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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua 

Australia, serta berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan 

Samudera Pasifik, disamping itu Indonesia memiliki garis pantai terpanjang 

kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar, maka dengan letak 

geografis tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap bencana alam dan 

persoalan lingkungan lainnya. Setelah konferensi PBB (Perserikatan Bangsa-

Bangsa) tentang Lingkungan Hidup Manusia (United Nations Conference on 

the Human Environment) yang diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-

16 Juni tahun 1972, kesadaran masyarakat khususnya pemerintah Indonesia 

dalam persoalan perlindungan lingkungan hidup meningkat. 1  Dalam rangka 

mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum 

seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 33 ayat 

(3) dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu 

diusahakan pelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang 

pembangunan yang berkesinambungan dengan dilaksanakan kebijaksanaan 

                                                           
1 Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

hal. 2 
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terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang 

dan mendatang.2  

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : 

“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1982 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) 

sebagai bukti bahwa Indonesia telah sadar akan peningnya menjaga lingkungan. 

Namun setelah berlaku selama lima belas tahun UULH ini dianggap tidak lagi 

sesuai dengan persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks oleh para 

pemerhati lingkungan hidup dan dianggap hanya menjadi instrumen kebijakan 

yang tidak efektif dikarenakan kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata 

tidak semakin membaik, maka kemudian pemerintah menggantikannya dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih baru yaitu dengan disahkannya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UUPLH). Akan tetapi undang-undang ini dianggap tidak dapat 

beradaptasi dan tidak mampu menyelesaikan persoalan kompleks lingkungan 

hidup. Pemerintah selalu berusaha menjaga kelestarian lingkungan hidup 

dalam pengelolaannya sehingga dibuat kembali Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UUPPLH)3 dengan tujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, 

                                                           
2 Sutrisno, “Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum Vol. 

18 No. 3 Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta (IAIN), Surakarta Jawa tengah, 

Juli 2011: 445 
3 Op. Cit, 446 
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selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi 

peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa.4 

Tindak pidana lingkungan merupakan tindak pidana yang sering terjadi 

di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya yaitu keadaan geografis Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang terletak pada posisi silang antara dua benua 

dan dua samudra dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang 

menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya.5 Indonesia sebagai Negara 

berkembang dimana salah satu aspek kehidupan seperti ekonomi yang kian 

lama semakin pesat perkembangannya menjadi salah satu faktor maraknya 

terjadi tindak pidana lingkungan hidup. Dengan semakin meningkatnya 

pelaksanaan pembangunan menyebabkan semakin meningkat dampak 

terhadap lingkungan hidup.6 Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tindak pidana lingkungan 

diatur dalam UUPPLH terdapat dalam ketentuan Pasal 97 sampai dengan Pasal 

120. Secara kategoris tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam 

UUPPLH ini terdiri dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup, perbuatan 

perusakan lingkungan hidup, dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan 

perundangundangan yang berlaku.7  

                                                           
4 Kusnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapan belas, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hal. 12 
5 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 4 
6 Gatot Supramono, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2014), hal. 6 
7 Hamdan M, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 

hal. 39 
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Di Indonesia pemerintah memiliki aparatur pemerintahan yang 

bertugas sebagai alat dalam membawa komponen kebijakan-kebijakan atau 

peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional yaitu 

Pegawai Negri Sipil (PNS).8 Dalam upaya penindakan serta penyelidikan tidak 

dilakukan oleh PNS melainkan oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS). 

Salah satunya dalam penyelidikan kasus tindak pidana lingkungan hidup, 

PPNS merupakan aparatur yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk 

melakukan penyidikan dalam tidak pidana tertentu yang menjadi lingkup 

peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, oleh karena itu 

instansi atau lembaga pemerintahan tertentu memiliki PPNS masing-masing, 

dan dalam melaksanakan tugasnya, PPNS diawasi serta harus berkoordinasi 

dengan penyidik Kepolisian.9 

Dijelaskan dalam KUHAP Pasal 6 ayat 1 menyatakan penyidik adalah : 

