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INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM LHK

PENYELESAIAN 

SENGKETA

PENEGAKAN 

HUKUM PIDANA

ADMINISTRATIF

Pengawasan

Izin

Penanganan

Pengaduan

Operasi/

Laporan Kejadian



PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Teguran

Tertulis

Paksaan Pemerintah

Pencabutan

Izin
Pembekuan

Izin

Sanksi Administratif

P A S A L  7 6  U U  3 2 / 2 0 0 9

Sanksi administratif diterapkan

kepada penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan jika dalam

pengawasan ditemukan

pelanggaran terhadap izin

lingkungan. 

P A S A L  7 7  U U  3 2 / 2 0 0 9

Sanksi administratif terhadap penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan jika

Pemerintah menganggap pemerintah daerah

secara sengaja tidak menerapkan sanksi

administratif terhadap pelanggaran yang 

serius di bidang PPLH. 



PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Luar Pengadilan

melalui

Kesepakatan

Melalui

Pengadilan

(Perdata)
Pasal 85 UU 32/2009 

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau

lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi

dan/atau melakukan tindakan tertentu. 

Pasal 87 UU 32/2009 

Pasal 88 UU 32/2009 

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau

kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau

mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan

ancaman serius terhadap lingkungan hidup

bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi

tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. 



Pelanggaran baku mutu

pencemaran dan perusakan

lingkungan

PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Tidak Melaksanakan Sanksi

Administratif
(Pasal 100 ayat (2))

Pidana & Denda
Penjara maks. 3 tahun

Denda maks Rp 3 miliar

Pelanggaran dilakukan lebih

dari 1 kali 
(Pasal 100 ayat (2))

Sanksi Administratif



Badan Usana
Korporasi

Orang yang memberi perintah
perintah melakukan tindak pidana

LH, atau

Orang sebagai pemimpin kegiatan

tindak pidana LH 

Badan usaha dan/atau orang 
yang berdasarkan hubungan

kerja/hubungan lain yang bertindak dalam

lingkup kerja badan usaha

SUBYEK HUKUM

Pasal 116
Ayat (1) huruf a

Pasal 116
Ayat (1) huruf b

Pasal 116
Ayat (2)



Perampasan keuntungan
yang diperoleh dari tindak pidana

Penutupan seluruh atau

sebagian
tempat usaha dan/atau kegiatan

Perbaikan
Akibat tindak pidana

Pewajiban mengerjakan
apa yang dilalaikan tanpa hak; 

dan/atau

Penetapan perusahaan
di bawah pengampuan paling lama 

3 tahun

Terhadap badan usaha
dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan

tata tertib berupa:

(Pasal 119)

UU 32/2009 tentang PLH



Unsur Tindak Pidana
Pasal  yang 

dilanggar

Pidana Denda (rupiah)

Minimum Maksimum Minimum Maksimum

Sengaja 

melakukan 

perbuatan 

sehingga 

mengakibatkan:

Dilampauinya BM udara ambien, 

BM air, BM air laut, atau kriteria 

baku kerusakan Lingkungan Hidup

98 ayat (1) 3 tahun 10 tahun 3 miliar 10 miliar

Orang luka dan/atau bahaya 

kesehatan manusia

98 ayat (2) 4 tahun 12 tahun 4 miliar 12 miliar

Orang luka berat  atau mati 98 ayat (3) 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar

Lalai sehingga  

mengakibatkan:

Dilampauinya BM udara ambien, 

BM air, BM air laut, atau kriteria 

baku kerusakan Lingkungan Hidup

99 ayat (1) 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar

Orang luka dan/atau bahaya 

kesehatan manusia

99 ayat (2) 2 tahun 6 tahun 2 miliar 6 miliar

Orang luka berat  atau mati 99 ayat (3) 3 tahun 9 tahun 3 miliar 9 miliar

Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 berdasarkan Unsur Tindakannya

DASAR HUKUM TERKAIT PERTAMBANGAN



Unsur Tindak Pidana
Pasal  yang 

dilanggar

Pidana Denda (rupiah)

Minimum Maksimum Minimum Maksimum

Orang perseorangan 

yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan

hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau

89 ayat (1) 3 tahun 15 tahun 1,5 Miliar 10 Miliar

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya

yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk

melakukan kegiatan penambangan dan/atau

mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan

tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (1) huruf a 

Korporasi yang:

a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan

hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau

89 ayat (2) 8 tahun 20 tahun 20 Miliar 50 Miliar

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya

yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk

melakukan kegiatan penambangan dan/atau

mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan

tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (1) huruf a 

UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Ketentuan Pidana Terkait Penambangan dalam Kawasan Hutan



Unsur Tindak Pidana
Pasal  yang 

dilanggar

Pidana Denda (rupiah)

Minimum Maksimum Minimum Maksimum

Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau

menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan

penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c 

90 ayat (1) 3 tahun 10 tahun 1,5 Miliar 5 Miliar

Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil

tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam

kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (1) huruf c 

90 ayat (2) 5 tahun 15 tahun 5 Miliar 15 Miliar



Unsur Tindak Pidana
Pasal  yang 

dilanggar

Pidana Denda (rupiah)

Minimum Maksimum Minimum Maksimum

Orang perseorangan 

yang dengan sengaja:

a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan

hasil tambang yang berasal dari kegiatan

penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 

huruf d; dan/atau

91 ayat (1) 3 tahun 10 tahun 1,5 Miliar 5 Miliar

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil

tambang dari kegiatan penambangan di dalam

kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e 

Korporasi yang:

a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan

hasil tambang yang berasal dari kegiatan

penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 

huruf d; dan/atau

91 ayat (2) 5 tahun 15 tahun 5 Miliar 15 Miliar

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil

tambang dari kegiatan penambangan di dalam

kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e 

UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Ketentuan Pidana Terkait Penambangan dalam Kawasan Hutan



Sumber : Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

www.pushep.or.id


