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Problematika umum yang kerap ditemui dalam pemba-
hasan mengenai hukum adalah ketidakadilan. Tidak 
terkecuali dalam studi dan praktik hukum lingkungan, 

problematika mengenai ketidakadilan selalu mendapat tem-
pat untuk dibedah, diselami, dan mungkin juga dilupakan. 
Keadilan seperti bersemayam di tempat yang “suci” sehing-
ga sulit diturunkan ke dalam praktik sehari-hari. Padahal ke-
adilan — yang dalam hal ini adalah keadilan lingkungan — 
merupakan bagian integral dalam mencapai keberlanjutan 
lingkungan hidup.

Konsepsi mengenai keadilan lingkungan penting un-
tuk dilacak sejak dari Laporan  World Commission on En-
vironment and Development (WCED) atau yang juga sering 
disebut sebagai “Laporan Brundtland” yang berjudul “Our 
Common Future”. Laporan Brundtland beberapa kali me-
negaskan pentingnya keadilan. Laporan ini menyebutkan 
bahwa ketidakmampuan negara-negara untuk mempro-
mosikan kepentingan bersama dalam pembangunan ber-
kelanjutan adalah hasil dari pengabaian terhadap keadilan 
ekonomi dan sosial. Sampai disini jelas bahwa permasa-
lahan ketidakadilan lingkungan sangat berkaitan erat de-
ngan permasalahan ekonomi dan sosial. 

Definisi pembangunan berkelanjutan yang menjadi 
“jiwa” dari Laporan Brundtland juga menegaskan penting-
nya keadilan yang setidak-tidaknya memuat keadilan antar 
dan intra generasi. Keadilan, selalu menjadi bagian dalam 
undang-undang lingkungan hidup, baik sebagai tujuan mau-
pun dalam bentuk prinsip. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hi-
dup juga secara tegas memuat prinsip keadilan. 
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Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(UU Cipta Kerja) mendapat banyak kritik. Seluruh kritik terhadap penga-
turan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bermuara 
pada satu pertanyaan mendasar, yaitu tentang keadilan. Dilihat dari ba-
nyak kritik yang ada, UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mempercepat 
perizinan dan memberikan kemudahan berusaha, menghasilkan potensi 
distribusi risiko berupa polusi, kerusakan, dsb. Padahal, tidak mendis-
tribusikan risiko adalah tujuan ingin dicapai oleh keadilan lingkungan 
sebagai keadilan distributif. 

UU ini juga mereduksi berbagai ruang partisipasi masyarakat dalam 
pengambilan keputusan lingkungan hidup, seperti yang terlihat dalam 
proses penyusunan dan penilaian Amdal. Pertanyaannya adalah apakah 
pereduksian hak akses partisipasi ini tepat dalam konteks perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik? Robert Bullard-seorang teo-
retikus keadilan lingkungan-menegaskan pentingnya keadilan prosedural 
dalam mencapai keadilan lingkungan, yaitu dengan adanya proses peng-
ambilan keputusan yang inklusif, representatif, seimbang dan komunika-
tif. 

Buku ini pada pokoknya memuat kritik tentang ketidakadilan atau 
potensi ketidakadilan yang terjadi dalam pengelolaan lingkungan hidup, 
khususnya terkait dengan distribusi dan prosedural. Sebagian besar tu-
lisan mengangkat mengenai partisipasi publik dalam pengambilan ke-
putusan lingkungan hidup, sedangkan sebagian lagi membahas menge-
nai dampak yang dapat terjadi dari pengaturan UU Cipta Kerja tersebut. 

Buku ini merupakan sumbangan pemikiran dari penulis dengan ber-
bagai latar belakang, dimana gagasan dan kritik yang disampaikan di-
dalamnya patut untuk dicermati. Buku ini lahir dalam semangat untuk 
terus mendorong pembaharuan hukum lingkungan ditengah perubahan 
regulasi yang sangat cepat dan banyak, yang tentunya didorong oleh UU 
Cipta Kerja. Hadirnya diskursus akademik yang konstruktif juga menjadi 
tujuan lain dari lahirnya buku ini.
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Saya menyambut baik lahirnya buku ini dan mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik para penulis, 
editor dan juga tim redaksi Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Buku 
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Raynaldo G. Sembiring
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Problem lingkungan telah disadari sebagai permasalah-
an yang serius bukan saja akhir-akhir ini. Komunitas 
global, bahkan sejak awal dekade tahun 70-an telah 

bersama memahami melalui diselenggarakannya Konfe-
rensi Stockholm pada 5-16 Juni 1972. Konferensi tersebut 
merupakan konferensi PBB yang pertama terkait lingkung-
an hidup manusia (United Nations Conference on the Human 
Environment). Konferensi Stockholm ini pula yang sesung-
guhnya merupakan embrio bagi hadirnya cara pandang (pa-
radigma) sekaligus konsep, yang kita kenal sekarang seba-
gai pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Pembangunan berkelanjutan—yang secara umum di-
maknai sebagai pembangunan yang berusaha memenu-
hi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan generasi 
yang akan datang—pada dasarnya menekankan adanya tri-
angulasi aspek pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan 
kelestarian lingkungan, secara setara dan tidak dapat dipi-
sahkan. Artinya, pembangunan yang semata-mata menge-
jar kesejahteraan ekonomi, semakin terbukti, justru adalah 
malapetaka manakala keadilan sosial dan lingkungan tidak 
mendapatkan perhatian. Terlebih ketika lingkungan dan 
SDA sekadar dipandang sebagai objek eksploitasi demi me-
ngejar apa yang seringkali difantasikan sebagai kemajuan. 
Kemajuan macam apa jikalau pada saat yang sama, kenya-
taannya malah harus membayar mahal karena dampak pen-
cemaran dan kerusakan lingkungan?! 

Pada titik ini, konsep pembangunan berkelanjutan me-
nekankan pentingnya konsensus yang sifatnya mengantisi-
pasi. Termasuk di dalamnya prinsip kehati-hatian (precautio-
nary) dan, prinsip keadilan intra dan antar-generasi (intra and 
inter-generational equity) sebagaimana yang diadopsi oleh 
Deklarasi Rio, dalam KTT Bumi 1992 silam. Prinsip kehati-
-hatian yang menegaskan pentingnya melakukan langkah-
-langkah untuk menghindari atau meminimalisasi ancaman 
terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, memiliki 
kaitan yang erat dengan prinsip keadilan yang mengutama-
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kan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat 
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Relevan juga dalam hal ini adalah 
prinsip partisipasi, di mana publik berhak untuk dilibatkan dalam setiap 
program kegiatan yang potensial berpengaruh terhadap lingkungan.   

Prinsip kehati-hatian dan partisipasi ini di dalam hukum lingkung-
an diartikulasikan melalui instrumen pencegahan pencemaran dan ke-
rusakan lingkungan, terutama Amdal dengan pelibatan masyarakat 
pada proses pengambilan keputusan tentang rencana usaha dan/atau 
kegiatan. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (UU PPLH) sebagai penyempurnaan atas undang-undang 
lingkungan sebelumnya, selain secara eksplisit menandaskan urgensi 
untuk mengarusutamakan kembali pembangunan berkelanjutan, dalam 
hal ini juga menekankan Amdal sebagai piranti penting—lengkap dengan 
rekognisi dan pola mekanisme partisipasi masyarakat—dalam pengam-
bilan keputusan terkait dengan lingkungan. Masyarakat, baik sebagai 
pihak yang potensial terdampak langsung maupun masyarakat secara 
luas—akademisi/pemerhati lingkungan maupun organisasi masyarakat 
sipil—mendapatkan tempat untuk berpartisipasi di dalam proses penyu-
sunan dokumen Amdal. Bahkan hingga keanggotaan komisi penilai Am-
dal yang notabene mempunyai kesempatan mengkritisi kualitas Amdal 
dalam kedudukannya sebagai prasyarat mutlak bagi landasan pengam-
bilan keputusan, representasi masyarakat luas tersebut juga dilibatkan.

Situasi itu berubah signifikan, pada saat sekarang ini, ketika UU No. 
11/2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) pada awal November 2020 lalu di-
terbitkan. Undang-undang yang semangat utamanya memang menge-
jar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dengan membuka kesem-
patan investasi seluas-luasnya, bahkan di dalam Naskah Akademiknya 
dengan gamblang telah menyinggung bahwa keterlibatan masyarakat 
dalam proses penyusunan Amdal yang dijamin oleh UU PPLH diang-
gap menjadi faktor penghambat investasi. Di mana akhirnya, ketentu-
an dalam UU PPLH tersebut direvisi oleh UU CK. Sehingga, atas nama 
kemudahan investasi, dimulai dari konsep Izin Lingkungan dihapuskan, 
cakupan masyarakat yang berhak berperan serta dalam penyusunan 
dokumen Amdal dibatasi hanya pada masyarakat yang relevan dan ter-
dampak langsung, hingga dihilangkannya ketentuan bagi masyarakat 
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untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme gugatan, terhadap ke-
putusan yang berkenaan dengan perizinan lingkungan. 

Distorsi dari esensi pembangunan berkelanjutan oleh UU CK itulah, 
yang selanjutnya secara kritis dipotret oleh enam artikel yang terhim-
pun dalam kumpulan tulisan ini. Artikel pertama secara umum mem-
bahas mengenai arti penting partisipasi masyarakat sebagaimana hal 
itu merupakan prinsip utama pembangunan berkelanjutan. Sementara 
itu, artikel kedua membicarakan mengenai nasib keberadaan asas par-
tisipatif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, oleh UU CK 
yang direduksi. Terutama terkait pada bagaimana peran serta masya-
rakat dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam proses Amdal, 
ketika lingkup masyarakat dibatasi. Sedangkan artikel ketiga yang me-
rupakan hasil kajian hukum normatif, mengungkapkan bagaimana kon-
sekuensi perubahan dari konsep Izin Lingkungan yang dihapuskan oleh 
UU CK, digantikan dengan Persetujuan Lingkungan. Intinya dalam kajian 
ini disimpulkan bahwa, Persetujuan Lingkungan yang merupakan bagian 
integral dari Persetujuan Berusaha, dalam konteks hukum tidak membe-
rikan jaminan peluang korektif, mengingat Persetujuan Lingkungan bu-
kan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang notabene 
berbeda dengan Izin Lingkungan. Artikel keempat di sini dengan tegas 
menyoroti bagaimana Amdal yang pada hakikatnya merupakan instru-
men pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, oleh UU 
CK dan peraturan pelaksanaannya, yaitu PP 22/2021 tentang Penye-
lenggaraan PPLH, diinferiorkan sedemikian rupa. Selanjutnya pada ar-
tikel kelima, prinsipnya mengutarakan bahwa UU CK yang membatasi 
partisipasi publik dan akses informasi lingkungan pada dasarnya adalah 
kemunduran pembangunan berkelanjutan. Dan terakhir, artikel keenam, 
lebih spesifik mencandra bahwa PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan 
Kehutanan sebagai peraturan pelaksanaan UU CK, secara cukup nyata 
asas kelestarian dan keberlanjutan, sebagaimana sesungguhnya juga 
merupakan salah satu prinsip bagi pembangunan berkelanjutan. 

Yogyakarta, Juni 2021

Totok Dwi Diantoro
Editor
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Antologi Hak Akses Masyarakat dalam 
Perlindungan Lingkungan Hidup

I. Pendahuluan

Kelestarian lingkungan di Indonesia mengalami ancaman serius. 
Kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dewasa ini se-
olah tidak bisa dihindari lagi di berbagai belahan dunia, termasuk 

Indonesia. Pencemaran udara, air, tanah hingga kerusakan lingkungan 
seperti longsor, kebakaran hutan, bahkan bencana alam, sebagian besar 
dipengaruhi oleh ulah manusia. Berdasarkan data yang dipublikasikan 
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjuk-
kan bahwa data kebakaran hutan dan lahan memuncak di tahun 2015 
dengan total luas kebakaran mencapai 2.611.411,44 ha, dan mengalami 
penurunan hingga tahun 2017. Namun, kebakaran hutan kembali meng-
alami kenaikan di kurun waktu tahun 2017 hingga 2019, meski kembali 
menurun di tahun 2020.1 

Menurut Munadjat Danusaputro, salah satu faktor penyebab kerusak-
an lingkungan adalah kebijakan.2 Contohnya adalah proses pemberian 
izin suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tepat. Di mana 
dalam pemberian izin tersebut seringkali ditemui adanya pelibatan ma-
syarakat yang minim dilakukan di dalam proses perizinan. Padahal, se-
harusnya masyarakat berhak untuk memberi respon berupa saran dan 
kritikan terhadap suatu kebijakan. Terlebih kebijakan tersebut akan me-
miliki dampak terhadap lingkungan, kehidupan sosial, budaya dan ekono-
mi masyarakat.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 
(UUD NRI 1945) memberi amanat bahwa, “bumi, air, dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal tersebut adalah alasan 
sekaligus tujuan dari suatu kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan de-
ngan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia 
dengan segala kekayaan alam yang berlimpah sudah semestinya di-
kelola sebijak mungkin agar tetap bisa terjaga dan mampu memenuhi 
kebutuhan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang se-

1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan 
(Ha) Per Provinsi di Indonesia tahun 2015-2020”, http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, 
diakses 12 Januari 2021.

2 Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, (Bandung: Binacipta, 1993), hlm. 233.
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Eksistensi Asas Partisipatif Dalam Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

bagaimana konsep dari asas kelestarian dan keberlanjutan.3 Bahkan, 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pe-
ngelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 70, telah membuka ruang 
seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam perlindung-
an dan pengelolaan lingkungan hidup.

Chambliss dan Seidmen dalam Syahrul Mahmud,4 menyatakan bah-
wa bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi 
oleh all other societa and personal force (semua kekuatan individu dan 
masyarakat) yang mencakup seluruh rangkaian proses. Teori tersebut 
menjelaskan betapa pentingnya suatu peran serta yang diberikan oleh 
masyarakat terhadap efektifitas dari suatu peraturan yang berlaku. Pe-
ran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan ke-
putusan dan pelaksanaan dari suatu kebijakan. Terlebih pada kebijakan 
yang memiliki dampak terhadap lingkungan di sekitar suatu kelompok 
masyarakat. Ironisnya peran serta yang diambil oleh masyarakat tidak ja-
rang digolongkan sebagai tindak perbuatan melawan hukum. Kasus Budi 
Pego,5 yang melakukan aksi penolakan terhadap perusahaan pertam-
bangan yang hendak beroperasi di sekitar wilayahnya bermukim, adalah 
salah satu contohnya. 

Belakangan, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) nasib terhadap terjaminnya partisi-
pasi masyarakat kemungkinan semakin mengkhawatirkan. Spirit UU CK 
yang orientasi utamanya mengundang investasi yang sebesar-besar-
nya, tentu saja menafikan perhatian terhadap masa depan lingkungan. 
Tak terkecuali partisipasi masyarakat yang turut terkena dampaknya. 
Hal mana dapat diperkirakan, mengingat proses perumusan UU CK yang 
dibuat dengan sangat tergesa-gesa dan menyimpangi beberapa prin-
sip penyusunan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah 
prinsip partisipatif itu sendiri. 

3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, LN No. 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059, Penjelasan Pasal 2 huruf b.

4 Syahrul Mahmud, Penegakan hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan hukum Administrasi, Hukum 
Perdata, dan Hukum pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 
hlm. 80.

5 Budi Pego adalah salah seorang aktivis lingkungan hidup asal Desa Sumberagung yang menolak 
tambang emas di gunung Tumpang, Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. Budi Pego dijerat pasal tentang kejahat-
an terhadap keamanan negara. Perkara sampai ke pengadilan dan Ia dituntut 10 bulan penjara oleh majelis 
hakim di Pengadilan Banyuwangi. Ia dituduh menyebarkan paham komunis meski tidak bisa dibuktikan 
saat di dalam persidangan (TEMPO: 2018).



3

Antologi Hak Akses Masyarakat dalam 
Perlindungan Lingkungan Hidup

Salah satu bukti UU CK mengancam partisipasi masyarakat, ya-
itu dihilangkannya peran publik—kecuali masyarakat terdampak lang-
sung—dalam proses penyusunan Amdal. Begitu pula ketika konsep izin 
lingkungan dihilangkan dan digantikan dengan persetujuan lingkungan. 
Selain itu, komisi penilai Amdal yang diubah menjadi tim uji kelayakan, 
yang tidak lagi melibatkan peran organisasi lingkungan dan masyarakat 
yang terkena pengaruh dari kebijakan yang akan dikeluarkan. 

Jika demikian, lantas bagaimana sebenarnya eksistensi asas parti-
sipatif dalam pengelolaan lingkungan hidup pasca pengesahan UU CK?!

II. Asas Partisipatif
Hutington dan Nelson, sebagaimana dikutip oleh Rajendro Jati menyata-
kan bahwa, partisipasi publik adalah activity by private citizens design to 
influence govenment decision making.6 Dalam pengertian yang demikian, 
partisipasi merupakan wujud dari pelaksanaan asas keterbukaan dalam 
pembentukan kebijakan yang diharapkan mampu memberikan pengaruh 
baik bagi kesejahteraan masyarakat.7 Sedangkan Pusat Studi Hukum dan 
Kebijakan, tidak jauh berbeda mendefinisikan partisipasi sebagai keikut-
sertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara ak-
tif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan.8 

Secara internasional, prinsip mengenai partisipasi diatur dalam Prin-
sip 10 Deklarasi Rio, yaitu: 

“Environmental issues are best handled with participation of all 
concerned citizen, at the relevant level. At the national level, each 
individual shall have appropriate access to information concerning 
the environment that is held by public authorities, including informa-
tion on hazardous materials and activities in their communities, and 
the opportunity to participate in decision-making processes. States 
shall facilitate and encourage public awareness and participation by 
making information widely available. Effective access to judicial and 

6 Rahendro Jati, “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Res-
ponsif,” Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 3, (Desember 2012) hlm. 333.

7 Ibid., hlm. 340.
8 Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan 

Undang-undang Berkelanjutan, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 185.
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administrative proceedings, including redress and remedy, shall be 
provided”.9

Selain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perwujudan 
pengelolaan lingkungan hidup, prinsip ini dimaksudkan untuk meningkat-
kan kualitas keputusan dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan 
pemerintah yang berdampak terhadap lingkungan. Lothar Gundling seba-
gaimana dikutip oleh M. Syarif dkk menegaskan bahwa, melalui pemberi-
an informasi yang benar dan akurat, maka kualitas keputusan yang diam-
bil oleh pemerintah akan lebih baik. Pada gilirannya, akan meningkatkan 
kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan dan menjadikan mi-
nimnya perkara terkait masalah lingkungan di pengadilan.10

Tanggung jawab lingkungan hidup yang baik dan sehat, hakikatnya 
bukan hanya milik pemerintah atau negara, tetapi juga setiap orang. Ter-
kait hal itu, UU PPLH menjamin di dalam salah satu ketentuannya. Pasal 
26 ayat (2) UU PPLH menegaskan bahwa, pelibatan masyarakat dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan atas da-
sar prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap dan diser-
tai adanya pemberitahuan sebelum usaha dan/atau kegiatan terlaksana. 
Pada ayat (3) pasal yang sama, menyebutkan bahwa dalam memperoleh 
izin lingkungan yang melibatkan masyarakat dalam bentuk aspirasi yang 
diusulkan oleh masyarakat, dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang 
ditandatangani oleh wakil dari masyarakat.

Dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1), UUPPLH juga menyatakan bah-
wa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpe-
ran aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran 
masyarakat yang dimaksud di sini berupa pengawasan sosial, pemberi-
an saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, serta penyampaian in-
formasi dan/atau laporan.11 

Memperhatikan secara seksama arti penting partisipasi masyarakat, 
pada dasarnya adalah menaruh perhatian pada pengelolaan lingkungan 
hidup sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good gover-

9 Lihat di Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992.
10 Laode M. Syarif , “Evolusi Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Lingkungan Global,” dalam Laode M. Syarif 

dan Andri G. Wibisana (Eds), Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi, dan Studi Kasus, (Jakarta: USAID, 2012), 
hlm. 66-68.

11 Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung-
an Hidup, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Pasal 70 ayat 2.
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Di dalam penjelasan Pasal 2 huruf k UU PPLH, ditegaskan yang di-
maksud dengan asas partisipatif adalah, bahwa setiap anggota masya-
rakat didorong untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan 
pelaksanaan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Good governance telah 
memaksa terjadinya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerin-
tahan yang tata kelola kewenangannya diselenggarakan berdasarkan 
partisipasi masyarakat.12 Pemerintah tidak pada tempatnya lagi menjadi 
pihak tunggal, karena dituntut untuk selalu melibatkan masyarakat—ti-
dak hanya swasta—sebagai unsur atau elemen good governance. Pene-
rapan konsep pemerintahan yang berdasarkan prinsip good governance, 
dengan demikian merupakan prasyarat penting untuk mendapatkan ke-
seimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan.13

III. Konsekuensi Pengesahan UU CK terhadap 
Partisipasi Masyarakat
Di dalam lebih dari 70-an undang-undang yang direvisi oleh UU CK, salah 
satu di antaranya adalah UU PPLH. Perihal partisipasi masyarakat yang 
disentuh oleh UU CK, terutama yang paling mencolok adalah di dalam 
pembahasan mengenai Amdal. ICEL mengidentifikasinya, mulai dari pe-
nyempitan cakupan masyarakat yang wajib dilibatkan dalam penyusunan 

12 Nopyandri, “Penerapan Prinsip good Governance Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup,” Jurnal Ilmu Hukum (2014) hlm. 86.

