
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari hasil 

penelitian sebelumnya, sebagai bahan informasi dan untuk menghindari terjadinya 

pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama, dengan ini 

maka peneliti mencantumkan kajian sebelumnya yang relevan.  

Penelitian pertama dilakukan oleh Ihya Putty Ulinnuha, 2016, yang 

berjudul “Analisis Pengendalian Kualitas Air Limbah Industri Di Pabrik Gula 

Tjoekir Kabupaten Jombang” hasil penelitian mengkaji dan menganalisis 

bagaimana indeks kapabilitas proses produksi dari air limbah gabungan yang 

dengan terlebih dahulu mengendalikan varian proses menggunakan diagram 

kendali generalized variance. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jika peneliti sebelumnya fokus pada air 

limbah gabungan yang dihasilkan sebelum masuk ke dalam Instalasi Pengolahan 

Air Limbah sedangkan peneliti fokus kepada limbah cair yang dapat 

menyebabkan adanya bau. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Sepra Ariyanto, 2019, yang berjudul “Hak 

Gugat Organisasi Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” hasil penelitian 

mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan hak gugat organisasi 

lingkungan hidup atas lingkungan hidup. Perbedaan penelitian sebelumnya 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jika peneliti 
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sebelumnya fokus terhadap hak gugat organisasi lingkungan hidup sedangkan 

peneliti lebih fokus pada Penanggulangan Limbah Industri.  

Penelitian ketiga dilakukan oleh Andy Prasetyo, 2018, yang berjudul 

“Pengaruh Limbah Cair Pabrik Gula Terhadap Beberapa Sifat Tanah Di Lahan 

Sawah Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo” penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik limbah pabrik gula berdasarkan 

Peraturan Pemerintah. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti adalah peneliti sebelumnya berpatokan pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air sedangkan peneliti fokus pada analisis 

mengenai dampak limbah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

Penelitian keempat dilakukan oleh Shita Shahani, 2019, yang berjudul 

“Pengelolaan Limbah Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” penelitian ini 

memfokuskan pengelolaan limbah tahu yang ditinjau dari etika bisnis Islam 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada 

pencemaran limbah Industri yang disebabkan oleh Pabrik Gula. 

Penelitian kelima dilakukan oleh Fitria Noviatur Rizki, 2020, berjudul 

“Analisis Tentang Perbuatan yang Dikategorikan Tindak Pidana Perusakan Hutan 

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2013 dan Kajian Fikih Al-Bi‟ah” 

penelitian ini memfokuskan pada tindak pidana perusakan hutan, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan dampak yang 

disebabkan oleh Pabrik Gula. 



 

11 
 

Jurnal Al-Adl oleh Andi Yaqub, 2018 berjudul “Paradigma Fiqih 

Lingkungan Pada Era Revolusi Industri 4.0”. penelitian ini memfokuskan pada 

civitas akademika IAIN Kendari serta menganalisis pemahaman dan pengalaman 

dalam upaya pelestarian lingkungan hidup baik pada tataran konsep maupun 

program kelembagaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

memfokuskan pada masyarakat sekitar Pabrik Gula.  

Jurnal sains dan teknologi lingkungan, oleh Heni Dwi Kurniasari, Rahilla 

Apria Fatma, Janser Aldomoro S.R, 2019 berjudul “Analisis Karakteristik Limbah 

Pabrik Gula (Blotong) Dalam Produksi Bahan Bakar Gas (BBG) Dengan 

Teknologi Anaerob Biodigester Sebagai Sumber Energi Alternatif Nasional” 

jurnal ini memfokuskan pada pemanfaatan limbah blotong menjadi sumber energi 

alternatif sebagai bahan bakar gas yaitu biogas. Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti fokus pada penanggulangan limbah Industri agar bisa 

menciptakan lingkungan hidup yang lestari. 

2.2 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

2.2.1 Pengertian Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup terdiri atas dua kata yaitu, lingkungan dan hidup. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lingkungan mempunyai arti 

daerah, golongan, kalangan dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan 

manusia dan hewan. Sedangkan hidup yaitu masih terus ada, bergerak dan 

bekerja sebagaimana mestinya, apabila kedua kata tersebut digabungkan, 

maka lingkungan hidup dapat diartikan tempat atau daerah makhluk hidup 

bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya. Beberapa pakar lingkungan 

mendefinisikan lingkungan hidup dengan berbagai pendapat. Menurut Otto 
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Soemarwoto, lingkungan hidup merupakan jumlah semua benda dan kondisi 

yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. 

