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PENGADILAN KHUSUS, SEBUAH PERBANDINGAN DI BERBAGAI 
NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM  

 
Abstrak 

Kebijakan pembentukan pengadilan khusus merupakan upaya membuat 
pengadilan menjadi tangguh dalam penyelesaian sengketa. Pihak legislatif  dan 
Walhi telah mengusulkan dibentuknya pengadilan khusus yang menangani kasus 
lingkungan. Walhi menyatakan pembentukan pengadilan khusus lingkungan 
hidup diyakini akan bermanfaat mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia. 
Selain itu di berbagai negara telah berdiri pengadilan khusus lingkungan hidup 
jauh sebelumnya, diantaranya di Negara Australia, New Zealand, Cina, Rusia, dan 
sebagainya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan perbandingan 
pengadilan khusus di berbagai negara dan konsep pengadilan khusus di Indonesia. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) 
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka . Data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif 
dengan metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. 
Hasil penelitian dalam pembahasan ini menyebutkan bahwa berdasarkan 
pengadilan khusus lingkungan hidup yang telah berdiri di negara-negara dengan 
sistem hukum Anglo Saxon seperti Australia, bahwa pelaksanaan pengadilan 
khusus lingkungan hidup telah berjalan dengan baik. Sementara pengadilan 
khusus lingkungan hidup yang dibangun di negara-negara dengan sistem hukum 
eropa kontinental seperti Thailand dan Jepang belum sepenuhnya terbentuk, dan 
hanya berupa divisi lingkungan yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha 
Negara. Sehingga konsep pengadilan khusus yang akan dibangun di kemudian 
hari adalah dengan disediakannya kamar khusus lingkungan pada Mahkamah 
Agung, dimana berdasarkan SK KMA No. 17 tahun 2012, kamar-kamar di 
Mahkamah Agung saat ini terdiri dari kamar pidana, perdata, tata usaha negara, 
agama, dan militer. Sehingga perlu ditambah adanya kamar lingkungan. Sehingga 
hakim agung pada kamar lingkungan akan mengadili perkara-perkara yang 
termasuk dalam lingkup kewenangan yang berkaitan dengan perkara lingkungan. 
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan yang lebih 
maksimal di kemudian hari.  
 
Kata Kunci: perbandingan pengadilan khusus, konsep pengadilan khusus, 
penegakan hukum lingkungan, pengadilan khusus lingkungan hidup 
 

Abstract  
The policy of establishing a special court is an attempt to make the court become 
resilient in resolving disputes. The legislature and Walhi have proposed the 
establishment of a special court that handles environmental cases. Walhi stated 
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that the establishment of a special environmental court is believed to be useful to 
realize ecological justice in Indonesia. In addition, in various countries special 
environmental courts have been established long before, including in Australia, 
New Zealand, China, Russia, and so on. The purpose of this paper is to describe 
the comparison of special courts in various countries and the concept of special 
courts in Indonesia. In this study the author uses the method of legal research 
(doctrinal) which is done by examining library materials. The data used in this 
study include secondary data. Data analysis is done qualitatively by using data 
analysis methods using deductive logic. The results of the study in this discussion 
state that based on a special environmental court that has been established in 
countries with Anglo Saxon legal systems such as Australia, that the 
implementation of special environmental courts has proceeded well. While special 
environmental courts built in countries with continental European legal systems 
such as Thailand and Japan have not been fully formed, and only in the form of 
environmental divisions within the State Administrative Court. So the concept of 
a special court to be built later is by providing a special room for the Supreme 
Court, which is based on KMA Decree No. 17 of 2012, rooms at the Supreme 
Court currently consist of criminal, civil, administrative, religious and military 
rooms. So it needs to be added to the existence of environmental rooms. So that 
the Supreme Court justices in the ward room will try cases that are within the 
scope of authority relating to environmental matters. This aims to improve the 
enforcement of more optimal environmental laws in the future. 
 
Keywords: comparison of special courts, concepts of special courts, enforcement 
of environmental law, special courts of the environment 
 
1. PENDAHULUAN 

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan telah menjadi 

kepercayaan umum, tidak hanya mereka yang sedang atau akan berurusan 

dengan pengadilan, tetapi juga mereka yang menjadi pemerhati sidang-

sidang pengadilan dalam kasus-kasus yang menyita perhatian publik di 

Indonesia. Kebijakan pembentukan pengadilan khusus, salah satunya adalah  

pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah upaya membuat pengadilan 

menjadi tangguh bagi percepatan pemberantasan korupsi.1 Namun 

pembentukan dan pelaksanaan peradilan khusus tidak langsung dapat 

                                                             
1 Komisi Yudisial RI, 2013, Putih Hitam Pengadilan Khusus, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi 
Yudisial Republik Indonesia, hlm. vii 
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memberantas seperti visi dan misi yang dibuat, akan tetapi perlu proses 

panjang dan perbaikan-perbaikan yang menyertainya.  

Pengadilan khusus sebenarnya bukan merupakan hal yang baru di 

peradilan Indonesia. Tercatat setidaknya dua pengadilan khusus yang 

didirikan sebelum masuknya era reformasi, yaitu pengadilan ekonomi (UU 

Darurat No. 7 tahun 1955) dan pengadilan anak (UU No. 3 tahun 1997). 

Setelah era reformasi, semakin banyak pengadilan khusus dalam sistem 

peradilan Indonesia yang didirikan. Di antara pengadilan-pengadilan khusus 

yang berdiri di Indonesia yakni antara lain Pengadilan Pajak (UU No. 14 

tahun 2000), Pengadilan HAM (UU No. 26 tahun 2000), Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi (UU No. 30 tahun 2002), Pengadilan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 tahun 2004), dan yang terakhir 

adalah Pengadilan Perikanan (UU No. 31 tahun 2004). 

