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PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN USAHA 

YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN 

DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  

(STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA) 

 

Abstrak 
Izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Tentang Pengelolaan dan 

Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah syarat untuk mendapatkan izin 

usaha dan/atau kegiatan. Berfungsi sebagai instrumen pencegahan kerusakan 

dan/atau pencemaran lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan milik makhluk hidup, 

substansi, energi dan/atau komponen lain yang tercemar oleh aktivitas manusia 

yang lebih besar dari kualitas standar lingkungan hidup yang ditetapkan. 

Pengendalian diperlukan untuk memantau insiden pencemaran lingkungan hidup. 

Pengendalian atau pengendalian lingkungan hidup singkat adalah rangkaian 

kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung oleh Pejabat Pengendali 

Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mengetahui, memastikan, dan menentukan 

tingkat kepatuhan penjamin usaha dan/atau kegiatan yang diatur dalam lisensi 

evironmental dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan hidup. Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah 

dalam hukum administrasi negara. Sebagai keputusan pemerintah, maka izin 

adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang 

membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan 

hukum untuk melakuan sesuatu kegiatan.Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat berbagai 

aspek hukum diantaranya Hukum Administrasi Negara (HAN) yang terdiri dari 

Pasal 4 sampai kepada Pasal 82 yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini juga 

terjabar dalam berbagai bentuk peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Kegiatan pengendalian tersebut 

dimaksudkan untuk mengembangkan penguatan hukum. Penguatan hukum 

lingkungan administrasi adalah pengendalian dan penerapan sanksi administratif 

yang sifatnya preventif (pengendalian) dan represif (sanksi administratif). Menurut 

UUPPLH tindak pidana merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang 

terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau pemberian izin lingkungan 

hidup. Ketentuan pidana tersebut menurut UUPPLH untuk menerapkan sanksi 

pidana terkait izin lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 109, Pasal 

111, dan Pasal 112 UUPPLH. 

 

Kata Kunci: izin lingkungan, amdal, hukum  
 

Abstract 

An environmental permit based on the Law on Environmental Management and 

Protection (UUPPLH) is a requirement for obtaining a business and/or activity 

permit. Function as an instrument for preventing environmental damage and/or 

pollution in the context of environmental protection and management. Pollution of 
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the environment belonging to living things, substances, energy and/or other 

components polluted by human activities is greater than the quality of the 

stipulated environmental standards. Control is needed to monitor incidents of 

environmental pollution. Short environmental control or control is a series of 

activities that are directly or indirectly carried out by the Environmental 

Controlling Officer (PPLH) to determine, ensure, and determine the level of 

compliance of business guarantors and/or activities regulated in environmental 

licenses and laws and regulations in the field of environmental protection. 

environmental management and protection. Licensing is a form of government 

decision in state administrative law. As a government decision, a permit is a 

government legal action based on public authority that allows or allows according 

to the law for a person or legal entity to carry out an activity. In Law Number 32 of 

2009 concerning Environmental Protection and Management, there are various 

legal aspects including Law State Administration (HAN) which consists of Article 

4 to Article 82 which includes planning, utilization, control, maintenance, 

supervision, and law enforcement. This is also embodied in various forms of 

regulations, including Government Regulation Number 27 of 2012 concerning 

Environmental Permits. The control activities are intended to develop legal 

strengthening. The strengthening of administrative environmental law is the control 

and application of administrative sanctions that are preventive (control) and 

repressive (administrative sanctions). According to UUPPLH, a criminal act is a 

violation committed by a person against statutory regulations and/or granting 

environmental permits. The criminal provisions according to UUPPLH are to apply 

criminal sanctions related to environmental permits as stipulated in Article 109, 

Article 111, and Article 112 of the UUPPLH.. 

 

Keywords: environmental permit, amdal, law. 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut kodrat alam manusia dimana-mana pada zaman apa pun juga selalu hidup 

bersama, hidup bekelompok-kelompok. Aristoteles (384-322 M) seorang ahli 

yunani menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah Zoon Politicon 

artinya bahwa manusia itu pada dasarnya hidup sebagai makhluk selalu ingin 

bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang 

bermasyarakat / mahluk sosial (Kansil, 1998). Hasrat untuk hidup bersama 

memang telah menjadi pembawaan manusia merupakan suatu keharusan untuk 

melangsungkan hidupnya, persatuan manusia yang timbul dari hasrat yaitu biasa 

yang disebut masyarakat.  

Masyarakat harus bertanggungjawab dengan lingkungan hidup. Tanggung 

jawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah dalam arti tidak diserahkan 
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kepada orang perorang warga negara atau menjadi Hukum Perdata (Ayu, 2020). 

