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 DILEMA ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 

Oleh: Alifia Aisya Hikma 

 

Munculnya corona virus di Indonesia memupuk keresahan bagi masyarakat. 

Virus yang telah ditetapkan oleh Word Health Organization sebagai pandemi global 

ini dapat menyebabkan penyakit yang bernama Corona Virus Disease (Covid-19) 

(WHO, 2020). Pandemi ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk pada 

pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Kisruh dari fenomena 

overcrowded di lapas dan rumah tahanan selama momentum pandemi Covid-19 

menghadiri lini kehidupan, tentunya menjadi ironi tak terbatas bagi kita sebagai 

masyarakat yang hidup di dalam sebuah negara hukum. 

Overcrowded terjadi di lapas dan rutan yang disebabkan oleh jumlah 

narapidana melebihi kapasitas yang telah disediakan. Jumlah lapas dan rutan di 

seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. 

Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang sehingga 

mengakibatkan overcrowded hingga 107% (Anwar, 2020). Hal ini berdampak 

terhadap dikeluarkannya kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi Covid-

19 yang dilatar belakangi oleh kekhawatiran pemerintah terhadap hak-hak 

narapidana yang mendekam di lapas dan rutan overcrowded. 

Legalitas kebijakan tersebut telah secara jelas dan tegas diatur dalam 

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.19.PK.01.01.04 Tahun 2020 

tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Integrasi dan 

Asimilasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 

yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Secara normatif, 

asimilasi dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Permasyarakatan ada;aj proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak 

Didik Pemasyarakatan dalam lingkungan masyarakat (Titaley, Ditjenpas, 2020). 

Kebijakan asimilasi ini mendatangkan dilema bagi para penegak hukum karena 
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jika tidak dilaksanakan, maka Covid-19 sangat rentan penularannya di lapas dan 

rutan overcrowded. 

Asimilasi diberikan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain 

tindak pidana terorisme, narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 

keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia, serta kejahatan transnasional 

terorganisasi, warga negara asing (Titaley, Ditjenpas, 2020). Dengan diterapkannya 

kebijakan ini, maka pada beberapa waktu yang lalu, Sebanyak 39.876 narapidana 

di Indonesia kembali dibebaskan karena pandemi Covid- 19 (Ariefana & 

Hidayat, 2020). Faktor utama dari dikeluarkannya kebijakan ini adalah karena 

terjadinya overcrowded di lapas dan rutan. 

Overcrowded berpengaruh terhadap rendahnya pemenuhan hak-hak 

narapidana serta adanya peluang terjadinya kekerasan oleh sipir yang kewalahan 

dalam melaksanakan tugasnya karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah 

SDM dan jumlah tahanan dan narapidana. Overcrowded menimbulkan berbagai 

keterbatasan sehingga tujuan pemasyarakatan belum dapat tercapai, contohnya 

program rehabilitasi untuk narapidana yang terbatas sehingga tidak semua 

narapidana memiliki kesempatan untuk mengikuti program tersebut yang 

menyebabkan narapidana tidak cukup siap untuk kembali dalam lingkungan 

masyarakat (Latifah M. , 2019). 

 

Narapidana yang tidak cukup siap untuk kembali dalam lingkungan 

masyarakat berdampak terhadap terjadinya kejahatan berulang yang dilakukan oleh 

narapidana yang telah bebas. Dilihat dari deretan aksi kriminal di berbagai daerah, 

terungkap bahwa para pelaku merupakan narapidana yang bebas melalui program 

asimilasi. Seperti halnya yang terjadi di Riau, terdapat 19 orang yang diamankan 

dan diduga merupakan tahanan yang bebas melalui program asimilasi tersebut. 19 

orang tersebut melakukan aksi kriminalitas yang beragam. Seperti  tiga orang 

ditangkap lantaran melakukan pencurian dengan kekerasan, sembilan orang 

ditangkap dengan kasus pencurian dengan pemberatan, dan satu orang melakukan 

penggelapan. Kemudian, ada empat orang yang melakukan pencurian kendaraan 

bermotor, satu orang melakukan tindakan melawan pejabat yang 
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berwenang serta satu orang lagi diamankan karena memiliki, menguasai, dan 

menyimpan senjata api tanpa dilengkapi izin (Sani, 2020). 

 

Peristiwa tersebut menambah keresahan masyarakat dan menimbulkan 

stigma terhadap narapidana yang bebas melalui kebijakan asimilasi tersebut. 

Mengacu pada Pasal 44 ayat (1) Permenkumham No.3 Tahun 2018, narapidana 

yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat, antara lain yaitu: 1) 

Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin 

dalam kurung waktu 6 (enam) bulan terakhir; 2) Aktif mengikuti program 

pembinaan dengan baik; dan 3) Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana. 

Namun, ternyata ketiga syarat ini belum dapat menjamin kesiapan narapidana untuk 

berbaur dan menghilangkan stigma sosial dalam kehidupan masyarakat. 

Pembenahan dan pembinaan kapasitas di SDM di lapas perlu ditingkatkan agar 

jumlah dan kualitas SDM sesuai dengan jumlah tahanan dan narapidana yang ada 

di lapas dan rutan sehingga tahanan dan narapidana dapat terus diawasi dan 

dipenuhi hak-haknya. 

 

Oleh karena itu, pembinaan dengan pendekatan Emotional Spiritual Quotient 

(ESQ) sangat dibutuhkan. ESQ adalah gabungan EQ dan SQ yang  berarti 

penggabungan antara pengendalian kecerdasan emosional dan spiritual. Konsep ini 

ditawarkan oleh Ary Ginanjar Agustian (Kanwil Sumbar, 2019). Melalui 

pendekatan tersebut, maka diharapkan narapidana yang bebas telah memiliki bekal 

untuk kembali melangsungkan hidup dan diterima di lingkungan masyarakat. Selain 

pembinaan dengan pendekatan ESQ, Penta Helix Collaboration juga diperlukan 

dalam pembinaan di lapas dan rutan sehingga ada perbaikan permasalahan sosial 

berupa stigma seperti labelling terhadap mantan narapidana. Sebagai upaya 

mencegah terjadinya overcrowded, sistem pendekatan Restorative Justice dapat 

dipertimbangkan. 

 

Hukuman penjara yang marak digunakan pemerintah dalam proses 

penegakan hukum merupakan penyebab utama rentannya penularan penyakit di 

lapas overcrowded. Besarnya presentase hukuman penjara dan sanksi pidana dalam 

peraturan perundang-undangan tidak diimbangi dengan sarana dan 
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prasarana yang mencukupi. Kelebihan kapasitas dalam lapas dan rutan di Indonesia 

akan selalu terjadi apabila pemerintah tidak mengubah kebijakan penegakan hukum 

yang masih didominasi hukuman penjara (Wurnasari, Larasati, Fortunata, & 

Santoso, 2020). 

 

Munculnya pandemi Covid-19 berdampak pada dikeluarkannya kebijakan 

asimilasi narapidana oleh pemerintah yang didasarkan atas kekhawatiran 

pemerintah terhadap rentannya penyebaran virus di lapas dan rutan overcrowded. 

Namun, kebijakan ini berkontribusi pada meningkatnya aksi kriminalitas yang 

dilakukan oleh narapidana yang bebas sehingga menimbulkan stigma dalam 

masyarakat. Sebagai bentuk evaluasi di masa yang akan datang dalam fenomena 

overcrowded, maka diperlukan penegakan pembebasan bersyarat yang lebih efektif 

khususnya dalam masa pandemi. 

Dalam hal ini pembinaan dengan pendekatan ESQ, Penta Helix 

Collaboration, dan sistem pendekatan Restorative Justice dapat dipertimbangkan 

untuk mencegah stigma dalam masyarakat, mengoptimalkan kualitas SDM serta 

sebagai upaya untuk mencegah overcrowded di lapas dan rutan. Selain itu, 

penggunaan aplikasi Polisiku yang diluncurkan oleh Kepolisian Negara Republik 

Indonesia pada tahun 2016 dapat menjadi alternatif dalam mencegah dan 

menanggulangi peningkatan aksi kriminalitas yang merupakan dampak 

dikeluarkannya kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi Covid-19. 

Namun, aplikasi ini belum diketahui oleh masyarakat luas, terbukti dengan jumlah 

pengunduh di App Store yang hanya sebanyak 22 pengunduh. Oleh karena itu, perlu 

sosialisasi lebih lanjut agar aplikasi ini dapat diketahui dan berguna bagi 

masyarakat. 
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JAMINAN PELAYANAN ABORSI YANG AMAN BAGI KORBAN PEMERKOSAAN 

DI INDONESIA 

Oleh: Maulidyah Armala Yasmin 

Aborsi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, tetapi apakah kita tahu 

benar makna kata aborsi itu sendiri? Aborsi diadaptasi dari kata Abortion dalam Bahasa Inggris 

yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi aborsi dalam dua arti sekaligus. Aborsi 

menurut Black’s Law Dictionary adalah:1 

“The artificial or spontaneous termination of a pregnancy before the embryo or foetus can 

survive on its own outside a woman’s uterus.” 

Sehingga dapat dipahami bahwa keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus 

semata-mata bukan karena terjadi secara alami (spontan). Tapi juga karena disengaja atau 

terjadi karena adanya campur tangan (provokasi/intervensi) manusia. Oleh karena itu, aborsi 

jenis kedua ini sering juga disebut sebagai induced abortion.2 

Salah satu faktor penyebab dilakukannya aborsi adalah karena Kehamilan Tidak 

Diinginkan (KTD), bisa jadi karena pasangan menikah yang karena kehamilan tersebut 

mengancam nyawa sang ibu bahkan kemungkinan terburuknya adalah karena tindakan 

perkosaan. Perkosa dan memerkosa menurut KBBI adalah, menundukkan dng kekerasan; 

memaksa dng kekerasan; menggagahi; merogol. 

