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EKSAMINASI PUBLIK 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Nomor: 11/G/LH/2016/PTUN.Mks 

atas Gugatan Walhi Sulsel 

terhadap Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan terkait 

Reklamasi Center Point of Indonesia (CPI1 

 

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

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...”  
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 

persamaan dan keadilan”. 
 

UUD 1945 Bab XA Pasal 28H Ayat (1) dan (2) 

 

Pengantar 

Megapoyek Centre Point of Indonesia (CPI) seluas 157 ha yang berdiri diatas lahan negara 

dikawasan pesisir Makassar dilakukan oleh Pemerintah Propinsi (Pemprov) Sulsel bersama 

PT Yasmin Bumi Asri dan PT Ciputra Tbk sebagai investor. Izin reklamasi digugat oleh 

koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam “Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) 

Makassar”. Koalisi ASP  menggugat karena reklamasi dipandang menyalahi ketentuan 

dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, PP No 27 Tahun 2012 tentang 

Izin Lingkungan, Perpres No 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil, serta Permen Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2013 tentang 

Pedoman Perizinan Reklamasi. Gugatan ini didukung hasil kajian ASP bahwa 60% terumbu 

karang di wilayah pesisir kota makassar telah rusak. Alokasi ruang reklamasi yang 

nantinya akan dilaksanakan dalam sebuah proyek besar reklamasi akan menambah parah 

presentasi kerusakan terumbu karang. Selain itu, reklamasi juga semakin memperparah 

pencemaran air laut di sekitar pantai Losari, Makassar.  

Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) terus melakukan perlawanan dengan melakukan berbagai 

upaya, baik litigasi dengan menggugat aspek perizinan reklamasi ke PTUN, maupun non 

litigasi dengan melakukan kampanye. Untuk litigasi, upaya hukum telah sampai ke 

Mahkamah Agung (MA) dengan mengajukan kasasi terhadap putusan PTUN tingkat 

Pertama dan Banding yang tidak berpihak pada isu lingkungan hidup. Eksaminasi ini 

merupakan bagian dari advokasi litigasi dengan tujuan memberikan pesan kepada MA 

agar membatalkan putusan PTUN tingkat pertama dan banding karena mengandung cacat 

materil dan sarat kepentingan politik. 

                                                           
1
 Disusun oleh Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makassar, sebagai upaya mendorong putusan peradilan berperspektif 

lingkungan hidup pada putusan PTUN-Banding-MA. Di launching pada Selasa 16 Mei 2017, Makassar. 
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Eksaminasi ini melibatkan 3 (tiga) ahli selaku majelis eksaminasi;  

1. Prof.Dr,Marwan Mas SH.MH (Guru Besar Ilmu Hukum Unibos, Makassar) 

2. Herlambang P Wiratraman P.hD  (Pengajar Ilmu Hukum FH Unair Surabaya, Aktivis) 

3. Dr.Hamzah Baharuddin SH.MH. (dosen FH UMI, Makassar) 

 

1. Obyek KTUN yang digugat  
 
(1) Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6272/Tarkim tentang Izin Lokasi 

Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Propinsi Sulawesi Selatan 
sebagai Kawasan Strategis Propinsi, atas nama: PT. Yasmin Bumi Asri tertanggal 1 
November 2013;  

(2) Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/Tarkim tentang Izin 
Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Propinsi 
Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis Propinsi, atas nama: PT. Yasmin Bumi 
Asri tertanggal 1 November 2013.  

 
2. Menguji Alasan-Alasan Gugatan TUN (Fundamentum Petendi)  
  
(1) Keputusan a quo merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 

(a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:  

 
• Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  
• Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas 

pemerintahan yang baik;  
 

(2) KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
 

1. KTUN Objek Sengketa Dibuat oleh Pejabat yang Tidak Berwenang.  
 

Lokasi reklamasi PT. Yasmin Bumi Asri berada dalam 4 (empat) mil wilayah laut yang 
diukur dari garis pantai losari. Dengan demikian, secara ruang lingkup kompotensi 
relatif kewenangan jabatan, pemberian izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi BUKAN 
wilayah lingkup kewenangan Gubernur Sulawesi Selatan, melainkan wilayah lingkup 
kewenangan Walikota Makassar (vide: Pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil)  

 
2. KTUN Objek Sengketa Mengabaikan PERDA RTRW.  

 
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah 
kota Makassar tidak dijadikan sebagai dasar konsideran.  