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada Pemerintah yang membawa 

konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk 

melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari Hukum Administrasi 

(Muhjad, 2015).  

Hukum administrasi bersifat instrumental, maka fungsi yang menonjol 

dalam hukum lingkungan administratif adalah bersifat preventif berupa 

pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (Saprillah, 2016).  

Dalam pengelolaan lingkungan hidup yang terpenting yaitu melakukan pencegahan 

pencemaran lingkungan hidup (Vidly, 2019). Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. 

penanggulangan; dan c. pemulihan. Pelaksana pengendalian tersebut pada ayat (3) 

bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah 

daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan 

kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing (Muhjad, 2015). 

Ada 2 (dua) jenis izin di dalam UUPPLH, yakni pertama, izin lingkungan 

adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib Amdal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha 

dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah 

izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan 

(Pasal 1 angka 36). Menurut Pasal 22 ayat (1) UUPPLH menyatakan setiap usaha 

dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib 

memiliki amdal (Siswanto, 2020). 

Untuk mengetahui jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib 

dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara 
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Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau 

Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup. 

Dalam lampiran Keputusan tersebut, diatur beberapa jenis usaha yang wajib 

disertai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Tanpa adanya AMDAL 

tidak mungkin mengajukan izin lingkungan. Selanjutnya, izin lingkungan menjadi 

prasyarat bagi pengajuan permohonan Izin Usaha (sektoral) (Yakin, 2017). Dengan 

demikian, tanpa dimilikinya dokumen AMDAL, tidak dapat mengajukan kedua 

izin tersebut. Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan 

penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan 

kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan 

kepatuhan. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu 

pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administrasi terutama 

ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang 

dilanggar tersebut. 

 

2. METODE 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif 

analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik 

pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan (Soemitro, 1990). 

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan masalah hukum dan fakta-fakta 

yang berkaitan dengan Izin lingkungan hidup terhadap kegiatan. 

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian 

yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian 

menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto, 

2006). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. 

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi 

mengenai Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Usaha Yang Wajib 
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Memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan atau Usaha yang Wajib 

AMDAL dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara 

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu 

hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi 

yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. 

Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih 

kompleks. Hubungan hukum lingkungan dengan hukum administrasi negara dapat 

dilihat dari kasus-kasus lingkungan yang terjadi, misalnya kasus AMDAL 

Dengan masuknya masalah lingkungan sebagai bagian dari kebijaksanaan 

pembangunan maka pemerintah berwenang untuk mencampurinya, artinya 

pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur, mengelola lingkungan hidup. 

Dalam UUD 1945 ditegaskan “Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat (Pasal 33 (3) UUD 1945. Peranan HAN semakin dominan 

dan penting karena menjadi dasar pijakan bagi tindakan pemerintah dalam 

mewujudkan tugasnya dalam rangka menyelenggarakan public service khususnya 

dalam pemberian izin menyangkut lingkungan hidup. 

Dalam pelaksanaan lebih lanjut menyebutkan bahwa : “sumber daya alam 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah”. Dan untuk 

melaksanakan ketentuan itu maka pemerintah: Mengatur dan mengembangkan 

kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.  Mengatur 

penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan 

pemanfaatan kembali sumbar daya alam termasuk sumber daya 

genetika.  Mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau 

subyek hukum lainya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan 

sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika. Mengendalikan kegiatan 
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yang mempunyai dampak sosial  Mengembangkan pendanaan bagi upaya 

pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan yang 

berlaku.  

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yaitu kajian 

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

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan tentang penyelenggaran usaha dan/atau kegiatan. Izin merupakan 

“Keputusan Administrasi Negara/Tata Usaha Negara”. Ini berarti bahwa dengan 

izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan ini oleh 

administrasi negara/pemerintah dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban-

kewajiban tertentu yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak yang 

memperoleh izin. Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan 

oleh penguasa tidak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tertentu tidak mungkin 

memberikan izin kepada semua orang (Djatmiati, 2004). UUPPLH didalamnya 

terdapat 2 (dua) konsep perizinan, yaitu: Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa izin 

lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha 

dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha 

dan/atau kegiatan; Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa izin usaha dan/atau kegiatan 

yakni izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau 

kegiatan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan perizinan sebagai 

salah satu instrumen hukum dari pemerintah ialah untuk mengendalikan 

kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang 

berlaku, serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain.17 

Dan izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan mempunyai keterkaitan 

yang erat satu sama lainnya.  