13 Ibid. 

nance). Tiga prinsip utama tata pemerintahan yang baik adalah akunta-
bilitas, transparansi, dan partisipasi. Akuntabilitas terkait dengan prinsip 
bahwa, baik kebijakan maupun pemerintah (sebagai pembuat kebijakan) 
dapat dimintai pertanggungjawaban atas konsekuensi dari kebijakan 
yang  telah dirumuskan. Sedangkan transparansi, adalah prinsip yang me-
nekankan bahwa proses formulasi kebijakan hakikatnya harus dilakukan 
secara seterbuka mungkin menginformasikan kepada publik, terutama 
masyarakat yang potensial terkena dampak. Sementara partisipasi, me-
rupakan prinsip bahwa proses pembuatan kebijakan sudah seharusnya 
melibatkan peran serta aktif masyarakat, mengingat mereka adalah pihak 
pertama yang akan terpengaruh oleh konsekuensi kebijakan.
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Amdal, dihilangkannya komisi penilai Amdal yang sebelumnya terdapat 
ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, penggunaan terminologi “re-
levan” dalam proses penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan, serta 
dihapuskannya kesempatan dalam menyampaikan bentuk keberatan dan 
terbatasnya hak atas mendapatkan informasi.14 

Dibatasinya masyarakat yang dapat berpartisipasi di dalam proses 
penyusunan Amdal, dalam hal ini ditegaskan pada masyarakat yang ter-
dampak langsung oleh rencana usaha dan/atau kegiatan saja.15 Padahal 
di dalam ketentuan sebelumnya, yakni UU PPLH, menguraikan bahwa 
yang dimaksud sebagai masyarakat yang diwajibkan bagi pemrakarsa 
untuk dilibatkan, adalah: yang terkena dampak, pemerhati lingkungan, 
dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Am-
dal.16 Itikad untuk mempersempit partisipasi masyarakat oleh UU CK ini 
sangat tampak dalam penyebutan oleh ketentuannya yang menyatakan 
bahwa, di dalam dokumen Amdal, di antaranya dimuat “saran masuk-
an serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan 
terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.”17 

Maksud dari didegradasinya lingkup masyarakat yang dapat berpar-
tisipasi ini, sangat gamblang dapat ditebak, bahwa hal itu terkait dengan 
kepentingan untuk memudahkan pengusaha dalam mencari titik temu/
kesepakatan dengan masyarakat. Dengan mendistorsi masyarakat se-
cara sempit sekadar yang relevan terdampak langsung, arahnya terbaca, 
agar lebih mudah dikonversi ke dalam kompensasi berupa nominal uang. 
Sebagaimana lazim diketahui dalam situasi seperti ini, pada umumnya 
masyarakat yang bersangkutan seringkali mempunyai pandangan yang 
pragmatis. Berbeda halnya dengan pemerhati lingkungan. Kepentingan 
yang diwakili oleh pemerhati lingkungan akan menyulitkan pihak kor-
porasi dalam mencari titik temu, mengingat keberadaannya merupakan 
representasi dari kepentingan lingkungan yang sifatnya jauh lebih luas. 

Ini sekali lagi menjelaskan bagaimana sejak awal sesungguhnya UU 
CK memang telah mengisyaratkan bahwa partisipasi publik dianggap se-

14 Indonesian Center For Environmental Law, Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik 
dalam Amdal, Seri Analisis #5, ICEL Desember 2020, hlm.1

15 Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN No. 245 Tahun 2020, 
TLN No. 6573, Pasal 22 angka 5.

16 Indonesia, Op.Cit., Pasal 26 ayat 3.
17 Indonesia, Op.Cit., Pasal 22 angka 4.



7

Antologi Hak Akses Masyarakat dalam 
Perlindungan Lingkungan Hidup

bagai hambatan yang harus dibereskan. Di dalam Naskah Akademiknya, 
hal itu eksplisit disampaikan dengan pernyataan “Keterlibatan masyara-
kat oleh sebagian pihak dianggap menjadi faktor penghambat investasi 
[…].”18 Terminologi ‘dianggap oleh sebagian pihak’ ini terang adalah asum-
si dan tidak didukung dengan data maupun kajian yang jelas.19 Kecuali 
semangat kebijakan yang membabi-buta untuk sekadar melempangkan 
jalan investasi menjadi semakin mudah tanpa terkendali—oleh publik—di 
dalam proses perencanaannya.

Lebih dalam lagi, demi kemudahan investasi pendekatan resentrali-
sasi juga diberdayakan oleh beleid ini. Keberadaan Komisi Penilai Am-
dal yang awalnya ada hingga level kabupaten/kota, oleh UU CK dihapus 
sama sekali,20 dan digantikan dengan mekanisme kelembagaan Lem-
baga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Pemerintah 
Pusat (Menteri).21 Lembaga Uji Kelayakan LH ini selanjutnya akan mem-
bentuk Tim Uji Kelayakan baik di level Provinsi atau Kabupaten/Kota 
atas dasar usulan dari Gubernur atau Bupati/Walikota.22 Konsekuensi 
dari proses yang panjang—yang justru berlawanan dari maksud UU CK 
itu sendiri—dalam pembentukan Tim Uji Kelayakan LH, selain mereduksi 
kewenangan daerah, lagi-lagi juga menghilangkan peran serta masya-
rakat. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa, di dalam Komisi Pe-
nilai Amdal yang dibentuk langsung oleh Gubernur atau Bupati sesuai 
kewenangannya—yang dihapus oleh UU CK—anggotanya selain terdiri 
dari unsur instansi pemerintah dan ahli, juga wakil masyarakat yang po-
tensial terdampak dan organisasi lingkungan hidup.23

Dalam hak berpartisipasi, melekat bersamanya dan tidak dapat di-
pisahkan adalah akses terhadap informasi. Rupa-rupanya direduksinya 
lingkup masyarakat menjadi semakin limitatif, juga dilengkapi oleh UU 
CK dengan ‘mempersulit’ akses informasi. Dengan diubahnya Pasal 39 
UU PPLH yang awalnya “pengumuman setiap permohonan dan kepu-

18 Badan Legislasi, Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja, (Jakarta: Badan Legislasi, 2020), 
hlm. 156. 

19 Indonesian Center for Environmental Law, Berbagai Problematika dalam UU Cipta Kerja Sektor Ling-
kungan dan Sumber Daya Alam, Seri Analisis #3, ICEL, (6 Oktober 2020), hlm. 5

20 Indonesia, Op.Cit., Pasal 22 angka 8, 9, dan 10. 
21 Ibid., Pasal 22 angka 3.
22 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6634, Pasal 77 ayat 1 huruf b dan c.

23 Indonesia, Op.Cit., Pasal 30 ayat 1.
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tusan izin lingkungan [setelah UU CK surat keputusan kelayakan ling-
kungan], dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyara-
kat”, menjadi, ”….dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”, ini terkonfirmasi.24 Sebagaima-
na diketahui, sistem elektronik sebagai media informasi tentu saja ada 
batas jangkauannya. Selain kapasitas teknis tidak semua tempat ter-
jangkau sistem elektronik, juga yang paling penting masih banyak terda-
pat masyarakat yang terbatas kemampuannya untuk dapat mengakses 
sistem elektronik. Tidak terbayang bagaimana masyarakat adat di area 
yang terpencil misalnya, harus mengakses informasi surat keputusan 
kelayakan lingkungan hidup yang diumumkan melalui media sistem 
elektronik.

Untungnya, kehendak UU CK ini tidak sama persis diikuti oleh pera-
turan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 
22/2021), mengatur lebih lanjut bahwa pengumuman surat kelayakan 
lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/
Walikota dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup atau cara 
lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.25 Sedangkan yang dimaksud de-
ngan ‘cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah’, oleh PP 22/2021 diurai-
kan berupa media massa dan/atau pengumuman pada lokasi usaha dan/
atau kegiatan.26 Tentu hal ini sedikit melegakan, meskipun juga membi-
ngungkan, mengingat bagaimanapun juga seharusnya PP tidak boleh 
bertentangan dengan UU yang dilaksanakannya.

Hak publik, selain dari lingkup/batasan masyarakat, peluang menga-
jukan keberatan bagi masyarakat oleh UU CK juga didistorsi. Dengan di-
hapuskannya gugatan administrasi yang seharusnya bisa diajukan oleh 
masyarakat terhadap keputusan pejabat tata usaha negara dalam per-
izinan di bidang lingkungan, hal ini tentu semakin memperlemah daya 
tawar masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup 
yang baik dan sehat. Kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui 
gugatan administrasi tersebut, dihilangkan oleh UU CK sebagai konse-
kuensi dihapuskannya izin lingkungan dan digantikan dengan persetu-
juan lingkungan (kelayakan lingkungan hidup). 

24 Indonesia, Op.Cit., Pasal 22 angka 17.
25 Indonesia, Op.Cit., Pasal 50 ayat 1.
26 Ibid., Pasal 50 ayat 2.
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Peluang gugatan administrasi yang dihilangkan oleh UU CK itu,27 se-
bagai berikut: “setiap orang dapat mengajukan gugatan TUN, apabila: (1) 
badan atau pejabat TUN menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/
atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen 
Amdal; (2) badan atau pejabat TUN menerbitkan izin lingkungan kepada 
kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen 
UKL-UPL; dan/atau (3) badan atau pejabat TUN yang menerbitkan izin 
usaha dan/kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.28 Pa-
dahal dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Manusia, akses 
masyarakat untuk mendapatkan keadilan di depan peradilan adalah ter-
masuk di antaranya.

IV. Penutup  
UU CK yang orientasi utamanya adalah mengejar investasi sebesar-besar-
nya, dengan sangat kasat mata memandang partisipasi publik sebagai 
hambatannya. Bukan saja disampaikan secara terbuka di dalam Naskah 
Akademiknya yang menyatakan bahwa “keterlibatan masyarakat diang-
gap sebagian pihak sebagai penghambat investasi”, tetapi juga melalui 
desain yang sedemikian rupa menyempitkan artikulasi asas partisipa-
si, yang sebenarnya telah dijamin oleh undang-undang sebelumnya (UU 
PPLH). Mulai dari membatasi lingkup masyarakat yang dapat terlibat da-
lam penyusunan Amdal, yakni masyarakat yang relevan yang terdampak 
langsung oleh sebuah rencana usaha dan/atau kegiatan. Dihapuskannya 
komisi penilai Amdal yang notabene anggota di dalamnya, terdapat wakil 
masyarakat yang potensial terdampak dari rencana usaha dan/atau ke-
giatan dan organisasi lingkungan hidup. Disulitkannya akses masyarakat 
terdampak terhadap informasi keputusan kelayakan lingkungan, dengan 
ketentuan dimuatnya melalui (media) sistem elektronik. Hingga dihilang-
kannya ruang mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik 
melalui mekanisme gugatan administrasi di pengadilan. 

Dengan direduksinya partisipasi publik sedemikian rupa oleh UU 
CK, maka sesungguhnya pemerintah sebagai penyelenggara negara ti-
dak lagi hirau dengan tata pemerintahan yang baik (good governance). 
Transparansi, akuntabilitas dan partisipasi tidak cukup penting untuk 

27 Ibid., Pasal 22 angka 34. 
28 Indonesia, Op.Cit., Pasal 93 ayat 1.
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diperhatikan dalam proses-proses perumusan kebijakan, utamanya da-
lam perizinan yang menyangkut nasib lingkungan. Jika sudah demikian, 
keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang ha-
kikatnya merupakan pilar penting dari paradigma pembangunan berke-
lanjutan, melalui UU CK, komitmen itu kini dimentahkan. 
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I. Pendahuluan 

Pertumbuhan merupakan salah satu ukuran pergerakan ekonomi 
suatu negara. Sebuah negara akan kesulitan untuk meningkatkan 
standar kualitas hidup masyarakatnya bila tidak terjadi pertumbuh-

an yang positif. Maju mundurnya perekonomian suatu negara sangat di-
tentukan oleh adanya inisiatif dari pemerintah dalam mengambil langkah 
dan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan. Dalam rangka kebutuhan 
itu, pengadaan infrastruktur oleh pemerintah menjadi salah satu dari pri-
oritas kebijakan yang dianggap dapat menjawab. Ketersediaan fasilitas 
seperti jalan, jembatan, waduk dan lain sebagainya banyak dipahami me-
mang mampu mendorong mobilitas ekonomi. Namun demikian, apabi-
la pembangunan infrastruktur ini dilakukan tanpa memperhatikan aspek 
lingkungan, maka bencana lingkungan dan bahkan bagi manusia, tidak 
ubahnya tinggal menunggu waktu saja. 

Salah satu prioritas kebijakan pembangunan infrastruktur saat ini, 
pada era Jokowi, di antaranya adalah pembangunan jalur jalan tol di 
Provinsi Jawa Tengah seperti di daerah Nganjuk, Karanganyar, Boyolali, 
Ngawi, Sragen, Madiun, dan Magetan. Ironisnya wilayah tersebut adalah 
daerah yang menjadi tumpuan sumber pangan Pulau Jawa, bahkan Nasi-
onal.1 Begitu juga pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung 
yang melewati kawasan Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, di 
mana kawasan itu menjadi penopang bagi kebutuhan sumber air warga 
Jakarta juga penunjang bagi kebutuhan petani di daerah Indramayu dan 
Karawang yang tentu akan turut terkena dampaknya.2 

Harus diakui bahwa masifnya aktivitas pembangunan infrastruktur 
oleh pemerintah merupakan bagian yang tidak bisa dihindarkan untuk 
menjawab kebutuhan masyarakat. Dampak pembangunan infrastruktur, 
tentunya diharapkan searah dengan tujuan untuk menciptakan kema-
juan taraf kehidupan. Namun demikian, seharusnya pembangunan juga 
diarahkan agar tidak memberikan dampak buruk bagi kualitas lingkung-
an. 

1 Humas UGM, “Pelaksana Pembangunan harus Perhatikan Dampak Lingkungan Hidup”, https://
www.ugm.ac.id/id/berita/16280-pelaksana-pembangunan-harus-perhatikan-dampak-lingkungan-
-hidup diakses pada tanggal 8 Januari 2012.

2 Linda Rahmawati, “Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur”, https://www.
neraca.co.id/article/103568/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-pembangunan-infrastruktur diakses pu-
kul 3.10 WIB tanggal 8 Januari 2021.
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Secara konvensional, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu 
upaya yang bersifat komprehensif untuk tujuan meningkatkan kesejahte-
raan kehidupan warga masyarakat. Dalam perkembangan kontemporer, 
pembangunan oleh pemerintah, tidak cukup sekadar menekankan pada 
tujuan meningkatkan kesejahteraan. Keberlanjutan ketersediaan kapasi-
tas lingkungan bagi kepentingan generasi yang akan datang, juga harus 
diperhatikan, yakni melalui konsep yang dikenal dengan pembangunan 
berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable develop-
ment) adalah konsep yang berupaya menjawab keperluan masa sekarang 
juga masa depan, tanpa mengurangi  kemampuan generasi mendatang 
untuk memenuhi keperluan mereka.3 Oleh karena itu, kecermatan peme-
rintah dalam aktivitas pembangunan sangat penting sebagai sebuah ke-
sadaran, agar pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif bagi ling-
kungan.4

Dalam kaitannya bahwa pembangunan dapat berdampak negatif bagi 
lingkungan, maka sudah sepantasnya masyarakat memiliki ruang untuk 
terlibat dalam proses penentuannya. Masukan masyarakat penting untuk 
diperhatikan, mengingat masyarakat bukan semata-mata objek, tetapi 
juga subjek pembangunan. Namun demikian, praktiknya masyarakat se-
bagai pihak yang seharusnya mempunyai hak berperan serta, tidak jarang 
diabaikan. Keterbukaan informasi yang menjadi landasan utama bagi 
masyarakat untuk berpartisipasi, kerapkali tidak terpenuhi. Dari waktu ke 
waktu, semakin kesini pemerintah lebih mementingkan investasi ketim-
bang aspek sosial dan lingkungan. Lebih-lebih dengan lahirnya Undang-
-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang bero-
rientasi meningkatkan investasi melalui eksploitasi Sumber Daya Alam 
(SDA) sebagai tumpuan visi dan misi. Bahkan demi visi-misi itu, sejak 
dini UU CK melalui Naskah Akademiknya telah menyebutkan bahwa ke-
terlibatan masyarakat dianggap sebagai penghambat investasi, sehingga 
perlu diatur kembali.5 Padahal, apabila merujuk pada konstitusi, hak ma-
syarakat untuk berpartisipasi sebagai salah satu konsekuensi dari hak 
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebenarnya telah dijamin. Pa-

3 Budi Santoso, “Pendekatan Hukum Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengaturan 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” Jurnal Mimbar Hukum, Edisi Khusus, (November 2011), hlm. 164-
165.

4 G.D. Pandahulu dan Suhudi, “Kajian Dampak Lingkungan Pada Pembangunan Infrastruktur Blok 
Office Kabupaten Malang,” Jurnal Buana Sains, Vol. 12, No.1, (2012), hlm. 93.

5 Badan Legislasi. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja, (Jakar-
ta: Badan Legislasi, 2020), hlm. 156.
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sal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
(UUD NRI 1945) dengan tegas menyatakan jaminan hak konstitusional 
ini.  

II. Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan 
Pembangunan
Partisipasi atau peran serta adalah, suatu keterlibatan yang berkaitan 
langsung secara  mental, pikiran, moral dan juga perasaan, dalam situ-
asi di mana suatu kelompok memberikan kontribusi bagi kelompok la-
innya pada upaya untuk mencapai tujuan yang ingin diraih dan terlibat 
dalam tanggung jawab mengenai usaha yang dilakukannya.6 

Partisipasi masyarakat itu sendiri, oleh kalangan ahli pembangun-
an diartikan berbagai macam.7 Pertama, partisipasi dimaknai sebagai 
sebuah bentuk penekanan (menciptakan kepekaan) masyarakat agar 
memajukan atau meningkatkan kehendaknya dalam menerima, serta 
adanya kemampuan dalam merespon setiap proyek-proyek pemerintah 
dalam pembangunan. Kedua, partisipasi dimaknai suatu peranan secara 
sukarela oleh masyarakat itu sendiri terhadap suatu proyek dengan ti-
dak berpartisipasi dalam hal suatu pengambilan keputusan. Ketiga, par-
tisipasi dimaknai sebagai sebuah bentuk partisipasi aktif pada proses 
pengambilan keputusan dengan pihak pemerintah. Keempat, partisipasi 
dimaknai suatu bentuk partisipasi secara sukarela dari masyarakat ter-
kait dengan perubahan yang ditentukannya sendiri. Di sini, partisipasi 
merupakan bentuk tindakan sukarela dari masyarakat dalam berkontri-
busi terhadap suksesnya kebijakan atau program pembangunan yang 
telah direncanakan, atau dilaksanakan. Sukarela terlibat dalam proses 
penentuan arah suatu strategi, serta suatu kebijakan pembangunan, de-
ngan cara ikut serta menanggung risiko dan juga pertanggungjawab-
an terhadap kebijakan, untuk mencari hasil serta kegunaan dari pem-
bangunan dengan cara yang adil. Kelima, partisipasi diartikan sebagai 
suatu peran serta masyarakat pada pembangunan diri masyarakat, ke-
hidupannya dan lingkungan sekitar mereka.

6 Dhio Adenansi. dkk, Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri,  
(Prosiding KS. Riset & PKM Vol. 2 No.3), hlm. 349.

7 Ibid., hlm. 350;
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Pada sistem pemerintahan yang menerapkan demokrasi, adanya pe-
ran serta masyarakat merupakan prasyarat utama suatu sistem, di mana 
negara mengharuskan pemerintah untuk fokus kepada rakyatnya, kare-
na rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi.8 Peran serta masyarakat ti-
dak boleh diartikan retorika belaka, tetapi sebaliknya harus dilaksanakan 
secara konkrit pada berbagai macam kegiatan dan dalam proses peng-
ambilan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sis-
tem demokrasi yang ideal sangat bergantung terhadap bagaimana ma-
syarakat memperoleh kabar positif dan mampu memberikan pengaruh 
pada setiap aneka keputusan yang dibuat oleh pemerintah.9 Peran ser-
ta masyarakat secara penuh inilah yang menjadikannya sebagai pelaku 
pembangunan, baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, me-
mantau (memonitoring) dan mengevaluasi, yang terintegrasi pada tujuan 
untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara luas.10 Sis-
tem pembangunan yang terencana dan juga partisipatif dianggap seba-
gai suatu sebuah cara yang mampu membawa masyarakat untuk dapat 
memahami setiap permasalahan yang terjadi, dengan cara menganalisis 
suatu masalah, mengatur sedemikian rupa setiap tindakan yang dilaku-
kan, dan menentukan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan pro-
gramnya.11 Pentingnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat 
secara langsung pada proses pengambilan kebijakan akan meminimalisir 
konflik antara masyarakat dan pemerintah.12 Dan hal ini merupakan ciri 
dari implementasi sistem negara demokratis.13

Ditilik secara kronologi, bentuk pelibatan masyarakat dalam pemba-
ngunan, muncul karena terjadinya pergeseran tujuan pembangunan dari 
sistem capital investment growth model pada ditahun 1960-an, menjadi 
people oriented basic needs approach di tahun 1970-an.14 Menurut Slamet 
M sebagaimana dikutip dari Asep Warlan Yusuf, peran serta masyarakat 
wajib ada demi berhasilnya suatu pembangunan. Sebab orientasi seti-
ap kegiatan pembangunan manapun adalah untuk menyejahterakan ma-

8 Asri Lubis, “Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan,” Jurnal Tabularasa 
PPS UNIMED, Vol. 6, No. 2, (Desember 2003), hlm.182-183.

9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid., hlm. 185.
13 Asep Warlan Yusuf, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota yang Berkelanjutan dan 

Berkeadilan, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11, No.2, (Oktober 2014) hlm. 58-59.
14 Ibid. 
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syarakat. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
amat sangat dibutuhkan. Apabila telah tercipta suatu sistem di mana 
masyarakat telah secara aktif dan sadar dalam kegiatan pembangunan 
dari tahap proses pengambilan keputusan, kemudian pelaksanaan hing-
ga pada tahap evaluasi, maka sesungguhnya tujuan pembangunan yang 
dicita-citakan telah tercapai.15

Selain itu, hal-hal yang menentukan berkembang dan majunya peran 
serta masyarakat pada kegiatan pembangunan, yaitu dengan cara meng-
adakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang secara khusus dikenal 
dengan kegiatan komunikasi pembangunan.16 Komunikasi pembangunan 
merupakan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran ma-
syarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangun-
an. Dengan adanya sarana komunikasi pembangunan, diharapkan dapat 
membangun rasa kesadaran bagi masyarakat dalam pembangunan, ke-
mudian akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ada-
nya peluang untuk berpartisipasi, serta untuk menggerakkan kemampu-
an masyarakat untuk berpartisipasi.17

III. Urgensi Pembangunan Berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep yang menjaga 
keseimbangan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Konsep ini lebih 
mengedepankan pada penggunaan SDA secara bijak agar dapat dirasa-
kan dalam waktu lama. Pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjut-
an mesti dipahami sebagai standar mutlak dalam pembangunan, di mana 
tidak boleh ada pihak manapun yang mengabaikan konsep ini. 

