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Hak Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat adalah Hak 

Setiap Warga Negara 

A. PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and 

Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri 

sejak Agustus 1993 di Jakarta. Awalnya berbentuk yayasan, kemudian dalam 

perkembangannya berubah menjadi perkumpulan pada 8 Juli 2002. ELSAM bertujuan 

untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai hak asasi 

manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam 

pelaksanaannya.  

Untuk mencapai tujuannya, ELSAM melakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) 

melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan dan/atau hukum, 

penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya; 

(2) mengembangkan gagasan dan konsepsi atau alternatif kebijakan atas hukum yang 

tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan melindungi hak asasi manusia; (3) 

melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi penenuhan hak-hak, kebebasan, 

dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) menyebarluaskan informasi 

berkenaan dengan gagasan, konsep, dan kebijakan atau hukum yang berwawasan 

hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan di tengah masyarakat luas; 

ELSAM mengajukan Komentar Tertulis ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara 

Denpasar untuk memberikan pandangan dan dukungan kepada Majelis Hakim 

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa Gugatan Tata Usaha 

Negara tentang Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Bali 

No.660.3/3985/IV-A/DISPMPT Tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) diberikan Kepada PT. PLTU Celukan Bawang 

di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng (Izin Lingkungan 

Pembangunan PLTU Celukan Bawang). Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak 

dapat dijaga tanpa penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM), dan HAM tidak 

bisa diperoleh tanpa lingkungan hidup yang baik dan aman. Penghormatan, 

perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM sangat bergantung pada 

lingkungan hidup yang sehat dan layak huni. 
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B. AMICUS CURIAE 

 

1. “Amicus Curiae”, merupakan istilah Latin yang mungkin jarang terdengar di 

pengadilan Indonesia1. Amicus curiae merupakan konsep hukum yang berasal 

dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan 

dalam tradisi common law, yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang 

pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan 

dengan isu-isu yang belum familiar.  

 

2. Amicus curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum 

Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common 

law. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae untuk pertama kalinya 

diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi 

dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. 

 

3. Negara-negara penganut tradisi hukum common law, telah sering menggunakan 

mekanisme amicus curiae dalam sistem hukumnya. Misalnya Belanda, Amerika, 

dan Argentina. Sejarah Amerika Serikat menuliskan, sebelum terjadinya kasus 

Green v. Biddle pada awal abad ke-19, cukup lama pengadilan menolak untuk 

memperbolehkan partisipasi amicus curiae dalam proses hukum di Pengadilan. 

Baru pada awal abad ke-20 amicus curiae mulai memainkan peranan penting 

dalam peradilan, yaitu dalam kasus-kasus hak sipil, dan aborsi. Bahkan, 

menurut sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1998, amicus curiae, telah 

berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah 

Agung. 

 

4. Perkembangan terbaru lainnya dari praktik amicus curiae adalah diterapkannya 

amicus curiae dalam penyelesaian sengketa internasional, yang digunakan baik 

oleh lembaga-lembaga negara maupun organisasi internasional.  

 

5. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “friend of the court", diartikan 

“someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision 

may affect its interest2”. Secara bebas, amicus curiae diterjemahkan sebagai friends of 

                                                           
1  Hukumonline, Amicus Curiae Dipakai Membantu Permohonan PK,  [12/8/08] 

2  http://www.techlawjournal.com/glossary/legal/amicus.htm 
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the court atau 'Sahabat Pengadilan', dimana, pihak yang merasa berkepentingan 

terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. 

Miriam Webster Dictionary memberikan definisi amicus curiae sebagai “one (as a 

professional person or organization) that is not a party to a particular litigation but that 

is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects 

the case in question”. 

 

6. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam 

mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat 

dalam suatu sengketa; seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa 

masalah hukum yang bukan merupakan pihak untuk kasus yang biasanya 

seseorang yang ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat 

luas.  

 

7. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae pertama kalinya 

diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi 

dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan 

ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae:  

a. fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, 

menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu; 

b. amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus 

dibuat oleh seorang pengacara (lawyer); 

c. amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki 

kepentingan dalam suatu kasus; 

d. izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae 

 

8. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus Green v. Biddle pada awal abad 

ke -19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi 

amicus curiae dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, amicus curiae 

memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (landmark) 

dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil 

dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, amicus curiae, telah 

berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah 

Agung.   

 

9. Sementara untuk Indonesia, amicus curiae belum banyak dikenal dan digunakan, 
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baik oleh akademisi maupun praktisi. Sampai saat ini, beberapa amicus curiae 

telah diajukan di Pengadilan Indonesia: 

a. Amicus Curiae yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang 

mengajukan amicus curiae kepada Mahkamah Agung terkait dengan 

peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto dan amicus curiae 

dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makasar, dimana 

amicus curiae diajukan sebagai tambahan informasi buat majelis hakim yang 

memeriksa perkara3. 

b. Amicus Curiae  peninjauan kembali kasus Majalah TIME versus Soeharto; 

c. Amicus Curiae peninjauan kembali praperadilan atas Surat Ketetapan 

Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra; 

d. Amicus Curiae yang diajukan ICJR, ELSAM, PBHI, dan IMLDN dalam kasus 

Prita Muyasari yang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang 

Inforasi danTransaksi Elektronik (UU ITE); 

e. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM, Sawit Watch, dan PILNET dalam kasus 

Anwar Sadat (aktivis WALHI Sumsel) di PN Palembang;  

f. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM, WALHI, KontraS, KPA dan TuK 

Indonesia dalam perkara pembunuhan terhadap Indra Pelani di PN Jambi, 

September 2015 

g. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam perkaraHeri Budiawan alias 

Budi Pego Pada Perkara Nomor: 559/Pid.B/2017/PN.Byw Di Pengadilan 

Negeri Banyuwangi, 19 Januari 2018 

h. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM pada Mahkamah Konstitusi terkait 

Perkara Nomor: Nomor 56/PUU-XV/2017 terkait Permohonan Judicial Review 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, 

Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama), 

Februari 2018 

i. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM pada  Perkara Nomor: 

28/Pid.Sus/2018/PN Pdl di Pengadilan Negeri Pandeglang terkait  Kasus 

Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana  Dugaan Melakukan Tindak Pidana 

Penyebaran Informasi yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian 

Atau Permusuhan Individu/ Kelompok Berdasarkan Suku, Agama, Ras dan 

Antargolongan (SARA) dan Penodaan Agama, April 2018 

 

                                                           
3 Penggiat Kemerdekaan Pers Ajukan amicus curiae Koran Tempo, Jakarta: Selasa, 12 Agustus 2008,  

dan Anggota Komisioner Komnas HAM jadi Saksi Upi : Yosep Prasetyo akan bersaksi sebagai 

Amicus Curiae atau sahabat Pengadilan, VIVAnews, Selasa, 30 Juni 2009, 07:06 WIB 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cacaa11ceec1/kasus-bibitchandra-lima-akademisi-menjadi-sahabat-pengadilan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cacaa11ceec1/kasus-bibitchandra-lima-akademisi-menjadi-sahabat-pengadilan
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10. Walaupun amicus curiae belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun 

dengan berpegangan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, 

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, 

sebagai dasar hukum pengajuan amicus curiae, maka tidak berlebihan apabila 

mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat 

digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, 

terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai UU atau pasal yang 

kontroversial.  

 

 

C. PLTU CELUKAN BAWANG 

 

11. PLTU Celukan Bawang adalah pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 

380-megawatt (MW) di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali Utara, 

Indonesia. Pembangkit listrik ini terletak di pedesaan, Bali utara antara Taman 

Nasional Bali Barat dan wilayah pesisir yang bergantung pada pariwisata dan 

perikanan subsisten. 

 

12. Pada 28 April 2017, Gubernur Provinsi Bali menandatangani keputusan 

pemberian izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang untuk 

menambah dua unit pembangkit 330 MW tambahan, sehingga total kapasitasnya 

menjadi lebih dari 1.000 MW. 