Dalam menyelesaikan sengketa lingkungan yang dilakukan di 

pengadilan dengan menggunakan instrumen hukum perdata maupun hukum 

pidana terdapat persoalan yang berkaitan dengan problem pembuktian di 

pengadilan. Majelis hakim lebih mendasarkan pandangan yang bertumpu 

pada dogma legalitas formal dengan ketentuan hukum yang hanya 

berorientasi pada pendekatan positifis formal, sebagaimana yang ditentukan 

dalam hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara yang mengaturnya.2 

Lembaga pengadilan dalam memutus sengketa lingkungan sarat dengan 

pertimbangan kepentingan politik dan ekonomi. Alasan yang dijadikan 

dasar dalam menjatuhkan keputusan bukan semata pertimbangan ketentuan 

aturan hukum tetapi lebih banyak didasarkan alasan agar keputusan yang 

dijatuhkan tidak mengganggu iklim investasi.3 Sehingga  dalam banyak 

pertimbangan dalam penyelesaian sengketa lingkungan, hakim hanya 

mendasarkan pada pendekatan dogmatis atau pendekatan lain yang 

berkaitan dengan prosedural dan bukan pendekatan ekologis, sehingga pihak 

penggugat sering dikalahkan, apalagi jika berhadapan dengan korporasi. 
                                                             
2 Absori, 2009, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian 
Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif, Surakarta: Muhammadiyah 
University Press, hlm. 116 
3 Ibid., hlm. 134 
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Penegakan hukum di bidang lingkungan yang masih terbengkalai 

selanjutnya membutuhkan penanganan yang lebih serius dalam bentuk 

pembangunan pengadilan khusus lingkungan hidup di kemudian hari.   

Pihak legislatif yang membidangi persoalan lingkungan yaitu Komisi 

IV DPR mengusulkan dibentuknya pengadilan khusus yang menangani 

kasus lingkungan, bahwa tren kasus lingkungan akan terus meningkat tahun 

depan sehingga diperlukan penegak hukum yang berintegritas dan 

diperlukan penanganan khusus melalui pengadilan khusus. Selain itu 

pengadilan khusus yang menangani persoalan lingkungan ini dapat 

mempercepat waktu proses penyelesaian kasus lingkungan yang selama ini 

diselesaikan dalam waktu  sangat lama. Contoh dalam kasus yang 

menyangkut PT Bumi Mekar Hijau, dimana pemerintah tidak serius dalam 

mengajukan gugatan dan hanya menuntut perusahaan tersebut membayar 

Rp 7,9 triliun. Indikasi ketidakseriusan pemerintah lainnya adalah sikap 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan yang terkesan menutupi 

gugatan terhadap PT Bumi Mekar. Selain itu hakim yang menangani kasus 

ini tidak memiliki sertifikasi lingkungan padahal berdasarkan surat 

keputusan MA hakim yang menangani masalah lingkungan harus memiliki 

sertifikasi lingkungan.4  

Wahana lingkungan hidup (WALHI) Indonesia menyatakan 

pembentukan pengadilan khusus lingkungan hidup diyakini akan 

bermanfaat mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia. Menurut WALHI, 

bahwa tantangan penegakan hukum lingkungan semakin berat di tengah 

dominasi kekuasaan ekonomi dan politik. Beliau menjelaskan bahwa 

pemerintah perlu keseriusan dalam merumuskan pengadilan lingkungan 

hidup. Pengadilan lingkungan hidup diharapkan mampu memutus rantai 

impunitas kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi yang 

sudah masuk kategori extraordinary crime.  

Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan 

begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum (law enforcement) 

                                                             
4 Fathiyah Wardah, 21 September 2015, dalam voaindonesia.com, “DPR, Walhi Desak 
Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan, diunduh Rabu 30 November 2017, pukul 09:00 
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selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum 

dalam harapan atau das sollen, dengan aspek penerapan hukum dalam 

kenyataan das sein.5 Dalam menjelaskan penegakan hukum di Indonesia itu 

sendiri yang sarat akan penyimpangan dalam berhukum, Sidharta 

menjelaskan hal ini melalui apa yang disebut sebagai jurang hukum. Jurang 

hukum menjadi sangat terbuka karena pembentuk undang-undang memang 

tidak pernah mampu memperkirakan secara lengkap varian-varian peristiwa 

konkret yang akan terjadi di kemudian hari. Apabila ketentuan itu tidak 

secara tepat dapat menjawab kebutuhan guna menyelesaikan peristiwa 

konkret, maka ketentuan normatif ini dapat diperluas atau dipersempit area 

pemaknaannya.6 Komunitas penstudi hukum menyebut proses ini sebagai 

penemuan hukum sebagai upaya mengisi celah jurang hukum itu sendiri. 