Pengertian pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dikemukakan 
oleh Komisi Brutland pada tahun 1987, mengidentifikasikan tujuh orien-
tasi utama dalam kebijakan pembangunan, yaitu:18 (1) Memperhatikan 
mengenai tujuan dari arti kata pembangunan; (2) Meningkatkan hasil per-
tumbuhan daripada hanya sekadar pembangunan biasa; (3) Menjawab 

15 Ibid., hlm. 60.
16 Irpan Ripa’i Sutowo dan Ratu Nadya Wahyunigratha, “Komunikasi Pembangunan, Partisipasi Ma-

syarakat dan Media Online pada Program Berbagi Air di Desa Pasarean Kabupaten Bogor,” Jurnal of Digital 
Education, Communication, and Arts, Vol. 3, No.2, (September 2020) hlm. 89.

17 Ibid. 
18 Lina Marlina, Manajemen Pembangunan dan Lingkungan, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 

2017), hlm.10-11.
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segala kebutuhan primer akan ketersediaan lapangan pekerjaan, pangan, 
sumber energi, sumber air dan juga sanitasi; (4) Menciptakan pertumbuh-
an ekonomi secara berkelanjutan; (5) Melakukan peningkatan dan kon-
servasi terhadap SDA; (6) Melakukan manajemen resiko dan mengubah 
tujuan teknologi; dan (7) Mengolaborasikan kepentingan ekonomi dan 
lingkungan hidup dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Konsep pembangunan berkelanjutan secara resmi menjadi acuan, ha-
dir dari momentum diselenggarakannya KTT Bumi (Earth Summit) di Rio 
de Janeiro pada bulan Juni tahun 1992 silam.19 Konsep ini mengubah 
sudut padang jangka pendek menjadi jangka pajang, dan ditujukan untuk 
mengurangi posisi dominan bidang ekonomi menjadi sederajat dengan 
pembangunan sosial dan lingkungan.20 Setidaknya terdapat lima prinsip 
dalam pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan oleh KTT Bumi Rio de 
Janeiro, yang harus dilaksanakan, yaitu:21

1. Prinsip keadilan antargenerasi, adalah suatu prinsip di mana se-
tiap manusia yang ada di dunia mempunyai hak untuk menikmati 
alam dalam keadaan yang baik, bukan keadaan yang buruk;

2. Prinsip keadilan dalam satu generasi, adalah suatu prinsip di 
mana beban kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh satu ge-
nerasi harus juga ditanggung oleh generasi tersebut, tidak boleh 
dirasakan atau dilimpahkan ke generasi selanjutnya; 

3. Prinsip pencegahan dini, adalah suatu prinsip yang lebih menge-
depankan asepek pencegahan terutama berkaitan dengan hal-hal 
yang kemungkinan bisa terjadi. Sehingga apabila terdapat renca-
na pembangunan yang berpotensi besar menimbulkan masalah 
bagi lingkungan maka harus segera dihentikan;

4. Prinsip perlindungan keragaman hayati, adalah suatu prinsip 
yang lebih mengedepankan pada ketersediaan berbagai macam 
hayati yang ada di alam sehingga dapat terus ada di waktu sete-
rusnya;

19 Tarniji Masron dan Ruslan Rainis, “Indikator Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Develop-
ment): Sebuah Perspektif Ruangan,” Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan (Januari 2007) hlm. 592.

20 Iwan J Azis. dkk. Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim, (Jakarta: Kepustaka-
an Populer Gramedia, 2010), hlm. 24-28.

21 Erwin Hidayah Hasibuan, “Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berwawasan Pemba-
ngunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah,” Jurnal Media Hukum, Vol. 24, No. 1 (Januari-Juni 2014) 
hlm. 47.
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5. Prinsip internalisasi biaya lingkungan, adalah suatu prinsip di 
mana apabila para pelaku ekonomi dalam melaksanakan kegiat-
annya menimbulkan kerusakan lingkungan maka bertanggungja-
wab mutlak untuk mengganti kerugian yang terjadi.

Emil Salim memberikan definisi pembangunan berkelanjutan seba-
gai pembangunan berwawasan lingkungan, adalah suatu upaya bersifat 
sadar dan terencana pada penggunaan serta pemanfaatan SDA dengan 
bijak dalam rangka mencapai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. 
Selain itu, Emil Salim menekankan bahwa konsep pembangunan berke-
lanjutan pada intinya adalah untuk menjamin kebutuhan generasi di masa 
depan dengan cara melakukan pemerataan pembangunan.22 Senada de-
ngan hal itu, Sutamihardja sebagai mana dikutip Mira Rosana menyata-
kan enam sasaran pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut : 23

1. Pemerataan pembangunan untuk kepentingan antar generasi 
(intergeneration equity), yakni pembangunan dilakukan dengan 
memperhatikan pada aspek kewajaran sehingga tidak terjadi 
pencemaran lingkungan;

2. Mengedepankan sistem pencegahan atau safeguarding dalam 
melakukan pemanfaatan SDA, sehingga dengan hal seperti ini 
SDA tetap dapat dirasakan manfaatnya sampai seterusnya; 

3. Melakukan penggunaan SDA secara bijak demi menjamin keter-
sediaan SDA sampai waktu yang lama;

4. Kesejahteraan masyarakat harus tetap berlanjut secara terus- 
menerus;

5. Menjunjung tinggi pemanfaatan SDA secara jangka panjang; dan
6. Menjamin kualitas masyarakat agar tetap terjaga dari generasi ke 

generasi.

Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan ling-
kungan dengan demikian merupakan suatu pembangunan yang mem-
perhatikan aspek kelestarian lingkungan, menjamin terjaganya lingkung-
an hidup yang harmonis, serta keberadaan SDA supaya pembangunan 
generasi saat ini dan masa yang akan datang tetap didukung oleh ke-

22 Mira Rosana, “Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indone-
sia,” Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, No.1, (2018) hlm. 155.

23 Ibid.
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tersediaannya yang terjaga. Hal ini mengandung makna bahwa suatu 
pembangunan yang mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan serta 
berwawasan lingkungan ialah memanfaatkan SDA yang tersedia bukan 
untuk kebutuhan bagi generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang 
akan datang.24

Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan merupakan konsep 
pembangunan modern yang berorientasikan penyelamatan lingkungan 
sebagai akibat dari masifnya kegiatan pembangunan ekonomi selama 
ini.25 Konsep ini pada tataran nasional juga telah diakomodasi, yakni di 
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang mendefinisikannya 
sebagai, ”upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkung-
an hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk 
menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kesejahteraan, 
dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”26 Bah-
kan, prinsip dalam pembangunan berkelanjutan juga ditekankan oleh UU 
PPLH sebagai asas yang mendasari dalam perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup, seperti: asas kelestarian dan keberlanjutan; asas 
keserasian dan keseimbangan; asas kehati-hatian; asas keadilan; dan 
asas partisipatif.27

Asas kelestarian dan keberlanjutan menekankan bahwa setiap orang 
bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang dan saat ini de-
ngan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan mem-
perbaiki kualitas lingkungan.28 Sedangkan asas keserasian dan keseim-
bangan adalah, pemanfaatan lingkungan harus memperhatikan aspek 
kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian 
ekosistem.29 Sementara asas kehati-hatian menegaskan bahwa ketidak-
pastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keter-
batasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan merupakan 
alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghin-

24 Ibid., hlm. 157.
25 Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indone-

sia: Konsep Target dan Strategi Implementasi, (Bandung: Unpad Press, 2018), hlm. 44.
26 Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung-

an Hidup, LN No.140 Tahun 2009, TLN. No. 5059, Pasal 1 angka 3.
27 Ibid., Pasal 2.
28 Ibid., Penjelasan Pasal 2 huruf b.
29 Ibid., Penjelasan Pasal 2 huruf c.
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dari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.30 
Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga nega-
ra lintas daerah, lintas generasi dan lintas gender.31 Adapun asas partisi-
patif, adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan 
aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindung-
an dan pengelolaan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak lang-
sung.32 

Artikulasi konsep pembangunan berkelanjutan ini kemudian diru-
muskan oleh UU PPLH di dalam introduksi instrumen pencegahan pen-
cemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dari mulai KLHS, tata 
ruang, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan lingkungan, Am-
dal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan, peraturan per-
undang-undangan berbasis lingkungan, analisis risiko lingkungan, audit 
lingkungan hidup, sampai instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/
atau perkembangan ilmu pengetahuan.33

IV. Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan sebagai Artikulasi Prinsip 
Pembangunan Berkelanjutan
Secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 
bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan”. Jika dilihat dari definisi ketentuan 
ini, maka sejatinya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat ada-
lah hak mendasar (fundamental right) bagi setiap warga negara. Dija-
minnya hak warga negara untuk memperolah kualitas lingkungan yang 
baik dan sehat sebagai bagian dari HAM, lebih lanjut juga diatur di dalam 
UU PPLH.34 

Selain hak atas kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, UU 
PPLH sesungguhnya juga menekankan mengenai hak warga negara untuk 

30 Ibid., Penjelasan Pasal 2 huruf f.
31 Ibid., Penjelasan Pasal 2 huruf g.
32 Ibid., Penjelasan Pasal 2 huruf k.
33 Ibid., Pasal 14.
34 Ibid., Pasal 26 ayat 1.
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aktif berperan menyuarakan upaya dalam rangka mendapatkan kualitas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut. Ketentuan ini diatur da-
lam Pasal 65 ayat (2) hingga ayat (5) UU PPLH, yang menguraikan bahwa: 
pertama, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, 
akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi 
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua, setiap orang ber-
hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/
atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Ke-
tiga, setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan penge-
lolaan lingkungan hidup. Dan Keempat, setiap orang berhak mengadukan 
akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Lebih konkrit, penekanan hak masyarakat untuk berperan aktif un-
tuk terwujudnya kualitas lingkungan hidup—terutama terkait dengan 
hak mengajukan usulan atau keberatan terhadap rencana usaha dan/
atau kegiatan yang potensial berdampak pada lingkungan—ditegaskan 
oleh UU PPLH dalam proses penyusunan Amdal.35 Dari mulai pernyataan 
bahwa, penyusunan dokumen Amdal oleh pemrakarsa harus melibatkan 
masyarakat berdasarkan prinsip pemberian informasi yang lengkap dan 
transparan sebelum kegiatan dilaksanakan. Hingga cakupan masyara-
kat yang meliputi: masyarakat yang terkena dampak; pemerhati ling-
kungan; dan masyarakat—secara umum—yang terpengaruh atas segala 
bentuk keputusan dalam proses Amdal. Bahkan tidak berhenti di situ. 
Peran serta masyarakat juga disediakan ruangnya dalam Komisi Peni-
lai Amdal, di mana dinyatakan bahwa wakil masyarakat yang potensial 
terdampak merupakan salah satu anggota dalam keanggotaan komisi.36

Ketentuan mengenai peran serta masyarakat oleh UU PPLH itu sen-
diri sebenarnya adalah artikulasi dari asas partisipatif yang merupakan 
salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
sekaligus asas yang terkandung di dalam pembangunan berkelanjutan.37 
Asas tersebut diuraikan pada penjelasan Pasal 2 huruf k, yang menye-
butkan bahwa, “setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan ak-
tif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak 
langsung.’’ Hal ini selain bermakna mengenai pentingnya pembangunan 

35 Ibid., Pasal 26.
36 Ibid., Pasal 30 ayat 1.
37 Ibid., Pasal 2.
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yang partisipatif, di mana masyarakat adalah unsur utama dalam kegi-
atan pembangunan, pada dasarnya juga berarti bahwa UU PPLH adalah 
landasan hukum bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
pembangunan. Dengan formulasi sedemikian yang disediakan oleh UU 
PPLH, maka semua program pembangunan yang berhubungan langsung 
dengan masyarakat dan lingkungan hidup, potensi dampak negatifnya 
seharusnya dapat diminimalisasi. Termasuk pula terhadap kemungkinan 
terjadinya konflik itu sendiri sebagai akibat dari pembangunan.

Sayangnya partisipasi masyarakat yang telah dijamin oleh UU PPLH 
ini, kenyataannya kini dikerdilkan oleh UU CK. Pengerdilan itu selain dari 
dihilangkannya hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap 
dokumen Amdal, juga dilakukan dengan mempersempit lingkup penger-
tian masyarakat yang berhak terlibat di dalam proses Amdal.38 Cakupan 
masyarakat dibatasi hanya masyarakat yang relevan yang terdampak 
langsung dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan. 
Pemerhati lingkungan sebagai salah satu unsur masyarakat, dan juga 
masyarakat secara luas yang potensial terpengaruh oleh segala bentuk 
keputusan dalam proses Amdal tidak lagi disediakan ruang keterlibatan-
nya. Begitu pula dengan organisasi lingkungan yang seharusnya men-
jadi mitra penyeimbang bagi pemerintah dan swasta dalam pengelolaan 
lingkungan, juga telah dihilangkan perannya dengan dihapuskannya ke-
lembagaan Komisi Penilai Amdal.39

V. Kesimpulan
Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan jaminan konstitusi-
onal bagi setiap warga negara untuk memberikan tanggapan, masukan 
dan saran terhadap pemerintah dalam setiap kegiatan pembangunan. Ja-
minan konstitusional tersebut, sekaligus menjadi landasan dan legitimasi 
hukum bagi masyarakat untuk mengambil peran dalam proses kebijakan 
terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Peran serta ini selain 
sebagai wujud dari penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, juga 
merupakan bentuk artikulasi dari sistem pemerintahan yang demokra-
tis. Dalam hal ini, UU PPLH dengan cukup ideal telah memformulasikan 

38 Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN No. 245 Tahun 2020, TLN 
No. 6573, Pasal 22 angka 5.

39 Ibid.,Pasal 22 angka 9.
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ruang partisipasi tersebut dalam kerangka keterlibatan di dalam proses 
keputusan/kebijakan yang potensial berdampak pada lingkungan. Yaitu 
melalui kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan terhadap doku-
men Amdal, luasnya lingkup masyarakat hingga termasuk pemerhati ling-
kungan yang harus dilibatkan dalam proses penyusunan Amdal, sampai 
keberadaan wakil masyarakat terdampak langsung dari rencana usaha 
dan/atau kegiatan di dalam keanggotaan Komisi Penilai Amdal.

Sayangnya belakangan kini, partisipasi masyarakat tersebut justru di-
anggap sebagai hambatan bagi tujuan investasi. UU CK justru mengebiri 
ruang-ruang peran masyarakat yang sebelumnya telah diakomodasi di 
dalam UU PPLH. Sekali lagi atas nama kepentingan pembangunan yang 
pragmatis, yang mengejar laju pertumbuhan ekonomi tanpa lagi terlalu 
peduli dengan nasib keberlanjutan fungsi lingkungan dan SDA. Pemba-
ngunan yang telah berpaling dari prinsip pembangunan berkelanjutan. 
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I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 
CK) yang terkenal dengan metode omnibus law merupakan pro-
duk legislatif yang menggemparkan publik sejak akhir tahun 2019 

hingga sepanjang tahun 2020 yang lalu. Metode omnibus law yang di-
rencanakan untuk merancang UU CK pertama kali diperkenalkan oleh 
Presiden Joko Widodo saat itu dalam Sidang Paripurna MPR RI pada 
tanggal 20 Oktober 2019 yang beragendakan Pelantikan Presiden dan 
Wakil Presiden di masa kepemimpinan Joko Widodo yang kedua, yakni 
periode 2019-2024. UU CK itu sendiri akhirnya diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 2 November 2020.

Sebagian besar orang menyangsikan kualitas penyusunan UU CK 
karena prosesnya yang terlalu cepat dan tidak transparan. Kesangsian 
atas kualitas tersebut juga tidak lepas dari tendensi UU CK yang ter-
cermin dalam rumusan naskah akademiknya. Secara eksplisit naskah 
akademik UU CK menyatakan, bahwasanya “Metode omnibus law yang 
digunakan sebagai cikal bakal lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja 
(sebagai omnibus bill) ini merupakan suatu strategi pemerintah dalam 
rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan inves-
tasi, dengan cara mereformasi regulasi di bidang Perizinan Berusaha.”1

Hal baru yang lahir dari UU CK dan menyita perhatian publik salah 
satunya ialah hadirnya konsep Persetujuan Lingkungan. Persetuju-
an Lingkungan dalam UU CK pertama kali disebutkan secara eksplisit 
di dalam Pasal 13 huruf b. Pasal 13 ini merupakan Bagian Ketiga dari 
UU CK yang membahas mengenai penyederhanaan persyaratan dasar 
Perizinan Berusaha, di mana Persetujuan Lingkungan masuk sebagai 
salah satu bagian dari penyederhanaan tersebut. Berbagai artikel di 
media massa membahas mengenai lahirnya Persetujuan Lingkungan, 
yang dugaan kuatnya adalah stimulus guna menarik investasi dengan 
mengorbankan perlindungan lingkungan hidup. Argumentasi demikian 
lahir karena berbagai hal, seperti tidak ada mekanisme korektif yang di-
atur untuk sebuah dokumen Persetujuan Lingkungan sebelum lahirnya 
Perizinan Berusaha, serta pengaturan tentang Persetujuan Lingkungan 
yang masih sangat umum dan seakan melempar tanggungjawab ke per-

1 BPHN, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, (Jakarta: BPHN, 2020), 
hlm. 23-24.
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aturan dibawahnya. Atas dasar hal tersebut, selanjutnya dalam tulisan 
ini diangkat rumusan masalah, yakni: “Bagaimana implikasi hukum atas 
perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan dalam Un-
dang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif,2 dengan me-
ngumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, 
buku, jurnal, hasil penelitian yang pernah ada, dan berbagai jenis litera-
tur lainnya yang didapatkan dari studi kepustakaan. Selain itu, data da-
lam penelitian ini juga didukung dengan wawancara kepada narasumber 
yang merupakan ahli di bidang hukum lingkungan, sebagai penguat ha-
sil studi kepustakaan. Kemudian, data dan dokumen yang diperoleh dari 
hasil penelitian dijabarkan dengan pendekatan kualitatif.

II. Pembahasan

A.	 Nilai	Filosofis	Persetujuan	Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah memberikan penga-
turan lengkap dan seimbang, berupa sistem/cara untuk memanfaatkan 
lingkungan bagi kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlin-
dungan lingkungan hidup itu sendiri. Maksud dari lahirnya pengaturan 
tersebut bahkan telah tercermin dari definisi perlindungan dan penge-
lolaan lingkungan hidup yang tahapannya meliputi perencanaan, pe-
manfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan 
hukum.3 Salah satu tahapan paling penting untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau keru-
sakan lingkungan hidup adalah pengendalian dengan perizinan. Perizin-
an dalam hal ini digunakan sebagai salah satu instrumen pencegahan. 
Oleh karenanya, dalam UU PPLH dikenal konsep Izin Lingkungan. “Izin 
Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang mela-
kukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam 

2 Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang di-
lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum 
Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

3 Indonesia, Op.Cit., Pasal 1 angka 2.
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rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasya-
rat untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau kegiatan.”4

Kepemilikan Izin Lingkungan ini menjadi hal yang dianggap prestasi 
dan prestise, tetapi di sisi lain juga dianggap sebagai suatu hambatan.5 
Izin Lingkungan dianggap sebagai suatu bentuk prestasi dan prestise 
karena pemegang izin dapat dikatakan taat hukum dan memiliki pe-
rencanaan yang matang sebelum memulai suatu usaha sehingga bisa 
mendapatkan Izin Lingkungan yang telah melalui proses penyusunan 
dokumen Amdal, UKL/UPL, dan sebagainya. Namun, Izin Lingkungan 
terkadang dianggap sebagai suatu hambatan karena pengurusan Izin 
Lingkungan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak se-
dikit, hanya untuk selembar kertas sebagai legitimasi kelayakan ling-
kungan. Anggapan bahwa Izin Lingkungan merupakan suatu hambatan 
tersebut tentunya tidak menguntungkan bagi para pengusaha, belum 
lagi terdapat aturan yang menyatakan bahwa suatu usaha yang tidak 
memiliki Izin Lingkungan akan dengan mudah dikenai sanksi pidana. 
Berbagai alasan di atas merujuk pada suatu benang merah bahwa da-
lam pelaksanaannya, Izin Lingkungan masih mengalami kendala yang 
perlu diperbaiki ke depannya.

Sebagai bentuk perbaikan dan penyederhanaan birokrasi terutama 
dalam bidang perizinan berusaha, kemudian lahirlah istilah Persetujuan 
Lingkungan yang menghilangkan Izin Lingkungan dalam sistem perizin-
an di dalam UU CK. Persetujuan Lingkungan diduga akan menimbulkan 
berbagai masalah baru, seperti: mereduksi norma pertanggungjawab-
an mutlak dan pertanggungjawaban pidana korporasi; menghapus hak 
masyarakat sipil dan organisasi pemerhati lingkungan untuk melakukan 
gugatan terkait kerusakan lingkungan; dan tidak adanya penegasan ke-
mudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi kelayakan ling-
kungan hidup dengan mudah.6 

Makna dari terminologi ‘izin’ dan ‘persetujuan’, serta mengapa ke-
duanya memiliki implikasi hukum yang berbeda, inilah yang selanjutnya 

4 Ibid., Pasal 1 angka 35.
5 Mohammad Farid. “Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” https://www.

beritasatu.com/opini/7685/perlindungan-lingkungan-dalam-uu-cipta-kerja, diakses tanggal 12 Februari 
2021.

6 Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, “Omnibus Law: ‘Cacat’ Prosedur dan Berimplikasi Buruk 
Terhadap Tata Kelola SDA,” https://pwypindonesia.org/id/omnibus-law-cacat-prosedur-dan-berimpli-
kasi-buruk-terhadap-tata-kelola-sda/, diakses tanggal 12 Februari 2021.
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dikaji. Pergantian dari konsep izin menjadi persetujuan telah menimbul-
kan kontroversi dikarenakan dianggap dapat menurunkan standar per-
lindungan terhadap lingkungan hidup. Izin sebagai instrumen dalam UU 
PPLH telah menjadi bagian penting dalam melindungi lingkungan hidup. 
Sementara itu, justru kini diganti dengan konsep baru, yakni persetujuan, 
yang bahkan belum pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia.