 

13. PLTU Celukan Bawang juga memiliki dampak iklim yang signifikan. Pemanasan 

global didorong oleh emisi gas yang memerangkap panas, terutama dari 

aktivitas manusia, yang naik ke atmosfer dan bertindak seperti selimut, 

menghangatkan permukaan bumi. Konsekuensinya termasuk peningkatan suhu 

dan percepatan kenaikan permukaan laut serta meningkatnya risiko kekeringan, 

gelombang panas, hujan lebat, badai intensif, dan hilangnya spesies. Perubahan 

iklim yang tidak terkendali dapat menyebabkan gangguan manusia dan ekologi 

yang besar. 

 

14. Emisi karbon dioksida (CO2) dari pembakaran bahan bakar fosil adalah 

pendorong utama pemanasan global. CO2 juga merupakan hasil sampingan 

utama pembakaran batubara: hampir 4 gram CO2 diproduksi untuk setiap gram 
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karbon yang dibakar (tergantung pada jenisnya, batubara dapat mengandung 

karbon sebesar 60 hingga 80 persen). Menurut ANDAL, penambahan unit 

pembangkit 2 x 330 MW di Celukan Bawang akan membakar 2.950.635,60 ton 

batubara per tahun selama periode operasinya. Dengan asumsi bahwa PLTU 

Celukan Bawang akan beroperasi dengan efisiensi sebesar 85 persen selama 30 

tahun sesuai dengan izin usaha pembangkit, perluasan Celukan Bawang akan 

menghasilkan pembakaran setidaknya 75.241.207,8 ton batubara selama masa 

operasional pabrik. Ini akan menghasilkan pelepasan lebih dari 200 juta ton CO2 

selama tiga puluh tahun kehidupan pabrik. 

 

15. Proyek ini rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan 

permukaan laut dan peningkatan suhu lautan. Di Celukan Bawang, lokasi 

proyek memiliki ketinggian berkisar dari 0 hingga 12,5 meter.3 (Ketinggian 

halaman stok batubara dan halaman abu tidak ditentukan). Laporan Penilaian 

Kelima dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim 2014 

memproyeksikan permukaan laut akan naik 85cm pada tahun 2100 jika tidak ada 

apa pun yang dilakukan untuk membatasi polusi karbon. Pada bulan Oktober 

2017, penelitian terbaru yang menggabungkan laju mencairnya es Antartika 

memproyeksikan kenaikan permukaan laut setinggi 1,32 meter pada tahun 

2100.4 Kenaikan permukaan laut setinggi 1,32 meter akan meningkatkan risiko 

banjir dan gelombang badai pantai, yang akan mempengaruhi operasi pabrik, 

termasuk ancaman terhadap struktur penahanan abu batubara. 

 

16. Terlebih lagi, terumbu karang di Bali Utara —sama seperti yang terjadi secara 

global— terancam oleh peningkatan suhu laut dan pengasaman. Hilangnya 

terumbu karang di dekat lokasi proyek akan lebih mengekspos dan mengikis 

pantai berpasir di lokasi proyek, membuat dinding tanggul terpapar ke dampak 

gelombang yang lebih besar daripada yang dirancang untuk ditahannya, 

berpotensi membuat halaman stok batubara dan halaman abu untuk terpapar 

pada gelombang badai. 
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D. PENDAPAT AMICI 

 

Hak Atas Lingkungan Hidup Dalam Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia 

 

17. UUD 1945 Pasal 28H (1) menyebutkan: ”Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 33 ayat (4): 

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan 

kesatuan ekonomi nasional.” 

 

18. Piagam hak asasi manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Tap 

MPR No. XVII/MPR/1998 yang ditetapkan oleh Sidang Istimewa MPR tahun 

1998. Diantaranya menyatakan, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa, yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara 

seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak 

asasi dan memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, 

harkat, martabat kemuliaan kemanusiaan serta menjaga keharmonisan 

kehidupan. Pandangan dan sikap bangsa terhadap hak asasi manusia yang 

bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya 

bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. 4 

 

19. Dalam konsideran “pada huruf a” UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan 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.” Pada Pasal 3 UUPPLH 

disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: 

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, 

dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup 

dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. 

mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. 

                                                           
4 Lihat dan bandingkan dengan Pan Mohamad Faiz, Embrio Dan Perkembangan Pembatasan Ham Di 

Indonesia, Jurnal Hukum, 19 November 2007, hlm. 1-2.  
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menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; 

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai 

bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya 

alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. 

mengantisipasi isu lingkungan global. 

 

20. Apabila dicermati ketentuan UUPPLH dapat diketahui bahwa kebijakan 

hukumnya,5 yaitu untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar 

manusia dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Di samping 

itu, undang-undang ini menegaskan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan 

yang baik dan sehat adalah merupakan hak dasar manusia, agar manusia dapat 

berkembang. Undang-undang ini sebenarnya merangkum hak untuk hidup, hak 

ekonomi, hak sosial, dan budaya sebagai HAM yang mendapat perhatian sejak 

dekade 1970-an.6 

 

21. Pelanggaran terhadap norma lingkungan hidup mengakibatkan bencana, baik 

alami maupun buatan manusia, dan telah mengorbankan banyak nyawa 

manusia. Perusakan lingkungan hidup oleh segelintir orang atau perusahaan 

telah menyebabkan penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) 

terhadap bagian terbesar manusia lainnya.7 

 

22. Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak dapat dijaga tanpa penghormatan 

atas HAM, dan HAM tidak bisa diperoleh tanpa lingkungan hidup yang baik 

dan aman. Penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM 

sangat bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan layak huni. Dalam 

sebuah ekosistem yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati 

serta memperoleh hak untuk hidup, kesehatan, keamanan, kecukupan pangan, 

dan budaya.8 

                                                           
5 Konsepsi bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang merupakan 

ranah hukum yang relatif baru, sehingga definisi tentang hak-hak atas lingkungan hidup dan bagaimana hak-

hak tersebut diterapkan masih terus diperjuangkan. Hal ini membuat setiap perjuangan hukum untuk 

mendapatkan hak atas lingkungan hidup dimaksud menjadi penting. 
6 Lihat dan bandingkan dengan Muyassarotussolichah, Melacak Akar, Cabang Dan Ranting politik Hukum UUD 

1945 Hasil Amandemen (Studi Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia), artikel, tt, hlm. 15, 

http://www.scribd.com/doc/41691139/amandemen-1, diunduh 27 Mei 2009. 
7 Lihat Mimin Dwi Hartono, Hak Asasi Lingkungan Hidup, artikel, 

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6343&coid=1&caid=56&gid=3, Lihat juga Zuliansyah, 

Kelestarian Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia, artikel, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 20 September 2010, hlm. 1-2. 
8 Ibid. 
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Dampak Proyek PTLU Celukan Bawang Terhadap Perubahan Iklim dan 

Pemenuhan Hak Asasi Manusia 

23. Perjanjian hak asasi manusia internasional tidak mengakui hak kebebasan untuk

lingkungan yang bersih. Namun, secara umum dipahami bahwa kondisi

lingkungan yang tidak memadai dapat merusak kenikmatan yang efektif dari

hak-hak lain yang disebutkan, seperti hak untuk hidup, kesehatan, air, dan

makanan. Beberapa perjanjian hak asasi manusia PBB secara eksplisit mengakui

tautan ini. ICESCR, misalnya, mengarahkan negara-negara untuk mengadopsi

langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk “peningkatan semua aspek

kebersihan lingkungan dan industri” untuk sepenuhnya mewujudkan hak atas

kesehatan.9 Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) mengarahkan negara-negara untuk

menghitung “bahaya dan risiko pencemaran lingkungan” untuk memastikan

implementasi penuh hak atas kesehatan untukanak-anak.10

24. Selain itu, Deklarasi Stockholm 1972 mengakui bahwa ada "hak mendasar untuk

kebebasan, kesetaraan dan kondisi kehidupan yang memadai, dalam

lingkungan kualitas yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan

sejahtera."11 Sementara deklarasi ini tampaknya mengakui hak ke lingkungan

yang memadai, ia tidak memiliki kekuatan perjanjian yang mengikat. Meskipun

demikian, sebagaimana dicatat oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak

Asasi Manusia (OHCHR), deklarasi ini mencerminkan "pengakuan umum

tentang interdependensi dan keterkaitan hak asasi manusia dan lingkungan."12

Kesimpulan OHCHR didukung oleh Ahli Independen PBB tentang Hak Asasi

Manusia. dan laporan pemetaan Lingkungan 2013, yang menyimpulkan bahwa

“[h] undang-undang hak asasi manusia mencakup kewajiban yang berkaitan

dengan lingkungan” yang mencakup baik kewajiban prosedural dan kewajiban

substantif.13 Akhirnya, hak atas lingkungan yang bersih telah secara jelas

9 ICESCR Art. 12(2)(b)  
10 CRC Art. 24(2)(c) 
11 Declaration of the UN Conference on the Human Environment (“Stockholm Declaration”), June 16, 1972, Principle  
12 OHCHR further explains: “the United Nations human rights treaty bodies all recognize the intrinsic link between the 

environment and the realization of a range of human rights....” Report of the OHCHR on the Relationship Between Climate 

Change and Human Rights, UN Doc. A/HRC/10/61, Jan. 15, 2009 at paras 17-18. 
13 HRC, Report of the Independent Expert on the issue of Human Rights Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, 

Clean, Healthy and Sustainable Environment, John H. Knox, pp. 79-81,A/HRC/25/53 (Dec. 30, 2013) [hereinafter 

“Mapping Report”]. 
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dimasukkan dalam atau ditafsirkan sebagai komponen fundamental dari banyak 

perjanjian hak asasi manusia regional dan konstitusi nasional.14 

 

25. Dua peristiwa penting memicu pencarian dialog internasional tentang hak asasi 

manusia dan perubahan iklim. Pertama, pada bulan Desember 2005, Ketua 

Konferensi Circulolar Inuit (ICC) mengajukan petisi kepada Komisi Inter-

Amerika tentang Hak Asasi Manusia (IACHR) yang meminta bantuan untuk 

pelanggaran hak asasi manusia yang dihasilkan dari dampak pemanasan global 

dan perubahan iklim. Petisi itu secara khusus menuduh bahwa Amerika Serikat 

— penghasil kumulatif emisi gas rumah kaca (GHG) terbesar saat ini — telah 

melanggar hak asasi manusia Inuit karena gagal mengadopsi kontrol GHG yang 

memadai. Meskipun IACHR tidak pernah mengeluarkan keputusan, petisi itu 

berhasil menarik perhatian publik terhadap dampak parah pemanasan global 

terhadap Inuit dan memicu dialog lebih lanjut tentang implikasi hak asasi 

manusia dari perubahan iklim. 

 

26. Kedua, pada November 2007, Negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS) 

mengadopsi Deklarasi Laki-Laki tentang Dimensi Manusia Perubahan Iklim 

Global. Deklarasi Laki-laki adalah perjanjian internasional pertama yang secara 

eksplisit mengakui bahwa “perubahan iklim memiliki implikasi yang jelas dan 

segera untuk menikmati sepenuhnya hak asasi manusia.” Ini juga menyerukan 

Konferensi Para Pihak (COP) kepada UNFCCC dan hak asasi manusia PBB. 

 

27. OHCHR merilis laporan pada tahun 2009 yang menjelaskan bagaimana dampak 

perubahan iklim yang diamati dan diproyeksikan implikasi untuk menikmati 

hak asasi manusia dan untuk kewajiban negara-negara di bawah hukum hak 

asasi manusia internasional.15 Laporan tersebut menemukan bahwa 

“peningkatan suhu rata-rata global sekitar 2 ° C akan memiliki pengaruh besar, 

dan terutama negatif, pada ekosistem di seluruh dunia, pada barang dan jasa 

yang mereka berikan, "bahwa itu akan" memperburuk efek berbahaya dari 

pencemaran lingkungan, "dan bahwa efek ini" memiliki implikasi untuk 

berbagai hak asasi manusia." 

 

                                                           
14 Luis E. Rodriguez-Rivera, Is the Human Right to Environment Recognized under International Law? It Depends on the 

Source, 12 Colo. J. Int’lenVtll. & Pol’y1 (2001).  
15 OHCHR, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Relationship Between 

Climate Change and Human Rights, A/HRC/10/61 (2009) [hereinafter “OHCHR Report”].   
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28. OHCHR merilis laporan pada tahun 2009 yang menjelaskan bagaimana dampak 

perubahan iklim yang diamati dan diproyeksikan implikasi untuk menikmati 

hak asasi manusia dan untuk kewajiban negara-negara di bawah hukum hak 

asasi manusia internasional. 

 

29. OHCHR menyimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengatasi 

dampak perubahan iklim terhadap hak asasi manusia terlepas dari apakah 

negara telah berkontribusi terhadap perubahan iklim dengan cara yang 

menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia tertentu. Bahwa karena “undang-

undang hak asasi manusia mengharuskan setiap Negara untuk melakukan lebih 

dari sekadar menahan diri untuk tidak mencampuri hak asasi manusia itu 

sendiri; ini juga mengharuskan Negara untuk melakukan uji tuntas untuk 

melindungi terhadap bahaya semacam itu dari sumber lain.”16 

 

30. OHCHR juga dijelaskan berbagai "kewajiban kerjasama internasional," sehingga 

menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengatasi efek 

ekstrateritorial dari perubahan iklim. 17  

 

31. UNHRC telah mengeluarkan lima resolusi yang mengakui hubungan antara 

perubahan iklim dan hak asasi manusia,18 Ini termasuk: 

a. Resolusi 10/4 (2009), yang mengakui bahwa kerjasama internasional akan 

“diperlukan” untuk memungkinkan implementasi UNFCCC.19 

b. Resolusi 18/22 (2011), yang menegaskan bahwa “kewajiban hak asasi 

manusia, standar dan prinsip memiliki potensi untuk menginformasikan dan 

memperkuat kebijakan internasional dan nasional di bidang perubahan 

iklim, mempromosikan koherensi kebijakan, legitimasi, dan hasil yang 

berkelanjutan” dan "Dalam hal tidak mungkin orang-orang kehilangan 

sarana subsistensi sendiri" sebagai akibat dari perubahan iklim. "Resolusi 

                                                           
16 OHCHR Report (2009), supra note 71, at p. 71. See also Knox (2009), supra note 58, at 491 (“whether a state causes 

climate change is a separate question from whether it has a duty to address the effects of climate change on human 

rights”)   
17 Id. at pp. 84-91.   
18 In addition, many regional bodies have issued decisions on the linkages between climate change and human rights. See 

African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR), Resolution on Climate Change and Human Rights and 

the Need to Study its Impact in Africa, ACHPR/Res.153(XLVI)09 (2009); Organization of American States, General 

Assembly, Resolution 2429: “Human Rights and Climate Change in the Americas”, AG/Res. 2429 (XXXVIII-O/08) 

(OAS June 3, 2008).   
19 UNHRC Res. 10/4, Human Rights and Climate Change, A/HRC/Res/10/4 (March 25, 2009). Some developing countries 

sought the stronger language, but were unable to convince developed countries to accept it. Limon (2010), supra note 73, 

at 455.   
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18/22 juga menyerukan dialog tambahan tentang bagaimana mengatasi 

dampak buruk perubahan iklim pada kenikmatan penuh hak asasi manusia.20 

c. Resolusi 26/27 (2014), yang secara eksplisit mencatat “kepentingan mendesak 

untuk terus ditangani, karena terkait dengan kewajiban HAM negara, 

konsekuensi buruk perubahan iklim untuk semua, terutama di negara 

berkembang dan masyarakatnya yang situasinya paling rentan terhadap 

perubahan iklim, terutama mereka yang berada dalam situasi kemiskinan 

ekstrim, dan kondisi mata pencaharian yang memburuk.”21 

d. Resolusi 29/15 (2015), yang berisi secara efektif bahasa yang sama tentang 

“kewajiban hak asasi manusia Amerika” sebagai Resolusi 26/27, dan 

menyerukan penelitian baru tentang hubungan antara perubahan iklim dan 

hak asasi manusia dengan standar tertinggi yang dapat dicapai dari 

kesehatan fisik dan mental. 22 

 