Fakta di Lapangan 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menerbitkan standar layanan aborsi aman. 

WHO dan Guttmacher Institute pada 2017 menerbitkan laporan yang menggambarkan kondisi 

aborsi di seluruh dunia antara 2010-2014. Diperkirakan ada 55,7 juta aborsi setiap tahun. 

Proporsi antara akses aborsi aman dan tak aman hampir seimbang.  

Dari jumlah itu, 30,6 juta adalah praktik aborsi aman, sementara 25,1 juta aborsi masuk 

indikasi tidak aman dengan persentase 17,1 juta praktik kurang aman dan 8 juta paling tidak 

aman. Dari total jumlah aborsi tak aman itu, 24,3 juta (97%) terjadi di negara berkembang 

 
1 Black’s Law Dictionary, 2020, dilihat 22 Februari 2021. <https://thelawdictionary.org/search2/?cx=partner-pub-

2225482417208543%3A5634069718&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=abortion&x=0&y=0>  
2 Riska Carolina, 2020, Aborsi dalam Kerangka RKUHP dan UU Kesehatan, dilihat 22 Februari 2021. 

<https://pkbi-diy.info/aborsi/>  

https://thelawdictionary.org/search2/?cx=partner-pub-2225482417208543%3A5634069718&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=abortion&x=0&y=0
https://thelawdictionary.org/search2/?cx=partner-pub-2225482417208543%3A5634069718&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=abortion&x=0&y=0
https://pkbi-diy.info/aborsi/
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seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Semakin ketat aturan aborsi suatu negara, angka aborsi 

tak aman semakin tinggi. 

Secara global, ada sekitar 67,9 ribu perempuan meninggal setiap tahun karena praktik 

aborsi tidak aman, mengambil porsi 13 persen angka kematian ibu di dunia. Selain itu, ada 5,3 

juta perempuan menderita cacat sementara atau permanen akibat aborsi tak aman, suatu kondisi 

miris yang terjadi juga di Indonesia. Dari data konseling yang masuk ke PKBI, sekitar 43,7% 

telah melakukan upaya penghentian kehamilan dengan cara yang berisiko sebelum mengakses 

layanan konseling PKBI; meminum obat-obatan atau jamu (39,1%), tindakan dari staf medis 

(3,1%), datang ke dukun pijat (0,2%), dan tindakan lain seperti meloncatloncat dan minuman 

alkohol (1,4%).3 

Dilansir dari suara.com, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat setidaknya 

ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan baik dalam ranah 

personal maupun publik sepanjang 2011 hingga 2019. Bahkan Komnas Perempuan menyebut 

setiap dua jam sekali setidaknya ada tiga perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan 

seksual.4 

Dari sekian angka yang telah disebutkan, sangat mungkin menghasilkan Kehamilan 

Tidak Diinginkan (KTD) yang disebabkan oleh tindakan pemerkosaan. Jadi apa yang bisa 

dilakukan oleh para korban yang hamil tersebut? Bagaimana dengan perlindungan hukum 

Indonesia terhadap korban pemerkosaan tersebut? 

Pertama yang dapat dilakukan oleh korban pemerkosaan tersebut adalah melapor ke 

pihak berwajib agar dapat segera menangkap pelaku pemerkosaannya dan melakukan 

serangkaian pemeriksaan untuk dijadikan bukti. Tetapi hal tersebut tidak semudah 

mengucapkannya, mengingat stigma masyarakat terhadap korban pemerkosaan di Indonesia 

sangatlah buruk. Sehingga hal tersebut menyebabkan keengganan pada si korban untuk 

melaporkan pemerkosaan yang menimpanya. 

Perempuan korban pemerkosaan yang hamil akan dihadapkan oleh dua pilihan berat 

yang harus diemban selama hidupnya. Apabila ingin menggugurkan kandungannya, negara 

tidak mengizinkannya. Disisi lain, perempuan korban perkosaan diminta untuk menikah 

 
3 Aditya Widya Putri, 2019, Sangat Penting Mendapatkan Layanan Aborsi Aman, dilihat 10 Maret 2021. 

<https://tirto.id/sangat-penting-mendapatkan-layanan-aborsi-aman-dhMT>  
4 Santoso, B dan Sari, RRN, 2020, Komnas : Tiap 2 Jam, 3 Perempuan Indonesia Alami Kekerasan Sesual, dilihat 

28 Februari 2021. <https://www.suara.com/news/2020/05/14/043837/komnas-tiap-2-jam-3-perempuan-

indonesia-alami-kekerasan-seksual?page=all>  

https://tirto.id/sangat-penting-mendapatkan-layanan-aborsi-aman-dhMT
https://www.suara.com/news/2020/05/14/043837/komnas-tiap-2-jam-3-perempuan-indonesia-alami-kekerasan-seksual?page=all
https://www.suara.com/news/2020/05/14/043837/komnas-tiap-2-jam-3-perempuan-indonesia-alami-kekerasan-seksual?page=all
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dengan pemerkosanya. Pertanyaannya, apakah mungkin bagi perempuan korban pemerkosaan 

membangun bahtera rumah tangga dengan seseorang yang telah merampas kesuciannya secara 

tidak diinginkan? Secara psikologis, mental korban sudah terganggu oleh peristiwa yang tidak 

diinginkan tersebut. Korban merasa marah dan jengkel kepada pelaku. Pada korban lain, selain 

merasa sedih, marah, jengkel dan tidak berdaya menghadapi kejadian tersebut, jangka 

panjangnya korban merasa tertekan dan memiliki keinginan untuk bunuh diri.5 

Maka dari itu, sangat kecil keinginan korban perkosaan untuk membangun rumah 

tangga dengan pemerkosanya. Dilain sisi, tidak mudah bagi seorang perempuan korban 

pemerkosaan memperoleh suami, mengingat label yang sudah menempel pada diri si korban. 

Implikasi dari Tindakan Aborsi yang Tidak Aman 

Menurut Guttmacher Institute, aborsi yang tidak aman dapat menyebabkan komplikasi-

komplikasi yang tak terduga dan kematian. Di Indonesia estimasi terbaru untuk kematian yang 

berkaitan dengan aborsi tidak tersedia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan 

bahwa aborsi yang tidak aman bertanggung jawab terhadap 14% dari kematian ibu di Asia 

Tenggara, tetapi untuk negara-negara di Asia Tenggara dengan hukum aborsi yang sangat 

ketat, maka angka kematian ibu karena aborsi meningkat menjadi 16% (termasuk Indonesia).6 

Diduga bahwa terjadinya komplikasi-komplikasi dari aborsi yang tidak aman adalah 

jauh lebih tinggi dari kemungkinan terjadinya kematian. Dalam hal ini jumlah untuk Indonesia 

juga tidak tersedia, tetapi untuk Asia Tenggara diestimasikan bahwa tiga dari setiap 1,000 

perempuan yang berusia 15-44 tahun dirawat di rumah sakit setiap tahunnya karena komplikasi 

yang berhubungan dengan aborsi.7 

Ketentuan Hukum Tentang Pemberlakuan Aborsi di Indonesia 

Bicara tentang tindakan pemerkosaan yang menyebabkan Kehamilan Tidak Diinginkan 

(KTD), hal ini belum umum di Indonesia. Padahal hal tersebut disebutkan dalam beberapa 

peraturan di Indonesia. Salah satunya pada Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, lebih khususnya diatur pada Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77. 

 
5 Ekandari, Mustaqfirin, dan Faturochman. (2001). Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya, Jurnal 

Psikologi 2001, No. 1, 1 – 18, hal. 7-8 
6 Aborsi Tidak Aman: Estimasi Global dan Regional dari Insiden Aborsi Tidak Aman dan Kematian yang 

Berkaitan pada tahun 2003. (Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion 

and Associated Mortality in 2003). (2007). Badan Kesehatan Dunia (WHO), edisi kelima 
7 Singh S. (2006). Perawatan di rumah sakit karena aborsi yang tidak aman: estimasi dari 13 negara berkembang 

(Hospital admissions resulting from unsafe abortion: estimate from 13 developing countries 
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Pasal 75, 76, dan 77 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa 

larangan aborsi dikecualikan untuk kedaruratan medis dan untuk korban perkosaan. Pada pasal 

75 ayat (2) menyebutkan tentang pengecualian larangan tindakan aborsi yaitu terhadap adanya 

indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam 

nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, 

maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar 

kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi 

korban perkosaan. 

Kemudian pada Pasal 76 mengatur tentang bagaimana standar tindakan aborsi 

seharusnya dilakukan. Bagi yang akan menerima aborsi, usia kehamilan adalah sebelum 

berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal 

kedaruratan medis. Kemudian pihak yang dapat melakukan aborsi adalah tenaga kesehatan 

yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh 

menteri. Selanjutnya aborsi dilakukan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan dan 

dengan izin suami, kecuali korban perkosaan. Dan yang paling penting adalah penyedia 

layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. 