 
3. KTUN Objek Sengketa Mengabaikan SK Walikota Makassar No. 640/175/Kep/II/09.  

 
SK Walikota Makassar No. 640/175/Kep/II/09 tertanggal 27 Februari 2009 merupakan 
tindak lanjut dari surat Gubernur Sulsel Nomor 644/805/Huk, tertanggal 17 Februari 
2009 perihal Permintaan Penetapan Lokasi Pembangunan Centre Poin of Indonesia 
(CPI). Sehingga, dinilai mengenyampingkan prinsip koordinasi dan keterpaduan antar 
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pemeirntah kota dan provinsi terkait kebijakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang 
di wilayah pesisir.   
4. KTUN Objek Sengketa Tidak Didasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagai arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (vide: Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 3 Undang-Undang No. 
27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 
Peraturan Presiden No. 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil. 

5. KTUN Objek Sengketa tidak pernah mendapatkan Rekomendasi Menteri Kelautan 
dan Perikanan (vide: Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, yang mengatur bahwa “Izin Lokasi Reklamasi dengan luasan diatas 25 
(dua puluh lima) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri”, sementara 
luas wilayah reklamasi sebagaimana disebutkan dalam KTUN Objek sengketa 
adalah seluas 157,23 Ha.  

6. KTUN Objek Sengketa tidak memenuhi prosedur penyusunan AMDAL, terutama 
AMDAL tidak pernah diumumkan terkait rencana usaha dan/atau kegiatan kepada 
masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup serta yang 
terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam prosesnya, tidak pernah 
dilakukan konsultasi publik yang melibatkan Penggugat sebagai pemangku 
kepentingan utama dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta melibatkan 
masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup serta yang 
terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL (vide: Pasal 25 
huruf c UUPPLH yang mengatur: “Dokumen Amdal memuat: saran masukan serta 
tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”; Pasal 9 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan). 

7.  KTUN Objek sengketa tidak mengumumkan secara layak Izin Lingkungan (vide: 
Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 UU PPLH; Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor: 27 
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan). 

8.  KTUN Objek Sengketa Keliru Menetapkan Dasar Pertimbangan Poin 1, yang 
mendasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan 
kewenangan pemerintah Provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.  
 

(3) KTUN bertentangan dengan AAUPB  
 

1. KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum  

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan 
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap 
kebijakan Penyelenggara Negara.  
KTUN bertentangan dengan,  

 
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  
• Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil  
• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2013 tentang Perizinan 

Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan  
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• Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Makassar.  

 
2. KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara  

 
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, 
keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.  
• KTUN menyalahi prinsip koordinasi dan keterpaduan antar pemeirntah kota dan 

provinsi dan pemerintah pusat terkait kebijakan terhadap kegiatan pemanfaatan 
ruang di wilayah pesisir, sehingga menimbulkan ketidakteraturan, ketidakserasian, 
dan ketidakseimbangan penyelenggaraan negara  

 
3. KTUN Bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum  

 
Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum 
dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.   

KTUN objek sengketa tidak pernah melibatkan dan menginformasikan kepada 
Penggugat serta kepada masyarakat setempat, sebagaimana diuraikan detil di 
atas. Ini berakibat masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tangkap dan 
nelayan pencari kerang di Kecamatan Mariso menjadi kehilangan mata 
pencaharian, kehilangan tempat tinggal, kehilangan akses publik dan pencemaran 
lingkungan lainnya. Hingga gugatan ini diajukan, situasi di wilayah pesisir pantai 
Makassar tidak kondusif, nelayan yang mengalami dampak kerugian hingga kini 
belum mendapat pemulihan hak dan masih menuntut hak-hak mereka. 