32. Meskipun UNHRC belum mengeluarkan deklarasi yang jelas tentang kewajiban 

pemerintah atau aktor lain untuk menanggapi implikasi hak asasi manusia dari 

perubahan iklim, ada banyak bukti bahwa ada kewajiban tertentu. Secara 

khusus, laporan pemetaan Ahli Independen 2013 tentang Kewajiban Hak Asasi 

Manusia Berkaitan dengan Menikmati Lingkungan yang Aman, Bersih, Sehat, 

dan Berkelanjutan menguraikan banyak pernyataan dari Perjanjian hak asasi 

manusia PBB dan badan-badan perjanjian yang ditugaskan untuk mengawasi 

mereka, badan dan mekanisme PBB lainnya, sistem hak asasi manusia regional, 

dan instrumen lingkungan internasional, semua mengakui berbagai kewajiban 

hak asasi manusia yang berkaitan dengan perubahan iklim. 23 

 

33. Komitmen perubahan iklim internasional Indonesia diuraikan dalam Kontribusi 

yang Ditentukan secara Nasional (NDC)24 dan Perjanjian Paris. NDC Indonesia 

mencakup target pengurangan unilateral sebesar 29% di bawah emisi gas rumah 

kaca “normal” (termasuk LULUCF25) pada tahun 2030, ditambah target 

pengurangan bersyarat sebesar 41% dengan dukungan internasional yang 

                                                           
20 UNHRC Res. 18/22, Human Rights and Climate Change, A/HRC/Res/18/22 (Oct. 17, 2011) 
21 UNHRC Res. 26/27, Human Rights and Climate Change, A/HRC/Res/26/27 (July 15, 2014)   
22 UNHRC Res. 29/15, Human Rights and Climate Change. A/HRC/Res/29/15 (July 2, 2015)  
23 Mapping Report (2013), supra note 64; UN Independent Expert on Human Rights and the Environment, Focus Report on 

Human Rights and Climate Change (June 2014).   
24http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Indonesia/1/INDC_REPUBLIC%20OF%20INDON

ESIA.pdf. diakses pada 30 Juli 2018 
25 LULUCF mengacu pada emisi dan serapan gas rumah kaca yang terkait dengan penggunaan lahan yang disebabkan oleh 

manusia, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan. 

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Indonesia/1/INDC_REPUBLIC%20OF%20INDONESIA.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Indonesia/1/INDC_REPUBLIC%20OF%20INDONESIA.pdf
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cukup. Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris pada bulan Oktober 2016, 

mengulangi janji pengurangan emisi sebesar 29% yang dimasukkan dalam 

NDC-nya. Penilaian dampak perubahan iklim adalah alat penting untuk 

mengelola tingkat emisi nasional agar sesuai dengan target pengurangan ini 

karena memungkinkan pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana dan 

dalam hal apa emisi dan dampak proyek yang diproyeksikan akan menghambat 

pemenuhan komitmen NDC atau Perjanjian Paris Indonesia saat ini; 

34. Bahwa Izin Lingkungan Pembangunan PLTU Celukan Bawang bertentangan

dengan UU PPLH, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan

PermenLH No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan

Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan karena

diterbitkan Gubernur Bali (yakni TERGUGAT) berdasarkan dokumen Amdal

yang Tidak Valid dan Representatif sehingga Cacat Hukum dan Mengandung

Kekeliruan;

35. Bahwa Pasal 37 ayat (2) UU PPLH menyatakan bahwa: “Izin Lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: (a)

Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum,

kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data

dan/atau informasi.”;

36. Bahwa persyaratan yang menjadi dasar terbitnya Izin Lingkungan

Pembangunan PLTU Celukan Bawang adalah Surat Keputusan Kelayakan

Lingkungan Hidup nomor: 990/03-X/HK/2017 yang diterbitkan oleh Gubernur

Propinsi Bali pada tanggal 24 Maret 2017, yang keputusan kelayakan atau

ketidaklayakan didasarkan pada Dokumen AMDAL Pembangkit Listrik Tenaga

Uap (PLTU) Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan GEROGAK,

Kabupaten Buleleng oleh PLTU Celukan Bawang;

37. Bahwa dengan demikian, penilaian apakah Izin Lingkungan Pembangunan

PLTU Celukan Bawang mengandung kekeliruan yuridis tidak terlepas dari

penilaian terhadap kekeliruan yuridis yang terkandung dalam SKKLH dan

AMDAL yang mendasari terbitnya Izin Lingkungan Pembangunan PLTU

Celukan Bawang;
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38. Bahwa kekeliruan ini dimulai dari hal yang sangat mendasar, yaitu penentuan 

batas wilayah studi pada KA-ANDAL. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 

Lingkungan Hidup (“PermenLH No. 6 Tahun 2013”), khususnya pada Lampiran 

I, Bagian Pedoman Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan (halaman 8) 

“Batas wilayah studi dari dokumen AMDAL dibentuk dari 4 (empat) unsur yang 

berhubungan dengan dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu: 

1) Batas proyek, yaitu ruang dimana seluruh rencana kegiatan akan dilakukan, 

termasuk komponen kegiatan tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca-

operasi; 

2) Batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari 

suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media 

lingkungan masing-masing (seperti air dan udara), dimana proses alami yang 

berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan 

mendasar. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data 

rona lingkungan awal dan analisis persebaran dampak. Penentuan batas ekologis 

harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan biogeofisik – kimia yang 

terkena dampak dari daftar dampak penting hipotetik; 

3) Batas sosial, yaitu ruang disekitar rencana usaha dan/atau kegiatan yang 

merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung 

norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial); 

4) Batas administratif, yaitu wilayah administratif terkecil yang relevan (seperti desa, 

kelurahan, kecamatan, kabupaten, Propinsi) yang wilayahnya tercakup 3 (tiga) 

unsur batas di atas; 

 

39. Bahwa lebih rincinya, tergambar jelas kegagalan dalam AMDAL yang mendasari 

Izin Lingkungan Pembangunan PLTU Celukan Bawang , dimulai dari prakiraan 

dampak hingga pengelolaan dan pemantauan lingkungan khususnya dalam hal 

sebagai berikut: 

a. AMDAL gagal mempertimbangkan dampak Izin Lingkungan 

Pembangunan PLTU Celukan Bawang terhadap penurunan kualitas udara 

secara valid dan representatif; 

b. AMDAL gagal mempertimbangkan dampak Izin Lingkungan 

Pembangunan PLTU Celukan Bawang terhadap penurunan kualitas air 

laut; 
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c. AMDAL gagal mempertimbangkan dampak Izin Lingkungan 

Pembangunan PLTU Celukan Bawang terhadap kesehatan publik secara 

valid dan representatif; 

d. AMDAL tidak mempertimbangkan dampak Izin Lingkungan 

Pembangunan PLTU Celukan Bawang terhadap satwa dilindungi dan/atau 

perlindungan kawasan koridor satwa; 

e. AMDAL gagal mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang 

ditimbulkan Izin Lingkungan Pembangunan PLTU Celukan Bawang; 

f. AMDAL gagal melakukan evaluasi holistik terhadap dampak lingkungan; 

 

40. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa prakiraan dampak penting masih belum 

dilakukan dengan cermat terutama mengenai besaran dampak penting dari 

aspek biogeofisik-kimia (penurunan kualitas udara dan air laut) kesehatan 

masyarakat, flora fauna, serta sosial-ekonomi-budaya, khususnya pada tahap 

operasi usaha dan/atau kegiatan (PermenLH No. 8 Tahun 2013, angka 11, 

halaman 51), dan dengan demikian keputusan TERGUGAT c.q. Komisi Penilai 

AMDAL bahwa dokumen AMDAL layak lingkungan adalah prematur dan 

menyalahi panduan penilaian AMDAL yang berlaku yaitu PermenLH No. 8 

Tahun 2013; 

 

41. Bahwa karena kegagalan dalam memperhitungkan beberapa besaran dampak 

sebagaimana diuraikan di atas, evaluasi secara holistik terhadap dampak 

lingkungan belum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dan 

interaksi seluruh dampak penting hipotetik dalam rangka penentuan 

karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap 

lingkungan hidup (PermenLH No. 8 Tahun 2013, angka 17, halaman 53-54); 

 

42. Bahwa karena alasan di atas, muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak 

lingkungan dengan demikian menghasilkan kesimpulan yang prematur 

mengenai bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta 

karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak serta durasi dan 

intensitas dampak. Dengan prakiraan besaran dampak yang tidak valid dan 

tidak representatif, informasi yang dipergunakan dalam menentukan sifat 

penting dan besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang 

dan waktu yang sama tidaklah cukup. Pengambilan kesimpulan dari evaluasi 

secara holistik ini menghasilkan prakiraan yang berpotensi mengabaikan 
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dampak yang memiliki besaran signifikan, berpotensi tidak terbalikkan 

(irreversible) dan/atau menghasilkan dampak turunan yang meluas. 

