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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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.
1

 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 kepada orang perorang warga negara atau menjadi Hukum 

Perdata.
2
 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.
3
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Hukum administrasi bersifat instrumental, maka fungsi yang menonjol 

dalam hukum lingkungan administratif adalah bersifat preventif berupa 

pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
4

Dalam 

pengelolaan lingkungan hidup yang terpenting yaitu melakukan pencegahan 

pencemaran lingkungan hidup.
5

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.
6
 

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 
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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.
7
 

Menurut Pasal 22 Ayat (2) UUPPLH menyebutkan mengenai dampak 

penting yang ditentukan berdasarkan kriteria:  

1. Besarnya penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau 

kegiatan usaha;  

2. Luas wilayah penyebaran dampak; 

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;  

4. Banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain yang akan terkena 

dampak; 

5. Sifat kumulatif dampak; 

6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau  

7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.  

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

wajib dilengkapi dengan AMDAL dapat dilihat dalam Peraturan Menteri 

Negara 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. 
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Tanpa adanya AMDAL tidak mungkin mengajukan izin lingkungan. 

Selanjutnya, izin lingkungan menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan 

Izin Usaha (sektoral).
8

 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.  

Aturan dan ketentuan terkait perizinan lingkungan bagi pelaku usaha 

sebelumnya diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan 

Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH).  

Tetapi selain UU tersebut ada UU baru yang mengatur mengenai  

Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. Menurut Helmi UUPLH tidak mengatur secara tegas hubungan hukum 

antara izin lingkungan dengan izin usaha/kegiatan, hubungannya masih bersifat 

fragmented scheme (izin yang satu seolah tidak terkait dengan izin lainnya). 

Sehingga, walaupun banyak terjadi pelanggaraan izin lingkungan, namun sulit 

dilakukan penegakan hukum. Pemerintah hanya memberikan teguran kepada 

pemegang izin untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemerintah tidak 

berdaya memberikan sangsi lebih berat, misal pencabutan izin usaha atau 
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kegiatan jika pelaku usaha tidak memperhatikan teguran tersebut. Salah satu 

kendalanya juga, jika salah satu izin (misal Izin Lingkungan) sudah dilanggar 

oleh suatu perusahaan maka izin lainnya.
9
  

UU Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dengan 

mengintegrasikan izin lingkungan ke Perizinan Berusaha. Penyederhanaan 

tersebut diharapkan dapan meringkas sistem perizinan sekaligus memperkuat 

penegakan hukum. Dengan diintegrasikannnya perizinan lingkungan ke dalam 

Perizinan Berusaha, maka apabila terjadi pelanggaran, misal dalam hal standar 

dan prosedur pengelolaan lingkungan maka yang akan terkena konsekuensi 

adalah Izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha. Berbagai upaya 

penyederhanaan proses perizinan dalam UU Cipta Kerja diiringi kekhawatiran 

akan melanggengkan dominasi investasi dan bakal mempercepat laju 

kerusakan lingkungan. Apalagi, Amdal hanya untuk kegiatan usaha berisiko 

tinggi. Namun, hingga saat ini aturan dasar untuk menentukan proyek berisiko 

rendah, menengah atau tinggi belum jelas kriterianya.  

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Press 

Conference-nya menyatakan bahwa prinsip dan konsep dasar pengaturan 

Amdal dalam UU Cipta Kerja tidak berubah dari ketentuan sebelumnya. 

Perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dan aturan 

pelaksanaan sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja yang memberikan 

kemudahan kepada pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan 

dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Pengintegrasian perizinan 
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lingkungan ke Perizinan Berusaha menyebabkan pelaku usaha tidak perlu 

mengurus banyak perizinan yang kadang sangat kompleks dan menyulitkan, 

bahkan bagi masyarakat yang akan berusaha dalam usaha yang sederhana dan 

kegiatannya tidak berdampak penting bagi lingkungan. Perizinan berbasis 

risiko dalam UU Cipta Kerja berhubungan erat dengan pelaku usaha dan 

kegiatan usaha yang berpotensi besar merusak atau mencemari lingkungan. 

Izin makin ketat diberikan apabila tingkat risikonya makin tinggi.  

Apabila terjadi pelanggaran atau pelaku usaha tidak dapat 

mempertahankan kualitas lingkungannya sebagaimana yang tertuang dalam 

Dokumen Amdal, maka “risk based”-nya negatif, dan yang akan terkena 

konsekuensi adalah izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha. Pencabutan izin 

Perizinan Usaha bagi perusahaan yang telah mencemari lingkungan merupakan 

salah satu upaya agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah. Kelestarian 

lingkungan ini juga dilindungi dalam usaha peningkatan standarisasi kriteria 

dalamk NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) termasuk dalam 

sertifikat standar UKP-UPL dan Amdal. Oleh karena itu penulis ingin 

melakukan penelitian mengenai Pemberian Izin Lingkungan Terhadap 

Kegiatan Usaha Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan 

(AMDAL) agar mengetahui bagaimana izin AMDAL. 

Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah di jelaskan di atas, penulis 

tertarik untuk membahas mengenai payung hukum dalam bidang lingkungan 

hidup sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Usaha Yang Wajib 
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Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Ditinjau Dari Hukum 

Administrasi Negara.” 

 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan atau usaha wajib 

amdal dalam perspektif hukum administrasi negara? 

2. Bagaimana prosedur dan kendala yang dihadapi dalam pemberian izin 

lingkungan terhadap kegiatan atau usaha wajib amdal? 

 

C. Tinjauan Pustaka 

Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan 

manusia. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan 

hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen 

pengawasan dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum didalam 

perizinan. Dalam upaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup pemerintah berperan penting memanfaatkan otoritasnya yaitu 

menerapkan izin lingkungan. Izin lingkungan sebagai alat bagi pemerintah 

untuk mengendalikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan 

untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi kepentingan generasi 

sekarang dan generasi yang akan datang.  

Dengan izin, pemerintah dapat mengatur kehidupan masyarakat agar 

lebih teratur, terarah dan berkesinambungan. Bahkan dalam UUD 1945 

dinyatakan bahwa, warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan 
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sehat. Sistem perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan kerusakan 

dan/atau pencemaran lingkungan hidup hakikatnya merupakan pengendalian 

aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan dan 

penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan norma keterpaduan 

pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

Izin lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang 

Lingkungan Hidup merumuskan 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. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 

08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen 

Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan dalam ketentuan Pasal 1 

angka 8 pengertian Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap 

orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-

UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 

prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.  

Jadi terdapat kaitan yang erat antara izin lingkungan dengan izin usaha 

dan/atau kegiatan, yaitu izin usaha akan diperoleh setelah memperoleh izin 

lingkungan. Dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja menyatakan 

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal 

adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu 

usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha danf atau kegiatan 
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serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah.  

Kedudukan Amdal sendiri merupakan syarat memperoleh izin 

lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan merupakan satu kesatuan sistem 

perizinan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Setelah memiliki Amdal, 

wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan persyaratan untuk 

memperoleh izin usaha atau kegiatan. Dan berbagai hal yang berkaitan dengan 

perizinan yang sering menjadi pertanyaan banyak pihak adalah soal kepastian 

hukum, kepastian dalam soal perizinan perlu mendapat perhatian serius, izin 

merupakan keputusan pemerintah di lapangan hukum publik maka dapat serta 

merta mudah berubah atau ditarik begitu saja. 

Izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau 

kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mendapatkan izin 

lingkungan, pelaku usaha atau kegiatan diwajibkan membuat Amdal atau UKL 

(Usaha Kegiatan Lingkungan)-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan).
10

 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. Dari segi hukum administrasi (bestuur recht) 

berkaitan dengan peran pemerintah untuk memberikan perizinan pendirian 
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usaha dan melakukan langkah pengamanan atau upaya yang bersifat preventif 

untuk memenuhi persyaratan-persyaratan lingkungan dan memberikan sanksi 

administrasi terhadap pelanggaran atas perizinan lingkungan yang telah 

diberikan, dan gugatan administrasi.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan atau usaha 

wajib amdal dalam perspektif hukum administrasi negara. 

2. Untuk mengetahui prosedur dan kendala yang dihadapi dalam pemberian 

izin lingkungan terhadap kegiatan atau usaha wajib amdal. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu 

hukum khususnya ilmu hukum administrasi negara dan lingkungan hidup 

sehingga dapat mendorong pengungkapan kasus yang belum di selesaikan di 

Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan sumbangan pemikiran 

dan acuan bagi praktisi hukum untuk menangani perkara terkait lingkungan 

hidup. 
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F. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

Keterangan: 

1. Hukum AMDAL 

Hukum Amdal terdiri dari poin-poin yaitu sebagai berikut: 
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a. Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. 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. 

c. Dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja menyatakan 

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut 

Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup 

dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan 

sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

danf atau kegiatan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau 

persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.  

d. Menurut Pasal 22 Ayat (2) UUPPLH menyebutkan mengenai dampak 

penting yang ditentukan berdasarkan kriteria:  

1) Besarnya penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha 

dan/atau kegiatan usaha;  

2) Luas wilayah penyebaran dampak;  

3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;  

4) Banyaknya komponen lingkungan hidup yang lain yang akan terkena 

dampak;  

5) Sifat kumulatif dampak;  

6) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau  
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7) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

tehnologi.  

e. 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.
11

 

2. Pembangunan Hukum Lingkungan 

Saat ini kita menghadapi berbagai tuntutan, di satu sisi percepatan 

pembangunan harus terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan 

Indonesia dari negara-negara maju. Di sisi lain pembangunan itu 

mengakibatkan sumber daya bumi harus dikembangkan semaksimal 

mungkin. Tentu hal tersebut akan menimbulkan permasalahan-permasalah 
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lingkungan.
12

 Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya alam harus 

digunakan sebijak mungkin. 