Membicarakan konsep penegakan hukum dari tinjauan filsafat hukum 

dapat dikaji dari faktor penegak hukum khususnya hakim sebagai manusia 

yang akan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 

Hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah dua hal yang 

saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu “hukum dan 

keadilan”, sebagaimana seorang filsuf hukum terkemuka Gustav Radbruch 

menjelaskan bahwa: “Hukum itu adalah hasrat kehendak untuk / demi 

mengabdi pada keadilan.”7 Lebih lanjut, pada dasarnya tugas hakim dalam 

penegakan hukum akan sangat berkait erat dengan persoalan filsafat hukum 

sebagaimana dikatakan Roscoe Pound bahwa salah satu objek filsafat 

hukum adalah: “The application of law.” Lewat penemuan hukum, hakim 

dituntut untuk melakukan penafsiran terhadap realitas dalam memberikan 

putusan yang adil berdasarkan kebenaran dan mewujudkan rasa keadilan itu 

sendiri dengan menggunakan hati nurani. Hati nurani ini penting sebagai 

faktor yang dapat mencegah dan menjaga penemuan hukum yang harus 
                                                             
5 Rif’ah, “Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan”, Jurnal Justitia 
Islamica, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015), hlm. 40-41 
6 Sidharta, “Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi,” dalam 
Moh. Mahfud MD, Sidharta, Sunaryati Hartono, dkk, 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran 
Hukum Progresif (Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang), Yogyakarta: 
Thafa Media 
7 Otje Salman, 2012, Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah, Bandung: PT 
Refika Aditama, hlm. 58 
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ditingkatkan dan diasah terus sehingga mampu menerima hidayah dari 

Tuhan.  

Berhubungan dengan penegakan hukum di bidang lingkungan yang 

begitu lemah dalam ranah litigasi yang seharusnya penyelesaian setiap 

sengketa membutuhkan peran hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lain 

yang memiliki persepsi sama dalam menegakan peraturan perundang-

undangan lingkungan, dan juga banyaknya kasus-kasus lingkungan hidup 

yang tidak terselesaikan dengan baik, maka pembentukan pengadilan khusus 

yang mengadili lingkungan hidup merupakan langkah progresif dalam 

menyelesaikan sengketa lingkungan yang banyak melibatkan berbagai 

kepentingan, termasuk kepentingan korporasi dan pemerintah.  

Berdasarkan uraian di atas, pada akhirnya, badan peradilan harus 

diperbaiki sebab menjadi tumpuan penyelesaian kasus sengketa lingkungan 

di ranah litigasi. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah mengenai perbandingan pengadilan khusus yang terbentuk di 

berbagai negara dan konsep Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup di 

Indonesia. 

 

2. METODE 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum 

(doktrinal) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library 

research),8 yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau dinamakan penelitian hukum 

kepustakaan.9 Yakni pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin 

atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (law in book). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan 

                                                             
8 Sugianto Darmadi, 1998, Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat, Bandung: Bandar 
Maju, hlm. 66 
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif. Cet.V. Jakarta: Rajawali 
Pers, hlm.13. 
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hukum primer dan bahan hukum sekunder.10 Bahan hukum primer 

merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa norma, asas, 

kaidah-kaidah, atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan 

hukum sekunder berupa penunjang yang memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer yang dapat berupa literatur-literatur, jurnal, artikel 

ilmiah, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan.11Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan metode 

analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif.  

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perbandingan Pengadilan Khusus di Berbagai  Negara 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengadilan 

khusus lingkungan hidup antara lain adalah penelitian dalam jurnal Opinio 

Juris yang ditulis oleh Sofian Ardi yang mengambil judul tentang, “Urgensi 

Dibentuknya Badan Peradilan Khusus Lingkungan Internasional dan Badan 

Pembersih Sampah Antariksa (Space Debris).” Hasil dari penelitian ini 

adalah konsep dibentuknya badan peradilan khusus lingkungan internasional 

dan badan pembersih sampah antariksa. Bahwa pengadilan nasional dan 

internasional yang ada tidak memadai lagi untuk menyelesaikan sengketa-

sengketa lingkungan internasional karena bukti menunjukkan bahwa bumi 

ini makin seriusnya ancaman bahaya oleh aktivitas manusia, sehingga 

diperlukan badan peradilan internasional baru, yaitu Peradilan Lingkungan 

Internasional dan pengadilan khusus tersebut diharapkan mempunyai 

yurisdiksi yang tidak dimiliki oleh pengadilan nasional terhadap kerusakan 

lingkungan internasional .12 

Sebagai acuan lain perlunya dibentuknya pengadilan khusus 

lingkungan hidup adalah dikarenakan di negara-negara lain telah 
                                                             
10Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan 
Kuliah), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,  hlm. 8 
11 Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 117 
12 Sofian Ardi, “Urgensi Dibentuknya Badan Peradilan Khusus Lingkungan Internasional dan 
Badan Pembersih Sampah Antariksa (Space Debris),” Jurnal Opinio Juris, Vol. 19, (Januari-
April, 2016), hlm. 63 
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mempunyai pengadilan khusus lingkungan hidup dalam menyelesaikan 

kasus-kasus lingkungan hidup. Sebagai perbandingan dengan negara lain, 

adalah di New South Wales, salah satu negara bagian di Australia yang 

beribukota negara di Sydney. Pengadilan khusus lingkungan dan tanah 

dibangun pada 1 September 1980 berdasarkan Undang-Undang Pengadilan 

Lingkungan dan Pertanahan Nomor 1979. 

Pengadilan tersebut mempunyai fungsi banding terhadap hukuman 

pelanggaran lingkungan dari Pengadilan Umum (Local Court) New South 

Wales sebagaimana kutipan berikut: 

“The Court has a merits review function, reviewing decisions of 
government bodies and officials in a wide range of planning, 
building, environtmental dan other matters. In exercising its merits 
review function, the Court operates as a form of administrative 
tribunal. The Court also exercises judicial functions, as a superior 
court of record. Judicial functions include civil enforcement, judicial 
review and summary criminal enforcement of a wide range of 
environmental laws, compensation for compulsory land acquisition 
and Aboriginal land claims. The Court also has appellate functions. 
It hears appeals against conviction or sentence for environmental 
offences from the Local Court of New South Wales and appeals 
from decisions of the non-legal members of the Court in merits 
review proceedings.”13 

