eksternalitas negatif terhadap lingkungan, 

dapat dilakukan dengan tiga metode,
28

 yaitu: 

1. Melalui direc regulation (penganturan atau regulasi langsung), yaitu menetapkan 

standar tertentu yang membutuhkan pengawasan; 

2. Melalui voluntary measures (tindakan sukarela), yaitu melalui pemberian 

insentif tanpa penalti, namun sekaligus mengurangi biaya pengawasan; 

3. Market instrument (instrumen ekonomi pasar), yaitu mendorong prilaku efisien 

berdasarkan dinamika penawaran dan permintaan melalui mekanisme harga 

pasar. 
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 Aziz Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim. Jakarta: Kepustakaan Populer 

Gramedia (KPG), 2010.  
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2.3. Kewenangan 

2.3.1. Pengertian Kewenangan 

Menurut kamus Bahasa Indonesia kata kewenangan mengandung arti hal wewenang, 

hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kata 

wewenang mengandung arti, hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, 

kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab 

kepada orang lain.
29

 Menurut Prajudi Atmosudirdjo Kewenangan adalah apa yang 

disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi 

oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. kewenangan yang 

biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan 

orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan
30

. Mengutip 

pendapat H.D. Stout, yang ditulis oleh Ridwan HR, yang mengatakan bahwa 

wewenang adalah pengertian dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat 

dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan 

penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam 

hubungan hukum publik
31

. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan 

kewajiban (rechten en plichten). 

 

Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk 

mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan 

kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan 

                                                        
29

 Balai Pustaka, Kamus Bahasa Indonesia, Depdikbud, cetakan II, Jakarta, 1989, hlm. 1010. 
30

 S.Prajudi Admosudirjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, hlm. 78. 
31

 Ridwan H.R., 2003, Hukum Administrasi Negara, hlm. 71. 
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pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan 

pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.
32

 

Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan wewenang adalah kekuasaan 

untuk melakukan sesuatu tindakan/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat 

atas nama Menteri, sedangkan kewenanganya masih berada pada tangan menteri.
33

 

 

2.3.2. Sumber Kewenangan 

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan 

merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap 

penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi 

negara–negara hukum dalam sistem kontinental.
34

 Menurut Tubagus Ronny Rahman 

Niti Baskara, kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang 

dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan 

demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat 

dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan 

formal yang dimiliki seorang pejabat atau institusi. 

 

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undanagn 

diperoleh melalui tiga cara yaitu : 

1. Atribusi, mengenai atribusi Indroharto mengemukakan bahwa yang dimaksud 
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dengan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu 

ketentuan dalam perundang-undangan baik yang dilakukan oleh original 

legislator ataupun delegated legislator.
35

 

2. Delegasi, menurut HD. van Wijk berpendapat bahwa delegasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan 

atau pejabat pemerintahan lain. Bentuk delegasi yang biasa adalah bentuk di mana 

dalam instansi pertama suatu wewenang pemerintahan yang dilambangkan 

kepada suatu lembaga pemerintahan diserahkan oleh lembaga ini kepada lembaga 

pemerintahan yang lainnya.
36

 

3. Mandat, berbeda dengan delegasi, mengenai mandat, pemberi mandat tetap 

berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan, dan 

memberi petunjuk kepada mandataris tentang apa yang diinginkannya. Mandans 

atau pemberi mandat tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh 

mandataris.
37

 

 

2.3.3. Kewenangan Pemerintah 

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki azas legitimasi, 

yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Substansi azas legalitas adalah 

kewenangan. Terkait kewenangan tersebut, HD. Stout mengatakan, wewenang 

merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat 
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dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 

penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan 

hukum publik.
38

 

 

Sementara menurut FPCL. Tonnaer, kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini 

dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, 

dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.
39

 

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 

kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. 

Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan 

otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan 

mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan 

untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan secara 

keseluruhan.
40
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi, metode artinya cara melakukan 

sesuatu dengan teratur (sitematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan 

logika berpikir. Metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian 

dengan teratur (sitematis). Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang ilmu cara 

melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).
41

  

 

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.
42

 Selain itu juga, 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahn yang timbul.
43

 

 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian 

hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (in 
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abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto).
44

 Fokus penelitian 

hukum normatif-empiris adalah pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum 

normatif (in abstracto) pada peristiwa hukum tertentu (inconcreto) dan hasilnya. 