3.2 Prosedur dan kendala yang dihadapi dalam pemberian izin lingkungan 

terhadap kegiatan atau usaha wajib AMDAL 

Dinas Lingkungan Hidup dalam hal menjalankan tugas Dinas Lingkungan Hidup 

mengacu pada visi sebagai Institusi yang handal dalam pengelolaan lingkungan 
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hidup untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berwawasan 

lingkungan. Dalam hal mencapai visi tersebut Dinas Lingkungan Hidup mengacu 

pada misi yaitu sebagai berikut: Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan 

dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengikutsertakan dunia 

usaha, masyarakat dan sekolah dalam pengelolaan lingkungan. Mewujudkan 

Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan yang memenuhi fungsi ekologis, fungsi 

estetis, fungsi sosial dan nyaman. Mewujudkan tata kelola kebersihan dan 

pengelolaan persampahan yang berkualitas. Meningkatkan pengawasan dan 

pemulihan kualitas lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. 

Adapun tujuannya yaitu sebagai berikut: Mengembangkan kapasitas sumber 

daya lingkungan hidup secara optimal. Meningkatkan penyediaan dan 

pengelolaan taman  dan perindang jalan. Meningkatkan kebersihan dan kinerja 

pengelolaan sampah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Feri bagian Kepala Bidang PPLH 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, menurut Pasal 3 Peraturan Walikota 

Kota Yogyakarta (PERWALI) No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara 

Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan menyatakan bahwa:  

Penapisan dilakukan untuk menentukan dokumen lingkungan hidup yang wajib 

dimiliki oleh Pemrakarsa sebagaimana tersebut dalam Pasal 2. Pemrakarsa 

melakukan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi 

ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan 

dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.  SKPD menelaah penapisan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menentukan dokumen lingkungan hidup 

berpedoman pada: jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki 

Amdal; jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen 

UKL-UPL, atau SPPL berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.  Jangka waktu penentuan dokumen 

lingkungan hidup yang wajib dimiliki paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak 

diterimanya hasil penapisan.  
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Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan teknologi pembuatan 

perencanaan dan keputusan yang berasal dari barat, negara industri yang 

demokratis dengan kondisi budaya dan sosial berbeda, sehingga ketika program 

ini diterapkan di negara berkembang dengan kondisi budaya dan sosial politik 

berbeda, kesulitanpun muncul. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau 

AMDAL di Indonesia telah lebih dari 15 tahun diterapkan. Meskipun demikian 

berbagai hambatan atau masalah selalu muncul dalam penerapan AMDAL, 

seperti juga yang terjadi pada penerapan AMDAL di negara-negara 

berkembang lainnya. Hambatan tersebut cenderung terfokus pada faktor-

faktor teknis, seperti: Tidak memadainya aturan dan hukum lingkungan, 

Kekuatan institusi, Pelatihan ilmiah dan profesional, dan ketersediaan data. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu 

hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi 

yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. 

Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih 

kompleks. Hubungan hukum lingkungan dengan hukum administrasi negara dapat 

dilihat dari kasus-kasus lingkungan yang terjadi, misalnya kasus AMDAL. 

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yaitu kajian mengenai 

dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada 

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaran usaha dan/atau kegiatan. Izin merupakan “Keputusan 

Administrasi Negara/Tata Usaha Negara”. Penetapan perizinan sebagai salah satu 

instrumen hukum dari pemerintah ialah untuk mengendalikan kehidupan 

masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta 

membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Izin lingkungan 

dengan izin usaha dan/atau kegiatan mempunyai keterkaitan yang erat satu sama 

lainnya. Dalam proses penyusunan AMDAL, baik UU Cipta Kerja maupun UU 

PPLH sama-sama mengatur mengenai keterlibatan masyarakat. Namun, ketentuan 
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dalam UU Cipta Kerja mempersempit definisi masyarakat. Masyarakat yang 

dimaksud dalam UU PPLH adalah masyarakat yang terkena dampak; pemerhati 

lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam 

proses Amdal, sedangkan dalam UU Cipta Kerja, masyarakat yang dimaksud 

adalah hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. 

4.2 Saran 

Berdasarkan penjelasan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang ada dalam 

penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran rekomendasi untuk 

meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya: Seharusnya diadakan kegiatan rutin 

mengenai pembinaan penyusunan dokumen Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan 

Usaha Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan agar mempermudah 

dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup. Seharusnya Lembaga Pengawasan 

Lingkungan melakukan Pengawasan secara berkala dan secara terpadu agar 

masyarakat tertib dalam rangka melakukan  penyusunan dokumen lingkungan 

hidup. 
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