 

43. Bahwa evaluasi secara holistik dalam AMDAL in casu tidak memperhatikan 

area-area yang perlu mendapat perhatian penting (area of concerns) beserta 

luasannya, antara lain: 

1) Area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus dan banyak 

dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat; 

2) Area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena dampak 

lingkungan; dan/atau 

3) Kombinasi dari area sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) di atas, 

atau area lainnya. 

 

44. Bahwa evaluasi secara holistik dalam AMDAL in casu juga belum memuat 

telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin 

dilakukan, dalam hal ini khususnya peninjauan dari ketersediaan opsi 

pengelolaan terbaik (best available technology), kemampuan pemrakarsa untuk 

melakukan opsi pengelolaan terbaik dan relevansi opsi pengelolaan yang 

tersedia dengan kondisi lokal; 

 

45. Bahwa dengan gagalnya AMDAL memuat prakiraan secara cermat mengenai 

besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, 

budaya, tata ruang dan kesehatan masyarakat terutama pada tahap operasi 

sebagaimana dijelaskan di atas, penilaian mengenai kemampuan pemrakarsa 

dan/atau pihak terkait yang bertanggungjawab dalam menanggulangi dampak 

penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang 

direncanakan serta merta tidak dapat dilakukan dengan valid; 

 

46. Bahwa dengan demikian, pengambilan keputusan bahwa AMDAL in casu telah 

layak lingkungan mengandung kekeliruan ilmiah yang berdampak pada cacat 

yuridis AMDAL in casu, dan dengan demikian mutatis mutandis menyebabkan 

Izin Lingkungan Pembangunan PLTU Celukan Bawang cacat yuridis dan harus 

dinyatakan batal; 

 

47. Dampak yang terkait dengan perubahan iklim tidak hanya mengancam 

lingkungan global dan sekitarnya, tetapi juga menimbulkan risiko yang 
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signifikan terhadap proyek yang diusulkan. AMDAL harus secara komprehensif 

mengungkapkan dan mengevaluasi kemungkinan resiko pada proyek terhadap 

perubahan iklim. Risiko terkait dapat mencakup, misalnya, fenomena terkait 

iklim seperti banjir, kekeringan dan gelombang panas, yang secara langsung 

dapat merusak kinerja dan umur panjang infrastruktur dan bangunan atau 

membahayakan integritas fasilitas pembuangan abu batubara; 

 

48. Salah satu alasan paling kuat untuk mempertimbangkan perubahan iklim dalam 

AMDAL adalah bahwa data iklim memainkan peran kunci dalam perencanaan 

dan desain infrastruktur. Di bawah perubahan iklim, penggunaan data historis 

saja mungkin tidak sesuai lagi. Penggunaan data historis secara konvensional, 

seperti penggunaan eksklusif norma-norma iklim dapat membuat infrastruktur 

rentan karena menghasilkan desain dengan kapasitas beban dan adaptif yang 

tidak memadai, atau menghasilkan keputusan perencanaan yang menempatkan 

proyek di lingkungan yang menjadi tidak aman atau sulit untuk dipertahankan 

dari waktu ke waktu.26 

 

49. Bahwa Negara dalam rangka memenuhi kewajiban untuk mengatasi efek 

ekstrateritorial dari perubahan iklim, AMDAL merupakan indikator yang 

digunakan Negara dalam melakukan uji tuntas untuk melihat dampak suatu 

proyek terhadap perubahan iklim; 

 

50. Bahwa AMDAL PLTU Celukan Bawang yang Tidak Valid dan Representatif 

sehingga Cacat Hukum dan Mengandung Kekeliruan dapat diartikan tindakan 

penerbitan Izin Lingkungan Pembangunan PLTU Celukan Bawang tersebut 

melanggar komitmen Internasional Indonesia dalam perubahan iklim dan 

berpotensi menciderai nilai-nilai hak asasi manusia khususnya hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat; 

 

51. Menurut BPS jumlah penduduk Desa Celukan Bawang 5.341 jiwa, dapat 

diartikan jika AMDAL yang Tidak Valid dan Representatif akan menciderai 

sekurang-kurangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sekurang-

kurangnya penduduk Desa Celukan Bawang 5.341 jiwa, warga Pulau Bali secara 

umum bahkan berdampak pada perubahan iklim yang mengganggu 

                                                           
26 Nova Scotia Environment, Guide to Considering Climate Change in Environmental Assessments in Nova Scotia (2011), 

hal. 1-2. 
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pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seluruh warga 

dunia. 

 

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Perwujudan Nilai-Nilai 

Penghormatan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) 

 

52. Konsep negara hukum modern,27 sebagaimana dibakukan dan diperkenalkan 

oleh Lemaire dengan istilah ‘bestuurszorg’,28 atau yang lebih dipopulerkan oleh 

AM Donner sebagaimana yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon dengan sebutan 

‘sociaal rechtstaat’,29 merupakan konsep dimana pemerintah dituntut campur 

tangan dalam pengelolaan urusan rakyatnya. Negara tidak boleh lepas tangan 

terhadap urusan-urusan rakyatnya. Istilah lain dari konsep ini adalah 

‘verzorgingsstaat’,30 atau ‘welfarestate’, atau ‘welvaarstaat’.31 

 

53. Dianutnya konsep negara hukum modern ini dimaksudkan untuk mengakhiri 

penerapan konsep negara hukum klasik (klassieke rechtsstaat)32 yang telah 

mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman – hukum klasik 

dipandang tidak bisa diakomodir lagi di dalam negara hukum modern,33 sebab 

kepentingan yang akan ditangani lebih bersifat kompleks dan multidimensi, 

sehingga apabila tetap ditangani secara individual, akan menyebabkan 

timbulnya ketidakefektifan dan ketidakefisienan akibat tumpang tindihnya 

persoalan yang satu dengan yang lainnya, serta pada akhirnya akan melahirkan 

suasana chaos; 

 

54. Benjamin Mangkoedilaga menyatakan, pembentukan peradilan administrasi 

negara adalah sebuah keniscayaan pelaksanaan demokrasi sebagai buah dari 

                                                           
27 Nomenklatur negara hukum modern dalam literatur hukum disebut juga sebagai negara hukum material, negara 

kesejahteraan, social service state atau an agency of service (negara sebagai alat pelayanan), lihat Mac Iver, The Modern 

State,  Oxford University Press, London, 1950, hlm. 4. 
28 Victor M. Situmorang, Dasar –Dasar Hukum Administrasi Negara, PT Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 18-19. 
29 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 19 
30 S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, 

hlm.133. 
31 Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 99 
32 Konsep negara hukum klasik, secara historis sangat dipengaruhi oleh paham ekonomi liberal yang berlaku pada waktu itu. 

Prinsip terkenal dalam lapangan ekonomi “laissez faire, laissez aller” turut pula diterapkan dalam lapangan ketatanegaraan 

Mengingat dominannya watak liberal dalam konsep negara hukum ini, maka ada sebagian kalangan yang menyebut negara 

hukum pada waktu itu dengan istilah “liberaal-democratische rechtsstaat”, lihat Widodo Ekatjhajana, Pengujian Peraturan 

Perundang–Undangan Menurut UUD 1945, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2007, hlm. 