Penelitian selanjutnya dalam jurnal internasional yang ditulis oleh the 

Hon. Justice Brian J Preston SC yang berjudul tentang, “Characteristics of 

Succesful Environmental Courts and Tribunals”. Penelitian ini adalah 

mengkaji tentang karakteristik-karakteristik apa saja yang dimiliki dalam 

mewujudkan sebuah pengadilan lingkungan hidup yang sukses, antara lain 

berkaitan dengan kewenangan yang jelas, peradilan yang bebas dan tidak 

memihak, yurisdiksi yang memusat dan komprehensif, hakim-hakim yang 

kompeten di bidang lingkungan, memfasilitasi pengadilan multi-pintu 

(memfasilitasi ADR), menyediakan akses yang terbuka untuk ahli di bidang 

scientific dan teknis, akses kepada keadilan lingkungan baik dalam segi 

                                                             
13 The Hon. Justice Brian J Preston, Chief Judge Land and Environment Court of NSW, 2008, 
Operating an environment court: the experience of the Land and Environment Court of New South 
Wales, Port of Spain, Trinidad and Tobago, pp: 4 
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putusan maupun prosedur dalam praktek, mewujudkan peradilan yang 

sederhana, cepat, dan biaya ringan, peradilan yang responsif terhadap 

permasalahan lingkungan, mengembangkan yurisprudensi tentang 

permasalahan lingkungan, memiliki misi dan etos yang baik, fleksibel 

inovatif dan menyediakan fungsi-fungsi tambahan, Selain karakteristik 

tersebut, dalam mewujudkan peradilan lingkungan yang baik juga dapat 

mencontoh dalam yurisdiksi-yurisdiksi lain atau terus melakukan perbaikan-

perbaikan penyelesaian kasus lingkungan yang lebih baik di masa 

mendatang.14 

Reece Walters, Diane Solomon Westerhuis, dalam tulisannya yang 

berjudul, “Green Crime and The Role of Environmental Courts,” 

menyatakan bahwa hukum lingkungan secara luas menjadi awal hadirnya 

yurisprudensi internasional, bersamaan dengan meluasnya perjanjian 

lingkungan dan kebijakan lingkungan. Selain itu juga peningkatan 

pelanggaran lingkungan dan kejahatan-kejahatan lingkungan, dimana proses 

peradilan dalam kejahatan lingkungan yang dikembangkan melingkupi 

banyak yurisdiksi. Sejak tahun 1979, Australia telah memimpin dalam 

perannya menindak pelanggaran dan kejahatan lingkungan melalui 

peradilan di New South Wales yang bernama New South Wales Land and 

Environment Court (NSW LEC). Penelitian ini melibatkan observasi dan 

wawancara dengan pegawai pengadilan untuk mengkaji keadilan 

lingkungan yang ikut diatur dalam struktur peradilan yang ada, dan 

perubahan sejak lahirnya lembaga peradilan.15 

Pengadilan lain sebagai perbandingan pengadilan khusus lingkungan 

hidup yang telah berdiri di negara lain adalah yang berada di Thailand yang 

masih berbentuk divisi lingkugan. Sengketa yang paling banyak diajukan di 

Peradilan Tata Usaha Thailand adalah sengketa lingkungan. Sengketa 

lingkungan merupakan sengketa yang banyak diajukan di Peradilan Tata 

                                                             
14 The Hon. Justice Brian J Preston, “Characteristic of Succesful Environmental Courts And 
Tribunals,”  Eco Forum Global Annual Conference Gulyang 2013: The 3rd Environmental Justice 
Seminar, (Juli, 2013), Gulyang, Guizhou, China, pp:52-53 
15 Reece Walters, Dianne Solomon Westerhuis , “Green Crime and The Role of Environmental 
Courts,” Crime Law Soc Change, Vol. 59.(2013), pp. 279 



 
 

10 
 

Usaha Thailand dalam rangka memperoleh ganti kerugian dan pencegahan 

atas dampak kerugian terhadap ekologi, ekonomi, dan masyarakat. Supreme 

Administrative Court of Thailand menyatakan: 

“As for environmental cases, most cases filed to the Administrative 
Court are the disputes involving unlawful administrative acts, or 
negligence of official duties arisen from an administrative agency or 
a State official insufficient to control projects or activities impacting 
on environment. Theses cases should be immediately tried in order 
to remedy grievance or injury to the party and to prevent adverse 
impacts on ecology, economy, and society. Due to the complexity of 
environmental issues, in certain cases, environmental experts are 
required in the inquiry of facts by the Administrative Court for 
through trial. However, the impacts on the economy and society will 
unavoidably occur when the Administrative Court delivers a 
judgment or an order related to environment issues.” 16 

Lain halnya di Thailand, lain halnya di Jepang, sengketa lingkungan 

dapat diselesaikan melalui gugatan perdata atau gugatan administratif. 

Gugatan perdata terdiri atas injunctive suits dan suits seeking compensation. 

