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 I. Pendahuluan 

       Persoalan lingkungan merupakan salah satu persoalan dunia yang mengemuka pada 

seperempat abad terakhir, termasuk di Indonesia sehingga isu lingkungan sangat menarik untuk 

didiskusikan. Ada berbagai variabel yang mempengaruhi lingkungan mulai dari politik, 

ekonomi, sosial, hukum, budaya bahkan agama, sehingga pengelolaannya harus dipandang 

sebagai masalah yang inter disipliner. 

       Pengelolaan lingkungan hidup yang diartikan sebagai adalah upaya terpadu untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang mencakup kebijaksanaan penataan , pemanfaatan, 

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup 

(Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). 

Amanat pasal tersebut memiliki makna terdapat korelasi antara Negara (state), wujud perbuatan 

hukumnya berupa kebijakan (policy making) serta sistem tata kelola lingkungan yang 

bertanggung jawab.  

       Dalam banyak kasus di bidang lingkungan yang mencuat mengindikasikan bagaimana 

sesungguhnya terjadi perbedaan hitam-putih antara apa yang dituangkan dalam regulasi 
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sebagai perwujudan akan kepedulian Negara (baca: pemerintah), rakyat yang dimanifestasikan 

dalam kelembagaan perwakilan (DPR/ DPRD) serta lembaga yudisial sebagai garda terakhir 

dalam penegakan hukum (law enforcement). Muara dari kegagalan pemerintah dan lembaga 

peradilan dalam menangani persoalan lingkungan membawa akibat pada resistensi korban 

lingkungan misalnya: aksi demo dengan blokade jalan, merusak fasilitas industri baik atas dasar 

investasi domestik maupun asing, pembangkangan yang kesemuanya menggambarkan senjata 

terakhir dari kaum yang kalah (weapons of the weak). 

 

 II. Beberapa Persoalan Dasar Bidang Lingkungan 

       Sebagai salah satu contoh kasus bencana lumpur panas di Porong kabupaten Sidorjo yang 

terjadi pada 29 Mei 2006 semula merupakan kasus pada skala regional pada akhirnya 

mengemuka sebagai kasus skala nasional dan menunjukkan kegagalan pemerintah dalam 

mengatasinya. Bencana yang mencapai luas 65 ribu hektar belum termasuk 42.800 ha di 

Pejarakan, Besuki dan Kedung Cangkring, 10.426 unit bangunan, 65 masjid & mushala, 33 

sekolah, 31 pabrik, 4 kantor (Kompas 12 Mei 2007). Persoalan ganti rugi yang sesungguhnya 

menjadi kewajiban pihak perusahaan (PT Minarak Lapindo Jaya) hanya sanggup membayar 42 

bidang dari 662 di Jatirejo. Pemerintah telah mencoba melakukan upaya dengan pembentukan 

Tim Nasional yang kemudian diganti Badan Penanggulangan Lumpur dengan saluran 

pengelak, bola beton, serta rencana counter weight belum menunjukkan hasil yang signifikan. 

Berdasarkan fakta kasus tersebut, maka beberapa persoalan mendasar yang dapat penulis 

jabarkan mencakup: 

1. Persoalan orientasi dasar lingkungan berbasis negara (pemerintah)/ state based 

environmental management tercantum pada Pasal 8 – 13 UU No.23 Tahun 1997 

memiliki kelemahan mendasar. Kelemahan tersebut adalah perspektif sektoral(sectoral 

perspective) dan partisipasi publik (baca masyarakat) yang semu (Pasal 5 Ayat (3) dan 7 

Ayat (1) dan (2). Dikatakan semu, karena sifatnya hanya proforma (tokenism) belaka, tak 

ada kemampuan publik untuk melakukan kontrol yang efektif atas bagaimana 
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pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah yang menurut Koesnadi 

Hardjasoemantri (2006) seharusnya mewujudkan Good Environmental Government 

(GEG) (Koesnadi Hardjasoemantri, 2006: 70-78). 

2. Kuatnya pengaruh variabel politik dan ekonomi serta tradisi hukum tertulis (positive law 

tradition) terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan membawa dampak negatif 

terhadap politik hukum dan substansi regulasi pengelolaan lingkungan (state based 

environmental management). Konsep ini pada gilirannya akan menciptakan wujud 

kebijakan, pengaturan maupun penegakan hukum yang mengesampingkan etika & 

moral, kearifan lokal (indigenous knowledge) serta kritik maupun keluhan korban 

lingkungan. 

3. Sekalipun isu global baik ”caring for the earth: a strategy for sustainable living” tahun 

1980 yang disusun oleh IUCN, UNEP dan WWF yang diterjemahkan menjadi 

pembangunan berkelanjutan (Koesnadi Hardjasoemantri, 2006: 117-118) maupun 

konsep United Nation Development Program 2006-2010 pada 2005 yang dinamakan 

”Millenium Development Goals (MDG’s)” yang dilatari peristiwa krisis multi 

dimensional dan transformasi politik, belum menyentuh seluruh pemangku kepentingan 

(stake holders) khususnya akar rumput (grassroot/ rakyat). Artinya wacana global masih 

sebatas pada elit pemerintah, teknokrat maupun kalangan intektual akademis. Pada 

akhirnya forum seminar, lokakarya, diskusi publik masih sebatas menggaungkan isu 

tersebut sebagai wacana belaka. Tak pelak, kesenjangan konsep dan cara pandang 

antara pemerintah dan warga negara mengenai isu lingkungan sangat mencederai rasa 

keadilan rakyat. 