 
4. KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Keterbukaan  

 
Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi 
pribadi, golongan, dan rahasia negara.  
Tergugat tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat dan khususnya 
masyarakat setempat secara patut sesuai peraturan perundang undangan yang 
berlaku. Adapun Penggugat baru mengetahui keberadaan dari keputusan a-quo pada 
saat Penggugat datang dan meminta salinan foto copy KTUN objek sengketa  

 
(4)  Petitum Gugatan  
 

i. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
ii. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat 

Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/Tarkim tertanggal 1 November 
2013 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu 
Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan Strategis Provinsi 
(kemudian ditambah dengan Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 
644/6272/Tarkim)  

iii. Memeritahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Surat 
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 
644/6273/Tarkim tertanggal 1 November 2013 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi 
pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai 
kawasan Strategis Provinsi (kemudian ditambah dengan Surat Izin Gubernur 
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Sulawesi Selatan Nomor: 644/6272/Tarkim). 
iv. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 

10.000.000.- (Sepuluh juta) per hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini 
terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;  

v. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
 

 
(5) Putusan 
 

Terjadi dissenting opinion oleh Hakim Anggota I, Joko Setiono, SH., MH. Terhadap 
Hakim Ketua Majelis, Tedi Romyadi, SH., MH., dan Hakim Anggota II, Fajar Wahyu 
Jatmiko, SH. 

 
Pertimbangan hakim, 
Hakim Anggota I, Joko Setiono, hal. 163-178 
Hakim Anggota II, Fajar Wahyu Jatmiko, hal. 178-181 
Hakim Ketua, Tedi Romyadi, menjadi satu dengan pertimbangan putusan 
keseluruhannya, hal. 181-206. 
….... Dalam Mengadili, 

 
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima  
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.693.500,-(dua 

juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)  
 

 

3. Pertimbangan Putusan bahwa Gugatan Daluarsa adalah Tidak Tepat  
 

Obyek KTUN (1):  
 

Penggugat baru mengetahui pada 11 Februari 2016, dan baru diperlihatkan dan 
diberikan salinan fotokopi oleh Kuasa Hukum Tergugat setelah selesai persidangan 
persiapan di Pengadilan Tata Usahan Negara (PTUN).  

 
Obyek KTUN (2):  
Bahwa surat Keputusan tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 
November 2015. Penggugat mengetahui Keputusan tersebut dengan cara sebagai 
berikut; 

 
1. Bahwa pada tanggal 16 November 2015, Penggugat mendatangi kantor BLHD Provinsi 

Sulsel dan pada hari itu juga Penggugat menerima salinan fotocopy Keputusan 
tersebut;  

2. Bahwa Penggugat mengetahui secara patut dan merasa kepentingannya dirugikan 
dengan terbitnya KTUN objek sengketa dalam Perkara ini pada tanggal 16 November 
2015, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak 
diterimanya secara resmi salinan Foto copy surat KTUN objek sengketa, sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara.  

 
Surat Gugatan tertanggal 4 Januari 2016, dan didaftarkan didaftarkan pada 29 Januari 
2016, dengan Register Perkara No. 11/G/LH/2016/PTUN.Mks. 
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Sependapat dengan Hakim Anggota 1 (vide: hal 169-170), bahwa Penggugat sebagai 
pihak yang tidak ditujukan secara langsung dalam KTUN, maka penghitungan tenggang 
waktu sebagaimana pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN harus dilihat secara 
kasuistis, yaitu sejak pihak yang dituju tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya 
dirugikan atas terbitnya KTUN (objek sengketa a quo). (vide: Yurisprudensi MA RI No. 5 
K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993; jo. Yurisprudensi No. 41 K/TUN/1994 tertanggal 
10 November 1994; jo. Yurisprudensi No. 270 K/TUN/2001. 
 