Izin merupakan salah satu bagian dari norma tingkah laku dalam 
bidang hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan. Izin (toes-
temming) secara filosofis bermakna pembolehan khusus untuk melaku-
kan sesuatu yang secara umum dilarang.7 Beberapa tujuan izin anta-
ra lain sebagai instrumen pemerintah mengarahkan aktivitas tertentu, 
mencegah bahaya dari lingkungan, mengarahkan dengan menyeleksi 
orang-orang dan aktivitas-aktivitas, dan sebagai alat bukti dalam hal 
klaim.8 Berdasarkan definisi dan tujuannya, artinya izin memiliki objek 
yang sebenarnya berupa larangan (tidak diperbolehkan), namun dikare-
nakan untuk tujuan tertentu larangan tersebut menjadi hapus. Definisi 
ini memberikan peringatan bahwa pemegang izin harus menyadari yang 
menjadi objek izin adalah hal yang sebenarnya dilarang, dan pemberian 
izin merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada pemegang izin. 
Definisi dan makna izin tetap memberikan penyadaran bahwa sebenar-
nya objek izin tersebut berupa larangan, sehingga seharusnya peme-
gang izin memegang teguh tanggungjawab pelaksanaan izin tersebut.

Berbeda dengan makna izin, persetujuan tidak memiliki definisi ter-
sebut. Terminologi Persetujuan Lingkungan dalam UU CK didefinisikan 
sebagai Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Ke-
sanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan 
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.9 Persetu-
juan merupakan bentuk kesanggupan, tidak seperti izin yang memiliki 
makna perbolehan atas suatu larangan. Persetujuan dalam Bahasa Ing-
gris dapat dipadankan dengan ‘approval’. Persetujuan Lingkungan atau 
Environmental Approval memiliki beberapa definisi sebagai berikut:10

7 AR. Suhariyono, “Bahasa Peraturan Perundang-Undangan,” Presentasi 27 Januari 2020 (tempat 
dan nama forum tidak disebutkan), hlm. 7.

8 M. Iqbal Damanik, dkk, Penyederhanaan Perizinan di Daerah, (Jakarta: Komite Pemantauan Pelaksa-
naan Otonomi Daerah, 2016), hlm. 5.

9 Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Nomor 
245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573, Pasal 22 angka 1.

10 Law Insider, “Environmental Approval Definition,” https://www.lawinsider.com/dictionary/environ-
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a)  “any consent, authorization, license or approval of any governmen-
tal or public body or authorities or courts applicable to any Relevant 
Ship or its operation or the carriage of cargo and/or passengers 
thereon and/or the provision of goods and/or services on or from 
any Relevant Ship required under any Environmental Law;

b) “any present or future permit, ruling, variance or other Authorization 
required under Environmental Laws; atau

c) “any permit, license, consent, approval and other authorizations 
and the filing of any notification, report or assessment required 
under any Environmental Law for the operation of any of the Ves-
sels”.

Di antara ketiga definisi tersebut, terdapat satu persamaan yakni 
mendefinisikan Environment Approval sebagai sebuah ‘license’ atau izin. 
Namun jika kita bawa ke dalam konteks perkembangan UU CK, kedu-
anya merupakan hal yang berbeda. Selain memiliki perbedaan makna 
filosofis, terminologi hukum izin (Izin Lingkungan) dan persetujuan (Per-
setujuan Lingkungan) memiliki implikasi hukum yang berbeda pula.

Jika melihat UU PPLH sebelum berubah, maka Izin Lingkungan de-
ngan Amdal di dalamnya merupakan bagian dari instrumen pengendali 
pada unit area usaha. Dengan diintegrasikannya Izin Lingkungan ke Per-
izinan Berusaha maka posisinya tidak lagi berada di instrumen pengen-
dali, tetapi pindah ke instrumen pemanfaatan.11 Indonesia Ocean Justice 
Initiative menyatakan bahwa dengan digantinya izin menjadi persetuju-
an akan menurunkan fungsi, efektivitas, dan pengendalian.12 Sedangkan 
izin sebenarnya memiliki kemampuan secara efektif sebagai instrumen 
pengendalian kegiatan, pencegahan pelanggaran, dan pengawasan ma-
syarakat.13 Oleh karenanya, perubahan Izin Lingkungan menjadi Perse-
tujuan Lingkungan secara filosofis mengurangi esensi pencegahan dan 
pengendalian itu sendiri. Hilangnya fungsi dari Izin Lingkungan dapat 

mental-approval, diakses tanggal 20 Februari 2021.
11 Mufti F Barri, “Hilangnya Fungsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Era Omnibus 

Law,” https://www.mongabay.co.id/2020/11/04/hilangnya-fungsi-perlindungan-dan-pengelolaan-ling-
kungan-dalam-era-omnibus-law/, diakses tanggal 17 Februari 2021.

12 Indonesia Ocean Justice Initiative, “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Per-
ikanan,” https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/10/IOJI-Analisis-UU-Cipta-Kerja-
-Sektor-Kelautan-dan-Perikanan.pdf, diakses tanggal 17 Februari 2021, hlm. 10.

13 Ibid.
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menurunkan kualitas environmental safeguards yang diatur dalam UU 
PPLH.14

Pandangan pemerintah dalam melakukan perubahan ini tidak terle-
pas dari upaya untuk melakukan pemangkasan terhadap segala hal pro-
sedural, administratif, dan birokratis. Cara pandang pemerintah seper-
ti ini membuat posisi perizinan sebagai salah satu faktor administratif 
yang menghambat investasi. Hal ini disampaikan oleh Agung Wardana 
bahwa:15

“Perubahan nomenklatur dari perizinan ke persetujuan menunjukan 
bahwa para pembentuk undang-undang melihat perizinan semata-
-mata sebagai instrumen administratif, tanpa melihat lebih jauh bah-
wa perizinan merupakan instrumen pencegahan terhadap kerusakan 
dan pencemaran lingkungan, itu yang dilupakan. Ketika ini hanya di-
lihat sebagai instrumen administratif saja, cara berpikir yang muncul 
adalah semakin banyak administrasi semakin panjang prosedur beru-
saha. Oleh karenanya ini kemudian yang dipotong sehingga investasi 
lebih cepat.”

Tentu cara pandang seperti ini sangatlah sempit. Seharusnya upaya 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dipandang terba-
tas pada hal administratif, melainkan pertimbangan holistik yang bertuju-
an untuk lingkungan itu sendiri.

Pengaturan Persetujuan Lingkungan dalam UU CK ini juga kontra 
produktif dengan usaha untuk melakukan perlindungan lingkungan hi-
dup sebagaimana diamanatkan dalam UU PPLH. Khususnya terhadap 
ketentuan prinsip green legislation yang tercermin dalam Pasal 44 UU 
PPLH, bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada 
tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi 
lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. Singkatnya, green legislation berarti penuangan kebijakan ling-
kungan (green policy) ke dalam setiap peraturan perundang-undangan. 
Metode atau prinsip ini juga biasa disebut sebagai peraturan perundang-
-undangan hijau.16 Bahkan, sebenarnya Indonesia telah mengaturnya 

14 Ibid., hlm. 32-33.
15 Wawancara dengan I Gusti Agung Made Wardana, Dosen pada Departemen Hukum Lingkungan, 

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 22 Februari 2021.
16 Eko Nurmardiansyah, “Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation dalam 
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secara konstitusional (green constitution) melalui Pasal 28H dan Pasal 
33 ayat (4) UUD NRI 1945.

Seharusnya, implementasi green legislation menguat seiring dengan 
perkembangan hukum yang ada. Perubahan ataupun pembentukan hu-
kum yang ada di Indonesia semestinya berorientasi pada menambah-
nya kesadaran terhadap perlindungan lingkungan hidup. Namun dengan 
pengaturan seperti ini sulit memberikan kesimpulan bahwa perubahan 
oleh UU CK, khususnya sektor perlindungan lingkungan hidup sejalan 
dengan prinsip green legislation. 

B.	 Implikasi	Keberadaan	Persetujuan	Lingkungan	
terhadap	Perlindungan	Lingkungan	Hidup

Uraian sekilas di atas telah menunjukkan bahwa ada suatu hal yang 
mengganjal yang hadir menyertai lahirnya terminologi Persetujuan Ling-
kungan. Secara konkret, berikut diuraikan beberapa perbedaan penga-
turan antara UU CK dengan UU PPLH yang berkaitan dengan lahirnya 
Persetujuan Lingkungan dan hilangnya Izin Lingkungan.

No. Keterangan UU CK UU PPLH
1 Posisi Izin 

Lingkungan dan 
Persetujuan Ling-
kungan dalam ta-
hapan perizinan

Pasal 13 Pasal 1 angka 35

1. Proses dokumen ling-
kungan (Amdal atau 
UKL-UPL)

2. Persetujuan Ling-
kungan sebagai 
bagian dari Perizinan 
Berusaha

1. Proses dokumen ling-
kungan (Amdal atau 
UKL-UPL) 

2. Izin Lingkungan
3. Izin Usaha

2 Tolak ukur pem-
buatan izin/per-
setujuan

Pasal 7 ayat (7) Pasal  47 ayat (1)

1. Kegiatan usaha berisi-
ko rendah

2. Kegiatan usaha berisi-
ko menengah

3. Kegiatan usaha berisi-
ko tinggi

1. Berdampak penting bagi 
lingkungan

2. Tidak berdampak pen-
ting bagi lingkungan

Rangka Eco-Democracy”, Veritas et Justitia, Vol 1, No 1 (2015), hlm. 212.
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3 Pihak yang me-
nerbitkan

Pasal 22 angka 1 Pasal 36 ayat (4)

Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah

Menteri, Gubernur, atau Bu-
pati/Walikota sesuai dengan 
kewenangannya

4 Bentuk/produk 
hukum

UU CK tidak menjelaskan Suatu dokumen berjudul 
“Izin Lingkungan”

Menurut PP 22/2021, 
Persetujuan Lingkungan 
berbentuk:
1. Surat Keputusan 

Kelayakan Lingkungan 
Hidup;

2. Persetujuan Dokumen 
Evaluasi Lingkungan 
Hidup (DELH) atau 
Dokumen Pengelola-
an Lingkungan Hidup 
(DPLH).

5 Mekanisme 
korektif dokumen 
tentang lingkung-
an hidup

Persetujuan Lingkungan 
tidak memiliki mekanisme 
korektif

Pasal 93

Gugatan administratif 
terhadap Izin Lingkungan 
di Pengadilan Tata Usaha 
Negara

Tabel 1. Perbandingan UU CK dan UU PPLH.
Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan pada Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa perubah-
an dalam sektor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup me-
nyangkut beberapa hal yang cukup substansial, di antaranya sebagai 
berikut:

Pertama, tahapan perizinan mengalami perubahan yang signifikan. 
Tahapan Izin Usaha semula terpisah dari Izin Lingkungan dalam UU 
PPLH, tetapi dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Persetujuan 
Lingkungan masuk ke dalam bagian dari penyederhanaan Perizinan Ber-
usaha. Konsekuensi dari perubahan tahapan tersebut ialah, ketika terja-
di pelanggaran atas kelangsungan lingkungan hidup, maka yang semula 
akan berpengaruh hanya pada Izin Lingkungan, kini akan berpengaruh 
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pada keseluruhan Perizinan Berusaha. Konsep baru ini memberikan 
perubahan pada tata dan kedudukan Izin Lingkungan serta Izin Usaha 
di bidang lingkungan. Salah satu pendapat menarik terkait perubahan 
Izin Lingkungan disampaikan oleh Helmi sebagaimana dikutip dari Anih 
bahwa UU PPLH tidak mengatur secara tegas hubungan hukum antara 
Izin Lingkungan dengan Izin Usaha/Kegiatan, hubungannya masih ber-
sifat fragmented scheme (izin yang satu seolah tidak terkait dengan izin 
lainnya).17 Jika melihat pengaturan dalam UU PPLH memang tidak ter-
dapat keterkaitan langsung antar kedua izin tersebut. Sedangkan dalam 
konsep Perizinan Berusaha, Persetujuan Lingkungan akan menjadi sa-
lah satu prasyarat untuk mendapatkan Perizinan Berusaha.18 Sehingga 
model yang terbaru ini tidak lagi bersifat fragmented scheme, melainkan 
menjadi satu kesatuan. 

Kedua, kedudukan Persetujuan Lingkungan sebagai tahapan untuk 
mencapai Perizinan Berusaha memang menjadikan mekanisme perizin-
an satu pintu.  Namun yang perlu diperhatikan adalah upaya untuk mela-
kukan tindakan koreksi atas keputusan yang dibuat pemerintah menjadi 
terbatas. Persetujuan Lingkungan tidak bersifat final karena keduduk-
annya hanya sebagai persyaratan untuk menerbitkan Perizinan Berusa-
ha. Perizinan Berusaha itulah yang akan menjadi produk yang bersifat 
final. Oleh karena Persetujuan Lingkungan tidak bersifat final maka ti-
dak dapat masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) 
yang harus konkret, individual, final.19 Sebelumnya baik Izin Lingkungan 
ataupun Izin Usaha bisa digugat jika terdapat pelanggaran dan ketidak-
sesuaian. Namun, dengan pengaturan saat ini, satu-satunya yang dapat 
digugat ialah Perizinan Berusaha sebagai keputusan yang memenuhi 
unsur KTUN. Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:20

a. Persyaratan dalam permohonan mengandung cacat hukum;
b. Penerbitannya tidak memenuhi persyaratan; atau
17 Suryani, Anih Sri, “Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terha-

dap Kelestarian Lingkungan”, Jurnal Info Singkat, Vol. XII, No. 20/II/Puslit/ (Oktober 2020), hlm. 15.
18 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “Persetujuan Lingkungan sebagai Persyaratan 

Dasar Perizinan Berusaha,” https://uu-ciptakerja.go.id/persetujuan-lingkungan-sebagai-persyaratan-dasar-
-perizinan-berusaha/ diakses tanggal 13 Januari 2021.

19 Wawancara dengan I Gusti Agung Made Wardana, Dosen pada Departemen Hukum Lingkungan, 
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 22 Februari 2021

20 Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN No. 245 Tahun 2020, TLN 
No. 6573, Pasal 22 angka 15.
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c. Kewajiban yang ditetapkan dalam Amdal tidak dilaksanakan

Meskipun pada Pasal 40 ayat (2) UU PPLH dinyatakan bahwa, dalam 
hal Izin Lingkungan dicabut maka Izin Usaha dan/atau kegiatan juga 
ikut dibatalkan. Namun, kedudukan antara Izin Lingkungan terhadap Izin 
Usaha dengan kedudukan antara Persetujuan Lingkungan terhadap Per-
izinan Berusaha tetap saja berbeda. Izin Lingkungan merupakan suatu 
KTUN yang berdiri sendiri dan memiliki mekanisme korektif yang jelas, 
serta terpisah dari Izin Usaha baik secara administratif maupun sub-
stansial. Sedangkan Persetujuan Lingkungan, masuk sebagai bagian 
dari Perizinan Berusaha yang sampai saat ini belum jelas mekanisme 
korektifnya.

Ketiga, ketentuan Penutup UU CK, tepatnya pada Pasal 185 menyata-
kan bahwa peraturan pelaksanaan wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) 
bulan setelah UU CK mulai berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, 
maka seharusnya seluruh peraturan turunan dari UU CK yang telah diun-
dangkan pada bulan November 2021, paling lambat diselesaikan bulan 
Februari 2021. Padahal jika kita melihat perubahan yang ada meliputi 
berbagai sektor. Sehingga aturan turunan yang harus dibentuk jumlah-
nya cukup banyak. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK), M 
Nur Sholikin menyebutkan, jangka waktu pembahasan peraturan turun-
an UU CK tidak realistis bahkan berpotensi besar menimbulkan perma-
salahan tumpang tindih regulasi.21 Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa 
dengan jumlah yang banyak dan waktu yang sangat singkat akan sulit 
memastikan proses pembentukan peraturan turunan dari UU CK dilaku-
kan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Selama ini, pemerintah terus menyampaikan narasi positif kepada 
media mengenai seluruh perubahan UU CK, khususnya di bidang ling-
kungan. Sejatinya pembentuk Undang-Undang baik DPR dan Pemerin-
tah yang bertanggungjawab dalam menyampaikan penjelasan ini. Na-
mun, oleh karena UU CK ini merupakan usulan dari Pemerintah, maka 
pemerintah punya andil besar terhadapnya. Sebagai contoh terkait na-
rasi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya yang 

21 Fitria Chusna Farisa, “Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan Undang-Undang Cipta Kerja 
Dinilai Tak Realistis,” https://nasional.kompas.com/read/2020/10/23/10020821/jangka-waktu-pemba-
hasan-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-dinilai-tak-realistis?page=all#page2 diakses tanggal 13 Januari 
2020.
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menegaskan bahwa UU CK akan menyelesaikan masalah perizinan 
yang rumit, konflik tumpang tindih kawasan, kriminalisasi masyarakat 
lokal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, termasuk masyarakat hu-
kum adat dan juga perkebunan di dalam kawasan hutan.22 Penyampai-
an narasi yang berkarakter diplomatis sesungguhnya sudah tidak tepat 
lagi. Masyarakat mulai kritis dengan informasi UU CK selama ini dan 
mengetahui dengan cukup detail apa saja yang menjadi permasalahan, 
seperti: pembatasan partisipasi masyarakat, penyederhanaan peraturan 
yang telah mengatur perlindungan lingkungan, dan agenda besar men-
datangkan investasi. Tawaran perubahan melalui UU CK terkait tujuan 
menciptakan lapangan pekerjaan dan kemudahan berusaha memanglah 
terkesan sangat positif dan menyejahterakan. Namun secara normatif, 
kita tidak bisa memungkiri bahwa berbagai perubahan yang merugikan 
perlindungan lingkungan hidup, seperti perubahan paradigma perizinan, 
justru memunculkan snowball-effect terhadap sektor penegakan hukum. 
Ini ditunjukkan dengan Persetujuan Lingkungan sebagai nomenklatur 
baru yang bersifat mutlak dan tidak mengindahkan adanya mekanisme 
korektif. 

Pada pertengahan Februari 2021, akhirnya lahir 45 Peraturan Peme-
rintah dan 4 Peraturan Presiden sebagai bentuk peraturan pelaksanaan 
atau petunjuk teknis dari UU CK.23 Setidaknya ada 3 Peraturan Pemerin-
tah yang bersinggungan erat dengan lahirnya Persetujuan Lingkungan 
sebagai pengganti Izin Lingkungan dalam suatu sistem Perizinan Beru-
saha. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pe-
nyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Pada 
PP 5/2021, terminologi Persetujuan Lingkungan hanya disebutkan se-
bagai salah satu persyaratan Perizinan Berusaha, di samping kesesuai-
an pemanfaatan ruang, persetujuan pembangunan gedung, dan sertifi-
kat laik fungsi. Kemudian, terminologi Persetujuan Lingkungan kembali 
ditegaskan sebagai syarat bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko 
tinggi, dengan terlebih dahulu menyusun Amdal. 

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penye-

22 Ferdian Ananda Majni, “Integrasi Persetujuan Lingkungan ke Perizinan Jadi Solusi,” https://medi-
aindonesia.com/humaniora/366896/integrasi-persetujuan-lingkungan-ke-perizinan-jadi-solusi, diakses 
tanggal 13 Februari 2020.

23 Kementerian Sekretariat Negara, Produk Hukum Terbaru, https://jdih.setneg.go.id/Terbaru, diak-
ses tanggal 21 Februari 2021.
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lenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP 6/2021). Pada PP 6/2021 
ini istilah Persetujuan Lingkungan hanya disebutkan satu kali sebagai 
salah satu syarat dasar Perizinan Berusaha. 

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pe-
nyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 
22/2021). Pada PP 22/2021 inilah terminologi Persetujuan Lingkungan 
sangat banyak diulas, di antaranya meliputi pengertian, kedudukannya 
sebagai persyaratan Perizinan Berusaha, jangka waktu, bentuk, pelaksa-
naan seperti laporan berkala dan perubahan, pendanaan, pengawasan, 
serta sanksi administratif. Dari sekian banyak hal yang diatur mengenai 
Persetujuan Lingkungan, terdapat satu poin penting yang belum diatur 
dalam PP 22/2021 maupun peraturan turunan dari UU CK yang lain-
nya, yakni poin mengenai mekanisme korektif atas lahirnya Persetujuan 
Lingkungan. Mengacu pada konsep Izin Lingkungan yang dulu, UU PPLH 
mengatur mekanisme korektif bagi Izin Lingkungan berupa gugatan ad-
ministratif melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Mekanisme korektif 
tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 93 UU PPLH. 

Ketiadaan mekanisme korektif mengenai Persetujuan Lingkungan, 
melahirkan sebuah keraguan yang besar bagi masyarakat mengenai 
political will pemerintah. Benar adanya, di satu sisi Perizinan Berusa-
ha akan jauh lebih dimudahkan, tetapi perlu diperhatikan sisi yang lain 
yakni perlindungan lingkungan hidup yang bisa terancam tanpa ada-
nya mekanisme korektif terhadap Persetujuan Lingkungan. Persetujuan 
Lingkungan, yang dalam hal ini menjadi bagian dari Perizinan Berusaha 
sebagai wujud green legislation dengan demikian justru menjadi layak 
untuk dipertanyakan, karena tidak lebih dari sekadar formalitas.

Instrumen hukum yang sebelumnya telah dapat memberikan meka-
nisme perlindungan terhadap lingkungan, namun kini diubah untuk alas-
an penyederhanaan regulasi yang bahkan dapat berakibat pada dampak 
negatif yang besar. Jika sebelumnya paradigma perizinan mengenal Izin 
Lingkungan dan Izin Usaha yang masing-masing memiliki mekanisme 
korektif tersendiri. Dalam hal ini kedudukan Izin Lingkungan sebagai 
produk hukum yang berdiri sendiri adalah bentuk green legislation yang 
dianut dalam UU PPLH dan sistem perizinan di Indonesia. Sebaliknya, 
Persetujuan Lingkungan yang digabungkan sebagai bagian dari Perizin-
an Berusaha oleh UU CK, nilai green legislation-nya meragukan. Peru-
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bahan ini menunjukan adanya cacat legislasi yang dibuat oleh pemben-
tuk Undang-Undang dan sekaligus menegaskan political will yang buruk 
dalam perubahan suatu Undang-Undang.