Injunctive suit adalah gugatan yang bertujuan sebagai pencegahan dampak 

terhadap perlindungan lingkungan (preventive effect for protecting the 

environment), sedangkan suits seeking compensation adalah gugatan-

gugatan yang dilakukan setelah terjadi kerugian yang disebabkan oleh 

pencemaran (is usually brought to court after an injury has been done by 

polluter. It mainly aims to give remedy or compensation to the injured 

person. Tujuannya adalah untuk memperoleh ganti kerugian atau 

kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Secara khusus bagi warga negara 

yang dirugikan oleh negara dijamin haknya untuk memperoleh ganti 

kerugian berdasarkan Pasal 17 Konstitusi Jepang yang menyatakan, every 

person may sue for redress as provided by law from the State or a public 

entity, in case he has suffered damage through illegal act of any public 

official.17  

                                                             
16 A’an Efendi, 2016, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Peradilan Tata Usaha 
Negara, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 356 
17 Ibid., hlm. 343 
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Pengadilan khusus lingkungan hidup yang terbentuk di Cina,  Zhang 

Minchun dan Zhang Bao, dalam tulisannya yang berjudul, “Specialised 

Environmental Courts in China: Status Quo, Challenges, and Responses,” 

mengkaji bahwasanya pengadilan khusus lingkungan telah didirikan di 

China bersamaan dengan meningkatnya penurunan kualitas lingkungan, 

meningkatnya sengketa lingkungan, dan kebutuhan akan pengadilan yang 

lebih profesional. Sehingga pada tahun 2011, sedikitnya 100 pengadilan 

yang terdiri dari 4 model yang berbeda telah dibangun di 15 provinsi dan 

jumlahnya akan terus meningkat. Beberapa regulasi telah diatur untuk 

menjaga kekonsistenan upaya ini. Tetapi, dalam prakteknya pengadilan 

lingkungan masih menghadapi dilema dan tantangan-tantangan, dimana isu 

yang paling penting adalah mengenai legalitas, perkara yang masuk, dan 

prosedur, jumlah perkara yang rendah telah membuat penambahan peradilan 

lingkungan yang baru menjadi terhambat dan menyebabkan ditundanya 

beberapa peradilan lingkungan dan yang paling penting, kurangnya prosedur 

yang bebas dan merdeka membuat kebutuhan dan legitimasi dari 

penyelesaian sengketa menjadi diragukan. Penelitian ini mencoba mengkaji 

alasan dan permasalahan ini sehingga dapat mengusulkan saran yang tepat 

berdasarkan pertimbangan science yang komprehensif, dan berdasarkan 

pertimbangan, hukum, sosial, dan ekonomi.18  

Penelitian selanjutnya adalah yang ditulis oleh Aleksey Pavlovich dan 

Anatoly Yakovlevich yang berjudul, “Environmental Courts in Russia: To 

be or Not to be?” Penelitian ini mengkaji sebuah analisis teori dan praktek 

pendirian sebuah pengadilan khusus lingkungan hidup. Rusia seharusnya 

termasuk ke dalam daftar negara yang memiliki pengadilan khusus 

lingkungan. Penulis mempertimbangkan isu dalam konteks tentang 

keharusan sebuah pengadilan lingkungan internasional. Pendirian 

pengadilan khusus lingkungan di Rusia terhambat oleh pemerintah dan 

kesalahpahaman komunitas hukum terhadap pentingnya permasalahan ini. 

                                                             
18 Zhang Minchun and Zhang Bao , “Specialised Environmental Courts in China: Status Quo, 
Challenges, and Responses,” Journal of Energy and Natural Resources Law, Vol. 30. No.4. 
(2012), pp. 361 
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Namun pendirian pengadilan lingkungan dalam mayoritas negara-negara 

lain didahului pembahasan dan diskusi selama puluhan tahun. Penulis dari 

penelitian ini menyarankan untuk memulai pembahasan terhadap 

permasalahan tersebut.19  

 

3.2 Konsep Pengadilan Khusus Lingkungan Hidup di Indonesia 

Permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan 

individu atau satu-dua negara saja, namun telah menjadi tanggung jawab 

bersama seluruh umat manusia di dunia. Kerusakan dan pencemaran 

lingkungan, menurut J. Barros dan J.M. Johnston erat kaitannya dengan 

aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan, 

kegiatan-kegiatan industri, kegiatan pertambangan, kegiatan transportasi, 

dan juga kegiatan pertanian.20 Kerusakan lingkungan akibat ulah tangan 

manusia dapat dikatakan hampir mencapai titik kulminasi tertinggi. 

Indonesia sebagai salah satu jantung dan paru-paru dunia, kerap kali 

diharapkan untuk menjadi pelopor dan motor penggerak terciptanya 

kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup.  

Namun masih rendahnya penegakan hukum lingkungan dilihat dari 

sengketa lingkungan yang terus meningkat di ranah litigasi, menyebabkan 

kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kasus lingkungan 

cenderung menurun. Apabila terjadi sengketa lingkungan dengan 

masyarakat yang menimbulkan kerugian, hampir dipastikan sikap 

Pemerintah cenderung memihak pada kepentingan pengusaha. Banyak 

kasus pencemaran yang diadukan pada Pemerintah tidak mendapat 

perhatian yang semestinya dan tidak ditindaklanjuti penyelesaiannya.21 

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kebakaran hutan di Indonesia 

menjadi masalah sekaligus bencana alam yang serius. Pada tahun 2015, 

                                                             
19 Anisimov, Aleksey Pavlovich; Ryzhenkov, Anatoly Yakovlevich , “Environmental Courts in 
Russia: To be or Not to be?,” The International Lawyer Chicago, American Bar Association,  Vol. 
47. No.3. (2013), pp. 441 
20 Absori, “Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia,” Jurnal Ilmu 
Hukum, Vol. 9, No.1, (Maret, 2006), hlm. 40 
21 Absori, 2001, Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas, 
Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 9-14 
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kebakaran hutan di Indonesia sangat parah, terutama di Pulau Sumatra. 

Akibat dari kebakaran hutan yang sangat parah ini selain menimbulkan 

kabut asap yang sangat mengganggu, juga mengganggu keseimbangan 

lingkungan dan merusak ekosistem lahan.  Namun penegakan hukum kasus 

tersebut yang sampai ke ranah litigasi jauh dari harapan masyarakat. 