Oleh sebabnya, suatu gugatan TUN harus mendasarkan pada kejelasan KTUN objek 
sengketa dalam bentuk surat, yakni 16 November 2015 dan 11 Februari 2016, yang 
salinan fotocopynya harus dilampirkan dala gugatan. 
 
Argumentasi Hakim II, yang diikuti Ketua Majelis, bahwa gugatan dianggap daluarsa 
karena pertimbangan, 
 
“.... bahwa dengan demikian Penggugat sebagai suatu organisasi publik secara wajar 
tentang dapat diduga telah mengetahui terdapatnya kegiatan reklamasi di Pantai Losari 
tersebut, sehingga untuk tenggang waktu mengajukan gugatan telah melebihi batas 
waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 
1986 tentang PTUN, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.” 
 
Dasar pertimbangannya, adalah bukti T-1 sampai T-8 yang berupa berita-berita di media 
massa tentang pelaksanaan reklamasi, serta khususnya bukti T-1 terdapat berita yang 
memuat Papan Pengumuman di lokasi reklamasi yang mencantumkan KTUN objek 
sengketa. 
 
Dasar yang digunakan Hakim mengemukakan bukti T-1 sampai T-8, adalah sebatas bukti 
pendukung, bukan utama. Dan bukti demikian jelas tidak bisa dijadikan dasar, karena 
Gugatan TUN tidaklah dengan melampirkan berita koran dan foto atau bahkan papan 
pengumuman untuk dibawa ke PTUN. Hal ini justru menyalahi prosedur atau syarat 
pengajuan gugatan yang harus melampirkan salinan fotocopy KTUN objek sengketa. 
Kecuali gugatan berdasarkan gugatan fiktif negatif, atau petitumnya menghendaki 
terbitnya KTUN, tentu tidaklah melampirkan objek sengketanya. 
 
Selain itu, Gugatan TUN haruslah mendasarkan gugatannya dengan menjelaskan 
argumentasi setidaknya dari dua sudut, 
 

• Doelmatigheid (sudut kebijaksanaan), atau alasan mengapa suatu keputusan 
TUN dikeluarkan dan apa yang menjadi pertimbangan kebijakan badan atau 
pejabat TUN dalam mengeluarkan KTUN   

• Rechtmatigheid (sudut legalitas), atau apa yang menjadi dasar hukum 
dikeluarkannya KTUN dan apakah badan atau pejabat TUN pada saat 
mengeluarkan KTUN memang mempunyai kewenangan untuk hal tersebut, atau 
apakah formalitas prosedur pengeluaran suatu keputusan TUN telah ditempuh 
terlebih dahulu oleh badan atau pejabat TUN yang mengeluarkannya.  

 

Pertanyaan sederhana untuk menilai pertimbangan putusan oleh Hakim II dan Ketua 
Majelis Hakim, apakah memungkinkan Penggugat membuat gugatan berdasarkan berita 
koran dan Papan Pengumuman, sementara Gugatan harus mendasarkan pada sudut 
doelmatigheid dan rechtmatigheid? Saya kira, hakim TUN tidaklah tepat anjurkan 
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ketidakpastian hukum (formalitas) dalam beracara di PTUN. 
 
 
4. Pertimbangan Hakim Kurang Tepat Menafsirkan “Makna Keterbukaan” 

sebagai bagian tak terpisahkan dalam meneguhkan keadilan hak atas 
informasi  

 
(1) Majelis hakim mengedepankan prosedur penyampaian pengumuman daripada 

tujuannya. Dalam kerangka hukum lingkungan, tujuan pengumuman ini adalah 
agar hak masyarakat atas informasi terpenuhi. Hak atas informasi itu adalah salah 
satu pilar pelaksanaan asas tata kelola pemerintahan yang baik dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 2 huruf m UU No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/UUPLH). 
Selain itu, hak atas informasi juga merupakan hak asasi yang dijamin oleh UUD 
1945 (Pasal 28F).  