C.	 Gagasan	dalam	Menyempurnakan	dan	Menjawab	Isu	
terkait	Persetujuan	Lingkungan

Lahirnya terminologi Persetujuan Lingkungan dalam sistem perizin-
an sekaligus pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ternyata me-
nimbulkan berbagai keraguan, perdebatan, kekhawatiran, bahkan keti-
dakpercayaan di tengah masyarakat terhadap langkah para pembentuk 
Undang-Undang (legislatif) dan pemerintah. Guna mengembalikan ke-
percayaan masyarakat terhadap berbagai produk hukum yang ada dan 
kinerja pemerintah, harus ada upaya pelibatan masyarakat secara aktif 
dalam pelaksanaan peraturan tersebut, dalam hal ini pelaksanaan UU 
CK dan berbagai peraturan turunannya. Salah satu langkah yang telah 
diambil pemerintah untuk menjaring aspirasi dan peran aktif masyara-
kat ialah membentuk suatu situs yang khusus menampilkan infografis 
mengenai UU CK, yakni uu-ciptakerja.go.id. Situs tersebut juga mem-
buka ruang bagi masyarakat untuk mengirimkan komentar yang akan 
langsung diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
Republik Indonesia.

Upaya pemerintah di atas sudah sangat baik dalam mencoba me-
ngumpulkan aspirasi masyarakat terutama dalam rangka sosialisasi UU 
CK termasuk penyusunan berbagai rancangan Peraturan Pemerintah 
dan rancangan Peraturan Presiden. Namun setelah PP dan Perpres tadi 
akhirnya disahkan, kekhawatiran mengenai implementasinya tetap saja 
muncul, terutama terkait pelaksanaan Persetujuan Lingkungan dalam 
Perizinan Berusaha. 

Misalnya, Persetujuan Lingkungan sudah diterbitkan tetapi persya-
ratan lain untuk mengurus Perizinan Berusaha belum lengkap, kemudian 
ditemukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum dalam penerbitan 
Persetujuan Lingkungan, hingga apa upaya yang dapat dilakukan untuk 
mengkoreksi terbitnya Persetujuan Lingkungan itu. Mekanisme korektif 
yang khusus bagi Persetujuan Lingkungan menjadi penting. Hal sede-
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mikian ini tidak boleh dianggap sepele. Konsep green legislation sebagai 
kepanjangan dari amanat green constitution tentu harus seimbang untuk 
dijalankan.

Untuk itu menjadi relevan kiranya diusulkan suatu mekanisme ko-
rektif bagi Persetujuan Lingkungan guna mewujudkan keseimbangan 
antara green legislation dengan tujuan kemudahan berinvestasi. Usulan 
tersebut digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 1. Gagasan Mekanisme Korektif atas Terbitnya Persetujuan Lingkungan
Sumber: Diolah oleh Penulis

Skema di atas menunjukkan alur mekanisme korektif atas Persetu-
juan Lingkungan yang dimulai sejak Persetujuan Lingkungan itu sendiri 
diterbitkan. Ketika Persetujuan Lingkungan telah diterbitkan, kemudian 
pihak yang menerbitkan akan mengumumkan ke publik melalui media 
massa, seperti website, artikel berita dan sebagainya sebagai bentuk 
pemberitahuan bagi masyarakat yang sekiranya akan terdampak atas 
usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Sejak hari pengumuman 
Persetujuan Lingkungan kepada publik, dalam jangka waktu 30 (tiga pu-
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luh) hari kerja masyarakat secara individu maupun secara kolektif dapat 
mengajukan koreksi yang dilaporkan kepada pihak penerbit Persetuju-
an Lingkungan. Selanjutnya dibentuk tim ad hoc independen yang seku-
rang-kurangnya beranggotakan dari pemerhati lingkungan (diutamakan 
yang terdekat dari lokasi terbitnya Persetujuan Lingkungan), akademisi 
hukum lingkungan, ahli di bidang jenis usaha/kegiatan yang bersangkut-
an yang dipilih oleh pejabat setingkat di atas pihak penerbit Persetujuan 
Lingkungan. Misalnya yang menerbitkan Persetujuan Lingkungan adalah 
Bupati/Walikota, maka tim ad hoc dibentuk dan bertanggungjawab pada 
Gubernur. Kemudian hasil dari pemeriksaan tim ad hoc akan ditindak-
lanjuti. Jika hasilnya menyatakan bahwa Persetujuan Lingkungan dapat 
membahayakan lingkungan hidup dan mengancam hak masyarakat atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka harus dibatalkan. Tetapi, jika 
dinilai dapat menjamin kelangsungan fungsi lingkungan hidup yang baik 
dan sehat, maka tidak perlu dibatalkan dan dapat melanjutkan ke proses 
pengurusan Perizinan Berusaha. Apabila Persetujuan Lingkungan diba-
talkan, selanjutnya pihak yang akan mengajukan Perizinan Berusaha ha-
rus mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan Persetujuan 
Lingkungan dari awal. Seluruh proses sejak diterimanya laporan dari ma-
syarakat sampai dengan keluarnya hasil penilaian dari tim ad hoc selam-
bat-lambatnya diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk 
tetap menjaga semangat awal lahirnya konsep Persetujuan Lingkungan 
yang diharapkan sebagai bentuk penyederhanaan Perizinan Berusaha 
demi terwujudnya kemudahan investasi.

Berdasarkan skema tersebut diharapkan mekanisme korektif berupa 
uji publik dapat menjadi ruang partisipasi masyarakat yang cukup un-
tuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, terutama terkait 
kepentingan lingkungan, setelah terbitnya Perizinan Berusaha. Kesem-
patan yang seluas-luasnya yang dibuka bagi masyarakat selama jangka 
waktu 30 hari untuk mengajukan koreksi atas Persetujuan Lingkungan 
dimaksudkan untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik 
dan sehat. Dalam hal ini masyarakat diberikan kesempatan memperta-
nyakan Persetujuan Lingkungan sebelum Perizinan Berusaha diterbit-
kan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup di sekitar wilayahnya, 
sementara di sisi lain pihak pengusaha mendapat kepastian hukum se-
telah Perizinan Berusahanya diterbitkan karena tidak ada lagi keberat-
an/penolakan dari masyarakat.
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III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Nilai filosofis antara Izin Lingkungan dan Persetujuan Lingkung-
an berbeda. Terminologi ‘izin’ memiliki makna perbolehan atas 
suatu larangan, sedangkan ‘persetujuan’ tidak berarti demikian. 
Izin Lingkungan hadir sebagai suatu upaya pengendalian dan 
pencegahan risiko kegiatan usaha atas kelangsungan lingkung-
an hidup yang baik dan sehat, sementara Persetujuan Lingkung-
an lebih kepada instrumen administratif yang menjadi syarat la-
hirnya Perizinan Berusaha. 

2. Persetujuan Lingkungan yang berkedudukan sebagai bagian dari 
Perizinan Berusaha menjadi tidak bersifat final, dan oleh kare-
nanya tidak masuk dalam kategori KTUN. Konsekuensi dari hal 
tersebut, Persetujuan Lingkungan tidak dapat digugat melalui 
PTUN seperti halnya Izin Lingkungan, dan tidak ada mekanis-
me korektif lain yang disediakan bagi lahirnya Persetujuan Ling-
kungan dalam suatu proses pengurusan Perizinan Berusaha. Hal 
ini menunjukkan political will yang buruk dari pemerintah dalam 
membentuk UU CK sebagai green legislation karena pengendalian 
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui Persetujuan 
Lingkungan terkesan hanya sebagai formalitas administratif.

3. Usulan mengenai mekanisme korektif untuk Persetujuan Ling-
kungan dapat ditempuh dengan uji publik yang membuka kesem-
patan seluas-luasnya bagi masyarakat sebagai bentuk peme-
nuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di sisi lain, 
kemudahan investasi juga dapat terlaksana karena mekanisme 
uji publik yang dibatasi oleh jangka waktu dapat memangkas la-
manya birokrasi Izin Usaha sebagaimana sebelum lahir UU CK.
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B. Saran

Persetujuan Lingkungan dalam UU CK harus dilengkapi dengan me-
kanisme korektif yang memberi ruang bagi masyarakat untuk melaku-
kan pengawasan dan pengendalian atas lingkungan hidup di sekitarnya. 
Mekanisme korektif tersebut di satu sisi akan memberikan perlindungan 
bagi kelangsungan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masya-
rakat, dan di sisi lain dapat memberikan kepastian hukum serta jaminan 
yang cukup bagi keberlangsungan kegiatan usaha di tengah masyara-
kat.
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I. Pendahuluan

Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki wewenang untuk 
menyelenggarakan pemerintahan termasuk di antaranya dalam 
hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketika su-

atu usaha/kegiatan berpotensi merusak kelestarian fungsi lingkung-
an hidup, dalam melaksanakan wewenangnya, pemerintah melakukan 
campur tangan atas jalannya usaha/kegiatan tersebut. Menurut Ant-
hony Ogus sebagaimana dikutip oleh Andri G. Wibisana, bentuk-bentuk 
campur tangan pemerintah dapat dilihat dalam suatu spektrum dimulai 
dari yang paling rendah (low) sampai dengan paling tinggi (high), ber-
dasarkan derajat intervensinya (degree of intervention).1 Bentuk campur 
tangan pemerintah yang paling rendah adalah informasi, misalnya regu-
lasi yang mewajibkan individu untuk menyediakan informasi terkait usa-
ha/kegiatannya kepada instansi publik yang berwenang.2 Disebut yang 
paling rendah karena dalam hal ini pemerintah tidak mengatur perilaku 
individu selain hanya kewajiban penyediaan informasi.3 Adapun bentuk 
campur tangan pemerintah yang paling tinggi adalah prior approval atau 
izin.4 Menurut Prajudi, izin adalah suatu penetapan yang merupakan dis-
pensasi dari suatu larangan oleh undang-undang.5 Artinya, izin (perse-
tujuan) diberikan pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang, tanpa ada-
nya izin tersebut, pada dasarnya dilarang. 

Amdal (Environmental Impact Assessment/EIA), meminjam definisi 
operasional Departemen Lingkungan Hidup Negara Inggris sebagaima-
na dikutip John Glasson et.al, memberikan gambaran suatu teknik dan 
proses di mana informasi terkait dampak lingkungan dari suatu proyek 
dikumpulkan, baik oleh pengembang atau sumber lainnya, dan kemudi-
an dipertimbangkan oleh instansi yang berwenang dalam menetapkan 
apakah proyek tersebut dapat dijalankan atau tidak.6 Dengan melihat 
definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Amdal adalah suatu ka-

1 Andri G. Wibisana, “Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelu-
suran Teoretis Berdasarkan Analisis Ekonomi atas Hukum (Economic Analysis of Law),” Jurnal Hukum & 
Pembangunan, Vol. 47, No. 2  (2017), hlm. 164.

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid., hlm. 174.
5 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 77.
6 John Glasson, et al., Introduction to Environmental Impact Assessment, 2nd Edition, (London: UCL 

Press, 1994), p. 2.
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jian atau analisis dampak lingkungan hidup yang menjadi landasan bagi 
pemerintah sebelum mengeluarkan izin (persetujuan) kepada individu 
(pelaku usaha) untuk melaksanakan usaha/kegiatannya, sehingga pen-
ting untuk dipahami bahwa Amdal merupakan bagian dari suatu proses 
pengambilan keputusan publik.

Penggunaan Amdal sebagai landasan pertimbangan sebelum dibe-
rikannya izin (persetujuan) menandakan karakteristik Amdal yang an-
tisipatif (anticipatory).7 Menurut John Glasson et.al, penekanan pada 
Amdal, dibandingkan dengan mekanisme perlindungan lingkungannya 
lainnya, berada pada fungsi pencegahan.8 Artinya melalui mekanis-
me dan prosedur Amdal, kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak 
kelestarian fungsi lingkungan hidup seharusnya dapat diminimalisasi 
atau dicegah. Salah satu upaya pencegahan yang menjadi bagian dari 
prosedur Amdal diwujudkan melalui konsultasi dan partisipasi publik. 
Prinsip ke-10 Rio Declaration 1992 menetapkan, “Environmental issues 
are best handled with the participation of all concerned citizens, at the rele-
vant level.”9 Meskipun sampai saat ini Amdal terus berkembang dengan 
bentuk dan prosedur yang berbeda-beda di tiap negara, namun sebagai-
mana disinggung Neil Craik, terdapat perbedaan yang signifikan dalam 
hal pada tahap apa saja konsultasi publik harus dilibatkan dan dalam 
bentuk yang seperti apa konsultasi publik tersebut dilakukan.10 Ketika 
penyusunan Amdal dilihat sebagai suatu siklus daripada suatu proses 
yang linear, di mana terdapat masukan dan interaksi antara satu tahap 
dengan tahap lainnya, konsultasi dan partisipasi publik memiliki manfa-
at yang besar jika diberlakukan di berbagai tahap penyusunan Amdal.11

Pada 2 November 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (UU CK) telah diundangkan dan mulai berlaku. Baik 
proses legislasi maupun substansi, UU CK tidak lepas dari catatan kritis 

7 John Scott dan Jude M. Norgan dalam tulisannya yang berjudul “Public Participation in Environ-
mental Impact Assessment (EIA): with Case Studies from England, Denmark, and New Zealand”, (Roskilde: 
Roskilde Universitetscenter, 2003), p. 14, sebagaimana mengutip John Glasson, Riki Therivel, and Andrew 
Chadwick dalam Introduction to Environmental Impact Assessment, menyebutkan bahwa Amdal (EIA) 
bersifat antisipatif (anticipatory), partisipatif (participatory), dan sistematis (systemic) yang mengandalkan 
masukan dari berbagai disiplin ilmu (multidisciplinary input). 

8 Glasson, et al., Op.Cit,. p. 3.
9 United Nations, Rio Declaration on Environmental and Development 1992, Principle 10. 
10 Neil Craik, The International Law of Environmental Impact Assessment: Process, Substance, and Inte-

gration, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), p. 31.
11 Glasson, et.al., Op.Cit., pp. 3-4.
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berbagai kelompok masyarakat sipil dan para akademisi, termasuk di an-
taranya mengenai perubahan ketentuan Amdal yang sebelumnya diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Menurut Kementerian Ling-
kungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pengaturan Amdal dalam UUCK 
secara prinsip dan konsep tidak berubah dari konsep pengaturan dalam 
peraturan sebelumnya (UU PPLH).12 Padahal perubahan ketentuan Amdal 
di dalam UU CK secara normatif jelas telah mereduksi partisipasi pub-
lik termasuk pengurangan unsur masyarakat yang terlibat dalam penyu-
sunan dokumen Amdal dan penghapusan legal standing bagi kelompok- 
kelompok masyarakat tersebut untuk mengajukan keberatan terhadap 
dokumen Amdal, sebagaimana sebelumnya diatur oleh UU PPLH.

II. AMDAL sebagai Instrumen Hukum Lingkungan
Pengaturan mengenai Amdal dalam peraturan perundang-undangan di-
perkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sebagai bagian dari National 
Environmental Policy Act (NEPA) tahun 1969. NEPA 1969, yang disahkan 
dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1970, dapat dikatakan sebagai pelopor 
legislasi hukum lingkungan dan merupakan buah dari hasil refleksi hu-
bungan antara manusia dan alam. Berangkat dari pertanyaan mendasar 
“Apakah manusia mengalami kemajuan atau kemunduran?”, NEPA mena-
warkan metode pengambilan keputusan yang mengevaluasi, dari aspek 
teknis, ekonomi, dan lingkungan, setiap aktivitas yang memanfaatkan 
sumber daya alam (SDA) dengan cara apa pun.13 Di pertengahan tahun 
1970, Amdal mulai berkembang di Canada, Prancis, Australia, dan New 
Zealand.14 Pada tahun 1985, Amdal kemudian diadopsi European Com-
munity (EC) melalui EIA Directive 1985 yang diwajibkan untuk proyek-pro-
yek yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan.15 Sampai saat 
ini, setidaknya lebih dari 100 (seratus) negara telah memiliki legislasi Am-
dal.16

12 Siaran Pers No. SP 429/HUMAS/PP/HMS.3/10/2020, “AMDAL untuk Perlindungan Lingkungan”, 
KLHK 14 Oktober 2020, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2702, diakses tanggal 6 Februari 
2021. 

13 Keshava S. Murthy, National Environmental Policy (NEPA) Process, (Florida: CRC Press, 1988), p. 1.
14 Craik, Op.Cit., p. 23.
15 EIA Directive 1985 sampai saat ini telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan di tahun 1997, 2003, dan 

2009, https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm, diakses tanggal 6 Februari 2021. 
16 Craik, Op.Cit., p. 4.
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A.	 Prinsip,	Konsep,	dan	Tujuan	

Ada banyak definisi dari Amdal, baik dalam teori maupun peraturan 
perundang-undangan. United Nations Economic Commission for Europe 
1991 memberikan definisi yang dapat dikatakan singkat dan jelas, yaitu 
“An assessment of the impact of a planned activity on the environment.”17 
Adapun definisi Amdal yang paling banyak ditemukan, sebagaimana di-
muat dalam kajian global legislasi AMDAL oleh United Nations Environ-
ment Programme (UNEP) tahun 2018, meliputi:

1. “The formal structure for carrying out the assessment of the en-
vironmental implications of projects and its integration with the pro-
ject cycle”;

2. “The process of identifying, predicting, evaluating and mitigating 
the biophysical, social, and other relevant effects of development 
proposals prior to major decisions being taken and commitments 
made”; dan

3. “Formally, EIAs/SEAs are structured approaches for obtaining and 
evaluating environmental information prior to its use in decision- 
making in development processes”18.

Dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia (UU CK), Amdal 
didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak penting pada lingkungan 
hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digu-
nakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelengga-
raan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, 
atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.19

Definisi-definisi di atas setidaknya menunjukkan 1 (satu) karakteris-
tik yang sama dalam Amdal, yaitu perannya dalam proses pengambilan 
keputusan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha/kegiatan, 
yang oleh karenanya Amdal sering kali dikaitkan dengan fungsi pence-
gahan. Menurut UNEP, mitigasi merupakan tahap praktis dari proses Am-

17 Glasson, et.al., Op.Cit., p. 2.
18 United Nations Environmental Programme (UNEP), Assessing Environmental Impacts - A Global Revi-

ew of Legislation, (Nairobi: UNEP, 2018), p. 2.
19 Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Nomor 245 

Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573, Pasal 22 angka 1. Sebagian definisi tersebut tidak 
berubah dari pendefinisian sebelumnya dalam UU PPLH (baca: Pasal 1 angka 11 UU PPLH). Perubahan 
yang ada terletak pada penyebutan bahwa AMDAL juga termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetuju-
an Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 
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dal, yang mana ia berkaitan dengan pencegahan atau perbaikan dampak 
negatif, dan pengoptimalan manfaat lingkungan dan sosial dari suatu 
usulan (proposal).20 Dalam UU PPLH, Amdal termasuk sebagai instrumen 
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.21 Seba-
gaimana disebutkan dalam dokumen EIA Training Resource Manual 1996 
oleh UNEP yang dikutip John Scott dan Jude M. Norgan, keterlibatan pub-
lik dalam penyusunan Amdal (yang sering kali bersifat terus-menerus) da-
pat: (i) membantu menghindari bias dan ketidakakuratan dalam analisis; 
(ii) mengungkapkan nilai-nilai dan preferensi daerah (sehingga memung-
kinkan adanya analisis dampak dan pilihan yang lebih terinformasi); dan 
(iii) membantu dalam pertimbangan upaya mitigasi yang nantinya dapat 
menjadi bagian dari alternatif yang lebih disukai.22

Sebagai instrumen pencegahan, sederhananya Amdal bertujuan un-
tuk mencegah (selain meminimalisasi) dampak negatif yang mungkin 
timbul dari suatu usaha/kegiatan. Lebih lanjut, John Glasson et.al menje-
laskan setidaknya ada 3 (tiga) tujuan dari Amdal, yaitu:

1) Untuk Mendukung Pengambilan Kebijakan (An Aid to Decision- 
making)

Bagi pembuat kebijakan (pemerintah), AMDAL memberikan pemerik-
saan yang sistematis atas implikasi lingkungan dari usaha/kegiatan yang 
diajukan (termasuk alternatif dari usaha/kegiatan tersebut), sebelum di-
ambilnya suatu keputusan.23 Amdal juga berpotensi, meskipun tidak se-
lalu demikian, menjadi dasar negosiasi antara pelaku usaha, masyarakat, 
dan pemerintah sehingga dapat diperoleh hasil yang seimbang antara ke-
pentingan pembangunan dan lingkungan.24 

2) Untuk Mendukung Pembentukan Kegiatan Pembangunan (An Aid to 
the Formulation of Development Actions)

Terhadap kegiatan pembangunan, adanya pertimbangan aspek ling-
kungan di tahap awal perencanaan dapat mengarah pada pembangunan 

20 United Nations Environmental Programme (UNEP), Environmental Impact Assessment and Strategic 
Environmental Assessment: Towards an Integrated Approach, (Nairobi: UNEP, 2004), p. 55.

21 Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059. 