13. Bandingkan dengan Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar–Pilar Demokrasi, Penerbit Gama Media, Yogyakarta, 1999, 

hlm. 24.   
33 Bachsan Mustafa, 1990, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 13   
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aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, sejalan dengan pemikiran Baharuddin 

Lopa,34 dalam perkembangannya hubungan antara aparatur TUN dengan warga 

negara diharapkan serasi, selaras, seimbang, teratur, sehingga mampu 

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 

NRI Tahun 1945 diantaranya membentuk pemerintahan Indonesia yang 

melindungi hak setiap warga negara, meningkatkan kesejahteraan dan 

kecerdasan rakyat.35; 

 

55. Dengan demikian, putusan tata usaha negara  harus mampu mewujudkan nilai-

nilai penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana 

standar umum pencapaiannya dimuat dalam The Universal Declaration of Human 

Rights 1948 (UDHR). Hal ini sangat penting mengingat kewajiban utama untuk 

menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect), memenuhi 

(obligation to fulfil) HAM setiap warga negara merupakan kewajiban negara. 

Dengan diratifikasinya dua kovenan turunan dari UDHR oleh Indonesia, yaitu 

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 dan The 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 

semakin meneguhkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kewajiban 

utama di bidang HAM. Pembentukan PTUN salah satu tujuan utamanya adalah 

untuk melindungi hak warga Negara dari potensi tindakan penyalahgunaan 

kewenangan oleh Pemerintah; 

 

56. Salah satu perubahan penting dalam PTUN setelah lahirnya UU PTUN 2004 

adalah menyangkut hukum acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) 

huruf b, yaitu dengan memasukkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 

(AUPB) sebagai alasan bagi penggugat untuk memasukkan gugatannya di 

PTUN, apabila hak- haknya dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha 

Negara (KTUN). Sedangkan UU PTUN 1986 sebelumnya tidak secara eksplisit 

mengatur mengenai AUPB ini. Dengan dimasukkannya AUPB ke dalam UU 

PTUN 2004, terlihat adanya keseriusan pembentuk UU dalam menempatkan 

PTUN sebagai alat kontrol tindakan pemerintah dari tindakan atau perbuatan 

sewenang-wenang, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan lainnya 

yang merugikan hak-hak warga Negara; 

 

                                                           
34 Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 1991, hlm. 2.   
35 Disarikan dari Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945   
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57. Penerapan AUPB di lingkungan PTUN, sudah dipraktikkan sejak berlakunya 

UU PTUN 1986 atau jauh sebelum UU PTUN 2004 disahkan. Para hakim ketika 

menerapkan AUPB merujuk pada Pasal 14 jo. Pasal 27 Undang-undang Nomor 

14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Butir V Diktum 

1 Petunjuk Mahkamah Agung (Juklak) tanggal 24 Maret 1992 Nomor: 

052/Td.TUN/II/1992 yang menyebutkan bahwa, “apabila hakim 

mempertimbangkan adanya AAUPB sebagai landasan pembatalan penetapan, 

maka tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusan melainkan cukup dalam 

pertimbangan putusan dengan menyebut asas-asas mana dari AAUPB yang 

dilanggar”36; 

 

58. Berbagai bentuk penyimpangan tindakan pemerintah seperti onrechtmatige 

overheidsdaad (perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah), 

detournement de pouvoir (penyalahgunaan kekuasaan), atau willekeur 

(kesewenang-wenangan), dapat terjadi dan menyebabkan Hak Asasi warga 

negara terlanggar atau terabaikan; 

 

59. Oleh karenanya, tidak mengherankan, jika Belanda dan beberapa negara Eropa 

lainnya menjamin dan mengakui hak atas penerapan prinsip pemerintahan yang 

baik, sebagai bagian dari HAM yang bersifat fundamental (fundamental rights)37; 

 

60. Contohnya Di Belanda, penerapan prinsip AUPB dipengaruhi oleh konsep 

welfare state yang menempatkan penyelenggara pemerintahan sebagai pihak 

yang bertanggungjawab terhadap tercapainya kesejahteraan umum warga 

masyarakat. Untuk mewujudkannya, Pemerintah diberi wewenang campur 

tangan dalam segala urusan yang menyangkut kehidupan masyarakat. 

Wewenang ini tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, 

tetapi dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menggunakan wewenang 

bebas (diskresi). Namun, adakalanya pelanggaran masih dilakukan oleh 

Pemerintah dalam menjalankan perintah undang-undang. Apalagi, jika 

kewenangan itu didasarkan oleh inisiatif sendiri. Hal inilah yang menimbulkan 

                                                           
36 Lihat Bedner, W. Adriaan, 2010. Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Sebuah Studi Sosio-legal, 

Penerjemah Indra Krisnamurti, Ed.1. Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, hlm. 128. 

Lihat juga, Marbun, S. F., 1988. Peradilan Tata Usaha Negara. Liberty.   
37 Lihat Jens-Peter Bonde, The European Union Constitution, Lihat PART II CHARTER OF FUNDAMENTAL 

RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION, Title III. Equality, Art. II-103, the right to get protection from 

maladministration, Art. II-107, impartial tribunal, Art. II-108, the right to defence, Art. II - 109, legality and 

proportionality principles, The Constitution-The Reader-Friendly Edition. 

http://en.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf.   
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kekhawatiran di kalangan warga masyarakat karena potensi terjadinya benturan 

kepentingan antara pemerintah dengan rakyat semakin tinggi; 

 

61. Dalam perkembangannya kemudian, AUPB ini semakin menempati posisi yang 

penting dalam praktik (pengawasan atas) pelaksanaan pemerintahan di Belanda. 

Di dalam undang-undang mengenai hukum administrasi (terakhir adalah ‘Awb’ 

(Algemene wet bestuursrecht) yang mulai digunakan sejak tahun 1992), beberapa 

asas telah ditegaskan secara tegas, meskipun bukan berarti menutup 

penggunaan asas-asas yang tidak tertulis. Menarik untuk dicermati, dalam 

perdebatan yang pernah muncul terkait penyusunan ‘Wet Arbo’ dan, setelah itu, 

‘Wet Arob’ (Wet beroep administratieve beschikkingen) sebelum lahirnya Awb, 

legitimasi penerapan AUPB (kewenangan pengadilan untuk menguji 

tindakan/keputusan pemerintah) ini telah dikukuhkan dengan diakuinya 

sebagai suatu norma hukum (efektif) – jadi bukan sekedar norma etika saja;38 

 

Penerbitan Izin Lingkungan Pembangunan PLTU Celukan Bawang bertentangan 

dengan Asas Kepentingan Umum 

 

62. Bahwa yang menjadi Izin Lingkungan Pembangunan PLTU Celukan Bawang  

Tata Usaha Negara dalam perkara ini (selanjutnya disebut Izin Lingkungan 

Pembangunan PLTU Celukan Bawang) adalah: Surat Keputusan Gubernur Bali 

Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang IZIN LINGKUNGAN HIDUP 

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PT. PLTU 

CELUKAN BAWANG DI DESA CELUKAN BAWANG KECAMATAN 

GEROGAK, KABUPATEN BULELENG, tertanggal 28 April 2017; 

 

63. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-

A/DISPMPT tentang IZIN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN 

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PT. PLTU CELUKAN 

BAWANG DI DESA CELUKAN BAWANG KECAMATAN GEROGAK, 

KABUPATEN BULELENG, tertanggal 28 April 2017, merupakan Izin 

Lingkungan Pembangunan PLTU Celukan Bawang yang telah memenuhi unsur 

konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU 

No. 51 Tahun 2009; 

                                                           
38 van Wijk, Konijnenbelt, van Male, hlm. 273. Salah satu literatur yang cukup berpengaruh adalah I. Samkalden 

& G.J. Wiarda, Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, disampaikan pada rapat umum anggota 

‘Perkumpulan Hukum Administrasi’, 30 Mei 1952.   
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64. Dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-

A/DISPMPT tentang IZIN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PT. PLTU CELUKAN