Eksistensi dari pemberlakuan atau implementasi hukum normatif itu dapat berupa:
45

 

a) Perbuatan hukum nyata; dan 

b) Dokumen hukum. 

 

3.2. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:
46

 

1. Pendekatan normatif, adalah pendekantan yang dilakukan dengan mengkaji 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan literatur yang 

erat kaitannya dengan Kebijakan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini lebih 

khusus terhadap Kabupaten Mesuji dalam hal Pengaturan Pajak Lingkungan 

sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mesuji.  

2. Pendekatan empiris, adalah pendekatan yang dilakukan melalui 

pengumpulan informasi tentang kejadian yang terjadi pada prakteknya dan 

terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan 

dengan Implementasi sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Di 

Kabupaten Mesuji. 

 

 

                                                        
44

 Ibid. hlm. 136. 
45

 Ibdi. hlm. 135. 
46

 Soerjono Soekanto, 1981. Pengantar Penelitan Hukum, Jakarta, UI Press, hlm.12. 



42 

 

3.3. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian yang bersumber dari data-data sebagai 

berikut : 

1) Data Primer 

 Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
47

 

Pengumupalan data primer dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara 

kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dan Kepala Badan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Kabupten Mesuji. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara 

proses penegakan dan penerapan Pajak Lingkungan sebagai Upaya pelindungan 

Lingkungan Hidup sebagai data pelengkap. 

 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukm yang mengikat,
48

 adapun bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retrbusi Daerah 

d) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah 

e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasi Daerah 

f) Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

g) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten 

Mesuji Di Provinsi Lampung 

h) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan 

i) Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun 

j) Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak 

Daerah 

k) Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa 

Umum 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, anatar lain 

buku-buku literatur ilmu hukum, baik hukum administrasi negara, karya ilmiah 

dari kalangan hukum, jurnal hukum, dan artikel, serta bahan-bahan lain yang 

terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
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3). Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut:
49

 

1) Pemeriksaan Data (editing) 

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen 

dan wawancara yang berhubungan dengan Pengaturan Pajak Lingkungan sebagai 

Perlindungan Lingkungan Hidup sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak 

berlebihan dan tanpa kesalahan. 

2) Penandaan Data (coding) 

Yaitu pembenaran tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran 

ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan 

golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan 

untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis 

data. 

3) Penyusunan/Sisteatisasi Data (constructing/sistematizing) 

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi 

tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah. Penyusunan/klasifikasi data akan 

memudahkan analisis data. 

 

4). Analisis Data 

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu 

menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan 
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efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis 

guna menjawab permasalahan yang ada.
50
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka 

kesimpulan yang didapat dari peneliti ini adalah sebagai berikut:  

1. Pajak lingkungan hidup secara pengaturan belum diatur secara eksplisit 

namun dibeberapa undang-undang secara tidak langsung sebenarnya 

mengatur pajak lingkungan yang berorientasi pembangunan berkelanjutan, 

pengaturan pajak lingkungan hidup di Kabupaten Mesuji, secara tidak 

langsung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No. 2 Tahun 2012 

tentang Pajak Daerah, dimana jenis-jenis pajak yang berorintasi terhadap 

lingkungan hidup ialah Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan. Pemerintah Kabupaten Mesuji masih menekankan kebijakannya 

melalui Peraturan Daerah tersebut masih dalam rangka peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah. 

 

2. Implementasi pajak lingkungan di Kabupaten Mesuji kurang berjalan dengan 

baik, hal ini berdasarkan pengaturan yang kurang eksplisit, serta perlindungan 

berdasarkan aturan tersebut masih sebatas peningkatan pendapatan daerah 

Kabupaten Mesuji. Faktor penghambat implementasi pajak lingkungan yaitu 
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Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini adalah 

kurangnya peran pemerintah dalam rangka pengawasan serta bentuk 

pengembalian pajak yang tidak langsung, yaitu untuk menyelengaakan 

pemerintahan sehingga proses perlindungan lingkungan hidup melalui 

pemerintah berjalan dengan maksimal. 