22 Scott and Jude M. Norgan, Op.Cit.,  p. 21.
23 Glasson, et.al., Op.Cit., p. 7.
24 Ibid.
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yang peka terhadap lingkungan (environmentally sensitive developmen-
t).25 Selain itu, AMDAL juga dapat memperbaiki hubungan antara pelaku 
usaha, pemerintah, dan masyarakat sehingga terwujud proses perizinan 
perencanaan yang lebih baik, dan sebagaimana disinggung oleh British 
Gas yang dikutip John Glasson et.al, hal tersebut dapat mengarah pada 
financial return yang berharga atas pengeluaran ekstra yang dikeluar-
kan.26

3) Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan (An Instrument for 
Sustainable Development)

Peran sentral dan utama dari Amdal, yaitu sebagai salah satu instru-
men yang digunakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, selan-
jutnya John Glasson et.al berargumentasi bahwa pembangunan ekonomi 
dan pembangunan sosial harus ditempatkan pada konteks lingkungan-
nya.27 Melalui gambaran yang diadaptasi dari Kenneth E. Boulding, John 
Glasson et.al menjelaskan proses pembangunan ekonomi dalam konteks 
lingkungan, sebagai berikut:28

25 Ibid., p. 8.
26 Ibid. 
27 Ibid.
28 Ibid., p. 9.

Gambar 2.
Proses Pembangunan Ekonomi 

dalam Konteks Lingkungan

Pada intinya gambar di atas menjelaskan bahwa untuk mencapai 
tujuan ekonomi (outputs GNP), penggunaan barang dan jasa (inputs) 
yang terus-menerus akan, dengan tidak dapat dihindari, berujung pada 
pencemaran lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam, yang seba-
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gaimana disinggung John Glasson et.al, merupakan bawaan (ancillaries) 
yang selalu ada dari pembangunan ekonomi.29

B. Partisipasi	Publik	dalam	Proses	Penyusunan	AMDAL

Meskipun tidak ada seperangkat aturan yang mengikat negara-
-negara di dunia tentang bagaimana seharusnya partisipasi publik da-
lam proses penyusunan AMDAL dilakukan, namun pada bagian ini akan 
diuraikan, dengan melihat pendekatan-pendekatan yang relevan, lan-
dasan untuk menetapkan praktik yang baik (good practice) dari pelak-
sanaan partisipasi publik dalam proses penyusunan AMDAL. Meminjam 
ekspresi dari Neil Craik, “If the identification of alternatives is the heart of 
the EIA process, then public participation is its soul,”30 menunjukkan peran 
partisipasi publik sebagai kunci dari perwujudan Amdal yang efektif dan 
tepat sasaran. Dalam dokumen EIA Training Resource Manual oleh UNEP 
tahun 2002, secara umum gambaran proses penyusunan Amdal dapat 
dilihat sebagai berikut:31 

29 Ibid.
30 Craik, Op.Cit., p. 31.
31 United Nations Environment Programme, Environmental Impact Assessment Training Resource Ma-

nual, (Nairobi: UNEP Division of Technology, Industry and Economics and Trade Branch, 2002), p. 123.

Gambar 3. Generalized EIA 
Process Flowchart
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Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya keterlibat-
an publik (public involvement) dapat dilakukan di setiap tahap penyusun-
an Amdal mulai dari tahap penapisan (screening) sampai dengan tahap 
tindak lanjut setelah persetujuan/keputusan diberikan (implementation 
and follow up), meskipun biasanya ditemukan pada tahap pelingkupan 
(scoping) dan penilaian (review) saja. Selain menentukan pada tahap apa 
saja partisipasi dan konsultasi publik diberlakukan dalam proses penyu-
sunan Amdal, penting juga untuk menentukan siapa saja yang termasuk 
ke dalam kategori publik tersebut. Meminjam definisi L. Graham Smith, 
partisipasi publik merupakan tindakan oleh masyarakat yang berkepen-
tingan (interested public) baik individu maupun kelompok untuk mempe-
ngaruhi keputusan, perencanaan, atau kebijakan di luar pemungutan sua-
ra pada suatu pemilihan umum.32

1) Kepentingan Publik (Public Interest)

Menurut Glendon A. Schubert sebagaimana dikutip  John Scott dan 
Jude M. Norgan, terdapat 3 (tiga) teori yang menjelaskan apa itu kepen-
tingan publik (public interest), yaitu teori common will, higher law, dan ba-
lance of interest.33 Teori common will menganggap bahwa kehendak atau 
kebaikan bersama (common will atau common good) dapat diartikan 
(definable) berdasarkan keinginan kelompok mayoritas.34 Teori higher 
law menganggap bahwa kehendak bersama merupakan hal yang mut-
lak (natural law), di mana ia menganggap dirinya merupakan representa-
si keinginan yang sebenarnya (true interest) dari masyarakat, meskipun 
persepsi mereka tentang publik tidak dirasakan/dipersepsikan demikian 
oleh publik itu sendiri.35 Adapun teori balance of interest menganggap 
bahwa kehendak bersama adalah hasil dari proses interaksi kelompok-
-kelompok yang berkepentingan, sehingga pada intinya berarti apa saja 
yang disepakati oleh masyarakat pada waktu tertentu.36 

Terhadap ketiga teori tersebut kemudian John Scott dan Jude M. Nor-
gan mencatat bahwa masing-masing teori berangkat dari asumsi kritis 
yang mana: (i) teori common will berasumsi bahwa yang ada adalah kei-

32 Smith LG, “Public Participation in Policy Making: the State of the Art in Canada”, (Geoforum: Vol. 15, 
1984), pp. 253-254.

33 Scott and Jude M. Norgan, Op.Cit., p. 25.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
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nginan kelompok mayoritas daripada keinginan dalam jumlah tidak terba-
tas yang saling bertentang (an infinite number of conflicting interest); (ii) 
teori higher law berasumsi bahwa ada hukum yang lebih tinggi daripada 
keinginan masyarakat yang sesaat; dan (iii) teori balance of interest be-
rasumsi bahwa setiap hasil negosiasi (proses interaksi) antara kelompok 
masyarakat berkepentingan merupakan representasi paling demokratis 
dari kepentingan publik.37 John Scott dan Jude M. Norgan selanjutnya 
menambahkan bahwa oleh karenanya keyakinan pada proses yang de-
mokratis yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu kepentingan pub-
lik.38

2) Masyarakat atau Publik

Menetapkan siapa saja unsur masyarakat yang mengambil bagian 
dalam partisipasi publik dalam  proses penyusunan Amdal juga menjadi 
hal yang harus diperhatikan. Menurut Glucker AN, et.al, terdapat kesepa-
katan yang luas di antara para akademisi atau scholar bahwa publik me-
rujuk pada siapa saja yang berkepentingan dalam atau terdampak oleh 
suatu keputusan.39 Lebih lanjut, Dietz T, Stern PC sebagaimana dikutip 
Glucker AN, et.al membedakan publik ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu 
general public dan stakeholders di mana yang pertama adalah kelompok 
individu secara luas yang tidak terdampak oleh suatu keputusan namun 
mungkin memiliki kepentingan atas keputusan tersebut, sedangkan yang 
kedua adalah kelompok terorganisasi yang terdampak, akan terdampak, 
atau memiliki kepentingan yang kuat atas hasil dari keputusan yang dike-
luarkan.40 Berdasarkan argumentasi bahwa keputusan lingkungan hidup, 
meskipun dikeluarkan untuk usaha/kegiatan di suatu daerah tertentu, te-
tap memiliki dampak yang luas karena mempengaruhi kualitas hidup se-
mua orang yang berada pada ekosistem yang saling terkait, maka sangat 
masuk akal jika dalam proses pengambilan keputusan terdapat kesem-
patan yang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk ikut serta di dalamnya.

III. Amdal dalam Peraturan Perundang-undangan di 
Indonesia

37 Ibid.
38 Ibid.
39 Glucker AN, et. Al., “Public Participation in Environmental Impact Assessment: Why, Who and How?” 

(Environmental Impact Assessment Review 43: 2013), p. 109.
40 Ibid.
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Pada bagian ini akan diuraikan perbandingan bagan untuk proses 
penyusunan Amdal berdasarkan: (i) ketentuan Amdal yang sebelumnya 
diatur dalam UU PPLH jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan (PP 27/20212) jis. Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat 
dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkung-
an (PermenLH 17/2012); dan (ii) ketentuan Amdal yang saat ini diatur 
dalam UU CK jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 
22/2021), khususnya ketentuan yang mengatur terkait partisipasi publik, 
yaitu sebagai berikut:

UU PPLH jo. PP 27/2012 jis.

PermenLH 17/2012
UU CK jo. PP 22/2021

- Usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
Amdal adalah usaha dan/atau kegiatan 
yang berdampak penting (Pasal 22 ayat 
(1) UU PPLH).

- Dampak penting tersebut ditentukan 
berdasarkan kriteria sebagaimana diatur 
Pasal 22 ayat (2) UU PPLH.

- Usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
Amdal memenuhi kriteria sebagaimana 
diatur Pasal 23 ayat (1) UU PPLH.

- Pengumuman rencana usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib memiliki Amdal di-
lakukan oleh Pemrakarsa (Bab II B.1.a 
Lampiran PermenLH 17/2012).

- Pengumuman ditujukan atau harus men-
jangkau (i) masyarakat terkena dampak; 
(ii) masyarakat pemerhati lingkungan; 
dan (iii) masyarakat yang terpengaruh 
atas segala bentuk keputusan dalam 
proses Amdal (Bab II B.1.c Lampiran 
PermenLH 17/2012).

- Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan 
yang memiliki dampak penting terhadap 
lingkungan hidup wajib memiliki Amdal 
(Pasal 4 huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) PP 
22/2021).

- Kriteria untuk rencana usaha dan/atau 
kegiatan tersebut sebagaimana diatur 
Pasal 8 PP 22/2021.

- Rencana usaha dan/atau kegiatan yang 
wajib Amdal dapat ditetapkan sebagai 
rencana usaha dan/atau kegiatan yang 
tidak wajib Amdal berdasarkan hasil eva-
luasi Menteri atas usulan tertulis yang 
diajukan (Pasal 16 PP 22/2021).

- Dalam waktu 10 hari sejak pengumum-
an rencana usaha dan/atau kegiatan 
usaha, masyarakat terkena dampak 
langsung berhak memberikan SPT yang 
disampaikan secara tertulis  kepada pe-
nanggung jawab usaha dan/atau kegiat-
an usaha (Pasal 28 ayat (3) PP 22/2021).
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- Pelingkupan dilakukan sebelum penyu-
sunan Andal dan RKL-RPL yang hasilnya 
adalah KA berisi metodologi sebagai 
dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL 
(Pasal 20 ayat (1) PP 27/2012).

- KA kemudian diajukan kepada dan dini-
lai oleh Menteri, Gubernur, atau Walikota 
melalui Komisi Penilai Amdal (KPA) (Pa-
sal 20 ayat (1) jo. (2) PP 27/2012).

- KA dinilai oleh KPA dan jika disepakati, 
KPA mengeluarkan persetujuan KA (Pa-
sal 21 ayat (1) jo. Pasal 24 PP 27/2012).

- Setelah KA telah mendapat persetujuan, 
pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-
-RPL dan diajukan kepada Menteri, Gu-
bernur, atau Walikota melalui KPA (Pasal 
27 jo. Pasal 28 ayat (1) PP 27/2012).

- KPA melakukan penilaian Andal dan 

RKL-RPL sesuai kewenangannya   (Pasal 

28 ayat (3) PP 27/2012).

- KPA menyelenggarakan rapat dan selan-

jutnya mengeluarkan rekomendasi hasil 

penilaian berupa kelayakan/ketidakla-

yakan lingkungan yang disampaikan 

kepada Menteri, Gubernur, atau Wali-

kota (Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) PP 

27/2012).

- Permohonan izin diajukan pemrakarsa 

kepada Menteri, Gubernur, atau Walikota 

dilengkapi dengan dokumen Amdal, per-

izinan usaha, dan profil usaha (Pasal 42 

jo. 43 PP 27/2012).

- Menteri, Gubernur, atau Walikota meng-

umumkan permohonan izin lingkungan 

(Pasal 44 PP 27/2012).

- Hasil dari pelingkupan adalah Formulir 
KA yang berisi ruang lingkup kajian Am-
dal (Pasal 1 angka 14 PP 22/2022).

- Pemeriksaan Formulir KA dilakukan oleh 
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup 
yang dapat melibatkan ahli dan instansi 
terkait (Pasal 38 ayat (2) PP 22/2022).

- Hasil pemeriksaan disusun dalam beri-
ta acara kesepakatan Formulir KA yang 
memuat informasi terkait: (i) dampak 
penting hipotetis; (ii) batas wilayah dan 
batas waktu kajian; (iii) metode studi; 
(iv) penetapan kategori Amdal; dan (v) 
waktu penyusunan dokumen Andal dan 
RKL-RPL (Pasal 38 ayat (4) PP 22/2022).

- penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan usaha menyusun Andal ber-
dasarkan Formulir KA dan Menyusun 
RKL-RPL berdasarkan dokumen Andal 
(Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 40 ayat (1) 
PP 22/2022).

- Menteri, Gubernur, atau Walikota me-
lalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hi-
dup melakukan penilaian dokumen An-
dal dan RKL-RPL (Pasal 44 ayat (1) PP 
22/2022).

- Hasil penilaian dokumen Andal dan RKL-
-RPL adalah dokumen Andal dan RKL-
-RPL yang memerlukan atau tidak me-
merlukan perbaikan (Pasal 45 ayat (5) 
PP 22/2022).

- Terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL 
yang tidak memerlukan perbaikan,  Tim 
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melaku-
kan uji kelayakan (Pasal 45 ayat (6) PP 
22/2022).

- Hasil uji kelayakan tersebut adalah rekomen-
dasi kelayakan/ketidaklayakan LH yang men-
jadi pertimbangan bagi Menteri, Gubernur, 
atau Walikota dalam menetapkan surat kepu-
tusan kelayakan/ketidaklayakan LH (Pasal 47 
ayat (3) jo. Pasal 49 ayat (1) PP 22/2022).



62

Amdal Dalam UU Cipta Kerja: Reduksi Partisipasi Publik 
dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

- Surat Keputusan Kelayakan LH merupa-

kan: (i) bentuk persetujuan lingkungan; 

dan (ii) prasyarat penerbitan Perizinan 

Berusaha atau Persetujuan Pemerintah 

(Pasal 49 ayat (3) PP 22/2021).

Tabel 2. Perbandingan Partisipasi dan Konsultasi Publik dalam Proses 
Penyusunan Amdal

Dari tabel perbandingan di atas dapat diketahui perbedaan tingkat 
partisipasi publik dalam proses penyusunan Amdal yang sebelumnya di-
atur dalam UU PPLH dan UU CK beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu 
sebagai berikut:

1) Unsur Masyarakat Terlibat

Dalam UU PPLH beserta peraturan pelaksanaannya, ruang lingkup 
masyarakat yang dapat berpartisipasi pada tahap-tahap sebagaimana 
tersebut di atas lebih luas dari lingkup masyarakat yang diatur dalam 
UU CK beserta peraturan pelaksanaannya, di mana yang pertama meli-
batkan masyarakat yang terdiri dari: masyarakat yang terkena dampak, 
pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala 
bentuk keputusan dalam proses Amdal; sedangkan yang kedua melibat-
kan masyarakat terkena dampak langsung  yang berada di dalam batas 
wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik 
positif dan/atau negatif. Meskipun pada tahap pengumuman dan kon-
sultasi publik sebagaimana diatur dalam UU CK dan peraturan pelaksa-
naannya, diatur bahwa pemerhati lingkungan hidup, peneliti, dan lem-
baga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau 
mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan 
sebagai bagian dari masyarakat terkena dampak langsung, namun ling-
kup masyarakat tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang. Sehingga 
jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, memiliki derajat yang 
lebih rendah dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, peraturan 
pemerintah yang notabene disusun oleh lembaga eksekutif, dapat dica-
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but tanpa harus melalui proses legislatif, oleh karenanya kedudukan un-
sur-unsur masyarakat tersebut dalam hal ini tidak sekuat apabila diatur 
dalam Undang-Undang. 

2) Komisi Penilai Amdal  dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Dalam UU PPLH beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, ma-
syarakat terkena dampak dan organisasi lingkungan hidup dapat berpar-
tisipasi langsung pada tahap penilaian karena unsur-unsur masyarakat 
tersebut mengisi susunan KPA sebagai anggota. Sedangkan dalam UU 
CK beserta peraturan pelaksanaannya, penilaian dilakukan oleh Tim Uji 
Kelayakan Lingkungan Hidup yang hanya terdiri atas unsur pemerintah 
pusat, daerah, dan ahli bersertifikat. Berdasarkan Peraturan Menteri Ling-
kungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan 
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkung-
an (PermenLH 8/2013), tugas anggota KPA adalah memberikan penilaian 
terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana 
usaha dan/atau kegiatan, salah satunya berdasarkan aspirasi dan kepen-
tingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang 
diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang ber-
sangkutan. Dalam UU CK beserta peraturan pelaksanaannya, Tim Uji Ke-
layakan Lingkungan Hidup melibatkan di antaranya masyarakat terkena 
dampak langsung dan masyarakat pemerhati lingkungan hidup dalam hal 
diperoleh saran, pendapat, dan tanggapan. Namun pengaturan ini tidak 
menunjukkan kedudukan yang jelas mengenai sejauh mana unsur-unsur 
masyarakat tersebut dapat melakukan intervensi pada tahap penilaian.  

3) Legal Standing untuk Mengajukan Keberatan terhadap Dokumen 
Amdal

Pasal 26 ayat (4) UU PPLH mengatur bahwa masyarakat yang ter-
kena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh 
atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, dapat mengajukan 
keberatan terhadap dokumen Amdal. Dalam UU CK, ketentuan ini diha-
pus. Penghapusan ketentuan tersebut menghilangkan legal standing 
unsur-unsur masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap doku-
men Amdal. Terlebih dalam UU CK beserta peraturan pelaksanaannya 
sebagaimana diuraikan di atas, unsur masyarakat lain (masyarakat pe-
merhati lingkungan hidup) tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang 
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jelas pada tahap penilaian, sehingga terhadap hasil dari tahap penilaian 
itu pun, unsur masyarakat lain tersebut tidak memiliki hak mengajukan 
keberatan. 

IV. Demokrasi, Negara Hukum, dan Pembangunan 
Berkelanjutan
Konsep negara hukum menawarkan prinsip di mana negara dijalankan 
atas dasar hukum yang berlaku. Artinya setiap individu, kelompok, sek-
tor privat, dan instansi pemerintah itu sendiri tunduk pada ketentuan hu-
kum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan kepada institusi 
hukum yang ada. Konsep negara hukum (rule of law) merupakan faktor 
tertinggi (supreme factor) dalam hubungan antara pemerintah dan ma-
syarakat termasuk antar masyarakat dengan kepentingan yang saling 
bertentangan.41 Sebagaimana dijelaskan James R. Silkenat, et.al, “Priva-
te as well as public power should be regulated by law, to advance the com-
mon good”, di mana ketika bertindak dalam kapasitas publik, perhatian 
hukum harus berada pada kebaikan bersama (common good).42

Di negara modern dengan sistem pemerintahan dan birokrasi yang 
kompleks, adalah hal yang sulit untuk memastikan setiap kebijakan 
yang diambil telah merepresentasikan kepentingan publik dengan baik. 
Landasan demokrasi dalam kaitannya dengan partisipasi publik berang-
kat dari argumentasi bahwa terdapat keterbatasan partisipasi melalui 
pemungutan suara dan kurangnya akuntabilitas di setiap pemilihan 
umum.43 Oleh karenanya, keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan 
keputusan menjadi hal yang masuk akal. Dalam hal ini demokrasi berbi-
cara tentang prinsip kesetaraan antar setiap individu, terlepas dari latar 
belakang status sosial, untuk dapat berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan yang memiliki dampak terhadap dirinya yang membentuk ba-
gian dari masyarakat/publik.  

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menetapkan bahwa Negara Indonesia ada-

41 Christina Voight, Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law, (Cambrid-
ge: Cambridge University Press: 2013), p. 6.

42 James R. Silkenat, James E. Hickey Jr., dan Peter D. Barenboim, “The Legal Doctrines of the Rule of 
Law and the Legal State (Rechtsstaat)”, dalam  Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice 
Vol. 38, (Springer International Publishing Switzerland, 2014), p. 5.

43 Scott dan Jude M. Norgan, Op.Cit., p. 27.
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lah negara hukum. Selanjutnya sesuai Pasal 28H UUD NRI 1945, dite-
tapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat. Sebagai negara hukum yang memastikan pemenuhan 
hak setiap warga negaranya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, 
Indonesia memerlukan seperangkat peraturan yang kuat dan jelas da-
lam menyelenggarakan pemerintahan termasuk dalam melakukan pem-
bangunan yang mengarah pada berkelanjutan. 

V. Penutup
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  perubahan 
ketentuan  Amdal dalam UU CK beserta peraturan pelaksanaannya seca-
ra normatif telah mereduksi partisipasi publik, setidaknya untuk: (i) unsur 
masyarakat terlibat; (ii) keikutsertaan masyarakat/publik pada proses pe-
nilaian; dan (iii) hapusnya legal standing bagi masyarakat/publik untuk 
mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal, sebagaimana sebe-
lumnya diatur dalam UU PPLH beserta  peraturan pelaksanaannya. Keter-
libatan masyarakat/publik dalam proses penyusunan Amdal yang diatur 
oleh UU CK beserta peraturan pelaksanaannya tidak memiliki kedudukan 
dan kapasitas yang jelas dalam hal sejauh mana mereka dilibatkan dan 
dapat melakukan intervensi pada tahap-tahap penyusunan Amdal. Jika 
proses penyusunan Amdal dilihat sebagai suatu siklus di mana terdapat 
interaksi antara masyarakat/publik, pelaku usaha, dan instansi pemerin-
tah yang berwenang antara setiap tahap penyusunan Amdal, partisipasi 
dan konsultasi publik, maka pada prinsipnya dapat dilakukan di tahap- 
tahap tersebut. Oleh karenanya, apabila dibandingkan dengan ketentuan 
Amdal yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH beserta peraturan pelak-
sanaannya, pengaturan Amdal dalam UU CK dan peraturan pelaksanaan-
nya saat ini jelas menjadi lebih lemah dan berkurang esensinya. Padahal 
untuk menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat serta dalam menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan, 
diperlukan aturan hukum yang kuat dan jelas terkait partisipasi masyara-
kat dalam proses pengambilan keputusan publik.
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I. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sudah men-
jadi tujuan dalam pembuatan kebijakan di berbagai negara di dunia 
dalam lebih dari satu dekade ke belakang.  Misi dari pembangun-

an berkelanjutan adalah untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, 
sosial, dan lingkungan dalam suatu negara serta untuk memenuhi kebu-
tuhan generasi sekarang sekaligus mempertahankan kualitas bumi untuk 
diwariskan kepada generasi masa depan.1 Salah satu pilar penting dalam 
pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi dari masyarakat suatu 
negara itu sendiri, terutama dalam hal lingkungan hidup. Hampir setiap 
keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai izin untuk suatu 
kegiatan atau suatu usaha dalam proses pembangunan juga mempenga-
ruhi nasib lingkungan hidup.2 Secara langsung maupun tidak langsung, 
keputusan tersebut akan mempengaruhi nasib masyarakat di area ling-
kungan hidup yang terpengaruh. Dengan diberikannya ruang partisipasi 
bagi pihak yang terpengaruh oleh suatu keputusan dalam proses pemba-
ngunan, pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat memenuhi ke-
butuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Oleh sebab 
itu, unsur masyarakat merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari pem-
bangunan berkelanjutan.