(N.H.T Siahaan, 2004:4). 

Adapun menurut pengertian yuridis, seperti yang disebutkan dalam 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup 

termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain. Dalam analisis mengenai dampak lingkungan. Setiap usaha dan/atau 

kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki 

AMDAL. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria : a. besarnya 

jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau 

kegiatan, b. luas wilayah penyebaran dampak, c. intensitas dan lamanya 

dampak berlangsung, d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang 

akan terkena dampak, e. sifat kumulatif dampak, f. berbalik atau tidak 

berbaliknya dampak, dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu : 

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang). 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
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4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari 

pada efektivitas penegakan hukum. 

2.2.2 Unsur-Unsur Lingkungan Hidup 

Adapun unsur-unsur lingkungan hidup sebagai berikut : 

a. Semua benda berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, 

air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan 

yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-

satuannya disebut sebagai komponen. 

b. Daya, disebut juga dengan energi. 

c. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi. 

d. Perilaku atau tabiat. 

e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada. 

f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi atau biasa pula 

disebut dengan jaringan kehidupan. (N.H.T Siahaan, 2004:5). 

2.2.3 Fungsi Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup yaitu bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. 

Biasa disebut juga lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. 

Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari 

ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan 
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kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan 

berbagai kebutuhannya. Tidak hanya manusia, makhluk hidup lain seperti 

hewan dan binatang-binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan bisa 

memperoleh daya atau tenaga. Manusia dan makhluk hidup lainnya tidak 

dapat berdiri sendiri karena kita ketahui bahwa antara satu komponen lain 

saling berkaitan dan saling mendampingi untuk meneruskan kehidupan dan 

eksitensinya. 

2.2.4 Peran Serta Masyarakat Dalam Lingkungan Hidup 

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan 

pengelolaan lingkungan. Bukan hanya diharapkan sebagai sumber daya yang 

dapat digunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih dari pada itu 

komponen masyarakat juga dapat memberikan alternatif penting bagi 

lingkungan hidup seutuhnya. Peran masyarakat dalam pengambilan 

keputusan dapat dilakukan melalui upaya-upaya : 

a. Secara prosedur administratif, misalnya dalam hal AMDAL : Prosedur dan 

Perencanaan Perizinan dan Pembuatan Peraturan. Dalam Pembuatan 

Peraturan misalnya, masyarakat memiliki hak partisipasi dalam 

penyusunan Peraturan Perundang-Undangan administratif. 

b. Pemberian informasi kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk 

mendapat informasi yang memadai atau suatu proses pengambilan 

keputusan terutama pihak-pihak yang berkaitan dengan dampak 

pengambilan keputusan, misalnya dalam hal Perizinan (licence), AMDAL. 

(N.H.T Siahaan, 2002:216). 
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2.3 Sejarah Perubahan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan    

Lingkungan Hidup 

Tercatat dalam sejarah bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia 

sudah dilakukan dan diatur dalam kaidah yuridis normatif. Dan itu dimulai sejak 

masa Hindia-Belanda, masa Jepang dan masa Kemerdekaan. Masing-masing 

memiliki ciri khas yang berbeda-beda selaras dengan sudut pandang dan sangat 

terkait dengan : “Kebijakan pembangunan lingkungan hidup” yang dicanangkan 

saat itu. Meskipun begitu, secara global dapat disimpulkan bahwa terdapat 

berbagai hal yang mempengaruhi tingkat kepedulian pada pengelolaan lingkungan 

hidup, yang diwujudkan pada perangkat hukum. Yaitu faktor-faktor semisal 

kondisi politik, situasi sosial budaya dan ekonomi, serta kualitas sumber daya 

manusia dan isu globalisasi.  

Sehingga, sejarah hukum dalam bidang lingkungan dapat diklasifikasikan 

pada 3 periode: 

1. Masa Hindia-Belanda, Peraturan Perundang-Undangan dibidang lingkungan 

yang ada sejak masa Hindia-Belanda pertama kali diatur terkait perikanan, 

mutiara dan perikanan bunga karang.  

2. Masa Jepang, pada masa penduduk jepang peraturan Perundang-Undangan 

dibidang lingkungan hidup hampir tidak dikeluarkan. Hanya satu, yaitu 

Osamu S Kanarie No.6, suatu peraturan terkait larangan menebang pohon 

Agatha, Alba, dan Balsem tanpa izin gunseikan. 