Poin yang perlu digarisbawahi adalah poin pengecualian tindakan aborsi pada Pasal 75 

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, apabila pengecualian yang diberikan mengharuskan 

adanya trauma psikologis yang dialami korban pemerkosaan sepertinya akan menimbulkan 

tanda tanya besar. Mengapa? Adakah korban pemerkosaan yang tidak mengalami trauma 

psikologis? Terlepas dari korban tersebut hamil atau tidak, korban pemerkosaan mana yang 

tidak mengalami trauma psikologis? Perkosaan adalah hal yang tidak pernah diminta, tidak 

pernah disangka-sangka, sehingga sangat jelas pemerkosaan akan menggangu psikologis 

korban pemerkosaan. 

Tetapi apakah hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan aborsi di Indonesia khususnya 

para korban pemerkosaan? Apakah benar negara mengakomodasi hal tersebut? Hal ini seakan-

akan diabaikan oleh negara, padahal pelayanan aborsi yang aman adalah hak yang harus 

diberikan terhadap korban pemerkosaan di Indonesia. Disamping membutuhkan konseling dan 

perawatan psikologis untuk memulihkan psikologi korban, perhatian negara terhadap KTD 

yang disebabkan oleh pemerkosaan harus menjadi perhatian lebih. 

Mengapa demikian? Pemerkosaan adalah sesuatu yang tidak pernah diminta, 

ditunjukkan dengan angka yang terus meningkat setiap tahunnya contohnya menurut data 
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Komisi Nasional Perempuan di Indonesia pada tahun 2016, dari 25.213 responden yang 

disurvei secara daring, sekitar 6,5 persen – atau 1.636 orang – mengatakan mereka pernah 

diperkosa dan dari jumlah itu, 93 persen mengatakan mereka tidak melaporkan kejahatan 

tersebut, karena takut akibat-akibatnya.8 

Dari angka tersebut, kita bisa melihat bahwa selain karena stigma masyarakat terhadap 

korban pemerkosaan sangat buruk, negara tidak menjamin keselamatan fisik dan psikologis 

korban pemerkosaan di Indonesia. Sehingga tidak memberikan rasa aman terhadap korban 

pemerkosaan di Indonesia. Apakah negara turut membantu dalam pemulihan psikologis korban 

perkosaan tersebut sepenuhnya? 

Belum lagi tanggungan yang harus dialami anak yang lahir dari perkosaan tersebut, 

apabila sang ibu memutuskan untuk tidak menggugurkan janin yang dihasilkan dari tindak 

perkosaan. Tekanan sosial yang diterima olehnya akibat masa lalu yang kelam. 

Pentingnya Pemberlakuan Aborsi yang Aman Khususnya Bagi Korban Perkosaan di 

Indonesia 

Perempuan yang memerlukan aborsi karena kehamilannya membahayakan jiwanya dan 

hal ini sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia seharusnya dapat mendapatkan 

prosedur aborsi yang aman. Badan Kesehatan Dunia merekomendasikan tersedianya aborsi 

yang aman yang terjamin ketersediannya dan diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, dalam 

hal ini termasuk untuk melakukan training bagi pemberi layanan tentang praktek aborsi yang 

aman dan aborsi yang dilakukan dalam keadaan steril, menjamin tersedianya alat-alat dan 

bahan-bahan yang dibutuhkan, dan mempromosikan digunakannya metode-metode yang aman 

untuk aborsi pada trimester pertama, termasuk aborsi yang dilakukan secara medis dan dengan 

aspirasi vakum manual.9 

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk 

menghindari praktek aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun 

hak azasi perempuan dan janin. Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan 

dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi.10 

 
8 Survei : 93 Persen Kasus Pemerkosaan di Indonesia Tidak Dilaporkan. (2019). dilihat 28 Februari 2021 

<https://www.voaindonesia.com/a/survei-93-persen-pemerkosaan-tidak-dilaporkan/3434933.html>  
9 Aborsi yang aman: Tutunan Teknis dan Kebijakan untuk Sistem Kesehatan (Safe Abortion: Technical and Policy 

Guidance for Health Systems). (2003). Badan Kesehatan Dunia (WHO). 
10 Langie, YN. (2014). Tinjauan Yuridis Atas Aborsi di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado), Jurnal Lex et 

Societatis, Vol. II/No. 2/Februari/2014, hal. 52. 

https://www.voaindonesia.com/a/survei-93-persen-pemerkosaan-tidak-dilaporkan/3434933.html
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Pelaksanaan aborsi yang aman dan dilindungi pemerintah hampir belum pernah 

terdengar di Indonesia. Di sisi lain, negara tidak memberikan perlindungan yang cukup 

terhadap korban pemerkosaan di Indonesia. Setidaknya negara dapat melakukan pelaksanaan 

bunyi Pasal 77 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang menjadi pertanyaan sekarang 

adalah bagaimana aborsi yang aman dan dikehendaki negara? Bagaimana pelaksanaannya? 

Bagaimana cara memperolehnya? 

ICJR menilai, seharusnya ketentuan mengenai aborsi untuk korban perkosaan tidaklah 

dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Korban perkosaan harus memiliki hak untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, termasuk diantaranya pelayanan untuk 

melakukan aborsi yang aman berdasarkan alasan kesehatan dan psikologis, secara ilmiah hal 

ini bisa dilaksanakan.11 Sependapat dengan penilaian ICJR, hak untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang diperlukan selepas mengalami pengalaman tidak mengenakkan sangatlah 

penting. Mengingat pemerkosaan adalah pengalaman yang akan sulit dilupakan bagi korban, 

setidaknya negara memberikan pelayanan konseling secara berkala untuk mengembalikan dan 

memulihkan psikologis korban. Selama kegiatan tersebut berjalan, bisa dilakukan pemeriksaan 

terhadap korban pemerkosaan untuk membantu penangkapan pelaku pemerkosaan. 

Contoh nyatanya terjadi pada tahun 2018, seorang perempuan berusia 15 tahun asal 

Jambi divonis enam bulan penjara karena perkara aborsi. Perempuan berinisial WA tersebut 

melakukan tindakan aborsi atas pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak laki-laki korban, yaitu 

AA. Hal ini sampai menyita perhatian media massa internasional, yaitu The Guardian.12 Hal 

ini menunjukkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan masih luput dari perhatian negara 

dan masih dianggap tabu. 

Pemerintah hendaknya segera merancang atau menyiapkan rangkaian panduan 

pelayanan aborsi yang aman di Indonesia. Karena semakin tidak adanya aktualisasi pelayanan 

aborsi yang aman dan ditanggung pemerintah seperti Pasal 76 Undangundang No. 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan, semakin banyak tindakan aborsi ilegal yang dilakukan di masyarakat. 

Ini sama dengan menempatkan perempuan dalam posisi rentan. 

 

 
11 ICJR : Aturan Penguguran Kandungan Bagi Korban Butuh Perhatian Lebih. (2019). Dilihat 11 Maret 2021 

<https://icjr.or.id/icjr-aturan-pengguguran-kandungan-bagi-korban-perkosaan-butuh-perhatian-lebih/>  
12 Briantika, A. (2018). Perdebatan Aborsi Remaja 15 Tahun yang Diperkosa Kakak & Dipenjara. Dilihat 12 

Maret 2021 <https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd>  

https://icjr.or.id/icjr-aturan-pengguguran-kandungan-bagi-korban-perkosaan-butuh-perhatian-lebih/
https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd


 

7 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  

Badan Kesehatan Dunia (WHO), 2003, ‘Aborsi yang aman: Tutunan Teknis dan Kebijakan 

untuk Sistem Kesehatan (Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health 

Systems)’  

Badan Kesehatan Dunia (WHO), 2007, ‘Aborsi Tidak Aman: Estimasi Global dan Regional 

dari Insiden Aborsi Tidak Aman dan Kematian yang Berkaitan pada tahun 2003. (Unsafe 

Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and 

Associated Mortality in 2003)’ edisi kelima.  

Guttmacher Institute, 2008, ‘Aborsi di Indonesia’, Seri 2008, No. 2 Hal. 3.  

Langie, YN. 2014, ‘Tinjauan Yuridis Atas Aborsi di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado)’, 

Jurnal Lex et Societatis, Vol. II/No. 2/Februari/2014, hal. 52.  

Ekandari, Mustaqfirin, dan Faturochman. 2001, ‘Perkosaan, Dampak, dan Alternatif 

Penyembuhannya’, Jurnal Psikologi Universitas Gajah Mada, No. 1,1- 18. Hal. 7-8.  

Singh S, 2006, ‘Perawatan di rumah sakit karena aborsi yang tidak aman: estimasi dari 13 

negara berkembang (Hospital admissions resulting from unsafe abortion: estimate from 

13 developing countries).’  