Namun, pada November 2020 lalu, telah diundangkan Undang-
-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang ditu-
jukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. UU CK ini diharapkan 
dapat mendukung proses pembangunan dengan mempercepat alur 
perizinan usaha sehingga mendatangkan investasi.3 Sayangnya, perce-
patan perizinan tersebut dilakukan dengan mengorbankan unsur ling-
kungan, yang notabene bertolak belakang dengan prinsip pembangun-
an berkelanjutan. Pada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UU PPLH), terdapat berbagai hal yang menimbulkan permasalahan, sa-
lah satunya adalah dibatasinya partisipasi publik dan akses terhadap 

1 United Nations, “The Sustainable Development Agenda,” https://www.un.org/sustainabledevelop-
ment/development-agenda/, diakses 20 Januari 2021. 

2 Neil A. F. Popovié, “The Right To Participate In Decisions That Affect The Environment,” Pace Environ-
mental Law Review Vol. 10 No. 2 (Spring 1993), p. 683.

3 Jeanne Anggun, UU Cipta Kerja Sebagai Stimulus Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional,” ht-
tps://setkab.go.id/uu-cipta-kerja-sebagai-stimulus-pendorong-pertumbuhan-ekonomi-nasional-part-1/, di-
akses 17 Februari 2021.
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informasi terkait lingkungan hidup. Ini mengkhawatirkan bagi proses 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia, mengingat partisipasi publik 
merupakan salah satu unsur fundamental dalam proses tersebut. 

Lebih lanjut, tulisan ini membahas mengenai bagaimana UU CK 
membatasi partisipasi publik dan akses terhadap informasi terkait ling-
kungan hidup yang juga berpengaruh pada pembangunan berkelanjut-
an. Pertama, melalui tulisan ini dibahas mengenai pemangkasan peran 
masyarakat dalam proses penilaian Amdal yang tentu saja mempenga-
ruhi kualitas Amdal itu sendiri. Kedua, terkait dengan berkurangnya ke-
sempatan masyarakat untuk menggugat keputusan mengenai lingkung-
an hidup yang berarti membatasi akses masyarakat terhadap keadilan. 
Ketiga, konsekuensi dari berkurangnya akses terhadap informasi bagi 
masyarakat mengenai keputusan terkait lingkungan hidup yang dapat 
mempengaruhi kualitas partisipasi publik secara keseluruhan. Terakhir, 
tulisan ini menganalisa bagaimana pembatasan partisipasi publik dan 
akses terhadap informasi oleh UU CK dapat membawa kemunduran ter-
hadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

II. Pembahasan

A.	 Pembangunan	Berkelanjutan	dan	Pentingnya	
Partisipasi Publik serta Keterbukaan Informasi

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh 
World Commission on Environment and Development (WCED) melalui la-
poran yang berjudul Our Common Future tahun 1987 yang disponsori oleh 
PBB. Laporan tersebut mendefinisikan pembangunan berkelanjutan se-
bagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa 
mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi ke-
butuhannya.4 Sementara, Boer, seorang profesor bidang lingkungan ber-
pendapat bahwa istilah yang lebih tepat digunakan untuk pembangunan 
berkelanjutan adalah ecologically sustainable development (ESD), yang 
didefinisikan oleh Pemerintah Australia dalam Strategi Nasional tentang 
ESD 1992 sebagai berikut:

4 United Nations, Our Common Future, (Report of the World Commission on Environment and Develop-
ment, October 1987), p. 41. 
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“...using, conserving and enhancing the community’s resources so 
that ecological processes, on which life depends, are maintained, 
and the total quality of life, now and in the future, can be increased.”5

Dalam definisi tersebut ditekankan mengenai daya dukung ekosistem, 
yang kelestariannya menjadi prasyarat bagi tercapainya kualitas hidup 
yang baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Jauh sebelum itu, isu lingkungan hidup dan pembangunan sudah ter-
lebih dulu terangkat secara internasional melalui Stockholm Conference 
on the Human Environment pada tahun 1972. Konferensi tersebut melahir-
kan United Nations Environment Programme (UNEP) dan Deklarasi Stoc-
kholm yang memuat 26 prinsip mengenai lingkungan dan pembangunan. 
Hasil dari Konferensi Stockholm ini telah menginspirasi negara-negara 
di dunia untuk menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, tidak 
terkecuali Indonesia.6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ke-
tentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian 
disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga terakhir oleh UU PPLH yang juga 
disusun dengan berfondasikan pada Deklarasi Stockholm. 

Perkembangan mengenai lingkungan dan pembangunan pun dilan-
jutkan pada tahun 1992, ketika diselenggarakan United Nations on En-
vironment and Development (UNCED) yang menghasilkan berbagai do-
kumen penting mengenai pengembangan kebijakan hukum lingkungan, 
di antaranya Rio Declaration on Environment and Development (Deklarasi 
Rio) dan Agenda 21.7 Kemudian pembangunan berkelanjutan kembali 
didengungkan pada tahun 2000 dengan diselenggarakannya United Na-
tions Millennium Summit yang melahirkan Millenium Development Goals 
(MDGs) yang memuat tekad untuk melawan berbagai masalah sosial, 
ekonomi, dan juga lingkungan hidup.8 Pada 2015, target-target tersebut 
diperbarui dengan Sustainable Development Goals (SDGs), dengan 17 tu-
juan dan 169 target. SDGs pada dasarnya menekankan bahwa masalah 

5 Ecologically Sustainable Development Steering Committee, Council of Australian Government, “Na-
tional Strategy for Ecologically Sustainable Development,” https://www.environment.gov.au/about-us/esd/
publications/national-esd-strategy-part1#WIESD, diakses 20 Januari 2021.

6 Mas Achmad Santosa, “Greener Constitution: Solusi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjut-
an,” dalam Alam pun Butuh Hukum & Keadilan (Jakarta: Prima Pustaka, 2016), hlm. 9.

7 Ibid.
8 Ibid., hlm. 10.
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sosial, ekonomi, dan lingkungan merupakan hal-hal yang berkaitan dan 
tidak bisa dipisahkan sehingga dibutuhkan komitmen mengenai pemba-
ngunan yang bersifat berkelanjutan untuk menghadapinya.9

Walau sudah diakui secara internasional, dokumen-dokumen me-
ngenai pembangunan berkelanjutan tetap bersifat soft law, yang berarti 
tidak mengikat secara hukum. Pelaksanaan dari dokumen-dokumen ter-
sebut bergantung pada komitmen masing-masing negara. Kesepakatan 
internasional itu hanya mendorong para negara peserta untuk mengem-
bangkan kebijakan pelaksanaan melalui instrumen dan perencanaan 
pembangunan nasional dalam strategi mewujudkan pembangunan ber-
kelanjutan. Indonesia telah mengadopsi pembangunan berkelanjutan 
yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 (UUD NRI 1945), yang me-
nyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berke-
lanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan men-
jaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal di atas menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sudah di-
dasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan juga berwawas-
an lingkungan.

Salah satu unsur yang paling penting dalam pembangunan berke-
lanjutan adalah partisipasi dari masyarakat suatu negara itu sendiri. Hal 
ini pun sudah ditekankan pada Deklarasi Rio terutama Prinsip 10, yang 
menyebutkan bahwa permasalahan lingkungan hidup sebaiknya dita-
ngani dengan partisipasi dari semua orang yang bersangkutan.10 Dalam 
proses penyusunan kebijakan mengenai lingkungan hidup, partisipasi 
publik sangat penting karena masyarakat merupakan pihak yang akan 

9 Ibid.
10 United Nations, Rio Declaration on Environment and Development, Annex I on the Report of The Uni-

ted Nations Conference on Environment and Development, A/CONF.151/26 (1992), Principle 10, p. 2. Pada 
Prinsip 10 dinyatakan bahwa pada tingkat nasional, semua orang harus mempunyai akses yang mumpuni 
terhadap informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh badan publik, termasuk 
informasi mengenai limbah berbahaya dan kegiatan yang dilakukan di tengah masyarakat, serta kesempat-
an untuk ikut dalam proses penyusunan kebijakan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong masyarakat 
untuk sadar dan berpartisipasi dengan menyebarluaskan informasi tersebut. Akses terhadap upaya hukum 
administratif pun harus dibuka lebar. 
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terdampak langsung oleh kerusakan lingkungan. Dengan adanya kon-
sep partisipasi publik, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses 
pembangunan untuk meminimalisir dampak negatif yang dapat terjadi, 
khususnya pembangunan yang memberi dampak secara langsung ter-
hadap masyarakat dan juga lingkungan tempat mereka menetap.11

Partisipasi publik sendiri dapat diartikan sebagai keterlibatan ma-
syarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan pengambilan kepu-
tusan. Partisipasi dalam suatu proses pembangunan adalah salah satu 
bentuk komunikasi antara pemerintah selaku pemangku kebijakan dan 
masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung dari adanya kebi-
jakan tersebut.12 Oleh karena itu, agar suatu partisipasi publik dapat ter-
wujud, diperlukan adanya kemauan dari masyarakat untuk berpartisipasi 
secara sukarela dan adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerin-
tah selaku pemangku kebijakan. Karena pada dasarnya pembangunan 
itu sendiri diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat dalam men-
capai kesejahteraan dan kemakmuran.13 Sehingga, sudah menjadi ke-
wajiban pemerintah untuk menyediakan mekanisme yang memungkin-
kan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan mengingat 
hakikatnya masyarakat yang lebih memahami arti dari kesejahteraan 
dan kemakmuran itu sendiri.

Salah satu unsur yang penting mengenai partisipasi publik adalah 
representasi. Masyarakat yang terlibat dalam suatu pengambilan kepu-
tusan idealnya merepresentasikan masyarakat secara luas, termasuk 
kelompok masyarakat yang mempunyai ketertarikan pada isu yang di-
angkat dan hasil dari keputusan yang diambil. Dengan begitu, berbagai 
opini dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terekspos kepada pemang-
ku kebijakan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan 
kebijakan dan pengambilan keputusan.14 Hal ini juga dapat mencegah 
partisipasi yang hanya bersifat simbolis. Dengan opini dari masyarakat 

11 Safrina, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh,” Jurnal Hukum Ling-
kungan, Vol. 2, Issue 1 (Juli 2015), hlm. 32.

12 Chairil Nur Siregar dan Sutiadi Rahmansyah, “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Imple-
mentasi Program Jabar Digital dalam Akun Instagram Ridwan Kamil Sebuah Kajian Sosio-Digital,” Jurnal 
Sosioteknologi, Vol. 18, No. 3 (Desember, 2019), hlm. 372.

13 Ashabul Kahpi, “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Jurisprudentie Vol. 
2, No. 2 (November 2015), hlm. 44-45.

14 Mariska Wouters, et.al., Evaluating public input in National Park Management Plan reviews: facilitators 
and barriers to meaningful participation in statutory processes (Wellington: Department of Conservation Pub-
lishing Team, 2011), hlm. 20.
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luas yang terepresentasikan, maka keputusan yang diambil akan mere-
fleksikan kepentingan masyarakat sebagai unsur yang paling terdam-
pak.

Selain itu, sebagai instrumen untuk menciptakan pemerintahan yang 
baik (good governance), adanya kebijakan-kebijakan yang inklusif haki-
katnya membutuhkan adanya partisipasi publik yang representatif. Hal 
tersebut sejalan dengan prinsip utama good governance yang diidenti-
fikasi oleh The United Nations Economic and Social Commission for Asia 
and the Pacific (UNESCAP), di antaranya transparansi, partisipasi, dan 
akuntabilitas.15 Apabila prinsip partisipasi dapat diwujudkan dengan 
cara melibatkan masyarakat dalam setiap penyusunan kebijakan dan 
pengambilan keputusan, prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat 
dicapai oleh pemerintah dengan membuka akses terhadap informasi 
bagi masyarakat. Prinsip akuntabilitas menjamin pertanggungjawaban 
setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka. Prinsip 
ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya prinsip transparansi. Prinsip 
transparansi artinya informasi tersedia secara bebas dan dapat lang-
sung diakses oleh mereka yang akan terpengaruh oleh keputusan dan 
pelaksanaan dari keputusan tersebut.16 Informasi harus disediakan da-
lam bentuk dan media yang dapat diakses secara umum, atau dengan 
kata lain, harus ada keterbukaan akses terhadap informasi.

Akses terhadap informasi diartikan sebagai kemampuan masyarakat 
untuk memperoleh informasi lingkungan yang dimiliki pemangku kebi-
jakan.17 Kemampuan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia 
yang dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 dan memberikan kesem-
patan bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan serta 
pengambilan keputusan yang berdampak bagi kehidupan mereka. Ak-
ses masyarakat terhadap informasi berperan besar dalam pembangun-
an berkelanjutan, sebab seringkali asimetri informasi antara masyarakat 
dan pemangku kebijakan terkait erat dengan perusakan dan pencemar-
an lingkungan, baik mengenai perubahan kondisi lingkungan hidup yang 

15 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “What is Good Gover-
nance?” https://www.unescap.org/resources/what-good-governance, diakses pada 28 Januari 2021.

16 Ibid.
17 The United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, “Access to Infor-

mation, Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean: Situation, 
Outlook and Examples of Good Practice,” (2013), hlm. 5.
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dihadapinya, seperti polutan yang berpengaruh pada kesehatan, mau-
pun pada tingkat pengambilan keputusan yang berpengaruh bagi kehi-
dupan masyarakat, seperti pemberian izin usaha atau kegiatan.18 Menu-
rut Anthony I. Ogus, terdapat dua kategori besar pengaturan agar tidak 
terjadi asimetri informasi. Pertama, pengaturan yang mewajibkan pihak 
yang menguasai informasi untuk membuka informasi tersebut kepada 
pihak lain. Kedua, pengaturan yang bertujuan untuk memastikan agar 
informasi yang dibuka tersebut tidak keliru.19 

Selain itu, di Indonesia hak atas akses terhadap informasi juga me-
megang peran besar sebagai sarana untuk memantau dan mengawasi 
penyelenggaraan pemerintahan.20 Sebagai negara demokratis, maka pe-
merintah seharusnya membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik 
semaksimal mungkin, sebab semakin terbuka penyelenggaraan negara 
untuk diawasi publik maka semakin besar kesempatan partisipasi ma-
syarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut ke-
hidupan dan kepentingan mereka. Hal tersebut juga dapat mengurangi 
risiko suatu kegiatan akan bermasalah dan ditolak oleh masyarakat di 
kemudian hari. Adanya akses informasi yang terbuka bagi masyarakat, 
semua badan publik diharapkan dapat semakin termotivasi untuk ber-
tanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang akunta-
bel.21 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akses terhadap infor-
masi bagi masyarakat telah ditekankan oleh komunitas global sebagai 
salah satu prinsip kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjut-
an, bahkan dapat dikatakan sebagai prasyarat dalam mewujudkan pem-
bangunan berkelanjutan secara keseluruhan.22

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep yang mem-
perjuangkan kesejahteraan hidup manusia saat ini dengan memastikan 

18 Prayekti Murharjanti, et.al., Menutup Akses Menuai Bencana (Potret Pemenuhan Akses Informasi, 
Partisipasi, dan Keadilan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Indonesia), Cet. I 
(Jakarta: ICEL, 2008), hlm. 27.

19 Henri Subagiyo, “Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan),” Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 1, Issue 1 (Ja-
nuari 2014), hlm. 87.

20 Henri Subagiyo, et.al., Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2009), hlm. 4.

21 Ibid.
22 Article 19, “Access to information is critical to achieving the SDGs,”
 https://www.article19.org/resources/access-to-information-is-critical-to-achieving-sdgs/ diakses 

pada 28 Januari 2021.
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bahwa kualitas bumi untuk generasi yang akan datang tidak semakin 
buruk. Masyarakat sebagai pihak yang terdampak oleh proses pem-
bangunan merupakan unsur yang harus dilibatkan dalam proses pem-
bangunan berkelanjutan. Sebab, masyarakat adalah pihak yang paling 
mengetahui keadaan yang mereka alami sehingga mereka mempunyai 
hak untuk memperjuangkan kepentingannya pada proses pembangun-
an, yang dapat diwujudkan dengan ruang partisipasi publik yang layak 
dalam proses pengambilan keputusan. 

B. Perubahan Pengaturan mengenai Partisipasi Publik 
dalam UU CK

Setiap orang berhak untuk berperan dalam upaya perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 
UU PPLH. Terkait hal itu, terdapat sejumlah hak yang dijamin oleh pa-
sal tersebut dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat, yakni 
hak atas akses informasi, partisipasi, dan keadilan.23 Tiga hak tersebut, 
atau disebut juga sebagai “the three access principles”, mewakili norma-
-norma dasar dalam pengambilan keputusan yang transparan, adil, dan 
akuntabel yang menjadi dasar tata kelola lingkungan yang sehat.24 Salah 
satu bentuk peran serta masyarakat yang secara nyata mengimplemen-
tasikan ketiga hak tersebut adalah penyediaan ruang partisipasi publik 
dalam proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. 

Partisipasi publik ditujukan untuk membantu kemampuan pemerin-
tah untuk mengintegrasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat 
sehingga mencapai sebuah konsensus yang dapat menghasilkan kepu-
tusan lingkungan yang lebih baik.25 Pada tahun 2010, UNEP mengada-
kan 11th Special Session of UNEP’s Governing Council/Global Ministerial 
Environmental Forum di Bali. Forum tersebut menghasilkan Guidelines 
for the Development of National Legislation on Access to Information, Pub-
lic Participation and Access to Justice in Environmental Matters atau Bali 
Guidelines yang menjadi kerangka acuan bagi pemerintah terutama di 

23 Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Pasal 65 ayat 2.

24 Elena Petkova, et.al., Closing The Gap: Information, Participation, and Justice in Decision-Making for 
the Environment (Washington, DC: World Resources Institute, 2002), p. 1.

25 Fatou Ndoye, “Access to information, public participation, and access to justice in environmental 
matters,” (presentasi disampaikan pada United Nations Environment Programme West Asia Regional Consul-
tative Meeting, Amman, Jordan, 26-27 November 2013), hlm. 5.
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negara-negara berkembang untuk menerapkan Prinsip 10 dari Dokumen 
Rio ke dalam produk legislasi dan juga prosesnya.26 Guideline 8 menye-
butkan bahwa negara harus memastikan akses masyarakat terhadap 
proses penyusunan kebijakan mengenai lingkungan sejak tahap dini, ter-
masuk untuk lembaga-lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang 
lingkungan.27 Sedangkan Guideline 9 menyebutkan bahwa negara harus 
berupaya agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara yang trans-
paran dan bersifat konsultatif, termasuk upaya agar masyarakat yang 
terkait mempunyai kesempatan yang memadai untuk menyampaikan 
pendapatnya.28 Walaupun instrumen-instrumen internasional mengenai 
hal ini tidak mengikat secara hukum, namun pada dasarnya instrumen-
-instrumen tersebut memberikan pemahaman yang universal mengenai 
hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan dan bagaimana hal 
tersebut penting untuk pembangunan.29

Sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja, partisipasi masyarakat 
telah dijamin dalam Pasal 70 ayat (1) UU PPLH, yang menyebutkan 
bahwa, “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan se-
luas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.”30 Hal tersebut juga ditekankan dalam beberapa pa-
sal yang tersebar dalam UU PPLH, di antaranya adalah pada Pasal 24, 
Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 38, dan Pasal 39. Namun 
sayangnya, UU Cipta Kerja justru mengurangi esensi partisipasi publik 
dengan diadakannya perubahan-perubahan pasal sebagai berikut:

No. Pasal dalam UU PPLH Pasal dalam UU CK Keterangan

1. Pasal 24
Dokumen Amdal seba-
gaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 merupakan dasar 

Pasal 24

(1) Dokumen Amdal meru-
pakan dasar uji kelayakan 
lingkungan hidup untuk

Amdal diubah menjadi 
dasar uji kelayakan 
lingkungan hidup. 
Fungsi Komisi

26 United Nations Environment Programme, Guidelines for the Development of National Legislation on 
Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters, Decision SS.XI/5 
(2010), p. 3.

27 Ibid., Guideline 8., p. 6.
28 Ibid., Guideline 9.
29 Neil A. F. Popovié, The Right To Participate In Decisions That Affect The Environment, p. 688.
30 Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung-

an Hidup, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Pasal 70 ayat 1.
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penetapan keputusan kela-
yakan lingkungan hidup.

rencana usaha dan/atau 
kegiatan.

(2) Uji kelayakan lingkungan 
hidup sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan 
oleh tim uji kelayakan ling-
kungan hidup yang dibentuk 
oleh lembaga uji kelayakan 
lingkungan hidup pemerin-
tah Pusat.

(3) Tim uji kelayakan ling-
kungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ter-
diri atas unsur pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, 
dan ahli bersertifikat.

(4) Pemerintah Pusat atau 
pemerintah Daerah mene-
tapkan Keputusan Kelayak-
an Lingkungan Hidup ber-
dasarkan hasil uji kelayakan 
lingkungan hidup.

(5) Keputusan Kelayakan 
Lingkungan Hidup seba-
gaimana dimaksud pada 
ayat (4) digunakan sebagai 
persyaratan penerbitan per-
izinan Berusaha, atau per-
setujuan Pemerintah pusat 
atau pemerintah Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata laksana uji 
kelayakan lingkungan hidup 
diatur dalam peraturan

Pemerintah.

Penilai Amdal digan-
tikan oleh tim uji kela-
yakan lingkungan hi-
dup, yang hanya terdiri 
dari Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, 
dan ahli bersertifikat.

2. Pasal 25

Dokumen Amdal memuat: 

c. saran masukan serta 
tanggapan masyarakat ter-
hadap rencana usaha dan/
atau kegiatan; 

Pasal 25

Dokumen Amdal memuat: 

c. saran masukan serta 
tanggapan masyarakat ter-
kena dampak langsung yang 
relevan terhadap rencana 
usaha dan/atau kegiatan;

Ditambahkannya 
frasa “terkena dampak 
langsung yang relevan” 
terkait unsur masya-
rakat yang dapat mem-
berikan saran masukan 
serta tanggapan.
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3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) 

(2) Pelibatan masyarakat 
harus dilakukan berda-
sarkan prinsip pemberian 
informasi yang transparan 
dan lengkap serta diberi-
tahukan sebelum kegiatan 
dilaksanakan.