3. Masa Setelah Kemerdekaan, pada dasarnya dalam periode sudah cukup 

banyak diterbitkan berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan bidang 

lingkungan. Namun masih bersifat sektoral. Antara lain: (1) Undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria; (2) Undang-Undang Nomor 4 PRP. Tahun 1960 Tentang 

Pertambangan Minyak  Dan Gas Bumi; (3) Undang-Undang Nomor 1967 

Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan; (4) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; 

(5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.  

2.3.1 Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) Nomor 4 Tahun 1982 

Sejarah dari pembentukan Undang-Undang ini diawali dengan 

Menteri Kehakiman membentuk tim teknis penyusunan Rancangan Undang-

Undang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut pada tanggal 31 

Maret 1975. Rancangan Undang-Undang ini diharapkan sebagai awal 

Indonesia membenahi hukum lingkungan secara konsepsional. (Kahfi. 

2013:146). Akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) pada 

tanggal 11 Maret 1982. Undang-Undang ini terdiri dari (9) sembilan Bab dan 

(24) dua puluh empat Pasal. Pada dasarnya UULH 1982 merupakan sumber 

hukum formal (sekaligus sebagai payung pertama) dalam tataran Perundang-

Undangan di Indonesia dalam konteks hukum modern, sekaligus menandai 

era pembidangan hukum baru yaitu hukum lingkungan. Pengaturan 

lingkungan hidup dalam UULH ini sangat sederhana. Ini terlihat bahwa 

“Ketentuan umum” hanyalah menjelaskan 14 hal. Sedangkan terkait 

pengertian lingkungan hidup, Pasal 1 Ayat (1) dari UULH menyebutkan: 

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, 
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yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lainnya”. Sedangkan asas dari UULH, sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 3, adalah: “Pengelolaan lingkungan hidup 

berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang 

untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan 

kesejahteraan manusia”.  

Tujuan dari UULH, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah: 

pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: (a) tercapainya keselarasan 

hubungan antar manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan 

membangun manusia Indonesia seutuhnya. (b) terkendalinya pemanfaatan 

sumber daya secara bijaksana. (c) terwujudnya manusia Indonesia sebagai 

pembina lingkungan hidup. (d) terlaksananya pembangunan berwawasan 

lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. (e) 

terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara yang 

menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.  

2.3.2 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 23 

Tahun 1997 

Sejak tanggal 19 September 1997 telah disahkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), 

yang merupakan penyempurna dari Undang-Undang sebelumnya (UULH). 

Ini terlihat dengan semakin komplit dan konferensinya pengaturan dan juga 

semakin banyaknya Pasal-Pasal dalam Undang-Undang ini. 

UUPLH terdiri dari 9 Bab dan 52 Pasal. Kelebihan UUPLH ini 

dibandingkan dengan UULH bisa dilihat dari cakupannya yang lebih luas. 
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Dalam Bab I Ketentuan Umum dijelaskan 25 hal, yang selanjutnya dalam 25 

hal tersebut dijelaskan dalam 14 hal dalam ketentuan umum, sedangkan 

UUPLH menjelaskan pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 Ayat (1) 

dengan menyatakan: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Sayangnya pada UUPLH 

ini terlihat telah memposisikan penegakan hukum pidana hanyalah sebagai 

upaya terakhir (ultimum remedium), akibatnya isi dari penegakan sanksi 

pidana dalam UUPLH ini tidaklah dominan. Asas ultimum remedium ini pun 

dalam penjelasannya juga ternyata sangat kurang jelas dan tegas. (Soo Woong 

Kim, 2013:416). 

Dalam UUPLH ini dikenal adanya kewenangan pengawasan secara 

atribusi diberikan kepada Menteri berdasarkan Pasal 22 Ayat (1). Ketentuan 

ini bertujuan untuk memberikan wewenang yang lebih tegas kepada Menteri 

Negara Lingkungan Hidup (MNLH) Untuk melakukan pengawasan. 

(Kartono, 2009:241). UUPLH juga mengatur terkait upaya penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup, dimana bisa diselesaikan dengan menggunakan 

dua cara. Pertama, penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan Kedua, 

penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Akan tetapi, upaya penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana 

lingkungan hidup. 
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Hal tersebut diatas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 yang 

berbunyi: 

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui 
pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan secara 

sukarela para pihak yang bersengketa. 
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan 
hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini. 

3. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan 
hidup diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat 

ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh 
salah satu atau para pihak yang bersengketa. 