(2) Majelis Hakim kurang mempertimbangkan hak atas informasi sebagai wujud 
penguatan demokrasi lingkungan yang merupakan agenda penting pembentukan 
UUPPLH (lihat Penjelasan Umum Angka 8 huruf h). Agar tujuan pemenuhan hak 
atas informasi itu terpenuhi maka perlu dipastikan bahwa „pesan‟ dari informasi itu 
dapat diterima dan difahami oleh masyarakat. Karena itu maka Pasal 39 (2) UU 
No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “Pengumuman dilakukan dengan cara 
yang mudah diketahui oleh masyarakat”. Salah satu ukuran kemudahan ini diatur 
lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 17 Tahun 
2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak 
Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Pedoman ini menyatakan bahwa 
pengumuman izin lingkungan dan semua bentuk pengumuman yang disampaikan 
“harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, disampaikan dengan 
jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pengumuman 
tersebut dapat juga dituliskan terjemahannya dalam bahasa daerah atau lokal 
yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan”. Hal ini 
disebabkan informasi itu akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk 
menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan (SPT).  

(3) Majelis Hakim tidak mengeksplorasi bagaimana pengumuman ini mencapai 
tujuannya. Tidak dilihat tentang materi pembahasan dan notulensi dalam 
pertemuan yang diakui tergugat sebagai sosialisasi atau silaturahmi. Tidak digali 
informasi dari para saksi apakah mereka memahami pesan yang disampaikan 
melalui pertemuan-pertemuan dimana mereka dinyatakan mengikuti. Tidak digali 
metode komunikasi yang digunakan, apakah prosedur tersebut efektif, ataukah 
sebaliknya, sama sekali tidak efektif. Dasar pengetahuan melalui berita koran 
semata dengan papan pengumuman, memperlihatkan paradigma lama dalam teori 
partisipasi khususnya dalam proses kebijakan administrasi publik, alias, partisipasi 
semu dalam proses pembangunan. Partisipasi semu, jelas bertentangan dengan 
asas partisipasi dalam UU No. 32 Tahun 2009 dan pada tujuan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang antara lain adalah untuk menjamin 
pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak 
asasi manusia. 

(4) Majelis hakim tidak memperhatikan Putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010 terkait 
dengan pengujian UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara. Dalam pendapatnya, MK menyatakan:  
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“Mekanisme penetapan wilayah pertambangan (WP) berupa kegiatan koordinasi, 
konsultasi, dan memperhatikan pendapat masyarakat, berpotensi melanggar hak-
hak konstitusional warga negara manakala mekanisme tersebut dilakukan semata 
untuk memenuhi ketentuan formal-prosedural sebagaimana termuat dalam 
peraturan perundang-undangan dan mengaburkan tujuan utama yaitu untuk 
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga 
negara yang seharusnya, dalam konteks sumber daya alam, dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat… Pemerintah saat menetapkan WP, 
berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk 
fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak 
konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak 
milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapa pun…Untuk lebih memperkuat fungsi kontrol masyarakat 
terhadap Pemerintah dan sekaligus untuk menjamin kepastian hukum yang adil 
baik bagi masyarakat secara umum maupun masyarakat yang secara khusus 
berada dalam WP dan masyarakat yang terkena dampak, termasuk para pelaku 
usaha pertambangan, serta demi tercapainya amanah UUD 1945, menurut 
Mahkamah, fungsi kontrol tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui forum 
konsultasi dengan DPR RI, namun juga harus diperkuat melalui fungsi kontrol yang 
dilakukan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang wilayah maupun 
tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam WP dan masyarakat yang akan terkena 
dampak…Mahkamah lebih menekankan kepada terlaksananya kewajiban 
menyertakan pendapat masyarakat, bukan persetujuan tertulis …karena menurut 
Mahkamah, bentuk keikutsertaan secara aktif dari masyarakat berupa keterlibatan 
langsung dalam pemberian pendapat dalam proses penetapan WP yang difasilitasi 
oleh negara merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (1) dan 
ayat (4) UUD 1945, yang lebih bernilai daripada sekadar formalitas belaka yang 
dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang belum tentu dibuat oleh yang 
bersangkutan sendiri." 