4. Kelemahan posisi tawar pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional baik 

bilateral maupun multi lateral, membawa dampak pada degradasi sumber daya alam 

(natural resources degradation) seperti perundingan dengan pemerintah Australia dalam 

Timor gap (1997), perjanjian ekstradisi dengan pemerintah Singapura (2007) sehingga 

kerusakan kepulauan Riau akibat eksploitasi pasir semakin mengkhawatirkan. Belum 
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termasuk kegagalan negosiasi dengan perusahaan transnasional seperti dengan PT 

Freeport Mc Moran Inc, PT Newmont Minahasa Raya, sehingga proses pencemaran 

yang hebat terus terjadi sekalipun telah timbul banyak korban. 

 

III. Beberapa Pandangan Jalan Keluar/ Solusi 

       Beranjak beberapa persoalan mendasar yang dapat disarikan oleh penulis pada bagian di 

muka, maka dengan mempelajari bahan-bahan bacaan teoritik, hasil-hasil penelitian lapang, 

makan di bawah ini beberapa opsi solusi mengenai permasalahan lingkungan khususnya dapat 

perspektif hukum dan sosial adalah sebagai berikut: 

1. Dengan mengambil beberapa contoh kegiatan yang sekalipun masih sangat langka 

menurut hemat penulis berhasil dilakukan di beberapa daerah tentang pengelolaan 

lingkungan berbasis masyarakat (community based environmental management) seperti 

di taman nasional Bunaken (Sulawesi Utara) (Puslitbang BPN dan FH-Unibraw.,2005), 

Wonosobo dengan Community forestry (Anu Lounella, 2006) Wonosari dengan Wana 

Gama mengusung konsep social forestry (1994) menunjukkan bahwa sesungguhnya ada 

nilai esensial bahwa rakyat memiliki konsep kearifan yang bersifat/ bercorak lokal 

(Indigenous knowledge) yang potensial ditumbuhkembangkan menjadi 

pengarusutamaan (mainstreaming) dalam masalah lingkungan (Anonimous.,2000 

Ringkasan Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam dan UNDP Country 

Programme for Indonesia, Desember 2005: 1-6, 37-40); Kearifan lokal yang merupakan 

mozaik kekayaan budaya Indonesia  sayangnya hingga sekarang belum dikaji, 

dikembangkan apalagi diakui dan dilindungi eksistensinya. 

2. Pemerintah bersama masyarakat menginisiasi suatu forum kecil di beberapa daerah 

yang berdasarkan hasil studi bersifat komprehensif mengalami permasalahan lingkungan 

dengan para pemangku kepentingan dengan skema/pola apa yang sesungguhnya dimaui 

oleh rakyat khususnya yang menjadi korban. Perspektif tanggung jawab dalam undang-

undang No.23 Tahun 1997 Pasal 41-48 menunjukkan berperspektif pelaku. Tak pelak 
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dalam upaya penegakan hukum baik yang dilakukan oleh kepolisian/ PPNS pada Pasal 

40 maupun oleh pengadilan mengindikasikan keberpihakan pada pelaku yang notabene 

mapan dalam ekonomi serta akses. Tak harus inisiasi bersifat antisipatif melainkan 

sesungguhnya yang pas adalah preskriptif. Sungguh celaka, berdasarkan pengalaman, 

dunia akademis pendidikan tinggi yang awalnya sangat diandalkan untuk memberikan 

”pencerahan” melalui kajian-kajian ilmiahnya yang ”obyektif” karena tradisi budaya 

”mentalitas mengabdinya” terjerembab ke dalam jurang keberpihakan kepada pelaku/ 

dunia usaha dengan lantang dan seolah perasaan tidak berdosa menyatakan rakyat tidak 

berhak menunutut karena peristiwa kerusakan lingkungan merupakan faktor alamiah. 

3. Penuangan isu good corporate social responsibility harus dituangkan hitam di atas putih 

dalam kerangka ijin investasinya dengan sanksi siap untuk dicabut dan berarti harus siap 

dituntut pertanggungjawabannya secara hukum. Agar terjadi transparansi, maka setiap 

pemberian ijin investasi sekaligus satu paket kontrak sosial didesiminasikan kepada 

seluruh pemangku kepentingan dan komisi pengawas investasi daerah. Tentunya sejalan 

dengan ide tersebut, dalam upaya menggairahkan iklim investasi di daerah harus 

dibarengi dengan transparansi perijinan mulai prosedur, biaya, fasilitas, jaminan 

keamanan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Usaha sistem pelayanan 

perijinan model satu atap seperti Sidoarjo, DKI baik diangkat dalam spektrum yang 

lebih luas bertaut dengan masalah lingkungan bagaimana menjadikan isu lingkungan 

yang berkelanjutan tidak sekadar gagasan di level birokrasi pemerintahan, dikalangan 

partai politikpun merupakan keniscayaan sebagai kebutuhan dasar bersama. Indonesia 

yang menurut hasil kajian lembaga internasional luas hutannya mencapai 120 juta 

hektar (10% luas total hutan tropis dunia) kerusakan sumber daya hutannya tercepat di 

dunia (terjadi perbedaan data FAO 2,8 juta hektar per tahun, Walhi 2,7 juta hektar 

sedangkan Departemen Kehutanan 1,18 juta hektar) tinggal menunggu waktu 

mengalami kehancuran yang salah satu faktornya diakibatkan oleh kerusakan 

lingkungan. Komitmen dan langkah nyata harus dilakukan menyusul diberlakukannya 
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Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional 2004-2009. Penggalangan partisipasi bukan lagi kata kunci melainkan 

penyadaran keterlibatan semua pemangku kepentingan menjadi keniscayaan. 
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