Selain itu, dalam UUPLH juga dimuat tentang akses publik terkait 

penegakan lingkungan dalam bidang keperdataan bentuk diwujudkan dalam 2 

bentuk. Pertama yaitu dengan penegakan lingkungan di luar pengadilan, yang 

meliputi sukarela, non pidana, tidak terbatas pada ganti kerugian, biasa pihak 

ke tiga dan lembaga penyedia. Sedangkan kedua yaitu dengan penegakan 

lingkungan pengadilan, yang meliputi class actions, legal standing NGO, 

gugatan perdata biasa, strict liability, dan hak gugat instansi pemerintah. 

(Wahyuni, 2009:7). Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 37 Ayat 

(1) dan (2), serta Pasal 38 Ayat (1). 

Bunyi Pasal 37 adalah: 

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan 
dan melaporkan kepenegak hukum berbagai masalah lingkungan 

hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. 
2. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa 
sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka 

instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan 
hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat. 

Setelah berlaku sekitar 12 tahun menjadi payung hukum bagi 

lingkungan hidup Indonesia, dalam kenyataannya UUPLH dianggap tidak 
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berhasil mengemban misi “Kelestarian” dan “Pembangunan berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan”. Ini bisa dilihat dari deretan panjang terkait 

berbagai kenyataan yang siap untuk di analisa guna menyikap kegagalan dari 

UUPLH ini.  

2.3.3 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                                

(UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009 

 Sejak tanggal 3 Oktober 2009 disahkan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UUPPLH). UUPPLH ini dianggap sebagai penyempurnaan dan pelengkap 

dari UUPLH yang ada sebelumnya. UUPPLH ini menjadi harapan baru untuk 

kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Penguatan dan 

idealisme UUPPLH ini oleh banyak pihak dianggap sebagai terobosan yang 

sangat mendasar secara filosofis dan sangat tidak berlebihan apalagi bersifat 

politis. Terlebih lagi UUPPLH ini adalah jelmaan dari “Jaminan 

Konstitusional” yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 

Amandemen. 

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah 

maraknya kasus yang berkenaan dengan lingkungan hidup yang semakin hari 

semakin memprihatinkan, salah satunya terkait permasalahan di hutan. 

Banyaknya kasus kebakaran di hutan, pencurian kayu-kayu di hutan di 

Indonesia atau lebih dikenal dengan illegal logging case yang tidak tertangani 

dengan baik menandakan bahwa Undang-Undang yang merupakan instrumen 
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pemerintah dalam rangka merawat, menjaga, dan menangkal segala mara 

bahaya yang telah mungkin akan terjadi tidaklah efektif bekerja.  

UUPPLH ini terdiri dari 17 Bab dan 124 Pasal, Ketentuan Umum dari 

UUPPLH ini menjelaskan 39 hal. Lingkungan hidup oleh UUPPLH ini, 

sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1), dinyatakan dengan: “Lingkungan hidup 

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lain”.  

Kelebihan dari UUPPLH 2009 dibandingkan dengan Undang-Undang 

sebelumnya, menurut Ashabul Kahfi, bahwa Undang-Undang ini sudah 

memberikan porsi yang lebih banyak terkait hak-hak lingkungan. Ini bisa 

dilihat dengan diakuinya 8 hak, baik yang bersifat hak substantif maupun 

yang bersifat hak prosedural. Dengan harapan akan lebih menjamin 

kelestarian lingkungan hidup, juga perlindungan terhadap hak-hak individu 

dan masyarakat, yang tentunya juga hak lingkungan itu sendiri.  

Menurut Muhammad Amin Hamid, bahwa alasan dibalik kehadiran 

UUPPLH ini adalah guna untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman 

untuk terciptanya sustainable development. Tentunya ini harus ditindak 

lanjuti sampai tingkat Peraturan Daerah (PERDA) dari tiap-tiap Provinsi 

ataupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang materinya mengatur 

terkait berbagai problem lingkungan, dan tidak tanggung-tanggung, bahkan 

terdapat juga penjatuhan sanksi pidana yang sangat berat di dalamnya. Yang 

berbeda dengan UUPPLH adalah adanya satu jenis izin baru yang selama ini 
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dihindari pemerintah, yaitu: Izin Lingkungan. Izin ini ternyata tidak 

diwajibkan kepada semua kegiatan/usaha yang berdampak bagi lingkungan. 

Tetapi hanya diwajibkan bagi kegiatan/usaha yang wajib dilakukan Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau kegiatan yang wajib 

dilakukan kajian Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Rencana 

Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).  