Seperti kasus kebakaran lahan perusahaan sawit yang menyeret 

Korporasi PT. Jatim Jaya Perkasa yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri 

Jakarta Utara yang berakhir mengecewakan dan jauh dari harapan 

masyarakat pada tahun 2016 lalu. Majelis hakim hanya mengabulkan 

sebagian kecil gugatan KLHK, dimana dari gugatan kebakaran lahan 1000 

hektar hanya diakui 120 hektar dengan biaya pemulihan lingkungan sekitar 

Rp 22.277 miliar dan ganti rugi Rp 7.196 miliar dari total Rp 491.025 miliar 

dalam Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut.22 KLHK tidak terima dan 

kemudian mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat 

hukuman yang dijatuhkan kepada PT. Jatim Jaya Perkasa.  

Dalam amar putusan banding yang dijatuhkan berisi: (a) Mengabulkan 

gugatan Penggugat untuk sebagian ;  (b) Menyatakan Tergugat telah 

melakukan perbuatan melawan hukum; (c) Menghukum Tergugat untuk 

membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat melalui 

rekening Kas Negara, sejumlah Rp.119.888.500.000,00; (d) Memerintahkan 

Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 

1000 (seribu) hektar yang berada di dalam wilayah ijin usaha untuk 

dibudidaya perkebunan kelapa sawit ; (e) Menghukum Tergugat untuk 

melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar 

seluas 1000 (seribu) hektar dengan biaya sejumlah Rp. 371.137.000.000,00, 

sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan ; (f) Menghukum Tergugat untuk 

membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh 

lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan tindakan 

                                                             
22 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Ut 
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pemulihan lingkungan; (g) Menolak gugatan Penggugat selain dan 

selebihnya.23  

Putusan ini kemudian dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung 

dengan tidak mengurangi hukuman yang dijatuhkan. MA memutuskan 

bersalah Jatim Jaya Perkasa dan memerintahkan perusahaan itu wajib 

membayar ganti rugi serta biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp491 

miliar. Kasasi dari Jatim Jaya Perkasa itu ditolak MA, pada 28 Juni 2018 

lalu. Namun tidak terima dengan hukuman yang dijatuhkan, PT Jatim Jaya 

Perkasa justru menggugat saksi ahli dalam kasus kebakaran lahan 

perusahaan sawit tersebut yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr, 

Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada September 2018 

lalu ke Pengadilan Cibinong. Prof Bambang Hero dinyatakan telah 

melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan surat keterangan 

ahli kebakaran hutan dan lahan yang disusunnya cacat hukum, tidak 

memiliki kekuatan pembuktian dan batal demi hukum. PT JJP juga meminta 

agar Prof Bambang Hero dihukum membayar kerugian materil berupa biaya 

operasional pengurusan permasalahan lingkungan hidup, biaya akomodasi 

dan biaya lainnya sebesar Rp 10 miliar serta kerugian moril PT JJP apabila 

dinilai sebesar Rp 500 miliar. Hal tersebut merupakan upaya kriminalisasi, 

intimidasi dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Namun akhirnya 

pada Oktober 2018 lalu, gugatan yang resmi dilayangkan senilai 510 miliar 

ke saksi ahli KLHK tersebut kemudian dicabut. Seharusnya PT. JJP 

mematuhi dan melaksanakan apa yang sudah diputuskan di tingkat PN 

hingga Mahkamah Agung dan menyadari perbuatan yang dilakukan telah 

melanggar hukum dan berdampak buruk terhadap lingkungan hidup.  

Berdasarkan kasus-kasus penegakan lingkungan di atas, 

mencerminkan bahwa penegakan hukum lingkungan dalam berbagai kasus 

pencemaran dan perusakan lingkungan melalui instrumen hukum pidana 

lingkungan dinilai lemah.  Dalam teori Friedman, penegakan hukum 

lingkungan erat kaitannya budaya hukum, struktur hukum, maupun 

                                                             
23 Putusan PT Jakarta Nomor 727/Pdt/2016/PT.DKI 
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substansi hukum. Maka penegakan hukum yang tegas dan sungguh-sungguh 

menjadi sangat strategis dan penting melawan pelanggaran dan kejahatan 

yang didasari “moralitas instrumental” dan hedonistik, harus dihadapi 

dengan memotong dan menutup semua peluang yang memungkinkan pelaku 

meraih kenikmatan dari perbuatannya. Jika peluang keuntungan pelaku 

terletak pada kecilnya resiko diketahui, diusut, dan dihukum, maka 

penegakan hukum harus mampu hadir membuktikan sebaliknya, yakni 

semua kejahatan pasti dibongkar, pasti diusut dan pasti dihukum, bahkan 

dengan hukuman yang maksimum. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka mutlak diperlukan adanya 

peningkatan budaya sadar berlingkungan di setiap sendi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga seluruh tindakan dan 

kebijakan yang ditempuh akan senantiasa memperhatikan segala aspek yang 

terkait dengan lingkungan hidup.24 Salah satu solusi dalam mengatasi 

permasalahan lingkungan yang terus meningkat di jalur litigasi adalah 

dengan membangun konsep pengadilan khusus lingkungan hidup.  