Institute for Criminal Justice Reform, 2019, ICJR : Aturan Penguguran Kandungan Bagi 

Korban Butuh Perhatian Lebih, dilihat 11 Maret 2021 <https://icjr.or.id/icjr-aturan-

pengguguran-kandungan-bagi-korban-perkosaan-butuh-perhatian-lebih/>  

Voa Indonesia, 2019, Survei : 93 Persen Kasus Pemerkosaan di Indonesia Tidak Dilaporkan, 

dilihat 28 Februari 2021 Black’s Law Dictionary, 2020, dilihat 22 Februari 2021 

<https://www.voaindonesia.com/a/survei-93-persen-pemerkosaan-tidak-

dilaporkan/3434933.html>  

Riska Carolina, 2020, Aborsi dalam Kerangka RKUHP dan UU Kesehatan, dilihat 22 Februari 

2021 <https://pkbi-diy.info/aborsi/>  

Aditya Widya Putri, 2019, Sangat Penting Mendapatkan Layanan Aborsi Aman, dilihat 10 

Maret 2021 <https://tirto.id/sangat-penting-mendapatkan-layanan-aborsi-aman-dhMT>  

https://icjr.or.id/icjr-aturan-pengguguran-kandungan-bagi-korban-perkosaan-butuh-perhatian-lebih/
https://icjr.or.id/icjr-aturan-pengguguran-kandungan-bagi-korban-perkosaan-butuh-perhatian-lebih/
https://www.voaindonesia.com/a/survei-93-persen-pemerkosaan-tidak-dilaporkan/3434933.html
https://www.voaindonesia.com/a/survei-93-persen-pemerkosaan-tidak-dilaporkan/3434933.html
https://pkbi-diy.info/aborsi/
https://tirto.id/sangat-penting-mendapatkan-layanan-aborsi-aman-dhMT


 

8 

 

Santoso, B dan Sari, RRN, 2020, Komnas : Tiap 2 Jam, 3 Perempuan Indonesia Alami 

Kekerasan Seksual, dilihat 28 Februari 2021 

<https://www.suara.com/news/2020/05/14/043837/komnas-tiap-2-jam-3-perempuan-

indonesia-alami-kekerasan-seksual?page=all>  

Briantika, A. 2018, Perdebatan Aborsi Remaja 15 Tahun yang Diperkosa Kakak & Dipenjara, 

dilihat 12 Maret 2021 <https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-

diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd>  

https://www.suara.com/news/2020/05/14/043837/komnas-tiap-2-jam-3-perempuan-indonesia-alami-kekerasan-seksual?page=all
https://www.suara.com/news/2020/05/14/043837/komnas-tiap-2-jam-3-perempuan-indonesia-alami-kekerasan-seksual?page=all
https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd
https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd


 

1 
 

 PENGGUNAAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DALAM 

MEMENUHI HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG 

BAIK DAN SEHAT 

Oleh: Muhammad Ryan Attallah 

Pendahuluan 

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber 

daya alam dan sumber energi yang melimpah, baik sumber energi fosil maupun 

non-fosil. Di Indonesia, energi yang memiliki peran dominan dalam pemenuhan 

kebutuhan energi nasional adalah energi fosil, yaitu sebesar 95%. Pasalnya, 

pertambahan jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, 

sehingga kebutuhan energi pun terus meningkat. Pada tahun 2015, pemakaian 

bahan bakar bensin mencapai 21.089 Kiloliter. Sedangkan, pada tahun 2017 hingga 

2018, pemakaian bahan bakar bensin mencapai 21.498-21.914 Kiloliter.1 Cadangan 

energi fosil yang semakin menipis juga dapat membuat Indonesia terjerembab 

dalam krisis energi. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin 

Tasrif mengatakan dalam siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral pada tanggal 22 Oktober 2020, cadangan minyak bumi di Indonesia akan 

habis dalam waktu 9 tahun ke depan, gas bumi akan habis 22 tahun lagi, dan 

batubara akan habis 65 tahun mendatang.2 Selain itu, penggunaan dan 

pertambangan energi fosil seperti minyak bumi dan batubara memiliki dampak 

negatif terhadap lingkungan dan kesehatan makhluk hidup, serta menjadi salah satu 

kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan penutupan lahan hutan menjadi non-

hutan. 

Energi telah menjadi suatu bagian yang fundamental dalam menunjang 

kehidupan sehari-hari, sebab energi dapat digunakan untuk penerangan, menjadi 

penggerak untuk peralatan elektronik seperti mesin, peralatan rumah tangga, dan 

 
1 Badan Pusat Statistik. Statistik Pertambangan Minyak & Gas Bumi. Katalog. 

https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/789c450948078a9a85be173d/statistik-

pertambangan-minyak-dan-gas-bumi-2014---2019.html, [diakses pada 29 Juli 2021]. 
2 Humas EBTKE. 2020. Menteri Arifin: Transisi Energi Mutlak Diperlukan. Artikel. 

https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/10/22/2667/menteri.arifin.transisi.energi.mutlak.diperlukan?lan

g=en, [diakses pada 29 Juli 2021]. 
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lain-lain. Secara umum, energi tak terbarukan atau energi fosil adalah energi yang 

berasal dari sumber energi tak terbarukan, yaitu sumber energi yang akan habis jika 

dieksploitasi secara terus-menerus. Contoh energi tak terbarukan, yaitu minyak 

bumi, gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Energi terbarukan atau energi non-fosil 

merupakan salah satu sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan 

menyumbang kepada bauran energi nasional dan membantu usaha mitigasi dampak 

perubahan iklim global.3 Sedangkan, energi terbarukan, ialah sinar matahari, tenaga 

angin, tenaga air, biomassa, dan lain-lain. Pencemaran lingkungan tidak hanya 

dapat disebabkan oleh sampah dan limbah, tetapi dapat juga disebabkan oleh 

pembakaran sumber energi fosil seperti minyak bumi dan batubara. Selain itu, 

penggunaan bahan bakar fosil yang tidak terkendali dan tidak efisien pada sarana 

transportasi juga menjadi faktor tercemarnya udara, terutama di kota-kota besar. 

Pasalnya, warga negara Indonesia mempunyai hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang telah dijelaskan di 

dalam konstitusi negara. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dan hak 

warga negara yang harus dijamin oleh negara. Indonesia sebagai negara yang 

menjunjung tinggi hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi (to 

protect), menghormati (to respect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak dasar warga 

negaranya, terutama dalam memenuhi hak masyarkat atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat. Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai 

pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan 

menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai energi yang ramah lingkungan. 

Sehingga, dengan mengetahui bagaimana hak masyarakat dapat terpenuhi melalui 

penggunaan energi baru dan terbarukan, pemerintah juga dapat melaksanakan 

kewajibannya untuk memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat. 

 

 

 
3 Pertamina.  “Energi Baru Terbarukan”. Artikel. https://pertaminapower.com/energi-baru-

terbarukan, [diakses pada 28 Juli 2021]. 
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Pembahasan 

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. Lingkungan hidup adalah hal yang sangat 

penting bagi seluruh manusia di dunia ini, sebab lingkungan hidup merupakan 

tempat manusia tumbuh dan berkembang serta menjadi tempat tinggal manusia. 

Oleh sebab itu, setiap orang memiliki kewajiban dalam menjaga, melindungi, dan 

melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya dimanapun dia berada. Namun 

terkadang, baik disengaja maupun tidak disengaja, manusia luput dalam menjaga 

kelestarian dan kebersihan lingkungan hidupnya sendiri, sehingga terjadilah yang 

namanya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan tidak hanya dapat 

disebabkan oleh sampah dan limbah, tetapi dapat juga disebabkan oleh pembakaran 

sumber energi fosil seperti minyak bumi dan batubara. Selain itu, penggunaan 

bahan bakar fosil yang tidak terkendali dan tidak efisien pada sarana transportasi 

juga menjadi faktor tercemarnya udara, terutama di kota-kota besar. 

Contohnya, pada tahun 2017 ada sekitar 1.404 Izin Usaha Pertambangan 

(IUP) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Kaltim. Efek dari 

kegiatan yang tidak ramah lingkungan itu telah menyisakan tidak kurang 332 void 

(lubang tambang) di kawasan pertambangan yang belum ditutup (reklamasi). 

Bahkan beberapa void diantaranya telah menjadi lubang maut karena menelan 

korban jiwa masyarakat sekitar kawasan pertambangan sebab tenggelam di 

kubangan air itu.4  

Eksploitasi energi fosil yang dilakukan secara terus-menerus dan 

penggunaan bahan bakar yang dihasilkan dari energi fosil dapat mencemarkan atau 

merusak lingkungan, baik pencemaran atau kerusakan pada udara, perairan, tanah, 

dan iklim. Apabila dikaitkan dalam konteks hak asasi manusia, terdapat hak 

masyarakat atas lingkungan yang harus dijaga / ditegakkan sebagai hak kolektif dari 

 
4 Humas Provinsi Kaltim. 2018. Pertambangan Batubara Merusak Lingkungan. Artikel. 

https://kaltimprov.go.id/berita/pertambangan-batu-bara-banyak-merusak-lingkunganl, [diakses 

pada 30 Juli 2021]. 
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setiap warga negara, yaitu hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. Hak masyarakat Indonesia dalam menikmati lingkungan hidup yang baik dan 

sehat merupakan salah satu unsur hak asasi manusia yang disebutkan dalam Pasal 

28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu 

bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi 

dan penggunaan energi fosil tidak hanya berdampak kepada manusia saja, tetapi 

juga berdampak pada makhluk hidup yang ada di udara, perairan, dan tanah. 

Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diatur 

dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang berhak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

Begitupun dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat. Namun faktanya, kegiatan penambangan energi fosil di 

Indonesia justru memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan 

masyarakat. Sehingga, langkah pemerintah untuk menjadikan energi baru dan 

terbarukan sebagai energi masa depan yang diatur dalam RUU EBT merupakan 

langkah yang tepat. Dengan begitu, kebijakan dan hak masyarakat yang telah diatur 

dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai green constitution dapat 

terimplementasi dengan tepat. 

Bahkan, dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi 

Manusia (DUHAM) disebutkan bahwa Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang 

memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Menurut Dr. 

Sodikin, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 

maksud dari Pasal 25 ayat (1) DUHAM yaitu masyarakat memiliki hak untuk 

mendapatkan hidup sehat (healthy environment), sehingga untuk mendapatkan 

kehidupan yang adequate for the health menunjukkan bahwa setiap orang berhak 

untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Untuk mendapatkan kehidupan yang 

sehat tentu saja harus dengan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan 
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pencemaran.5 Pemerintah harus terus berupaya untuk menjaga lingkungan hidup 

dari kerusakan lingkungan akibat kegiatan eksploitasi yang dilakukan secara terus-

menerus. 

 Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan 

usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: 

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; 

b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan 

c. Menaati ketentutan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria 

baku kerusakan lingkungan hidup. 

Meskipun demikian, perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan energi 

fosil tetap tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan serta kesehatan 

lingkungan hidup di sekitarnya. 

Adapun dalam Naskah Akademik RUU EBT juga dijelaskan bahwa 

ketergantungan terhadap energi fosil yang digunakan secara terus-menerus akan 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran 

lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Sehingga, sudah jelas bahwa 

penggunaan energi fosil yang dilakukan secara terus-menerus menjadikan hak 

masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi. 

Selain itu, dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal pada Pasal 2 huruf a UU No. 

32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam 

akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahtaraan dan mutu 

hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara juga 

menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat serta dapat 

melakukan upaya preventif terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang 

dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

 
5 Sodikin. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo. Prosiding 

Seminar Nasional. Universitas Muhammadiyah Jakarta: 34. 



 

6 
 

Perlindungan jaminan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat juga memberikan kepastian akan pembangunan yang 

berwawasan lingkungan yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development).6 Deklarasi Stockholm tahun 1972, Earth Summit Rio 

tahun 1992, dan konferensi Tingkat Tinggi Berkelanjutan (Rio+) tahun 2012, 

menjadi suatu pijakan dari kesadaran komunitas internasional akan pentingnya 

keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian mendasar bagi pemenuhan hak 

asasi manusia.7 Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang HAM dijelaskan bahwa masyarakat 

memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebab lingkungan yang 

baik dan sehat akan memberikan manfaat untuk manusia agar terhindar dari 

pencemaran, sehingga secara otomatis jiwa dan fisik manusia akan sehat dan bersih 

pula. 

Hak asasi manusia dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang memiliki 

keterkaitan langsung dalam memperbaiki kondisi lingkungan bangsa dan negara 

Indonesia. Perlindungan hukum terhadap HAM juga merupakan salah satu cara 

untuk melindungi lingkungan hidup. Suatu negara harus dapat memberikan 

pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar dapat sekaligus 

melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk 

hidup. Hak untuk hidup tidak lain adalah hak untuk mendapat hidup dan 

penghidupan yang layak, yaitu lingkungan yang baik dan sehat.8 

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagai hak subyektif adalah 

bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Sehingga dalam hal ini hak 

atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, sebagai hak dasar seseorang yang harus 

dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mempengaruhi 

 
6 Sodikin. Loc, cit, 35. 
7 L Nasution. 2019. Implementasi Green Constitution Demi Mewujudkan Kehidupan Sehat dan 

Sejahtera. ‘Adalah Buletin Hukum & Keadilan Vol 3 (Nomor 1): 16. 
8 Sodikin. Op, cit, 32. 
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kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya yang terhindar dari 

pencemaran dan perusakan lingkungan secara sehat dan baik.9 

 Program pemerintah Indonesia dalam menjadikan energi baru dan 

terbarukan sebagai energi masa depan tentu merupakan rencana besar dan harus 

mendapatkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Sebab, program 

pemerintah dalam pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan 

merupakan upaya yang baik dalam membatasi dan mengurangi ketergantungan 

terhadap energi fosil yang semakin menipis.  

Selain menjadi energi alternatif bagi energi fosil dan sebagai langkah 

antisipasi dari krisis energi, menurut beberapa studi juga mengatakan bahwa energi 

baru dan terbarukan juga lebih ramah lingkungan dibandingkan energi tak 

terbarukan. Selain itu, dalam Pasal 22 RUU EBT, sampah dan limbah dapat menjadi 

sumber energi terbarukan. Sehingga sampah dan limbah yang telah mencemari 

lingkungan dapat dialokasikan dan dimanfaatkan menjadi energi. Oleh sebab itu, 

pengaplikasian energi baru dan terbarukan yang telah disusun dalam RUU EBT 

diyakini dapat membantu negara Indonesia dalam melindungi dan menjaga 

kelestarian serta kebersihan lingkungan hidup agar hak masyarakat dalam 

menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi. 

Penutup 

 Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam dan 

sumber daya energi yang melimpah. Indonesia juga merupakan negara yang 

menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dengan 

potensi yang dimiliki Indonesia dalam menggunakan energi baru dan terbarukan 

yang merupakan energi ramah lingkungan. Selain itu, Rancangan Undang-Undang 

Energi Baru dan Terbarukan dapat memenuhi hak masyarakat atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat yang termasuk ke dalam hak asasi manusia. Dengan 

adanya Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, maka energi tak 

terbarukan yang dieksploitasi secara terus-menerus dan sudah semakin mencemari 

 
9 K W Sualang. 2013. Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Lex 

Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. 
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lingkungan dapat ditekan penggunaannya. Adanya RUU EBT juga dapat menjadi 

salah satu wujud nyata implementasi dari Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. 
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 PENGGUNAAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DALAM 

MEMENUHI HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG 

BAIK DAN SEHAT 

Oleh: Muhammad Ryan Attallah 

Pendahuluan 

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber 

daya alam dan sumber energi yang melimpah, baik sumber energi fosil maupun 

non-fosil. Di Indonesia, energi yang memiliki peran dominan dalam pemenuhan 

kebutuhan energi nasional adalah energi fosil, yaitu sebesar 95%. Pasalnya, 

pertambahan jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, 

sehingga kebutuhan energi pun terus meningkat. Pada tahun 2015, pemakaian 

bahan bakar bensin mencapai 21.089 Kiloliter. Sedangkan, pada tahun 2017 hingga 

2018, pemakaian bahan bakar bensin mencapai 21.498-21.914 Kiloliter.1 Cadangan 

energi fosil yang semakin menipis juga dapat membuat Indonesia terjerembab 

dalam krisis energi. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin 

Tasrif mengatakan dalam siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral pada tanggal 22 Oktober 2020, cadangan minyak bumi di Indonesia akan 

habis dalam waktu 9 tahun ke depan, gas bumi akan habis 22 tahun lagi, dan 

batubara akan habis 65 tahun mendatang.2 Selain itu, penggunaan dan 

pertambangan energi fosil seperti minyak bumi dan batubara memiliki dampak 

negatif terhadap lingkungan dan kesehatan makhluk hidup, serta menjadi salah satu 

kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan penutupan lahan hutan menjadi non-

hutan. 

Energi telah menjadi suatu bagian yang fundamental dalam menunjang 

kehidupan sehari-hari, sebab energi dapat digunakan untuk penerangan, menjadi 

penggerak untuk peralatan elektronik seperti mesin, peralatan rumah tangga, dan 

 
1 Badan Pusat Statistik. Statistik Pertambangan Minyak & Gas Bumi. Katalog. 

https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/789c450948078a9a85be173d/statistik-

pertambangan-minyak-dan-gas-bumi-2014---2019.html, [diakses pada 29 Juli 2021]. 
2 Humas EBTKE. 2020. Menteri Arifin: Transisi Energi Mutlak Diperlukan. Artikel. 

https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/10/22/2667/menteri.arifin.transisi.energi.mutlak.diperlukan?lan

g=en, [diakses pada 29 Juli 2021]. 
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lain-lain. Secara umum, energi tak terbarukan atau energi fosil adalah energi yang 

berasal dari sumber energi tak terbarukan, yaitu sumber energi yang akan habis jika 

dieksploitasi secara terus-menerus. Contoh energi tak terbarukan, yaitu minyak 

bumi, gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Energi terbarukan atau energi non-fosil 

merupakan salah satu sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan 

menyumbang kepada bauran energi nasional dan membantu usaha mitigasi dampak 

perubahan iklim global.3 Sedangkan, energi terbarukan, ialah sinar matahari, tenaga 

angin, tenaga air, biomassa, dan lain-lain. Pencemaran lingkungan tidak hanya 

dapat disebabkan oleh sampah dan limbah, tetapi dapat juga disebabkan oleh 

pembakaran sumber energi fosil seperti minyak bumi dan batubara. Selain itu, 

penggunaan bahan bakar fosil yang tidak terkendali dan tidak efisien pada sarana 

transportasi juga menjadi faktor tercemarnya udara, terutama di kota-kota besar. 

Pasalnya, warga negara Indonesia mempunyai hak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang telah dijelaskan di 

dalam konstitusi negara. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dan hak 

warga negara yang harus dijamin oleh negara. Indonesia sebagai negara yang 

menjunjung tinggi hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi (to 

protect), menghormati (to respect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak dasar warga 

negaranya, terutama dalam memenuhi hak masyarkat atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat. Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai 

pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan 

menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai energi yang ramah lingkungan. 

Sehingga, dengan mengetahui bagaimana hak masyarakat dapat terpenuhi melalui 

penggunaan energi baru dan terbarukan, pemerintah juga dapat melaksanakan 

kewajibannya untuk memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat. 

 

 

 
3 Pertamina.  “Energi Baru Terbarukan”. Artikel. https://pertaminapower.com/energi-baru-

terbarukan, [diakses pada 28 Juli 2021]. 
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Pembahasan 

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. Lingkungan hidup adalah hal yang sangat 

penting bagi seluruh manusia di dunia ini, sebab lingkungan hidup merupakan 

tempat manusia tumbuh dan berkembang serta menjadi tempat tinggal manusia. 