 

5. Hakim Tidak Tepat Menyimpulkan Ketiadaan “Kepentingan Yang Dirugikan”  

(1) Dengan mengutip sejumlah argumentasi sebagai terlihat dalam putusan, a quo hal. 
189-206, yang pada intinya,  

 
“.... Hakim Anggota II dan Hakim Ketua Majelis menyimpulkan tidak 
adakepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa kesatu 
maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, sedangkan Hakim 
Anggota I menyimpulkan objek sengketa kesatu dan kedua cacat hukum maka 
gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;”  

 
(2) Bahwa pertimbangan tersebut didasarkan keahlian lingkungan yang 

mengungkapkan fakta atas permasalahan yang telah terjadi, dan dalam Hakim 
Ketua Majelis menyimpulkan,  

 
“..... mengenai adanya kegiatan reklamasi CPI Pantai Losari tidak ditemukan fakta 
berdampak adanya kerugian lingkungan hidup berupa pencemaran dan kerusakan 
atau potensinya terhadap ekosistem wilayah reklamasi dan wilayah perairan 
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sekitarnya (termasuk di sekitar Pulau Lae-Lae), terhadap air laut di Pantai Losari 
dan Pulau Lae-Lae, perubahan arus laut di Pantai Losari dan Pulau Lae-Lae, 
hilangnya ekosistem pesisir dan laut, kerusakan magrove, potensi banjir dan 
genangan, permasalahn sosial-ekonomi dan sumberdaya sebagaimana yang 
didalilkan Penggugat.” (hal 203-204)  

 
(3) Bahwa pertimbangan ini tidak didasarkan oleh pemahaman utuh atas Asas 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 
Pasal 2, disebutkan bahwa, “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dilaksanakan berdasarkan asas,” 

 
1. “asas tanggung jawab negara” adalah:  

 
(a) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alamakan memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik 
generasi masa kini maupun generasi masa depan.   

(b) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat.  

(c) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam 
yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  

 
2. “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap 
sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya 
dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.  

3. “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan 
hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, 
budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.  

4. “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan 
berbagai komponen terkait.  

5. “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan 
yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan 
lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat 
manusia selaras dengan lingkungannya.  

6. “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatuusaha 
dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah 
meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup. 

7. “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik 
lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 

8.  “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi 
geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.  

9. “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 
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lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan 
keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri 
atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama 
dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.  

10. “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang 
usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.  

11. “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk 
berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun 
tidak langsung.  

12. “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam 
tata kehidupan masyarakat.  

13. “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, 
akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. 

14. “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan 
keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
(4) Pertimbangan yang semata mendasarkan pada tiadanya kerusakan lingkungan, 

menjadikan perspektifnya mendiskualifikasi persoalan sosial ekonomi yang 
sesungguhnya merupakan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional yang diatur 
dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, pasal 28A, 28F, dan 33 ayat (4).  

 
Pasal 28A  

 
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 
kehidupannya.  

 
Pasal 28F  

 
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.  

 
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.  

 
(5) Pertimbangan yang tidak mengindahkan asas perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sesungguhnya paradigma lama yang orientasi putusan membatasi 
dan memisahkan persoalan lingkungan dengan persoalan hak-hak sosial dan ekonomi, 
termasuk hak-hak kewargaan, seperti hak atas informasi dan hak partisipasi dalam 
menentukan kebijakan dan pengawasan. Dalam teorinya, cara berfikir demikian 
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adalah mendekati “fasisme pembangunan ekonomi”, pembangunan yang menyangkal 
dan bahkan menyingkirkan keberadaan manusia dan kehidupan kemasyarakatannya 
yang telah turun temurun.  