Singkatnya UUPPLH menyatakan bahwa delik lingkungan (yang 

merupakan perbuatan yang dilarang) adalah “Mencemarkan atau merusak 

lingkungan”. Sedangkan, jika ditinjau dari perumusan tindak pidana, dalam 

UUPPLH terdapat tindak pidana materil dan tindak pidana formil. Akan 

tetapi, disamping itu terdapat pula delik yang jika diperhatikan lebih teliti 

mengandung makna selain masuk dalam kategori delik formil juga masuk 

dalam kategori delik materil. Ini bisa dilihat dalam Pasal 98 Ayat (2), (3), dan 

Pasal 99 Ayat (2), (3) dari UUPPLH.  

Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Takdir Rahmadi, salah 

seorang Hakim Agung RI bahwa kelebihan dari UUPPLH dibanding dengan 

UUPLH, sebagai berikut: 

1. UUPPLH mengadopsi asas-asas yang terdapat dalam Deklarasi Rio 

Tahun 1992 secara tegas, yaitu asas tanggung jawab Negara, asas 

keterpaduan, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas pencemar 

membayar, asas partisipatif dan asas kearifan lokal. 

2. UUPPLH lebih terdepan dalam memberikan perlindungan hukum 

pada pejuang hak-hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan 
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adanya tuntutan pidana dan gugatan perdata, sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 66 dari UUPPLH. 

3. UUPLH telah melakukan perubahan terkait “Kewenangan 

penyidikan” dalam perkara-perkara lingkungan, sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 94 Ayat (6) dari UUPPLH. 

4. Instrumen hukum pidana dalam UUPLH bukanlah merupakan upaya 

terakhir guna mempidanakan para pelaku usaha yang telah 

menimbulkan berbagai masalah dalam bidang lingkungan hidup.  

5. Secara tegas mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana berada 

ditangan pimpinan suatu badan usaha yang sudah mengakibatkan 

terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 116-119 dari UUPPLH.  

6. UUPLH telah mengatur “Delik materil” yang berlaku pada pejabat 

pemerintah yang berwenang dalam bidang pengawasan lingkungan, 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 112 dari UUPPLH. 

Meskipun begitu, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Adib, 

dalam UUPPLH terdapat beberapa kelemahan. Diantaranya adalah terkait 

dengan instrumen ekonomi sebagai wujud dari the polluter pays principle. 

Dalam UUPPLH lebih berorientasi kepada pungutan an sich ketimbang untuk 

pencegahan pencemaran lingkungan. Padahal pengenaan instrumen ekonomi 

yang tepat diharapkan mampu mendukung pemecahan masalah lingkungan. 

Ini bisa dibuktikan bahwa sanksi administrasi diatur dalam Pasal 76 Ayat (2) 

UUPPLH 2009 tidak mengatur sanksi uang paksa sebagai alternatif jika 

sanksi paksaan pemerintahan sulit diterapkan. Padahal, kedua jenis sanksi 
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tersebut secara teoritik sangat efektif untuk menghentikan pelarangan 

lingkungan.  

2.4 Tinjauan Umum Tentang Limbah 

Limbah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh berbagai jenis aktivitas 

manusia, dimana komposisi dan besar jumlahnya bergantung pada pola konsumsi 

dan struktur industri dan ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Pasal 1 Ayat  (20) menyatakan bahwa, “Limbah adalah suatu usaha dan/atau 

kegiatan”. Adanya limbah dalam suatu wilayah pada suatu tempat tertentu tidak 

dikehendaki lingkungannya karena tidak memiliki nilai ekonomi. Limbah yang 

tidak memiliki nilai ekonomi adalah limbah yang diolah dalam proses bentuk 

apapun tidak akan memberikan nilai tambah, kecuali mempermudah sistem 

pembuangan.  

2.4.1 Macam-Macam Limbah  

Dalam segi wujudnya limbah dibedakan menjadi : 

2.4.1.1 Limbah Padat  

Limbah padat merupakan sisa dari aktivitas manusia yang ada dalam 

wujud padat. Limbah jenis ini dibagi lagi menjadi 4 : sampah organik 

mudah membusuk, sampah anorganik dan organik yang susah terurai, 

sampah industri, dan sampah abu. 

2.4.1.2 Limbah Cair 

Limbah cair merupakan produk buangan aktivitas domestik maupun 

industri yang berbentuk cairan. Limbah cair tidak hanya berupa air tetapi 

juga termasuk dalam bahan-bahan yang bercampur atau larut dalam 
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cairan. Limbah ini terbagi atas : limbah cair industri, limbah cair 

domestik, rembesan, dan air hujan. 