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; b. Pejabat Pegawai Negri Sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sebagaimana 

dijelaskan telah dipersyaratkan untuk menjadi PPNS haruslah seorang yang 

bekerja sebagai pegawai negeri sipil, syarat yang kedua adalah dalam 

institusinya harus ada peraturan perundang-undangan yang mengikat kepada 

publik. Misalnya Dinas Perikanan, dalam dinas tersebut harus ada peraturan 

perundang-undangan yang ditaati oleh masyarakat umum dan dinas lainnya 

                                                           
8 Intan A. Rahmadini, Kinerja penyidik pegawai Negri Sipil (PPNS) Kota Tangerang, (Serang 

Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015), hal. 1 
9 Ibid., hal. 2 
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yang kewenangannya diatur secara tersendiri dengan peraturan perundang-

undangan.10 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah terutama dalam Pasal 257 menyebutkan bahwa adanya PPNS, yaitu: 1) 

Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat 

penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Selain 

pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik 

pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap 

pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan 

berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat. 4) Penuntutan terhadap 

pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut telah memberikan ruang untuk 

dibentuknya PPNS yang secara khusus di tempatkan di daerah dan diberi tugas 

melakukan penyidikan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana 

sebagaimana diatur dalam suatu peraturan daerah.11  

Selain itu, eksistensi PPNS di daerah secara spesifik diatur dalam Pasal 

1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

                                                           
10 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 54. 
11 Sodikin, Penegakan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 42 
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut : 

“Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 

pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah 

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.” 

 

 

UUPPLH memberikan kewenangan kepada PPNS dalam Pasal 94 ayat 

(2) yang berbunyi sebagai berikut : 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga 

melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup;  

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang 

berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan 

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 

terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;  

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil 

pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 

pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup;  

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup;  

h. menghentikan penyidikan;  

i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat 

rekaman audio visual;  

j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, 

dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat 

dilakukannya tindak pidana; dan/atau  

k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. 
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Penegakan kasus lingkungan hidup bukan merupakan hal yang mudah 

bagi PPNS mengingat diperlukannya kerjasama dengan aparatur lainnya yang 

memiliki kewenangan atau jabatan lebih tinggi dari PPNS. Oleh karena itu 

penulis akan menjelaskan salah satu contoh seperti dalam perkara Putusan No. 

131/Pid.B/2013/PN.MBO tentang sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

industri perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Kallista Alam. Sesuai dengan 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanggal 10 Juni 2014/2013 (menurut 

penulis ada kesalahan ketik) Nomor PDM – 14/SKM/Euh.2/05/2013 

menyatakan bahwa PT. Kallista Alam yang diwakili Subianto Rusid selaku 

Direktur PT. Kallista Alam terbukti melakukan pembakaran lahan, dikarenakan 

pada hari jumat tanggal 23 Maret 2012 telah terjadi kebakaran di blok A2 Divisi 

VII PT. Kallista Alam dengan luas sekitar lima hektar, lalu kebakaran terulang 

kembali pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 di blok E42B Divisi VIII seluas 

kurang lebih delapan hektar dan PT. Kallista Alam telah mendapat teguran dari 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya.  

Penyidik Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) di Jakarta memanggil 

Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M, Agr sebagai ahli kebakaran hutan dan 

lahan yang terjadi di lahan PT. Kallista Alam yang terletak di Pulo Kruet dan 

Suak Bahong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya provinsi Aceh 

pada tanggal 5 Mei 2012 dan 15 Juni 2012. Kemudian ahli melakukan penelitian 

dengan cara menemui Manager PT. Kallista Alam yaitu Sujandra pada 5 Mei 

2012 bersama dengan penyidik Lingkungan Hidup Jakarta. Manager Sujandra 

mengatakan memang ada kebakaran tanggal 23 Maret 2012 di Blok A seluas 5 
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hektar. Manager Sujandra juga mengatakan bahwa PT. Kallista Alam belum 

mempunyai struktur pemadam kebakaran sesuai SOP. Ahli mengambil sampel 

yang dilakukan oleh penyidik berupa arang, bahan yang terbakar dibeberapa 

lokasi. 

Saksi Harimuddin yang bekerja pada Unit Kerja Presiden (UKP4) 

menyatakan bahwa ia pernah diperiksa oleh penyidik KLH di Jakarta dan saksi 

pernah mengunjungi lokasi kebakaran sebanyak dua kali yang pertama tanggal 

31 Maret 2012 sampai 4 April 2012, lalu yang kedua kalinya bersama PPNS 

KLH, Bareskrim Polri, Polda Aceh pada bulan Mei atau Juni 2012.  