Seperti halnya kasus-kasus lain di Indonesia, misalnya kasus korupsi 

yang sudah masuk ke dalam ranah extraordinary crime sehingga 

membutuhkan penanganan khusus dan serius dengan dibentuknya KPK dan 

Pengadilan Khusus tindak pidana korupsi. Hadirnya Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membuktikan bahwa 

korupsi bukan sekedar tindak pidana yang biasa. Masa awal berdirinya 

pengadilan tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai sebuah harapan 

baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana 

diamanatkan oleh UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 53 menyatakan bahwa: Dengan 

Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang 

bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi 

yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. UU 

yang baru yang mengatur khusus tentang pengadilan tindak pidana korupsi 

                                                             
24 Jimly Asshiddiqie, 2009, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Rajawali Pers, PT Rajagrafindo Persada, hlm. ix 
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segera dibuat yaitu sebagaimana yang diatur dalam UU No. 46 tahun 

2009.25 Dalam perjalanan berlakunya pengadilan tipikor, untuk pertama kali 

dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi, yang daerah 

hukumnya meliputi daerah hukum provinsi bersangkutan, kini telah 

diberlakukan secara devinitif dan serentak di seluruh Indonesia sejak 

tanggal 28 Mei 2011.26 

Selain kasus korupsi, kasus-kasus lain yang membutuhkan 

penanganan serius dan sudah terwujud dengan pembentukan peradilan 

khusus dalam menangani kasus tersebut adalah peradilan HAM. Perjuangan 

perlindungan HAM dalam dunia peradilan mulai terwujud dengan 

diundangkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, disusul dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM sebagai perwujudan Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM mulai digelar 

untuk pertama kalinya pada tanggal 14 Maret 2002 yang mengadili 

pelanggaran HAM berat di Timor Timur pasca jejak pendapat, terhadap 

pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum Undang-undang 

Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dilakukan 

dengan Pengadilan HAM Ad Hoc atau secara khusus berdasarkan keputusan 

Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan yang dilakukan setelah Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2000 dilakukan oleh Pengadilan Hak Asasi 

Manusia permanen.27  

Berdasarkan pengadilan-pengadilan khusus yang telah terbentuk 

dalam menangani kasus-kasus tersebut, menjadikan perlunya dibentuk 

model pengadilan khusus lingkungan hidup untuk menangani kasus-kasus 

lingkungan hidup yang tidak sedikit melibatkan pemodal besar atau 

                                                             
25 Hasril Hertanto, “Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” Jurnal Hukum dan 
Pembangunan Tahun ke-44, No.1, (Januari-Maret, 2014), hlm. 2 
26 M. Agus Santoso, “Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem 
Ketatanegaraan di Indonesia,” Jurnal Yustisia, Vol.1, No.3, (September-Desember, 2012), hlm. 16 
27 Satrio Saptohadi, “Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum di 
Tomor Timur Pasca Jajak Pendapat,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No.2, (Mei, 2013), hlm. 
348 
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korporasi yang membutuhkan keseriusan dalam penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup.  

Usulan pengadilan khusus lingkungan hidup ini merupakan sebuah 

langkah progresif dalam penegakan hukum lingkungan yang lebih maksimal 

di kemudian hari. Dimana hukum progresif berangkat dari sebuah 

pandangan dimana hukum bukan merupakan sesuatu institusi yang absolut 

dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat 

dan menggunakannya. Pendekatan progresif menurut Satjipto Rahardjo, 

menempatkan paradigma manusia mempedulikan faktor perilaku 

(behaviour, experience). Pendekatan hukum progresif adalah hukum untuk 

manusia, bukan manusia untuk hukum28.  

Penyelesaian sengketa lingkungan dengan menggunakan instrumen 

hukum lingkungan melalui lembaga pengadilan, menurut Satjipto Rahardjo 

menghadapi kendala yuridis yang kemudian berubah menjadi hambatan 

dalam penegakan hukum lingkungan.29 Penegakan hukum progresif adalah 

menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari 

peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna 

lebih dalam (to the very meaning), dari undang-undang atau hukum. 

Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan 

dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang 

dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap 

penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain 

daripada yang biasa dilakukan. Ide penegakan hukum progresif bukan 

muncul sebagai sekedar latah yang diakibatkan kegemasan intelektual untuk 

menjawab hiruk pikuk kemelut dunia berhukum kita, melainkan ide 

penegakan hukum progresif lahir dari refleksi intelektual yang cukup 

panjang.30 Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan 

                                                             
28Absori, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Edisi RevisiBerdasarkan UU No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Muhammadiyah 
University Press, Surakarta, 2014, hal. 173 
29 Absori, Khuzaefah Dimyati, dan Kelik Wardiono, “Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
Melalui Lembaga Alternatif,” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, No.2, (Juni, 2008), hlm. 367 
30 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta 
Publishing, hlm. xiii 
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integritas penegak hukumnya dalam hubungannya dengan nasib seseorang. 

Dalam hubungan dengan hukum transendental, hukum harus melakukan 

perbaikan-perbaikan untuk menguatkan dirinya agar ketetapannya tidak 

kehilangan sentuhan dengan sejarah manusia. Dalam konteks hukum 

transendental berarti hukum dan penegakan hukum harus 

mempertimbangkan aspek-aspek ekstra-legal yang dengan cara itulah 

hukum menjadi bagian dari simpul multiperspektif kaidah-kaidah 

keilmuan.31 

Tentunya penyelesaian sengketa lingkungan yang telah masuk dalam 

ranah extraordinary crime, tidak cukup dengan pembentukan divisi khusus 

lingkungan hidup melainkan lebih ke arah tribunal, dengan pembentukan 

pengadilan khusus lingkungan hidup. Di samping itu, Kementerian 

Lingkungan Hidup (KLH) dapat melakukan langkah-langkah terobosan 

dalam upaya melakukan pencegahan maupun penanggulangan pencemaran 

dan perusakan lingkungan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga 

kepolisian, kejaksaan dalam menyamakan pemahaman dan langkah-langkah 

dalam meningkatkan penegakan hukum lingkungan, disamping itu juga 

dengan cara melakukan pembinaan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan 

hakim dengan muatan materi hukum lingkungan.32  Konseptualisasi hukum 

progresif pada dasarnya ditegakkan berdasarkan paradigma sosial 

kemasyarakatan. Hukum progresif menegakkan aturan hukum tidak hanya 

dalam dimensi normatif. Lebih dari itu, hukum progresif benar-benar 

menegakkan hukum dengan memulai dari aspek sosiokultural masyarakat.33  

Berdasarkan pengadilan khusus lingkungan hidup yang telah berdiri di 

negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon seperti Australia, New 