2.4.1.3 Limbah Gas 

Limbah gas merupakan limbah yang terdapat di udara. Sejatinya 

dalam udara terkandung banyak unsur kimia, seperti karbondioksida, 

nitrogen, hidrogen, oksigen dan jenis unsur lainnya. Umumnya limbah 

gas dihasilkan dalam proses industrial yakni gas yang dikeluarkan dalam 

bentuk asap, partikel maupun debu. Pencemaran gas ini tidak dapat 

dilihat secara langsung, tetapi dapat dirasakan, misalnya jika tercium 

aroma tidak sedap. 

2.4.2 Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah 

Pengelolaan limbah merupakan pengumpulan, pengangkutan, 

pemrosesan, pendaurulangan atau pembuangan dari material sampah. 

Pengelolaan ini merupakan hal yang penting agar limbah tidak berbahaya dan 

aman bagi lingkungan sekitar, pengelolaan juga penting agar limbah bisa 

dimanfaatkan kembali secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang 

diinginkan. Kegiatan Industri menghasilkan limbah baik berupa padat, cair 

maupun gas. Bentuk kontrol limbah cair di dalam industri-industri terdiri atas 

sistem buangan dan penanganan limbah cair. Kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan industri adalah : 

1. Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang 

dibuang kedalam lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang 

telah ditetapkan. 



 

26 
 

2. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak 

terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan. 

3. Memasang alat ukur debit atau laju aliran limbah cair dan melakukan 

pencatatan debit harian limbah cair tersebut. 

4. Tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan 

buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair. 

5. Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah cair. 

6. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air 

hujan. 

7. Melakukan pencatatan produksi bulanan. (Hefni Effendi, 2003:16). 

Limbah cair atau air buangan dikumpulkan melalui sistem buangan 

dan dialirkan ke tempat pengolahan limbah, dimana air buangan yang keluar 

dari tempat pengolahan limbah tersebut diharapkan mutunya telah memenuhi 

syarat untuk dibuang kembali. Pengelolaan limbah cair dilakukan melalui 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Proses pengolahan limbah cair atau 

air buangan terdiri atas tiga tahap yaitu proses pengolahan primer, sekunder, 

dan tersier atau lanjut. 

Proses penanganan air buangan atau limbah cair primer pada 

prinsipnya terdiri atas tahap-tahap untuk memisahkan air dari limbah padatan 

dengan cara membiarkan padatan yang mengapung seperti, daun, plastik, 

kertas dan sebagainya. (Srikandi Fardiaz, 1992:81). 

Selain melakukan pengolahan, ada juga usaha-usaha yang dapat 

mengurangi dampak limbah yaitu : 
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1. Usaha Mengurangi (Reduce)  Pencemaran Lingkungan 

a) Efisiensi penggunaan energi : Melakukan penghematan energi listrik 

yang sebagian dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. (Dadang 

Rusbiantoro, 2008:91). 

b) Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan : Banyak jenis tumbuhan 

yang dapat dijadikan pengganti (substitusi) bahan bakar minyak. Jenis-

jenis tumbuhan tersebut antara lain jarak, sawit, dan lainnya sebenarnya 

juga berpotensi. Untuk energi surya, ilmuwan menciptakan sel-sel 

fotovoltaik, yang kemudian disimpan di dalam baterai untuk 

menjalankan kendaraan. (Purwanto, 2008:55). 

2. Usaha Menggunakan Kembali (Reuse): Sesuatu yang dianggap sampah 

dari kegiatan pertama, sebenarnya bisa berguna untuk kegiatan berikutnya, 

baik untuk fungsi yang sama maupun berbeda. Seperti dengan cara dapat 

menghemat kertas maka kita dapat menyelamatkan pohon yang akan 

ditebang untuk dijadikan bubuk kertas.  

3. Usaha Mendaur Ulang (Recycle): Usaha ini dilakukan dengan mengubah 

barang bekas menjadi benda lain yang lebih berguna dan layak pakai. Cara 

ini dapat ditempuh dengan mendaur ulang bahan pencemar dan membuat 

kompos. (Dadang Rusbiantoro, 2008:106-107).  