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari 

berbagai daerah, masing-masing sebagai subsistem yang meliputi aspek 

sosial budaya, ekonomi dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara 

subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan 

yang berlainan. Pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada 

keadaan daya dukung lingkungan akan meningkatkan keselarasan dan 

keseimbangan subsistem yang juga berarti meningkatkan ketahanan 

subsistem.
13

 

3. Pengelolaan Lingkungan 

Pengelolaan dilakukan oleh setiap negara, baik negara maju maupun 

negara berkembang dengan maksud untuk mensejahterakan warganya. 

Sedangkan yang menjadi keprihatinan sekarang adalah adanya desakan 

untuk melakukan pembangunan.
14

 Penegakan Hukum Lingkungan di 

Indonesia masih kurang terlaksana semana mesti yang terkandung dalam 

Hukum nya itu sendiri.Dalam Pasal 1 angka 12 tentang Cipta Kerja, Upaya 

pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup 

yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan 

dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar 

untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat 

                                         
12

 Imam Supardi, 2003,  Lingkungan Hidup dan Kelestariannya,  Bandung: Alumni, Hal.73. 
13

 Harun M. Husein, 1992, Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan 

Hukumnya,Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 48. 
14

 Ibid, Hal.123. 
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dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah. Prinsip-prinsip yang harus terpenuhi dalam pengelolaan 

lingkungan, yaitu: 

a. Pemenuhan kebutuhan dasar baik materi maupun non-materi; 

b. Pemeliharaan lingkungan; 

c. Keadilan sosial; dan 

d. Penentuan nasib sendiri 

Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia masih kurang 

terlaksana sebagaimana mestinya yang terkandung dalam Hukum nya itu 

sendiri.
15

 Pada dasarnya Penjagaan kesehatan dan kelestarian lingkungan 

hidup telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari: 

a. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap 

warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh 

UUD 1945. 

c. Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan 

hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, 

termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

                                         
15

 Sudharto P. Hadi, 2001, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2001, Hal. 44. 
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d. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah 

mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup  

lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua 

pemangku kepentingan; 

e. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan 

perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan 

hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

f. Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan 

hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, 

termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

g. Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan 

perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan  lingkungan 

hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap 

keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-

Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Tujuan Amdal secara umum adalah menjaga dan meningkatkan 

kualitas lingkungan dan menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya 
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menjadi serendah mungkin. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Amdal 

adalah komisi penilai Amdal, pemrakarsa dan masyarakat. 

4. Izin Pengelolaan Lingkungan 

Izin lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang 

Lingkungan Hidup merumuskan 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. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan 

Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin 

Lingkungan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 pengertian Izin Lingkungan 

adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha 

dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat 

memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.  

Jadi terdapat kaitan yang erat antara izin lingkungan dengan izin usaha 

dan/atau kegiatan, yaitu izin usaha akan diperoleh setelah memperoleh izin 

lingkungan. Kedudukan Amdal sendiri merupakan syarat memperoleh izin 

lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan merupakan satu kesatuan 

sistem perizinan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Setelah 

memiliki Amdal, wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan 

persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Dan berbagai hal 
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yang berkaitan dengan perizinan yang sering menjadi pertanyaan banyak 

pihak adalah soal kepastian hukum, kepastian dalam soal perizinan perlu 

mendapat perhatian serius, izin merupakan keputusan pemerintah di 

lapangan hukum publik maka dapat serta merta mudah berubah atau ditarik 

begitu saja.  

5. Izin Lingkungan untuk Kegiatan Usaha 

Izin Lingkungan dapat diajukan melalui pemeriksaan UKL-UPL atau 

penilaian Amdal sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Kegiatan Wajib Amdal. AMDAL 

adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan 

yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan 

Usaha. Berikut adalah proses pengajuan Izin Lingkungan melalui penilaian 

Amdal. Penulis memilih Penelitian Izin Lingkungan untuk Kegiatan Usaha. 