Zealand, dan India, bahwa pelaksanaan pengadilan khusus lingkungan hidup 

telah berjalan dengan baik.  Sementara pengadilan khusus lingkungan hidup 

yang dibangun di negara-negara dengan sistem hukum eropa kontinental 

                                                             
31 Absori, “Epistemologi dan Legalisasi Hukum Transendental,” Hukum Transendental 
Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, hlm. 31 
32 Absori, “Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, 
No.2, (September, 2005), hlm. 234 
33 H. Joni, 2015, Hukum Lingkungan Kehutanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 80 
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seperti Thailand dan Jepang belum sepenuhnya terbentuk, dan hanya berupa 

divisi lingkungan yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 

(peradilan administratif) dengan pengajuan sengketa lingkungan hidup 

melalui gugatan administratif yang diajukan ke PTUN dengan disertai 

gugatan ganti kerugian atau kompensasi bagi pihak yang dirugikan 

sebagaimana yang terjadi di Jepang. 

Dalam pandangan penulis, bahwa perlu dibentuk kamar khusus untuk 

pengadilan lingkungan hidup di Indonesia dengan pembuatan sistem hukum 

satu atap (one roof enforcement system) dimana hakim, jaksa, dan 

kepolisian diberikan pelatihan khusus tentang lingkungan hidup dan 

nantinya akan memiliki keahlian khusus dalam bidang lingkungan hidup 

dalam penanganan perkara lingkungan hidup yang masuk seperti yang ada 

di pengadilan khusus lingkungan hidup di Australia, India, dan juga New 

Zealand. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan 

ICEL, WALHI, pemerintah dan juga legislatif harus bersinergi dan bekerja 

sama dalam mengawal usul pembaharuan di ranah pengadilan dalam 

membentuk pengadilan khusus lingkungan hidup. 

Sehingga konsep pengadilan khusus yang akan dibangun di kemudian 

hari adalah dengan disediakannya kamar khusus lingkungan pada 

Mahkamah Agung, dimana berdasarkan Keputusan  Ketua Mahkamah 

Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan 

Sistem Kamar di Mahkamah Agung, kamar-kamar di Mahkamah Agung 

saat ini terdiri dari kamar pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan 

militer. Sehingga perlu ditambah adanya kamar lingkungan. Sehingga 

hakim agung pada kamar lingkungan akan mengadili perkara-perkara yang 

termasuk dalam lingkup kewenangan yang berkaitan dengan perkara 

lingkungan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum 

lingkungan yang lebih maksimal di kemudian hari.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  
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1. Berdasarkan pengadilan khusus lingkungan hidup yang telah berdiri di 

negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon seperti Australia, 

bahwa pelaksanaan pengadilan khusus lingkungan hidup telah berjalan 

dengan baik. Pengadilan lingkungan hidup dan pertanahan yang 

dibangun sejak tahun 1980 di Australia menjadi contoh pengadilan 

yang baik untuk dicontoh di negara-negara lainnya  dimana hakim-

hakim yang menangani kasus lingkungan berasal dari hakim yang 

mempunyai keahlian di bidang lingkungan dan menangani 

permasalahan-permasalahan lingkungan yang kompleks. Sementara 

pengadilan khusus lingkungan hidup yang dibangun di negara-negara 

dengan sistem hukum eropa kontinental seperti Thailand dan Jepang 

belum sepenuhnya terbentuk, dan hanya berupa divisi lingkungan yang 

berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (peradilan 

administratif). 

2. Sehingga konsep pengadilan khusus yang akan dibangun di kemudian 

hari adalah dengan disediakannya kamar khusus lingkungan pada 

Mahkamah Agung, dimana berdasarkan SK KMA No. 17 tahun 2012, 

kamar-kamar di Mahkamah Agung saat ini terdiri dari kamar pidana, 

perdata, tata usaha negara, agama, dan militer. Sehingga perlu ditambah 

adanya kamar lingkungan. Sehingga hakim agung pada kamar 

lingkungan akan mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam 

lingkup kewenangan yang berkaitan dengan perkara lingkungan. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan yang 

lebih maksimal di kemudian hari.  

4.2 Saran 

1. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan ICEL, 

WALHI, pemerintah dan juga legislatif harus bersinergi dan bekerja 

sama dalam mengawal usul pembaharuan di ranah pengadilan dalam 

membentuk pengadilan khusus lingkungan hidup. Sehingga konsep 

pengadilan khusus yang akan dibangun di kemudian hari adalah dengan 

disediakannya kamar khusus lingkungan pada Mahkamah Agung. 
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2. Dalam mewujudkan sebuah pengadilan lingkungan hidup yang efektif, 

seharusnya perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu antara lain 

berkaitan dengan kewenangan yang jelas, peradilan yang bebas dan 

tidak memihak, hakim-hakim yang kompeten di bidang lingkungan, 

menyediakan akses yang terbuka untuk ahli di bidang lingkungan, 

meningkatkan kualitas putusan yang lebih berorientasi kepada keadilan 

lingkungan baik dalam segi putusan maupun prosedur dalam praktek, 

mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, 

peradilan yang responsif terhadap permasalahan lingkungan, 

mengembangkan yurisprudensi tentang permasalahan lingkungan, 

memiliki misi dan etos yang baik.  
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