BAWANG DI DESA CELUKAN BAWANG KECAMATAN GEROGAK,

KABUPATEN BULELENG, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang

harus sesuai dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Anti KKN 1999)

yang didalamnya memuait Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

65. Namun, dalam faktanya Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-

A/DISPMPT  tentang IZIN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PT. PLTU CELUKAN

BAWANG DI DESA CELUKAN BAWANG KECAMATAN GEROGAK,

KABUPATEN BULELENG tidak memenuhi Asas Kepentingan Umum karena

Pemerakarsa PT.PLTU Celukan Bawang tidak pernah melakukan kegiatan

Konsultasi Publik, padahal dalam kegiatan Konsultasi Publik tersebut terbuka

peluang bagi perwakilan masyarakat terdampak, khususnya PENGGUGAT I, II

dan III terlibat dalam Komisi Penilai AMDAL;

66. Berdasarkan perbandingan 7 UU menurut Tabel 6.2, ditemukan hanya 4 UU

yang menganut asas kepentingan umum, yaitu, UU Anti KKN 1999, UU AP 2014,

UU Pemda 2014, UU PB 2009. Penjelasan mengenai asas kepentingan umum

menurut 4 UU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas kepentingan umum menurut UU Anti KKN 1999 adalah asas yang

mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif,

dan selektif.

b. Asas kepentingan umum menurut UU AP 2014 adalah asas yang

mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang

aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

c. Asas kepentingan umum menurut UU Pemda 2014 adalah asas yang

mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif,

dan selektif.

d. Asas kepentingan umum menurut UU PB 2009 adalah pemberian pelayanan

tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
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67. Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur-unsur pokok yang membentuk asas 

kepentingan umum menurut UU Anti KKN 1999 adalah: Mendahulukan 

kesejahteraan umum; dan Dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; 

 

68. Sedangkan unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum 

menurut UU AP 2014 adalah: Mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan 

umum; dan Dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak 

diskriminatif;  

 

69. Selanjutnya unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum 

menurut UU Pemda 2014 adalah: Mendahulukan kesejahteraan umum; dan 

dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; 

 

70. Sedangkan unsur-unsur yang termuat di dalam asas kepentingan umum 

menurut UU PB 2009 adalah: Pemberian pelayanan; dan tidak boleh 

mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan; 

 

71. Meskipun ada sedikit perbedaan unsur-unsur yang termuat dalam asas 

kepastian hukum yang dianut oleh 4 (empat) undang-undang tersebut karena 

ruang lingkup dan obyek dari 4 (empat) UU tersebut berbeda, namun secara 

substansial, tujuan dan semangatnya adalah sama. Hanya saja redaksional 

kalimatnya saja yang dikonstruksikan berbeda, namun substansi maknanya 

sama. UU Pemda 2014, UU Anti KKN 1999, UU AP 2014 menekankan kepada 

tanggung jawab Penyelenggara Negara/ Penyelenggara Pemerintahan untuk 

mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan 

selektif, dan tidak diskriminatif. Sedangkan UU PB 2009 menekankan kepada 

larangan Penyelenggara Negara/Pemerintahan untuk tidak boleh 

mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. 

 

72. Secara prinsipiil, asas penyelenggaraan kepentingan umum itu menghendaki 

agar dalam setiap keputusan yang merupakan perwujudan dari 

penyelenggaraan tugas pokok pejabat/instansi, selalu mengutamakan 

kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.39 Prof. Kuntjoro 

Purbopranoto berpandangan bahwa kelemahan asas kepastian legalitas yang 

kaku dan membutuhkan waktu lama untuk melakukan perubahan, sementara 

                                                           
39 Safri Nugraha, Laporan Akhir (…), Op cit, hlm. 13.   
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dinamika kehidupan orang banyak terus bergerak dan mengalami perubahan 

yang cepat, sehingga sering kali Pemerintah bertindak atau mengeluarkan 

KTUN berdasarkan kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan 

umum.40 

73. Asas kepentingan umum sangat penting posisinya dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Prinsip ini penting bagi aparatur pemerintah sebagai pelayan

masyarakat, yaitu harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara

memahami dan menampung harapan dan keinginan masyarakat secara cermat.

Prinsip ini menuntut agar dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,

pihak pemerintah (aparatur) selalu mengutamakan kepentingan umum

daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu.

Kepentingan umum mengatasi kepentingan pribadi, bukan berarti kepentingan

pribadi tidak diakui keberadaannya sebagai hakikat individu manusia. Akan

tetapi dalam kepentingan umum terdapat pembatasan terhadap kepentingan

pribadi, karena kepentingan itu pada hakikatnya tercakup dalam kepentingan

masyarakat dan kepentingan nasional yang berlandaskan azas keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan umum mengandung makna bahwa

kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan seluruh rakyat (masyarakat). Dalam hubungan ini kebijakan yang

dibuat adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, bukan

kepentingan sekelompok orang ataupun karena ada kaitan keluarga/suku

bahkan agama/kepercayaan.41

74. Bahwa PP No 27 tahun 2012, dalam pasal 9 ayat (2) huruf b junto Bab II Lampiran

PermenLH No. 17 tahun 2012 telah mewajibkan Pemrakarsa untuk melakukan

kegiatan Konsultasi Publik terhadap masyarakat yang terkena dampak,

masyarakat pemerhati lingkungan dan masyarakat yang atas segala bentuk

keputusan dalam proses AMDAL; Indikator yang dipakai untuk mengetahui

menguji hal tersebut ialah konsultasi publik;

75. Syarat suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat disebut sesuai dengan

Asas Kepentingan Umum jika tidak mendahulukan kesejahteraan dan

kemanfaatan umum; dan dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan

40 Ridwan H.R., 2008. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 277.   
41 Idup Suhady, Kepemerintahan yang Baik, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, Lembaga Administrasi 

Negara – Republik Indonesia, 2009, hlm. 23 
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tidak diskriminatif. Indikator yang dipakai untuk mengetahui menguji hal 

tersebut ialah konsultasi publik; 

 

76. Bahwa sejak pembangunan Tahap Pertama atau Tahap I PLTU Celukan Bawang 

sudah mengalami penolakan. Tahun 2005 warga mendengar bahwa kegiatan 

pendataan dan pengukuran lahan akan di peruntukkan untuk pembangunan 

pabrik. Mendengar informasi tersebut, sebagian warga yang mempunyai tanah 

di area Celukan Bawang namun tidak bertempat tinggal di Desa Celukan 

Bawang menjual tanahnya, sehingga membuat harga jual tanah mengalami 

kenaikan. Dari proses kenaikan harga tanah tersebut, warga baru mengetahui 

bahwa akan dibangun PLTU di Banjar dinas Pungkukan. Sedangkan pada saat 

itu lahan yang telah dikuasai oleh pihak Perusahaan sudah mencapai 20 Ha. 

Setelah semua warga mengetahui rencana pembangunan PLTU, pihak 

perusahaan dan Pemda Buleleng melakukan kegiatan sosialisasi kepada warga 

tentang rencana pembangunan PLTU; 

 

77. Bahwa pada pembangunan Tahap I PLTU Celukan Bawang, kegiatan sosialisasi 

pertama yang dilakukan oleh perusahaan dan Pemda Buleleng tidak berjalan 

lancar karena ada penolakan dari warga. Kemudian dilakukan sosialisasi ke dua 

dan warga masih menolak untuk pembangunan PLTU, namun pihak 

perusahaan dengan teamnya terus melakukan negosiasi ke warga; 

 

78. Tahun 2007 hingga 2011, perwakilan perusahaan melakukan negosiasi 

masyarakat karena konpensasi berjalan tidak baik bahkan sempat diwarnai 

dengan warga melakukan aksi demonstrsi ke perusahaan untuk menuntut 

penyelesaian sertifikat tanah di tempat yang baru; 

 

79. Bahwa ketika 2013, warga melakukan protes ke pihak perusahaan/PT.GEB 

karena pada saat aktifitas pembangunan kontruksi PLTU terdengar suara bising 

dan getaran keras pemasangan paku bumi sehingga membuat sebagian tembok 

rumah warga menjadi retak. Pada saat yang sama salah satu kelompok nelayan 

di Banjar Dinas Berombong Celukan Bawang, melakukan aksi demonstrasi 

untuk menutut ganti rugi atas pengerukan sebagaian pesisir laut Celukan 

Bawang karena berdampak terhadap aktivitas tangkapan nelayan; 

 



26 
 

80. Meski belum selesai dampak negatif PLTU I kepada nelayan dan warga, 

kemudian muncul rencana pembangunan PLTU tahap ke II. Hal tersebut 

diketahui lewat Website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sudah terdapat 

pengumuman tentang permohonan izin lingkungan rencana pembangunan 

PLTU Celukan Bawang pada hari jumat 07 Oktober 2016 dengan Nomor; 414 

Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BLH Bali/Ketua Komisi Penilai 

Amdal; 

 

81. Bahwa warga masyarakat sekitar dan nelayan yang mungkin terdampak tidak 

mengetahui sama sekali rencana ekspansi PLTU Celukan Bawang tahap II. 