6. Kendala-kendala dalam Kegiatan Usaha 

Kendala-kendala yang seringkali terjadi dalam memulai kegiatan 

usaha yaitu sebagai berikut:
16

 

a. Bingung untuk memilih usaha apa yang akan dijalani 

b. Takut Usaha gagal 

c. Tidak ada modal usaha 

d. Merasa tidak mempunyai kemampuan untuk berbisnis 

                                         
16

 https://kumparan.com/tugujogja/ribuan-umkm-di-yogyakarta-kesulitan-naik-kelas/full, diakses 

pada tanggal 3 Mei 2021. 
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e. Belum siap resign dari tempat kerja 

7. Perspektif Hukum Administrasi Negara 

Dalam Hukum Administrasi Negara, izin kegiatan usaha harus tertulis, 

kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diingikan, maka izin 

kegiatan usaha yang berbentuk suatu keputusan adminstrasi negara 

(beschicking) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang 

berbentuk beschiking, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak 

abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa 

yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk 

melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara 

definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu). 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan metode pendekatan, 

spesifikasi penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian 

hukum berdasarkan referensi kepustakaan Berkaitan dengan metode 

tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai Pemberian Izin 

Lingkungan Terhadap Kegiatan Usaha Yang Wajib Memiliki Analisis 

Dampak Lingkungan (AMDAL). Penyusunan tugas akhir ini menggunakan 
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sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis 

sebagai berikut. 

2. Jenis dan Sifat Penelitian 

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.
17

 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. 
18

 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 Memiliki Analisis Dampak 

Lingkungan (AMDAL) berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3. Bentuk dan Jenis Data 

                                         
17

 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, cetakan ke-4, 

Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 97-98. 
18

 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Grafindo, 2006, Hal.10. 
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a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data sekunder 

yang akan diperoleh dari beberapa sumber, yaitu: 

1) Bahan hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas 

peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirearki atau 

bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat.  Peraturan yang dipakai oleh penulis: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin 

Lingkungan yang disusun sebagai pelaksanaan ketentuan dalam 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

e) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib 

Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup. 

f) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 

2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.  
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g) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 

Tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam AMDAL dan Izin 

Lingkungan.  

h) dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan skripsi 

ini.
19

 

2) Bahan hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi 

bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku yang 

ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat 

para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil-hasil 

symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, dan 

catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
20

 

3) Bahan hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik 

yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media
21

 seperti kamus 

hukum, encyclopedia, dan lain-lain. 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam 

membuat kebijakan yang berada di dalam lingkup Dinas Lingkungan 

                                         
19

 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Grafindo, Hal.10. 
20

 Ibid. 
21

 Meray Hendrik Mezak, 2006, Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Jakarta: Law Review   

Fakultas Hukum Pelita Harapan, Hal. 87. 
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Hidup untuk mendapat data dan bahan-bahan yang lebih lengkap dan 

akurat. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi dokumen dengan membaca, menganalisis, dan mengutip data 

sekunder yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 

b. Wawancara dengan responden terpilih untuk memperoleh data primer 

guna melengkapi data sekunder. 

5. Metode Analisis Data 

Metode Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, 

sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu 

hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai 

proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan 

merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan ide.
22

  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari 

menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang 

didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang 

bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”
23

 Jika dikaitkan 

dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan 
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 Lexy J. Moleong, 1994, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal. 

103. 
23

 Punaji Setyosari, 2010, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, Jakarta: Kencana, 

Hal. 7. 
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dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, 

dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta). 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab, dan secara 

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar   belakang, identifikasi 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penilitian, kerangka pemikiran, metode 

penilitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi uraian tentang tinjauan pustaka 

mengenai Tinjauan Umum mengenai Hukum Lingkungan Hidup, Tinjauan 

Umum mengenai Izin Lingkungan Hidup, Hukum Lingkungan Perspektif Dari 

Hukum Administrasi Negara, Tinjauan Umum mengenai AMDAL, dan 

Tinjauan Umum mengenai Hubungan Perizinan Lingkungan dengan AMDAL.  

BAB III PEMBAHASAN MENGENAI Pemberian Izin Lingkungan 

Terhadap Kegiatan Usaha Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan 

Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara, yang berisi analisis jawaban dari   

Identifikasi Masalah yang pertama Bagaimana pemberian izin lingkungan 

terhadap kegiatan atau usaha wajib amdal dalam perspektif hukum administrasi 

negara, dan yang kedua Bagaimana prosedur dan kendala yang dihadapi dalam 

pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan atau usaha wajib amdal. 
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BAB IV PENUTUP berisi tentang pokok-pokok yang dikaji berupa 

simpulan dan memberi saran terhadap permasalahan berdasarkan hasil 

penelitian.  

 