(6) Jelas, kepentingan Penggugat (Wahana Lingkungan Hidup/WALHI), bekerja bukan 
berdasar semata atau menanti adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, 
melainkan pula bekerja dalam posisi mencegah (preventive) adanya atau potensi 
terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Pertimbangan putusan 
Hakim yang menyatakan tidak ada keterkaitan kepentingan yang dirugikan oleh KTUN 
objek sengketa, adalah pertimbangan yang tidak tepat, bila tidak disebut sebagai 
pertimbangan yang menyesatkan.  

(7) Pertimbangan majelis hakim bahwa “dengan tidak adanya kerugian lingkungan hidup 
berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup atau potensi terdampak dalam 
kegiatan reklamasi CPI Pantai Losari, maka apakah Penggugat masih mempunyai 
kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa kesatu? Oleh karenanya 
kepentingan Penggugat untuk menggugat objek sengketa kesatu menjadi tidak 
memenuhi kriteria atau unsur pasal 53 ayat (1) UU Peratun. Sehingga disimpulkan 
Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa kesatu 
karena tidak memenuhi syarat pasal 53 ayat (1) UU Peratun.” 
Adapun pertimbangan hakim seperti ini tidak sesuai dengan prinsip hukum lingkungan 
dan gagasan kedaulatan lingkungan misalnya dapat dilihat: 
Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur sebagai berikut : 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan.”  

Pasal 33 ayat (4) yang mengatur sebagai berikut : 

“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.” 

Berdasarkan eksplikasi tersebut, menunjukkan bahwa meskipun UUD NRI Tahun 1945 

telah mengakomodasi terkait dengan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana 

yang diatur berdasarkan Pasal 28 H dan Pasal 33 Ayat (4), akan tetapi arus degradasi 

lingkungan dan korban bencana lingkungan tidak simetris dengan norma hak asasi 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu adalah tidak sesuai 

dengan hukumnya bila dalam mencari keadilan itu dihalang-halangi atau terhalang 

hanya karena masalah formalitas belaka. Bila tidak ada hukumnya maka adalah 

kewajiban pengadilan menemukannya. Karena menemukan hukum itu sudah diatur 

dalam perundang-undangan maka sudah dengan sendirinya tidak akan menegasikan 

asas legalitas . Dengan kata lain bila hal itu dilakukan maka meminjam istilah John 

Rawls melaksanakan legimate expectation  yang merupakan kewajiban dari peradilan 

itu (termasuk peradilan TUN). 

Secara teoritis H.L.A Hart (1961: 77-89) telah merumuskan hal ini dengan 

mengatakan the union of primary rule and secondary rule. Artinya, bila dibiarkan 

warga negara yang mencari keadilan terhalang hanya karena formalitasnya tidak 



12 

 

eksplisit, tidak jelas dan kabur dst maka hal tersebut berarti negara telah memisahkan 

primary rule dan secondary rule itu. Dengan begitu, keadilan akan tidak tercapai 

hanya karena  hakim TUN didalam memutus tidak menerima gugatan penggugat telah 

menjadi barrier. Dalam perpektif  hukum lingkungan WALHI sebagai penggugat tidak 

perlu membuktikan hubungan sebab akibat  yang langsung, membuktikan adanya 

kerugian langsung yang bersifat riil atau tangible. WALHI dalam menggugat  adalah 

atas nama lingkungan, dan untuk melindungi sumberdaya alam atau untuk 

memperkuat penegakan hukum lingkungan yang sedang tidak ditegakkan oleh 

pemerintah (Pemprov. Sulsel). 

Putusan Sierra Club, mengatakan “. . . The Sierra Club decision is therefore at the 

foundation not only everi case in the environmental arena, but also ever case in which 

citizens seek to protect public velues.” (Putusan Sierra Club kemudian tidak hanya 

menjadi dasar bagi kasus dalam arena hukum lingkungan, tetapi juga didalam kasus-

kasus dimana warga negara mencari untuk melindungi nilai-nilai publik). 