Fokus limbah yang akan penulis teliti yaitu Limbah cair atau air 

buangan dikumpulkan melalui sistem buangan dan dialirkan ke tempat 

pengolahan limbah, dimana air yang keluar dari tempat pengolahan limbah 

tersebut diharapakan mutunya telah terpenuhi. 
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2.5 Tinjauan Fikih terhadap Lingkungan Hidup 

2.5.1 Fikih Bi‟ah atau Fikih Lingkungan  

Ilmu fikih pada dasarnya adalah penjabaran yang nyata dan rinci dari 

nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur‟an dan Sunnah, yang 

digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan 

mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan 

lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya. 

Dalam perspektif hukum Islam (baca:fikih), pelestarian bumi dan 

tanggung jawab manusia terhadap alam sebenarnya sudah lama dibicarakan. 

Hanya saja, dalam berbagai literatur fikih, isu-isu tersebut tidak terlalu 

menarik perhatian besar ahli hukum Islam melainkan hanya dikupas secara 

umum dan terpisah-pisah, belum spesifik dan utuh. Ini bisa dipahami karena 

konteks perkembangan struktur dan budaya masyarakat waktu itu belum 

menghadapi krisis lingkungan sebagaimana terjadi sekarang ini.  

 Karenanya penguatan peran hukum Islam dalam konteks persoalan 

modern, semisal nasib bumi ke depan, menjadi hal yang niscaya, bahkan ia 

menjadi mata rantai dari sejarah perkembangan hukum Islam yang menyertai 

peradaban manusia. Upaya merumuskan fikih bumi menjadi kian penting 

ditengah krisis ekologis secara sistematis yang ditimbulkan oleh kecerobohan, 

kesombongan, dan keserakahan manusia. Artinya, upaya mengembangkan 

fikih bumi tersebut dan merumuskannya dalam kerangka-kerangka yang lebih 

sistematik dan praktis perlu segera digarap. Muatan-muatan fikih klasik yang 

membahas tema-tema lingkungan secara terpisah dan abstrak perlu diberi 

bobot ekologis. (H.M Ghufron, 2012:28). 
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Dalam hukum Islam, salah satu yang mengatur tentang lingkungan 

adalah tentang Fikih Lingkungan Hidup. Konsep Fikih Lingkungan Hidup 

merupakan bagian integral dari konsep fikih secara umum. Fikih lingkungan 

hidup (fikih bi‟ah) secara etimologis terdiri atas dua kata fikih dan bi‟ah 

secara bahasa “fikih” berarti tau atau paham. (Teungku Muhammad Hasbi as-

Shiddieqy, 1997:15). 

Sedangkan secara istilah, ulama syar‟i menyebutkan “fikih” adalah 

pengetahuan tentang hukum-hukum syari‟ah Islam mengenai perbuatan 

manusia yang diambil dari dalil-dalil secara rinci/detail. (Imam Muhammad 

Abu Zahroh, 1939:5). Adapun kata “bi‟ah” dapat diartikan sebagai 

seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh 

ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan 

mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Metode istinbat 

yang digunakan dalam perumusan fikih lingkungan dapat meliputi metode 

deduksi, induksi dan gabungan antara keduanya. (Sukarni, 2011:16). 

2.5.2 Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Fikih 

Dalam bukunya yang berjudul Ri’Ayatul Bi’ah fi Syari’atil Islam, Dr. 

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat concern terhadap isu-isu 

lingkungan hidup. Beliau menegaskan bahwasanya pemeliharaan lingkungan 

merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dengan mengambil 

manfaat dan mencegah kemudharatan menghilangkan kerusakan. Menjaga 

kelestarian lingkungan hidup menurut beliau merupakan tuntutan untuk 

melindungi syariat maqashid al-syari’ah (tujuan syariat agama) yang 

terumuskan dalam kulliyat al-khams, yaitu hifzu al-nafs (melindungi jiwa), 
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hifzu al-aql (melindungi akal), hifzu al-mal (melindungi kekayaan/property), 

hifzu al-nasb (melindungi keturunan), hifzu al-din (melindungi agama). 

Dengan demikian, segala sesuatu yang mengarah kepada pengrusakan 

lingkungan hidup dan berkaitan dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, 

harta, nasab, dan agama. (Abdullah Hakim Shah, 2001). 

Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan 

dan berlaku arif terhadap alam. Sesuai firman Allah dalam surah Adz-

Dzariyat Ayat (20):  

ِلْلُمىقِنُِهَ َوفٍِ اْْلَْزِض آََاٌت   

Terjemahannya : 

“Dan dibumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-

orang yang yakin”. (Qs Adz-Dzariyat:20). 
 