Oleh sebab itu, setiap orang memiliki kewajiban dalam menjaga, melindungi, dan 

melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya dimanapun dia berada. Namun 

terkadang, baik disengaja maupun tidak disengaja, manusia luput dalam menjaga 

kelestarian dan kebersihan lingkungan hidupnya sendiri, sehingga terjadilah yang 

namanya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan tidak hanya dapat 

disebabkan oleh sampah dan limbah, tetapi dapat juga disebabkan oleh pembakaran 

sumber energi fosil seperti minyak bumi dan batubara. Selain itu, penggunaan 

bahan bakar fosil yang tidak terkendali dan tidak efisien pada sarana transportasi 

juga menjadi faktor tercemarnya udara, terutama di kota-kota besar. 

Contohnya, pada tahun 2017 ada sekitar 1.404 Izin Usaha Pertambangan 

(IUP) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Kaltim. Efek dari 

kegiatan yang tidak ramah lingkungan itu telah menyisakan tidak kurang 332 void 

(lubang tambang) di kawasan pertambangan yang belum ditutup (reklamasi). 

Bahkan beberapa void diantaranya telah menjadi lubang maut karena menelan 

korban jiwa masyarakat sekitar kawasan pertambangan sebab tenggelam di 

kubangan air itu.4  

Eksploitasi energi fosil yang dilakukan secara terus-menerus dan 

penggunaan bahan bakar yang dihasilkan dari energi fosil dapat mencemarkan atau 

merusak lingkungan, baik pencemaran atau kerusakan pada udara, perairan, tanah, 

dan iklim. Apabila dikaitkan dalam konteks hak asasi manusia, terdapat hak 

masyarakat atas lingkungan yang harus dijaga / ditegakkan sebagai hak kolektif dari 

 
4 Humas Provinsi Kaltim. 2018. Pertambangan Batubara Merusak Lingkungan. Artikel. 

https://kaltimprov.go.id/berita/pertambangan-batu-bara-banyak-merusak-lingkunganl, [diakses 

pada 30 Juli 2021]. 
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setiap warga negara, yaitu hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. Hak masyarakat Indonesia dalam menikmati lingkungan hidup yang baik dan 

sehat merupakan salah satu unsur hak asasi manusia yang disebutkan dalam Pasal 

28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu 

bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi 

dan penggunaan energi fosil tidak hanya berdampak kepada manusia saja, tetapi 

juga berdampak pada makhluk hidup yang ada di udara, perairan, dan tanah. 

Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diatur 

dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang berhak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

Begitupun dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat. Namun faktanya, kegiatan penambangan energi fosil di 

Indonesia justru memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan 

masyarakat. Sehingga, langkah pemerintah untuk menjadikan energi baru dan 

terbarukan sebagai energi masa depan yang diatur dalam RUU EBT merupakan 

langkah yang tepat. Dengan begitu, kebijakan dan hak masyarakat yang telah diatur 

dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai green constitution dapat 

terimplementasi dengan tepat. 

Bahkan, dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi 

Manusia (DUHAM) disebutkan bahwa Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang 

memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Menurut Dr. 

Sodikin, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 

maksud dari Pasal 25 ayat (1) DUHAM yaitu masyarakat memiliki hak untuk 

mendapatkan hidup sehat (healthy environment), sehingga untuk mendapatkan 

kehidupan yang adequate for the health menunjukkan bahwa setiap orang berhak 

untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Untuk mendapatkan kehidupan yang 

sehat tentu saja harus dengan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan 
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pencemaran.5 Pemerintah harus terus berupaya untuk menjaga lingkungan hidup 

dari kerusakan lingkungan akibat kegiatan eksploitasi yang dilakukan secara terus-

menerus. 

 Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan 

usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: 

a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; 

b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan 

c. Menaati ketentutan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria 

baku kerusakan lingkungan hidup. 

Meskipun demikian, perusahaan yang bergerak dalam bidang penambangan energi 

fosil tetap tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan serta kesehatan 

lingkungan hidup di sekitarnya. 

Adapun dalam Naskah Akademik RUU EBT juga dijelaskan bahwa 

ketergantungan terhadap energi fosil yang digunakan secara terus-menerus akan 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran 

lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Sehingga, sudah jelas bahwa 

penggunaan energi fosil yang dilakukan secara terus-menerus menjadikan hak 

masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi. 

Selain itu, dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal pada Pasal 2 huruf a UU No. 

32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam 

akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahtaraan dan mutu 

hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara juga 

menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat serta dapat 

melakukan upaya preventif terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang 

dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

 
5 Sodikin. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo. Prosiding 

Seminar Nasional. Universitas Muhammadiyah Jakarta: 34. 
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Perlindungan jaminan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat juga memberikan kepastian akan pembangunan yang 

berwawasan lingkungan yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development).6 Deklarasi Stockholm tahun 1972, Earth Summit Rio 

tahun 1992, dan konferensi Tingkat Tinggi Berkelanjutan (Rio+) tahun 2012, 

menjadi suatu pijakan dari kesadaran komunitas internasional akan pentingnya 

keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian mendasar bagi pemenuhan hak 

asasi manusia.7 Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang HAM dijelaskan bahwa masyarakat 

memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebab lingkungan yang 

baik dan sehat akan memberikan manfaat untuk manusia agar terhindar dari 

pencemaran, sehingga secara otomatis jiwa dan fisik manusia akan sehat dan bersih 

pula. 

Hak asasi manusia dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang memiliki 

keterkaitan langsung dalam memperbaiki kondisi lingkungan bangsa dan negara 

Indonesia. Perlindungan hukum terhadap HAM juga merupakan salah satu cara 

untuk melindungi lingkungan hidup. Suatu negara harus dapat memberikan 

pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar dapat sekaligus 

melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk 

hidup. Hak untuk hidup tidak lain adalah hak untuk mendapat hidup dan 

penghidupan yang layak, yaitu lingkungan yang baik dan sehat.8 

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagai hak subyektif adalah 

bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Sehingga dalam hal ini hak 

atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, sebagai hak dasar seseorang yang harus 

dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat mempengaruhi 

 
6 Sodikin. Loc, cit, 35. 
7 L Nasution. 2019. Implementasi Green Constitution Demi Mewujudkan Kehidupan Sehat dan 

Sejahtera. ‘Adalah Buletin Hukum & Keadilan Vol 3 (Nomor 1): 16. 
8 Sodikin. Op, cit, 32. 
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kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya yang terhindar dari 

pencemaran dan perusakan lingkungan secara sehat dan baik.9 

 Program pemerintah Indonesia dalam menjadikan energi baru dan 

terbarukan sebagai energi masa depan tentu merupakan rencana besar dan harus 

mendapatkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Sebab, program 

pemerintah dalam pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan 

merupakan upaya yang baik dalam membatasi dan mengurangi ketergantungan 

terhadap energi fosil yang semakin menipis.  

Selain menjadi energi alternatif bagi energi fosil dan sebagai langkah 

antisipasi dari krisis energi, menurut beberapa studi juga mengatakan bahwa energi 

baru dan terbarukan juga lebih ramah lingkungan dibandingkan energi tak 

terbarukan. Selain itu, dalam Pasal 22 RUU EBT, sampah dan limbah dapat menjadi 

sumber energi terbarukan. Sehingga sampah dan limbah yang telah mencemari 

lingkungan dapat dialokasikan dan dimanfaatkan menjadi energi. Oleh sebab itu, 

pengaplikasian energi baru dan terbarukan yang telah disusun dalam RUU EBT 

diyakini dapat membantu negara Indonesia dalam melindungi dan menjaga 

kelestarian serta kebersihan lingkungan hidup agar hak masyarakat dalam 

menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi. 

Penutup 

 Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam dan 

sumber daya energi yang melimpah. Indonesia juga merupakan negara yang 

menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat dengan 

potensi yang dimiliki Indonesia dalam menggunakan energi baru dan terbarukan 

yang merupakan energi ramah lingkungan. Selain itu, Rancangan Undang-Undang 

Energi Baru dan Terbarukan dapat memenuhi hak masyarakat atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat yang termasuk ke dalam hak asasi manusia. Dengan 

adanya Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, maka energi tak 

terbarukan yang dieksploitasi secara terus-menerus dan sudah semakin mencemari 

 
9 K W Sualang. 2013. Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Lex 

Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. 
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lingkungan dapat ditekan penggunaannya. Adanya RUU EBT juga dapat menjadi 

salah satu wujud nyata implementasi dari Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. 
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ANALISIS PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN 

OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 

Oleh: Muhammad Arfan Arif 

Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai 

ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar ke empat di 

Indonesia dan terbesar di kawasan timur Indonesia. Kota Makassar menjadi pusat perdagangan 

di Indonesia bagian timur, hal ini tak dapat dipungkiri karna Kota Makassar memiliki total 

penduduk mencapai 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 557.050 jiwa dan 

perempuan sebesar 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %.1 

Sampah, satu kata penuh makna. Kerap kali dianggap sebagia sesuatu yang jorok. Tak 

dapat dipungkiri, kita sehari-hari tidak akan pernah lepas dari sampah. Mulai dari bangun tidur 

hingga tidur kembali sampah akan kerap menemani kesaharian kita. Bayangkan, tiap hari siklus 

ini terulang dari berapa abad yang lalu, jadi tidak heran apabila permasalahan sampah kerap 

kali sangat sukar untuk di selesaikan. 