(8) Dengan demikian gugatan WALHI semestinya diterima atau dikabulkan dengan 

menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat 

Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 644/6273/TARKIM tertanggal 1 November 

2013 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu 

Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan Strategis Provinsi karena 

tergugat telah melakukan detournamen‟t de povoir, yakni menggunakan kewenangan 

untuk tujuan yang salah dan pertimbangan hakim TUN  telah menjadi never ending 

process atau dengan kata lain putusan hakim TUN menjadi gagal mendapatkan 

putusan yang berpotensi land-mark atau istilah common law sebagai stare-decisis dari 

perspektif keadilan substantif. 

(9) Putusan  PTUN dengan amar putusan tidak menerima gugatan WALHI (NO) yang 

bukan saja delusif, tapi  juga Kontraproduktif dan Ahistoris. tidak saja kehilangan 

pijakan yuridisnya, tetapi juga tak relevan dihadirkan di ruang hukum yang 

berkeadaban terhadap perlindungan lingkungan memberikan pretensi bahwa telah 

terjadi, bahwa hukum (het recht is in de wet, maar het moet nog gevonden warden). 

Pertimbangan hukum hakim TUN semata-mata berdasarkan undang-undang (alles 

binnen dekader van de wet). 

(10) Pertimbangan hakim TUN semestinya menggali moral di belakangnya (moral reading 

of the law). 
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6. Amar Putusan dan Dampak Keadilan Eko-Sosial (Eco-social Justice)  
 

(1) Bahwa amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau dalam 
bahasa Belanda disebut niet ontvankelijke verklaard atau N.O.  

(2) Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam 
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo 
Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo 
Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang 
menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak 
dapat diterima.  

(3) Ini artinya, Pokok Perkara KTUN sebagai Objek Sengketa, tidak disinggung, 
sehingga amar putusan yang demikian pada akhirnya, bukan semata 
memperlihatkan ketidakpekaan hakim terhadap isu lingkungan (seperti proses 
AMDAL, bahkan AMDAL yang harusnya lengkap disampaikan ke publik untuk 
apa/keperluan apa reklamasi itu, dan soal potensi kerusakan dan/atau 
pencemaran lingkungan), melainkan pula mewariskan permasalahan dasar hak-
hak asasi manusia yang diakui sebagai hak-hak konstitusional berdasar Undang-
Undang Dasar RI Tahun 1945, terutama, bertentangan dengan:  
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(a) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2)  
(b) Hak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A)  
(c) hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya (Pasal 

28C ayat 1)  
(d) hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (pasal 28C 
ayat 2)  

(e) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hokum yang 
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D) 

(f) Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (Pasal 28F)  

(g) Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat 1)  

(h) Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 
keadilan (pasal 28H ayat 2)  

(i) Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif (28I ayat 2)  
 
 

7. Kesimpulan  
 

(1) Hakim kurang tepat argumentasi hukumnya dalam menentukan, baik soal 
daluarsa maupun soal kepentingan Penggugat.  

(2) Argumentasi demikian jamak terjadi di tanah air disebabkan cara pandang 
hakim yang berpikiran tekstual semata dalam memutuskan suatu yang penting 
bagi negara, masyarakat dan khususnya soal lingkungan yang memiliki dampak 
sosial dan ekonomi.  

(3) Selain itu, putusan tersebut lebih didasarkan pada paradigma lama hukum 
administrasi dan lingkungan hidup, sehingga putusan-putusan semacam ini 
justru tidak bisa menjadikan posisi PTUN sebagai benteng perlindungan hukum 
bagi rakyat dan lingkungan dalam soal kebijakan administrasi publik.  

(4) Basis filsafat positivisme hukum yang kurang lengkap dalam argumentasinya, 
digunakan Hakim untuk membenarkan suatu kebijakan administrasi yang 
keliru, justru menciderai keadilan eko-sosial dan hak asasi manusia. Tidaklah 
mengherankan, bila pada gilirannya PTUN hanya menjadi tembok pelindung 
fasisme pembangunan ekonomi.  

 
Demikian eksaminasi putusan, semoga memberi perspektif dan pembelajaran bagi 
pengembangan kualitas putusan tata usaha Negara. 
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