Jika didefinisikan secara terperinci fikih lingkungan adalah hukum 

syar‟i yang mengatur tentang perilaku muslim terhadap lingkungan yang 

bertujuan mencapai kesejahteraan, kemaslahatan dan tujuan hidup manusia 

serta makhluk hidup lainnya yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci baik 

itu dalil Naqli Al-Qur‟an dan Sunnah maupun dalil Aqli yang dilakukan 

secara Ijtihad. Definisi ini merupakan kesimpulan yang diambil oleh penulis 

berdasarkan pada arti terminologi perkata dari unsur pembentuk istilah fikih 

lingkungan. Menurut penulis kajian fikih lingkungan dititikberatkan pada 

keseimbangan ekologis yaitu adanya hubungan harmonis antara manusia dan 

lingkungan sekitarnya serta hubungan yang menguntungkan (simbiosis 
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mutualisme) antara semua spesies di dunia dengan tujuan tercapainya 

kemaslahatan dan kesejahteraan spesies manusia maupun spesies lain.  

2.5.3 Prinsip Teologis Tentang Pengelolaan Alam 

Menurut Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur‟an, alam bukan 

hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Alam dalam pandangan Islam adalah tanda (Ayat) 

“Keberadaan” Allah. Alam memberikan jalan bagi manusia untuk mengetahui 

keberadan-Nya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat (205) : 

َُْها َوَُْهِلَك اْلَحْسَث َوالنَّْسَل ۗ   َواِذَا تََىلًّٰ َسٰعً ِفً اْْلَْزِض ِلُُْفِسدَ فِ

ُ َْل َُِحبُّ اْلفََساد  َو ّٰللاّٰ

Terjemahannya : 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, (diciptakan) 
dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. 

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat 
kebaikan”. (Qs Al-Baqarah:205). 

 
1. Alam semesta sebagai kreativitas penciptaan 

Sebagai kitab suci yang ditunjukkan sebagai petunjuk bagi manusia 

memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang komprehensif dan mendalam 

dalam melihat keberadaan semesta, pandangan dunia Al-Qur‟an menjadi 

dasar dan pandangan-pandangan teologisnya tentang semesta. Hal pertama 

yang substansial untuk dikemukakan adalah pandangan Al-Qur‟an tentang 

eksistensi semesta, Al-Qur‟an memandang semesta sebagai bukti kreativitas 

penciptaannya. 
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Dalam Islam terdapat beberapa pandangan yang berkembang tentang 

proses penciptaan alam semesta, pandangan tersebut ditinjau dan 

dibandingkan dengan perspektif Al-Qur‟an. 

2. Alam semesta merupakan (Ayat) terciptanya alam oleh penciptanya yaitu 

Allah SWT. 

2.6 Kerangka Teori  

 

Kerangka teori adalah rangkuman seluruh variabel penelitian yang terdapat 

pada tinjauan pustaka. Teori yang menjadi dasar dalam penyusunan objek 

penelitian yaitu surah Al-Baqarah Ayat (205) yang menjelaskan tentang dilarang 

merusak alam semesta dan di perjelas oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwa 

pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan 

dengan mengambil manfaat dan mencegah kemudharatan menghilangkan 

kerusakan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga membahas Analisis mengenai dampak 

Al-Qur'an 

Sunnah 

Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2009 

AMDAL Limbah Industri 

Lingkungan Hidup yang Lestari  

Implikasi terhadap daya dukung 
& daya tampung Lingkungan 

Hidup di Kabupaten Bombana 

Fikih Bi'ah 
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lingkungan yang menjadi indikator dalam penelitian untuk menciptakan 

lingkungan hidup yang lestari.  

2.7 Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konsep adalah khusus rangkuman pada variabel yang akan 

diukur oleh peneliti. Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Lantari Jaya, 

Kabupaten Bombana. Pada penelitian ini surah Adz-Dzariyat Ayat (20) dan Surah 

Al-Baqarah Ayat (205) menjadi sumber penelitian dan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2008 menjadi indikator dalam penelitian, memahami Undang-Undang 

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menganalisis mengenai 

dampak lingkungan pabrik gula Bombana. Fikih Bi‟ah menjadi barometer dalam 

memposisikan keberadaan pabrik gula di tengah masyarakat, serta seluruh 

dampak yang ditimbulkan khususnya limbah. Fokus kajian penelitian ini yaitu 

dampak limbah terhadap lingkungan hidup dan lingkungan masyarakat yang akan 

di tinjau dari Fikih bi‟ah. 
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