Namun ini tak dapat menjadi sebuah alasan pemerintah untuk berhenti memikirkan cara 

dan memikirkan inovasinya bagaiamana untuk mengatasi permasalahan sampah ini. Di 

Indonesia sendiri jumlah timbulan sampah nasional pada 2020 mencapai 67,8 juta ton.2 Angka 

ini bukan merupakan angka main-main dan memang sudah menjadi masalah yang sangat 

serius. Sedangkan di Makassar sendiri jumlah sampah mencapai 750 hingga 900 ton.3 

Tentu saja pemerintah tak dapat disalahkan sepenuhnya atas banyaknya sampah dikota 

Makassar, karena masyarakat juga bertanggung jawab akan hal ini. Selama ini masyarakat 

hanya menganggap sampah sebagai bahan sisa yang tidak berati apapun, dalam artian tidak 

dapat digunakan lagi. Masyarakat di dalam mengelola sampah masih bertumpu pada 

pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat 

pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan dengan volume yang besar di 

 
1 Provinsi Sulawesi Selatan, 2018, Kota Makassar, https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22, 9  Maret 2021 

(09.45). 
2 Aldzah Fatimah Aditya, 2020, KLHK: Jumlah Sampah Nasional 2020 Mencapai 67,8 Juta Ton, 

https://www.idntimes.com/news/indonesia/aldzah-fatimah-aditya/klhk-jumlah-sampah-nasional-2020-

mencapai-678-juta-ton/1,  9 Maret 2021 (10.00). 
3 Sonora, 2020, Volume Sampah di Makassar Capai 900 Ton Perhari, Begini Pengelolaannya, 

https://www.sonora.id/read/422330752/volume-sampah-di-makassar-capai-900-ton-perhari-begini-

pengelolaannya#  , 9 Maret 2021 (10.20). 

https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22
https://www.idntimes.com/news/indonesia/aldzah-fatimah-aditya/klhk-jumlah-sampah-nasional-2020-mencapai-678-juta-ton/1
https://www.idntimes.com/news/indonesia/aldzah-fatimah-aditya/klhk-jumlah-sampah-nasional-2020-mencapai-678-juta-ton/1
https://www.sonora.id/read/422330752/volume-sampah-di-makassar-capai-900-ton-perhari-begini-pengelolaannya
https://www.sonora.id/read/422330752/volume-sampah-di-makassar-capai-900-ton-perhari-begini-pengelolaannya
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lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat 

meningkatkan emisi gas.4 

Di Makassar sendiri, tempat pembuangan akhirnya berada pada Bangkala, kecamatan 

Mangala. Orang-orang biasa menyebutnya sebagai TPA Antang. TPA Antang sendiri sudah 

berdiri sejak 1993 dan memiliki luas sebesar 16 hektar. Awalnya TPA ini dirancang berdiri 

hanya selama 10 tahun, yang dimana artinya berakhir pada tahun 2003. namun kini TPA 

Antang sudah eksis selama 28 tahun yang dimana diluar dari apa yang direncakan awalnya. 

Dengan majunya kota makassar, menjadikan pembangunan semakin meningkat, segala jenis 

pembangunan termasuk pembagunan pemukiman warga. Dan tak sedikit yang berada pada 

sekitaran TPA Antang. Hal ini yang menjadi pertanyaan besar mengenai bagaimana jaminan 

hak atas lingkungan yang baik dan sehat? 

Ketika kita berbicara soal sampah dan peran kota Makassar, penulis sendiri 

mengaitkannya dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri diatur dalam UUD 1945 

tepatnya pada pasal 28A hingga 28J. Terkhusus pada pasal 28H disitu eksplisit menyebutkan 

bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini 

menunjukan bahwa negara bertanggung jawab terhadap hak atas lingkungan hidup para 

masyarakatnya. Yang dimana hak atas lingkungan ini merupakan salah satu jenis hak asasi 

manusia yang belum begitu terelaborasi. 

Pada esai kali ini penulis akan membahasnya dalam pemetaan hukum positif yang 

mengatur terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, lalu penulis akan 

mengaitkannya dengan bagaimana yang terjadi pada kota makassar khususnya pada para 

masyarakat yang bermukin disekitaran TPA Antang, serta bagaimana penulis memberikan 

sarannya terhadap permasalahan ini. 

Hukum Positif yang Mengatur Terkait Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat 

UUD 1945 merupakan dasar dari peraturan perundang-undangan. Dalam pembukaan 

disebutkan secara jelas bahwasanya cita-cita dari bangsa Indonesia adalah melindungi segenap 

bangsa Indonesia. Termasuk permasalahan lingkungan, hal ini dijelaskan pada pasal 28H yang 

menyebutkan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan. Yang penulis coba garis bawahi adalah mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

 
4 Hunduri, AH. 2019, Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga, Mimbar Keadilan, Vol. 14, No. 28, hal 197. 
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dan sehat. Ini merupakan amanat dari konstitusi yang kemudian akan diturunkan lewat 

peraturan perundang-undangan. Maka dari itu negara dan otonomi daerahnya, wajib untuk 

menyediakan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masayarakatnya. Hukum positif yang 

hadir pun akan selaras dengan asas hukum lingkungan yang disebut asas tanggung jawab 

negara. Lingkungan hidup adalah salah satu bidang yang harus diperhatikan oleh negara, 

karena adanya asas tanggung jawab negara di dalam proses perlindungan dan pengelolaannya.5 

UU No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah tepatnya pada Pasal 4 yang 

berbunyi Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan 

kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Hal ini menunjukan 

bahwasanya pemerintah wajib untuk mengelola sampah yang baik dan benar karena ini akan 

berdampak pada kesehatan masyarakat, dan tempat pengelolaannya juga harus baik dan benar. 

Pasal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 25 ayat 1 pada Undang-Undang yang sama berbunyi 

pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat 

memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. 

Pasal 3 pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup tepatnya penulis terfokus pada huruf b yang berbunyi Perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup bertujuan: menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia dan 

huruf g yang berbunyi: menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pada huruf b disini penulis berpendapat bahwa suatu 

tempat pembuangan akhir atau bisa dikatakan tempat pengelolaan sampah, haruslah yang baik 

dan sehat sehingga hal ini dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. 

Dikuatkan pada huruf g yang dimana merupakan buah turunan dari pasal 28H UUD yang 

menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan sebuah hak 

asasi manusia. 

Ketika kita berbicara soal sampah, maka banyak faktor yang akan ikut didalamnya. 

Salah satunya adalah faktor kesehatan. Tertera pada Pasal 4 UU 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan dilanjutkan oleh Pasal 6 bahwasanya 

setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Hal ini dikaitkan dengan pembahasan 

 
5 Fahmi, S. 2011, Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 2, hal 220. 
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ini maka pemerintah harus menjamin hak atas lingkungan masyarakatnya dikarenakan hal ini 

hak asasi manusia setiap orang. 

Di Makassar sendiri hal ini dipertegas dalam perdanya yaitu Perda Kota Makassar No. 

4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Dijelaskan pada Pasal 4 Perda ini yang berbunyi 

pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas 

lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Namun seperti yang penulis tulis 

pada pendahuluan bahwa kini masyarakat masih melakukan pendekatan akhir (end-of-pipe), 

yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Tak 

hanya perda itu saja yang menjadi instrumen hukum kota yang dikeluarkan Kota Makassar. 

Terdapat juga Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2017 tentang cara pengaduan dan 

penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 

Perwali ini bertujuan kepada para masyarakat yang merasa dirugikan akibat pengelolaan 

sampah, dapat melakukan pengaduan yang dimana dijelaskan prosedurnya pada Perwali 

tersebut. 

Ketika kita melihat dari regulasi-regulasi yang ada diatas maka pemerintah sudah 

seyogyanya harus menjamin hak atas lingkungan hidup warga masyarakatnya. Hal ini sesuai 

dengan konsep good governance yang diantaranya: consencus orientatiton, equity dan 

accountability. Consensus orientatio-nya adalah pemerintah dalam mengelola lingkungan 

hidupnya haruslah berorientasi pada kepentingan masyarakat umum, equity-nya adalah 

pemerintah tidak boleh diskriminasi akan mengelola lingkungan hidup, masyarakat yang 

berada di sekitar tempat pembuangan akhir juga harus di jamin hak atas lingkungan hidupnya 

dan accountability-nya adalah pemerintah harus mempertanggung jawabkan semua aktivitas 

lingkungan hidup yang dia lakukan.6 

Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Menjamin Hak Atas Lingkungan Hidup 

Masyarakat yang Bertempat Tinggal Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Antang 

TPA Antang terlatak di Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar Sulawesi Selatan. 