Saksi Fakhri A Rahim menyatakan bahwa saksi memberi keterangan di 

PPNS KLH dengan menelfon saksi Santosa mengenai apa yang terbakar dan apa 

penyebabnya dan jawaban saksi Santosa kemungkinan api berasal dari kebun 

masyarakat sekitar. Terdakwa juga pernah diperiksa oleh PPNS di Jakarta dan 

memberikan keterangan bahwa lahan tersebut ijin penguasaannya telah dicabut 

maka tidak lagi dalam wilayah perusahaan terdakwa, dan rencana 

pengembangan lahan seluruhnya adalah ide dari Setisno dan Setisno yang 

mengurus semuanya selaku General Manager. Berdasarkan fakta tersebut 

majelis hakim Pengadilan Negri Meulaboh menyatakan perbuatan PT. Kallista 

Alam telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan 

hidup pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dengan kasus di atas, penulis 

tertarik untuk mengkaji mengenai penanganan perkara lingkungan hidup sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
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pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negri 

Sipil (PPNS). Untuk itu penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi 

dengan judul : “Kewenangan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Dalam 

Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan 

No.131/Pid.B/2013/PN.Mbo Juncto Putusan No.201/Pid/2014/Pt.Bna)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan 

pokok permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik 

Pegawai Negri Sipil dalam kasus lingkungan hidup di Indonesia? 

2. Bagaimana koordinasi Penyidik Pegawai Negri Sipil dengan Polri sebagai 

penyidik dalam tindak pidana sebagai mana diatur dalam Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari 

mengetahui lebih dalam tentang hukum perlindungan lingkungan hidup sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Secara khusus tujuan dari penelitian ini yaitu untuk : 
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1. Untuk mengidentifikasi wewenang yang diberikan kepada aparat penegak 

hukum pengelolaan lingkungan hidup khususnya Penyidik Pegawai Negri 

Sipil; 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk permasalahan yang dihadapi oleh 

Penyidik Pegawai Negri Sipil dalam praktik penegakan hukum dan 

kelembagaan hukum lingkungan di Indonesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, manfaat 

praktis dan manfaat pribadi bagi penulis maupun semua pembaca, sebagai 

berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan ilmiah guna 

memberikan informasi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, 

khususnya mengenai hukum lingkungan hidup di Indonesia serta 

kewenangan PPNS dalam penegakan kasus lingkungan hidup; 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan menentukan kebijakan yang tepat, khususnya untuk 

pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia 

berkelanjutan; 

3. Hasil penelitian ini  diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

hukum untuk orang yang membacanya; 
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4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penelitian 

sejenis selanjutnya, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan di Indonesia; 

5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis 

berupa pemahaman mengenai pengelolaan lingkungan hidup Indonesia dan 

pengaturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi 

karya tulis ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna 

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Penulisan 

skripsi ini disajikan dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi lima bagian yakni 

tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori pendukung penganalisaan dan 

pengembangan sistem, yang meliputi: tinjauan umum tentang 

lingkungan, pengertian lingkungan hidup, permasalahan lingkungan 
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hidup, pencemaran lingkungan hidup, perlindungan lingkungan 

hidup, perngertian tindak pidana lingkungan hidup, bentuk tindak 

pidana lingkungan hidup, faktor terjadinya tindak pidana lingkungan 

hidup, jenis tindak pidana lingkungan hidup, tat acara penegakan 

tindak pidana lingkungan hidup, serta aparatur penegak tindak 

pidana lingkungan hidup yang lebih khususnya adalah PPNS. 

BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan 

penulisan, yaitu metode penelitian, jenis data penelitian, pendekatan 

masalah dalam penelitian, jenis data penelitian dan prosedur 

perolehan data, serta sifat analitis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini berisi tentang penjabaran hasil penelitian mengenai 

kewenangan PPNS dalam tindak pidana lingkungan hidup yang 

dilakukan penulis terkait dengan tiga putusan sebagai berikut : 

Pertama Putusan No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO; Kedua Putusan No. 

201/PID/2014/PT. BNA; Ketiga Putusan No. 1554 K/Pid.Sus/2015. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dibahas 

mulai dari Bab I sampai Bab IV. Selain itu, berisi pula saran yang 

penulis berikan dengan harapan dapat menjadi masukan bagi 

penegak hukum atau peneliti lainnya. 
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