Seharusnya warga sangat berhak mengetahui informasi dari awal rencana 

ekspansi/pembangunan PLTU tahap ke II, karena berdasarkan PP No. 2 Tahun 

2012 Tentang Izin Lingkungan, bahwa proses penyusunan, penilaian AMDAL 

hingga pengumuman izin lingkungan warga terdampak harus diberikan 

informasi dan dilibatkan; 

 

82. Dalam hal Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT  

tentang IZIN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT 

LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PT. PLTU CELUKAN BAWANG DI DESA 

CELUKAN BAWANG KECAMATAN GEROGAK, KABUPATEN BULELENG 

diterbitkan tanpa konsultasi publik berarti Keputusan Tata Usaha Negara 

tersebut diterbitkan tanpa memenuhi Asas Kepentingan Umum; 

 

83. Penerbitan IZIN LINGKUNGAN HIDUP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT 

LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) PT. PLTU CELUKAN BAWANG DI DESA 

CELUKAN BAWANG KECAMATAN GEROGAK, KABUPATEN BULELENG 

melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan bentuk 

penyimpangan tindakan pemerintah seperti onrechtmatige overheidsdaad 

(perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah), detournement de 

pouvoir (penyalahgunaan kekuasaan), atau willekeur (kesewenang-wenangan), 

yang apabila  terjadi akan menyebabkan Hak Asasi warga negara terlanggar atau 

terabaikan. 
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E. REKOMENDASI 

84. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hal yang penting

dimiliki setiap individu untuk dapat hidup  dengan sehat dan menjamin

keberadaan, harkat, martabat kemuliaan kemanusiaan serta menjaga

keharmonisan kehidupan;

85. Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak dapat dijaga tanpa penghormatan

atas HAM, dan HAM tidak bisa diperoleh tanpa lingkungan hidup yang baik

dan aman. Penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM

sangat bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan layak huni;

86. Bahwa Indonesia telah menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

dalam Konstitusinya yaitu Pasal 28H (1) UUD 1945 menyebutkan: ”Setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan”. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: “Perekonomian nasional

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional”;

87. Indonesia merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang

pada Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia diadakan mulai tanggal 5

Juni 1972 sampai 16 Juni 1972 menelurkan Deklarasi Stockhom yang

menerangkan "hak mendasar untuk kebebasan, kesetaraan dan kondisi

kehidupan yang memadai, dalam lingkungan kualitas yang memungkinkan

kehidupan yang bermartabat dan sejahtera;

88. Dalam rangka berpartisipasi dalam pencegahan perubahan iklim yang akan

memperburuk kualitas lingkungan hidup maka komitmen perubahan iklim

internasional Indonesia diuraikan dalam Kontribusi yang Ditentukan secara
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Nasional (NDC)42 dan Perjanjian Paris. NDC Indonesia mencakup target 

pengurangan unilateral sebesar 29% di bawah emisi gas rumah kaca “normal” 

(termasuk LULUCF43) pada tahun 2030, ditambah target pengurangan bersyarat 

sebesar 41% dengan dukungan internasional yang cukup. Indonesia meratifikasi 

Perjanjian Paris pada bulan Oktober 2016, mengulangi janji pengurangan emisi 

sebesar 29% yang dimasukkan dalam NDC-nya. Penilaian dampak perubahan 

iklim adalah alat penting untuk mengelola tingkat emisi nasional agar sesuai 

dengan target pengurangan ini karena memungkinkan pembuat kebijakan 

untuk memahami bagaimana dan dalam hal apa emisi dan dampak proyek yang 

diproyeksikan akan menghambat pemenuhan komitmen NDC atau Perjanjian 

Paris Indonesia saat ini; 

 

89. Bahwa AMDAL PLTU Celukan Bawang yang Tidak Valid dan Representatif 

sehingga Cacat Hukum dan Mengandung Kekeliruan dapat diartikan tindakan 

penerbitan Izin Lingkungan Pembangunan PLTU Celukan Bawang tersebut 

melanggar komitmen Internasional Indonesia dalam perubahan iklim dan 

berpotensi menciderai nilai-nilai hak asasi manusia khususnya hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat; 

 

90. Menurut BPS jumlah penduduk Desa Celukan Bawang 5.341 jiwa, dapat 

diartikan jika AMDAL yang Tidak Valid dan Representatif akan menciderai 

sekurang-kurangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sekurang-

kurangnya penduduk Desa Celukan Bawang 5.341 jiwa, warga Pulau Bali secara 

umum bahkan berdampak pada perubahan iklim yang mengganggu 

pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seluruh warga 

dunia; 

 

91. Bahwa putusan tata usaha negara  harus mampu mewujudkan nilai-nilai 

penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana 

standar umum pencapaiannya dimuat dalam The Universal Declaration of Human 

Rights 1948 (UDHR). Hal ini sangat penting mengingat kewajiban utama untuk 

menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect), memenuhi 

(obligation to fulfil) HAM setiap warga negara merupakan kewajiban negara. 

                                                           
42http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Indonesia/1/INDC_REPUBLIC%20OF%20INDON

ESIA.pdf. diakses pada 30 Juli 2018 
43 LULUCF mengacu pada emisi dan serapan gas rumah kaca yang terkait dengan penggunaan lahan yang disebabkan oleh 

manusia, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan. 

http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Indonesia/1/INDC_REPUBLIC%20OF%20INDONESIA.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Indonesia/1/INDC_REPUBLIC%20OF%20INDONESIA.pdf
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Dengan diratifikasinya dua kovenan turunan dari UDHR oleh Indonesia yaitu 

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 dan The 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 

semakin meneguhkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kewajiban 

utama di bidang HAM. Pembentukan PTUN salah satu tujuan utamanya adalah 

untuk melindungi hak warga Negara dari potensi tindakan penyalahgunaan 

kewenangan oleh Pemerintah; 

 

92. Dalam hal Izin Lingkungan PLTU Celukan Bawang yang diterbitkan tanpa 

konsultasi publik berarti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan 

tanpa memenuhi Asas Kepentingan Umum merupakan bentuk penyimpangan 

tindakan pemerintah dan dapat dikategorikan sebagai onrechtmatige 

overheidsdaad (perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah), 

detournement de pouvoir (penyalahgunaan kekuasaan), atau willekeur 

(kesewenang-wenangan), yang apabila  terjadi akan menyebabkan Hak Asasi 

warga negara terlanggar atau terabaikan. 
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PROFIL ELSAM 

 

 
 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat 

ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak 

Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha 

menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak 

asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat 

perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui 

pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).  

 

VISI: Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan 

menghormati hak asasi manusia. 

 

MISI: Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi 

manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak 

terpisahkan.  

 

KEGIATAN UTAMA: 1) Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi 

manusia; 2) Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 3) Pendidikan dan 

pelatihan hak asasi manusia; 4) Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia 

 

PROGRAM KERJA: 1) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam 

kebijakan dan hukum negara; 2) pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam 

kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat local; dan 3) 

penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia 

 

 

Alamat : 

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510 

Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519,  

Surel: office@elsam.or.id Laman: www.elsam.or.id  

Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary 

Facebook: www.facebook.com/elsamjkt  
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