Pada awalnya tahun 1993 lokasi tersebut merupakan lokasi tanpa adanya penghuni dan 

 
6 Batubara, AH. 2006, Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah, Jurnal Analisis Administrasi 

dan Kebijakan, Vol. 3, No. 1, hal. 1-2. 
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memang dibuat sebagai tempat pembuangan akhir. Sebenarnya TPA Antang ini direncanakan 

sebagai TPA selama 10 tahun namun hingga kini sudah berjalan selama 28 tahun.7 

Kini selama 28 tahun lokasi yang dulunya memang hanya lokasi tempat pembuangan 

akhir, akhirnya memiliki banyak penghuni disekitarnya. Hal inilah yang kemudian menjadi 

permasalahan dikarenakan TPA Antang yang memiliki volume sampah yang masuk sekitar 90 

ton perhari menyebabkan banyak permasalahan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.8 

Salah satu permasalahan yang sangat disoroti yaitu masalah kesehatan. Hak kesehatan 

jika berbicara mengenai keterkaitannya dengan hak asasi manusia bukan berati hak setiap 

orang untuk sehat atau hak dimana pemerintah harus membuat masyarakatnya untuk sehat 

diluar kemampuannya. Akan tetapi yang dimaksud dengan hak kesehatan adalah pemerintah 

dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah 

kepada tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam 

kemungkinan waktu yang secepatnya.9 

Penyakit yang rata-rata menyerang masyarakat disana adalah penyakit daire dan 

penyakit campak. Hal ini dirasakan oleh daerah yang tinggal disekitaran TPA Antang atau lebih 

jelasnya yang bertempat tinggal pada daerah Borong Jambu. Hal ini dikarenakan proses 

pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang 

menimbulkan bau busuk yang dan tentunya menyebabkan penyakit-penyakit ini hadir.10 

Masyarakat disana masih menganggap remeh penyakit ini dan tidak mengetahui 

dampak apa yang akan terjadi kedepannya. Padahal penyakit ini bisa memberikan resiko yang 

sangat besar dikemudian hari. Dalam kondisi seperti inilah sangat dibutuhkan peran dari 

pemerintah atas permintaan masyarakat akan jaminan hak atas lingkungan baik dan sehat yang 

diberikan pemerintah. Walaupun tak bisa dipungkiri bahwa pemerintah tak dapat bekerja 

sendiri akan hal ini. Seiring bertambahnya tahun pembangunan semakin gencar dilakukan kota 

makassar, hal ini mengakibatkan bertambahnya limbah yang akan di terima oleh TPA Antang 

tiap tahunnya. 

 
7 Mas’ud, NA. 2018, Analysis of Legal Protection for Citizen’s Health in Settlement Area of Tamangapa Disposal 

Site, Tesis, Program S2 konsentrasi hukum kesehatan Universitas Hasanuddin, Makassar 
8 Kamsah, 2020, Makassar Darurat Sampah, “Gedung Bertingkat” di TPA Antang, 

https://makassar.terkini.id/makassar-darurat-sampah-gedung-bertingkat-di-tpa-antang/ , 10 Maret 2021 (18.05) 
9 Afandi, D. 2008, Hak Atas Kesehatan dalam Perspektif HAM, Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2, No. 1, hal. 3. 
10 Mas’ud NA, Op.Cit., hal 40. 

https://makassar.terkini.id/makassar-darurat-sampah-gedung-bertingkat-di-tpa-antang/
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Pemerintah kota Makassar ketika ingin mengelola lingkungannya haruslah berpegang 

pada salah satu asas hukum lingkungan yaitu asas kelestarian dan berkelanjutan. Asas ini 

menekankan bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup harus memikirkan generasi yang 

akan datang.11 Hal ini menunjukan bahwa kota makassar dalam mengelola lingkungannya tidak 

boleh acuh dan masa bodo terkait hari kedepan dan bagi para generasi selanjutnya, pengelolaan 

lingkungan hidup tidak hanya untuk sesaat, namun pemerintah kota makassar haruslah 

memikirkan untuk jangka waktu yang panjang bahkan untuk selamanya. 

Pemerintah kota Makassar juga tidak bisa dikatakan tinggal diam dan tidak melakukan 

apapun atas permasalahan terkait jaminan atas hak lingkungan hidup ini. Pemerintah kota 

makassar kerap mengeluarkan berbagai kebijakan. Grindle menjelaskan bahwa isi program 

kebijakan harus menggambarkan kepentingan yang dipengaruhi (interest affected), jenis 

manfaat (type of benefit), derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned), 

status pembuat keputusan (site of decision making), pelaksana program (program 

implementers) serta sumber daya yang tersedia (resources commited).12 

Hingga saat ini realisasi pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga di Makassar 

ternyata masih sangat minim yang dimana dilaporkan oleh bank sampah baru mencapai 17%. 

angka ini bisa dibilang merupakan angka yang sangat kecil yang dimana pemkot Makassar 

menargetkan akan realisasi pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga bisa mencapai 

minimal 30% dan penangan 70% di tahun 2025.13 

Pemerintah kota Makassar sebagai penanggung jawab akan jaminan hak atas 

lingkungan pada masyarakatnya haruslah bekerja sedikit lebih keras dan haruslah memikirkan 

inovasi apa yang akan diberikan kepada kota Makassar untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

Upaya yang Dapat Dilakukan Pemerintah Kota Makassar Dalam Mengatasi 

Permasalahan Jaminan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. 

Menurut penulis salah satu hal yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah kota 

Makassar dan dapat direalisasikan dalam bentuk kebijakan adalah kebijakan mengenai 

penanganan kesehatan. Seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa salah satu 

 
11 Haekal, A., R. Suharto, dan S. Ana, 2017, Implementasi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Pada 

Pembangunan Apartement Kota Semarang, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, hal. 5. 
12 Hardianti, AF Wildam dan Nasrulhaq , 2017, Implementasi LISA (Lihat Sampah Ambil) Program Makassarta’ 

Tidak Rantasa, Jurnal Matra Pembaruan, Vol. 1, No. 3, hal. 192. 
13 Negara, AP. 2020, Pengelolaan Sampah Baru Capai 17%, Dewan Minta Gelakkan Gerakan Bersih, 

https://makassar.sindonews.com/read/186986/711/pengelolaan-sampah-baru-capai-17-dewan-minta-galakkan-

gerakan-bersih-1601943051 , 10 Maret 2021 (19.00) 

https://makassar.sindonews.com/read/186986/711/pengelolaan-sampah-baru-capai-17-dewan-minta-galakkan-gerakan-bersih-1601943051
https://makassar.sindonews.com/read/186986/711/pengelolaan-sampah-baru-capai-17-dewan-minta-galakkan-gerakan-bersih-1601943051
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dampak yang dihasilkan oleh tidak terlalu baiknya penanganan lingkungan hidup khususnya 

bagi TPA Antang adalah banyaknya warga masyarakat yang sakit. Pemerintah kota Makassar 

haruslah menjadi patron terdepan dengan cara fokus pada peningkatan fasilitas kesehatan di 

Kota Makassar. 

Selain kebijakan terkait kesehatan, Pemerintah Kota Makassar juga harus 

meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait sampah. Seperti yang penulis juga singgung 

sebelumnya, masyarakat kota Makassar masih menggunakan pendekatan akhir (end-of-pipe). 

Pemerintah kota Makassar haruslah mengubah mindset ini dan meningkatkan edukasi 

khususnya terkait 3R, Reduce, Reuse & Recycle. Edukasi ini tentunya tidak dapat kita petik 

hasilnya dari beberapa hari saja. Perlu pembiasaan sejak dini akan penanaman mindset tentang 

lingkungan. 

Ketika kita ingin bercermin atau menjadikan kota lain sebagai rujukan, hal ini dapat 

kita temukan pada Denpasar. Denpasar melalui Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat menegaskan terhadap para pelaku 

usaha yang memilki limbah untuk harus memperhatikan regulasi ini, jangan sampai apa yang 

mereka lakukan melanggar. Hal ini merupakan cita-cita dari Pemerintah Kota Denpasar untuk 

menjamin hak atas lingkungan hidup masyarakatnya.14 

Kota Makassar yang merupakan pusat perdagangan di Indonesia bagian timur tentu saja 

harus mempertegas kebijakan yang dikeluarkan khususnya kebijkan mengenai lingkungan 

hidup terlebih lagi tentang limbah sama halnya yang dilakukan pemerintah kota Denpasar. 

Dikarenakan penggunaan limbah yang terlalu over dan menimbulkan banyak permasalahan 

mengenai jaminan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apa yang penulis sarankan 

ini berdasar pada asas salah satu hukum lingkungan yaitu asas pencemar membayar, Pasal ini 

diatur dalam Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, dimana 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. 

Selain kebijakan mengenai kesehatan, edukasi serta pertegasan sanksi, kota Makassar 

juga haruslah mencari tempat pembuangan akhir yang baru. TPA Antang yang overload 

 
14 Suryani, LP., ID. Saputra, AS. Dewi, 2020, Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup 

oleh Limbah Sablon dan Pencelupan di Kota Denpasar, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1, No.2 Hal. 60 
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menjadi alasan utama dari kebijakan ini. Namun selain mencari atau memindahkan pusat dari 

tempat pembuangan akhir ini pemerintah kota makassar haruslah menarik minat para investor 

yang ingin mengelola atau menjalankan project ini agar permasalahan jaminan atas hak 

lingkungan hidup terkait sampah yang ada di TPA Antang sebelumnya juga biasa teratasi dan 

tidak hanya ditinggalkan begitu saja. 

Tak lupa pula hal terakhir yang penulis sarankan yaitu melakukan penelitian dan 

pembelajaran ke Negara yang sangat berhasil mengelola masalah sampah ini. Negara yang 

dapat dikunjungi misalnya seperti Swedia. Negara terluas ketiga di benua Eropa ini telah 

berhasil melakukan pengolahan sampah dan air limbah untuk dimanfaatkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Negara terkaya ketujuh di dunia ini telah menekan angka limbah yang ada di 

negara-negara Eropa dari 38 persen menjadi satu persen.15 

Hak atas lingkungan hidup yang terjelas pada konstitusi haruslah dipatuhi dan 

dijalankan dengan baik oleh setiap pemerintah daerah. Makassar yang menjadi kota terbesar di 

Indonesia bagian timur haruslah melakukan berbagai macam inovasi yang dapat direalisasikan 

dalam bentuk kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2020, Rahasia Pengolahan Sampah di Swedia, 

https://dlh.semarangkota.go.id/3-rahasia-pengolahan-sampah-di-swedia/# , 10 Maret 2021 (19.45). 

https://dlh.semarangkota.go.id/3-rahasia-pengolahan-sampah-di-swedia/
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