 

5.2. Saran 

Setelah melakukan penelitian, identifikasi permasalahn dan dasar hukum kemudian 

menganalisanya, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah pusat dapat melakukan pengajuan pembuatan Undang-undang 

pajak lingkungan hidup sebagai instrumen untuk menjaga lingkungan hidup 

dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga memuat 

jelas mengenai tujuan, subyek, obyek dan tarif pajak, namun apabila 

pengaturan tersebut belum menjadi prioritas upaya-upaya menjaga 

lingkungan menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan, untuk saat ini masih dapat 

mengandalkan kebijakan lain dalam pengelolaan lingkungan hidup di 

Indonesia seperti, CSR, Performance Bonds,AMDAL, dan UKL-UPL 

meskipun sebnarnya ada kelemahan-kelemahan yang melakat pada keempat 

kebijakan tersebut. 

2. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkunga yang terjadi di Kabupaten Mesuji 

yang diindikasi dilakukan oleh perusahaan, seharusnya pemerintah 
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Kabupaten Mesuji melalui Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus tegas 

memberikan sanksi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dalam hal ini 

masyarakat Mesuji yang wilayahnya berdekatan dengan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan itulah yang paling mersakan kerugian. Diberikan 

sanksi tersebut perusahaan dan/atau penanggung jawab kegiatan untuk lebih  



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Admosudirjo, S.Prajudi. 1994, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia

Algra, N.E. dkk, Kamus Istilah Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1983

Akib, Muhammad. Hukum Lingkungan Kebijakan dan Pengaturan Hukum Global
dan Nasional. Jakarta:Rajawali Pres. 2014

----------Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya dalam Produk
Hukum Otonomi Daerah, Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2013

Asikin, Amirudin dan Zainal. Pengantar penelitin Hukum. Jakarta. PT Raja
Garfindo Persada. 2012

A.T. Marlia Eka Putri . Green Tax Sebagai Instrumen Ekonomi Lingkungan HIdup
Menuju Pembangunan Berkelajutan yang berwawasan Lingkungan. 2015

Azis, Iwan J. Et al. (Ed).Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil
Salim.Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia(KGP).Tahun 2010

Balai Pustaka, Kamus Bahasa Indonesia, Depdikbud, cetakan II, Jakarta, 1989

Erwin, Muhamad, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan
Lingkungan Hidup, Bandung, Refika Aditama, 2008.

Fauzi, Ahmad, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi.
Jakarta: GramediaPustaka Utama 2006

FPCL. Tonnaer, Legaal Besturen; Het Legaliteitsgeginsel, toetsteen of Struitkelblok.
Tulisan dalam Bestuur en Norm, Bundel Opstellen Opgegragen aan R Crince
Le Roy, Kluwe Deventer, 1996, hlm. 265, dalam Ridwan HR, Hukum
Administrasi Negara, Grafindo, Jakarta, 2006

Hardjasoemantri,Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan, Gadja Mada University Press,
Yogyakarta. 2005



HD Stout, de Betekenissen van de Wet, W.E.J. Tjeenk Willnk, Zwolle, 1994, hlm. 4,
dalam Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Surdajat, Hukum Administrasi
Negara dan Kebijakan PelayananPublik, Penerbit NUANSA, Bandung, 2012

H.R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Grafindo Persada. 2003

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1993

Manan, Bagir Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi
Daerah, makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung,
13 Mei 2000

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2004)

-----------Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup, Jakarta: Djembatan, 2001

Salim,Emil. Paradigma Pembengunan Berkelanjutan, Jakarta: Keputuan Populer
Gramedia 2010.

Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi. Malang.
Yayasan A3. 1990

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitan Hukum, Jakarta, UI Press. 1981
-----------Pengantar penelitisn Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986

Sudrajad, Junaiarso Ridwan, dan Achmad Sodik Hukum Administrasi Negara dan
Kebijakan Pelayanan Publik, Penerbit NUANSA, Bandung, 2012

Supriadi, S.H., M.Hum. Hukum Lingkungan di Indonesia, sebuah pengantar. Sinar
Grafika, 2010

Sutedi, Adrian, Hukum Pajak. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.2011

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, Paradoksal Konflik dan Otonomi
Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan
Otonomi Daerah

Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat. 2007

Yuswanto, Hukum Pajak Daerah, Bandar Lampung- Program Pascasarjana Megister
Hukum Universitas Lampung. 2010



PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan

Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

WEBSITE

http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/

(diakses pada 19 Agustus 2015)

http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=hukum&i=6535, (di akses

pada 13 Agustus 2015)