(3) Masyarakat sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:

a. yang terkena dampak;

b. pemerhati lingkungan 
hidup; dan/atau

c. yang terpengaruh atas 
segala bentuk keputusan 
dalam proses amdal.

(4) Masyarakat sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) 
dapat mengajukan kebe-
ratan terhadap dokumen 
Amdal.

Pasal 26

(1) Dokumen Amdal seba-
gaimana dimaksud dalam 
pasal 22 disusun oleh pemr-
akarsa dengan melibatkan 
masyarakat.

(2) Penyusunan dokumen 
Amdal dilakukan dengan 
melibatkan masyarakat yang 
terkena dampak langsung 
terhadap rencana usaha 
dan/atau kegiatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai proses pelibatan 
masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan 
pemerintah.

Ditambahkannya frasa 
“yang terkena dampak 
langsung” terkait unsur 
masyarakat yang 
dapat terlibat dalam 
penyusunan dokumen 
Amdal.

4. Pasal 29

(1) Dokumen Amdal dinilai 
oleh Komisi Penilai Amdal 
yang dibentuk oleh Menteri, 
gubernur, atau bupati/wali-
kota sesuai dengan kewe-
nangannya.

(2) Komisi Penilai Amdal wa-
jib memiliki lisensi dari Men 
teri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan 
kewenangannya.

(3) Persyaratan dan tata 
cara lisensi sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Menteri.

- Ketentuan Pasal 29 
UU PPLH dihapus. 
Komisi Penilai Amdal 
digantikan oleh tim uji 
kelayakan lingkung-
an hidup yang diatur 
dalam Pasal 24 dalam 
UU CK.
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5. Pasal 30

(1) Keanggotaan Komisi 
Penilai Amdal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 
terdiri atas wakil dari unsur:   

a. instansi lingkungan 
hidup;   

b. instansi teknis terkait;   

c. pakar di bidang penge-
tahuan yang terkait dengan 
jenis   usaha dan/atau kegiat-
an yang sedang dikaji;   

d. pakar di bidang penge-
tahuan yang terkait dengan 
dampak yang timbul dari su-
atu usaha dan/atau kegiatan 
yang sedang dikaji;   

e. wakil dari masyarakat 
yang berpotensi terkena 
dampak; dan   

f. organisasi lingkungan 
hidup.

(2) Dalam melaksanakan 
tugasnya, Komisi Penilai 
Amdal dibantu oleh tim tek-
nis yang terdiri atas pakar 
independen yang melakukan 
kajian teknis dan sekretariat 
yang dibentuk untuk itu.   

(3) Pakar independen dan 
sekretariat sebagaimana 
dimaksud pada   ayat (3) 
ditetapkan oleh Menteri, gu-
bernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenang-
annya.

- Ketentuan Pasal 30 UU 
PPLH dihapus.
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6. Pasal 38

Selain ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 
37 ayat (2), izin lingkungan 
dapat dibatalkan melalui 
keputusan pengadilan tata 
usaha negara. 

- Ketentuan Pasal 38 UU 
PPLH dihapus.

7. Pasal 39

(1) Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota

sesuai dengan kewenangan-
nya wajib

mengumumkan setiap per-
mohonan dan

keputusan izin lingkungan.

(2) Pengumuman sebagai-
mana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan 
dengan cara yang

mudah diketahui oleh ma-
syarakat.

Pasal 39

(1) Keputusan Kelayakan 
Lingkungan Hidup diumum-
kan kepada masyarakat.

(2) Pengumuman sebagai-
mana dimaksud pada ayat 
(1)

dilakukan melalui sistem 
elektronik dan/atau cara

lain yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.

Dihapuskannya frasa 
“wajib mengumumkan” 
dan diubahnya meka-
nisme pengumuman 
menjadi melalui sistem 
elektronik.

Tabel 3. Perbandingan Pasal-Pasal terkait Partisipasi 
Publik pada UU PPLH dan UU CK

1) UU Cipta Kerja Memangkas Komponen Masyarakat yang Dapat Ter-
libat dalam Penilaian Amdal

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa terdapat perubahan-perubahan yang 
cukup signifikan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses penyu-
sunan dan penilaian Amdal. Dari perubahan-perubahan tersebut, perlu 
dimaknai terlebih dahulu mengenai Amdal itu sendiri. Amdal merupakan 
kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses peng-
ambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.31 
Secara universal, Amdal yang juga dikenal sebagai Environmental Impact 
Assessment (EIA), yang dapat didefinisikan sebagai proses mengidenti-
fikasi, memprediksi, mengevaluasi dan memitigasi efek biofisik, sosial, 

31  Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Pasal 1 angka 11.
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dan efek relevan lainnya dari permohonan izin usaha dan/atau kegiatan 
sebelum sebuah keputusan diambil.32 EIA pertama dikenalkan secara for-
mal di Amerika Serikat sebagai bagian dari National Environmental Poli-
cy Act (NEPA) tahun 1969. Selain memperkenalkan EIA, NEPA juga yang 
menanamkan konsep partisipasi publik dalam proses analisis dampak 
lingkungan sehingga partisipasi publik diakui sebagai kunci efektivitas 
dari proses EIA saat ini.33 

Hartley dan Wood mengungkapkan bahwa keputusan dan kebijakan 
terkait lingkungan berdampak pada kualitas hidup setiap orang sehingga 
dapat dikatakan tidak demokratis atau bahkan tidak etis bila tidak disedi-
akan kesempatan partisipasi publik dalam penyusunan Amdal.34 Sejalan 
dengan pendapat Hartley dan Wood, Leroy dan van Tatenhove menyata-
kan bahwa terdapat urgensi dalam penyediaan ruang partisipasi publik 
sebab kebijakan lingkungan serta isu lingkungan berkaitan erat dengan 
kualitas lingkungan di sekitar masyarakat.35 Berdasarkan pada kedua 
pendapat tersebut, sudah sepatutnya setiap orang memiliki kesempatan 
untuk berpartisipasi dalam keputusan dan kebijakan yang akan berpe-
ngaruh pada kehidupan mereka. 

Namun, pada perubahan terhadap Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 
UU PPLH dan penghapusan Pasal 29 dan 30 UU PPLH, bukannya memak-
simalkan efektivitas proses penyusunan dan penilaian Amdal, UU Cipta 
Kerja justru mempersempit komponen masyarakat yang terlibat. Adapun 
perubahan terhadap Pasal 25 dan Pasal 26 menciptakan pembedaan 
antara lingkup masyarakat yang terkena dampak langsung dan masya-
rakat yang terkena dampak tidak langsung yang otomatis lahir sebagai 
antitesisnya. Pembedaan tersebut seharusnya tidak mempengaruhi kua-
litas partisipasi publik, yaitu partisipasi bagi setiap pihak yang berkepen-
tingan khususnya bagi masyarakat.36 Terhadap masyarakat yang terkena 
dampak langsung maupun tidak langsung seharusnya diberikan proporsi 

32 International Association For Impact Assessment, Principles of Environmental Impact Assessment 
Best Practice, (1999), p. 2.

33 A.N. Glucker, et.al., “Public participation in environmental impact assessment: why, who and how?,” 
Environmental Impact Assessment Review, Vol. 43 (2013), p. 106.

34 Ibid., hlm. 108.
35 Pieter Leroy and Jan P. M. Tatenhove, “Environment and Participation: The shifting significance of a 

double concept,” Greening Society (2002), p. 165.
36 Indonesian Center for Environmental Law, “Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Pub-

lik dalam Amdal,” Seri Analisis No. 5 (Desember 2020), hlm. 5.
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yang sama dalam proses partisipasi publik, sebab kunci dari suatu pro-
ses analisa dampak lingkungan adalah pelibatan berbagai pemangku 
kepentingan, meliputi pemerintah, ahli, lembaga swadaya masyarakat, 
dan masyarakat luas.37 Pelibatan masyarakat secara luas merupakan hal 
yang penting untuk menjembatani kesenjangan atas informasi antara pe-
merintah dan juga masyarakat sebagai pihak yang terdampak.38 Dengan 
masyarakat yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, maka 
baik masyarakat dan juga pemerintah diharapkan akan mencapai sebuah 
konsensus terkait kondisi di tengah masyarakat sehingga semua pihak 
mempunyai gambaran yang sama mengenai apa yang harus diprioritas-
kan sehingga akan menghasilkan keputusan yang paling baik. 39

Pada perubahan Pasal 26, mekanisme keberatan yang dapat dia-
jukan masyarakat telah digantikan dengan mekanisme pelibatan ma-
syarakat dengan bentuk saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021).40 Na-
mun, SPT yang dapat diajukan oleh masyarakat yang terdampak lang-
sung hanya “SPT yang relevan”. SPT juga tidak disebutkan menjadi ba-
gian inheren dari penilaian Amdal itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa 
peran masyarakat dalam UU CK lebih lemah dan berkurang signifikan-
sinya dibandingkan dengan dalam Komisi Penilai Amdal yang diatur da-
lam UU PPLH, karena penyampaian SPT cenderung satu arah, dengan 
masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam diskusi penilaian Amdal 
itu sendiri.41 Terkait metode untuk menentukan relevansi dari SPT, dalam 
UU CK maupun PP 22/2021 tidak diatur mekanisme yang pasti sehingga 
penilaian “relevan” atau “tidak relevan” berpotensi subjektif. Bila tidak 
ada suatu metode yang pasti, maka terhadap SPT yang diajukan dapat 
dilakukan berbagai interpretasi yang berbeda sehingga dapat pula dibu-
at asumsi yang berbeda terkait keputusan yang akan diambil.42 Berbagai 

37 United Nations Environment Programme, “Assessing Environmental Impacts - A Global Review of 
Legislation,” (2018), hlm. 3.

38 Indonesian Center for Environmental Law, Op.Cit., hlm. 5.
39 Moseti Yvonne, “Public participation for sustainable development in local cities,” (makalah disam-

paikan pada 46th ISOCARP Congress, Kenya, 2010), hlm. 2.
40 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hi-

dup, Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634, Pasal 28 ayat 3.
41 Indonesian Center for Environmental Law, Op.Cit., hlm. 16.
42 Erik Mostert, “Subjective Environmental Impact Assessment: Causes, Problems, Solutions,” Impact 

Assessment, Vol. 14, No. 2 (1996), hlm. 194.
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interpretasi dan asumsi tersebut berpotensi dilakukan dengan sengaja, 
untuk memperoleh hasil yang menguntungkan (atau pun tidak) bagi pi-
hak tertentu. Terlebih lagi, mekanisme penilaian relevansi SPT yang ti-
dak akuntabel berpotensi menghalangi partisipasi publik dengan alasan 
“tidak relevan”.43

Selanjutnya, ketentuan kewajiban pemberitahuan kepada masyara-
kat sebelum kegiatan dilakukan dihapuskan. Padahal, masyarakat se-
harusnya dilibatkan sedini mungkin dalam proses pembangunan, sebab 
partisipasi sejak tahap awal memungkinkan masyarakat untuk mela-
kukan perubahan yang mencerminkan kebutuhan mereka, dan dengan 
demikian menciptakan pengaruh yang nyata. Sinclair dan Doelle telah 
mengidentifikasi sebuah masalah fundamental dalam proses penyusun-
an dan penilaian Amdal, yakni kurangnya pengakuan akan pentingnya 
partisipasi masyarakat secara terus menerus sejak dini.44 Maka dampak 
yang muncul dari tidak dilibatkannya masyarakat sejak dini adalah pe-
nolakan atau perselisihan pendapat di kemudian hari karena suatu kegi-
atan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, partisi-
pasi masyarakat terutama pada tahap awal proses perencanaan sebuah 
kegiatan dapat menghindari konflik yang dapat terjadi di kemudian hari. 
Sebab pada akhirnya, terdapat dua kemungkinan hasil akhir dari partisi-
pasi masyarakat.  Pertama, dihasilkan suatu kegiatan yang mendukung 
keberlanjutan dan kebutuhan masyarakat dengan baik; atau kedua, di-
hasilkan kesimpulan bahwa kegiatan tidak dapat diterima sehingga me-
mungkinkan pemrakarsa untuk mundur sebelum terlalu banyak sumber 
daya digunakan untuk suatu kegiatan yang tidak dapat diterima.45

Terakhir, masyarakat juga mempunyai fungsi pengawasan dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.46 Hal ini ditujukan un-
tuk mencegah abuse of power dari pemerintah, dengan seluruh proses 
baik administratif, perdata, maupun pidana yang hanya diputuskan oleh 
pemerintah. Hal itu dapat membuka kemungkinan kepentingan masyara-

43 Indonesian Center for Environmental Law, Op.Cit., hlm. 17.
44 Meinhard Doelle and A. John Sinclair, “Time for a new approach to public participation in EA: Promo-

ting cooperation and consensus for sustainability,” Environmental Impact Assessment Review, Vol. 26, No. 
2 (2006), p. 189.

45 Ibid., p. 191.
46 Kadek Cahya Susila Wibawa, “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pe-

ngelolaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan,” Administrative Law & Governance Journal, 
Vol. 2, Issue 1 (Maret 2019), hlm. 81.
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kat sebagai unsur yang terdampak langsung tidak menjadi bahan konsi-
deran dalam pembuatan keputusan tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat 
harus mempunyai hak suara dalam penyusunan Amdal untuk menyeim-
bangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah.

2) UU CK Mengurangi Kesempatan Masyarakat untuk Menggugat Ke-
putusan Terkait Isu Lingkungan Hidup

Penghapusan Pasal 38 UU PPLH oleh UU CK, pada dasarnya telah 
menghilangkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, ketika proses 
keadilan yang efektif yang sebenarnya dijamin di dalam Prinsip 10 Dek-
larasi Rio. Dengan disahkannya UU CK, izin lingkungan yang semula di-
kenal dalam UU PPLH kini dihapus dan digantikan dengan Persetujuan 
Lingkungan. Perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan 
tentu menimbulkan akibat hukum yang signifikan karena izin merupakan 
suatu produk hukum administratif, sedangkan persetujuan lebih bersifat 
diskresi atas suatu kewenangan. Salah satu dampak dari perubahan ter-
sebut adalah hilangnya hak gugat administratif masyarakat terhadap “izin 
lingkungan”.47

Peluang mempersoalkannya sebatas pada keberadaan Perizinan Ber-
usaha, di mana Persetujuan Lingkungan merupakan prasyarat diterbit-
kannya. Perizinan Berusaha tersebut tetap dapat dibatalkan, dalam hal:

“a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha 
mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta keti-
dakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; 

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum 
dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Ke-
sanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL 
tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiat-
an.”48

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam UU PPLH yang tidak 
47 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Catatan Kritis terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020),” Kertas Kebijakan (November 2020), hlm. 38.
48 Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN No. 245 Tahun 2020, TLN 

No. 6673, Pasal 22 angka 15.
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otomatis membatalkan Izin Lingkungan apabila izin usaha dicabut, keten-
tuan dalam UU CK mengatur bahwa Persetujuan Lingkungan terintegrasi 
ke dalam Perizinan Berusaha sehingga apabila Perizinan Berusaha dica-
but atau dibatalkan, maka Persetujuan Lingkungan juga otomatis dicabut 
atau dibatalkan.49 Peraturan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) sebenarnya me-
mungkinkan untuk melakukan gugatan pembatalan terhadap Persetujuan 
Lingkungan, khususnya dalam Pasal 53 yang menyatakan bahwa apabila 
dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) dapat 
menimbulkan kerugian kepentingan orang atau badan hukum perdata, 
maka dapat diajukan gugatan di PTUN dengan alasan-alasan tertentu 
agar KTUN tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa 
disertai ganti kerugian.50 Namun sayangnya, hingga saat ini masih belum 
ada kejelasan mengenai posisi Persetujuan Lingkungan di mata hukum 
sehingga belum jelas pula apakah Persetujuan Lingkungan dapat dijadi-
kan objek gugatan ke PTUN atau tidak.

Dengan demikian, dihapusnya Pasal 38 UU PPLH memang tidak se-
penuhnya menghilangkan akses terhadap keadilan mengenai keputusan 
lingkungan hidup, karena masyarakat tetap dapat menggugat di PTUN 
mengingat Perizinan Berusaha yang merupakan objek tata usaha ne-
gara. Namun, hal ini juga dirasa kurang tepat karena seperti yang telah 
dibahas sebelumnya, masyarakat seharusnya dilibatkan sedini mung-
kin dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan hidup. Ruang 
partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal 
sudah dipersempit dengan diubahnya pasal-pasal mengenai dokumen 
Amdal. Dengan penghapusan Pasal 38 ini, pemerintah juga mengurangi 
akses terhadap keadilan bagi masyarakat terkait lingkungan hidup. Ma-
syarakat seharusnya dapat mempunyai andil dalam proses persetujuan 
lingkungan, baik dalam proses penyusunan dan penilaian Amdal, mau-
pun hak untuk menggugat Persetujuan Lingkungan ke pengadilan.

3) UU CK Mengurangi Keterbukaan Informasi terhadap Masyarakat Me-
ngenai Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 

49 Anih Sri Suryani, “Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terha-
dap Kelestarian Lingkungan,” Info Singkat, Vol. XII, No. 20 (Oktober 2020), hlm. 15.

50 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, LN No. 77 
Tahun 1986, TLN No. 3344, Pasal 53.
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Hak atas akses terhadap informasi merupakan salah satu hak kon-
stitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945, khususnya pada Pasal 
28F yang menyatakan bahwa setiap orang dijamin haknya untuk ber-
komunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya. Pasal tersebut memiliki arti bahwa 
setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan jaminan 
untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, 
di mana hak ini wajib dihormati oleh seluruh warga negara, termasuk 
pemangku kebijakan itu sendiri.51 Selain itu, mengenai hak atas akses 
terhadap informasi bagi masyarakat juga dibahas dalam Bali Guidelines. 
Dalam Guideline 1, disebutkan bahwa setiap orang harus memiliki akses 
terhadap informasi yang mudah dijangkau, efektif, dan aktual yang di-
laksanakan oleh pemerintah atas permintaan, tanpa perlu membuktikan 
adanya kepentingan hukum atau kepentingan lainnya.52 Kemudian, Gui-
deline 4 mengatur kewajiban negara sebagai penyedia informasi dengan 
menyebutkan negara harus memastikan bahwa pemerintah mengum-
pulkan dan memperbarui informasi yang relevan terkait lingkungan, ter-
masuk informasi mengenai kinerja serta kepatuhan operator kegiatan 
yang dapat memengaruhi lingkungan. Oleh karena itu, negara harus 
dapat membentuk sistem yang memadai mengenai permohonan izin 
dan/atau kegiatan yang sedang berlangsung yang dapat mempenga-
ruhi lingkungan hidup.53 Selanjutnya, Guideline 6 juga menyatakan bah-
wa dalam hal terdapat ancaman terhadap lingkungan hidup, pemerin-
tah harus memastikan bahwa masyarakat mempunyai akses terhadap 
informasi yang dapat memungkinkan masyarakat untuk menghentikan 
ancaman tersebut.54 Meskipun setiap negara memiliki peraturan yang 
berbeda mengenai hak atas informasi, tujuan inti dari seluruh ketentu-
an tersebut adalah untuk membuka seluas-luasnya informasi mengenai 
kegiatan negara kepada masyarakat (right to know), hak untuk melihat 
informasi (right to inspect), hak untuk mendapatkan salinan informasi 
(right to obtain a copy), hak untuk mendapatkan informasi secara pro-
aktif tanpa permintaan (right to be informed), serta hak untuk mengaju-
kan keberatan apabila hak-hak tersebut sebelumnya ditolak atau tidak 

51 Rachmawati Putri, “Hak atas Informasi dalam Pembentukan Undang-Undang di DPR RI,” Skripsi Pro-
gram Studi Sarjana Ilmu Hukum, (Depok: Universitas Indonesia, 2012), Tidak Dipublikasikan, hlm. 23.

52 United Nations Environment Programme, Guidelines for the Development of National Legislation on 
Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters, Guideline 1., p. 5.

53 Ibid., Guideline 4., p. 6.
54 Ibid., Guideline 6.
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terpenuhi (right to appeal).55 Sebagai wujud pemerintah dalam menja-
lankan kewajibannya untuk menjamin terpenuhinya hak atas akses in-
formasi bagi masyarakat, terdapat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang memuat ke-
tentuan agar pemerintah menjalankan fungsinya secara transparan dan 
akuntabel, serta pelaksanaannya dapat diawasi oleh masyarakat secara 
menyeluruh.56 Pasal 2 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa setiap infor-
masi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna 
informasi publik. Setiap informasi publik tersebut harus dapat diperoleh 
setiap pemohon informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, 
dan cara sederhana.57 

Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 39 UU PPLH yang mengatur 
mengenai kewajiban pemerintah dalam mengumumkan permohonan 
dan keputusan izin lingkungan diubah dengan disahkannya UU CK yang 
hanya mewajibkan keputusan izin lingkungan atau yang kini dikenal 
sebagai keputusan kelayakan lingkungan hidup (KKLH) saja yang diu-
mumkan kepada masyarakat. Pengumuman tersebut dilakukan melalui 
sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Pusat.58 Perubahan pasal tersebut hanya mengatur cara informasi ter-
sebut diumumkan, akan tetapi tidak mengatur kewajiban pemerintah 
dalam memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi me-
ngenai KKLH tersebut atau tidak. Padahal, idealnya pemerintah selaku 
penyedia informasi harus memastikan bahwa masyarakat dapat memi-
liki akses terhadap informasi, terutama terkait lingkungan hidup.

Akses terhadap informasi bagi masyarakat yang memadai juga da-
pat menyamakan pemahaman antara masyarakat dengan pemangku 
kebijakan sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

55 Koalisi untuk Kebebasan Informasi, Melawan Ketertutupan Informasi: Menuju Pemerintahan Terbuka, 
(Jakarta: USAID dan The Asia Foundation, 2003), hlm.73. Terjemahan diambil dari Rachmawati Putri, “Hak 
atas Informasi dalam Pembentukan Undang-Undang di DPR RI,” Skripsi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, 
(Depok: Universitas Indonesia, 2012), Tidak Dipublikasikan, hlm. 26.

56 Ade Suhendar, “Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Gover-
nance (Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008),” Jurnal Wacana Kinerja, Vol. 13, No. 2 (No-
vember 2010), hlm. 248.

57 Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, LN No. 61 
Tahun 2008, TLN No. 4846, Pasal 2 ayat (3).

58  Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LN No. 245 Tahun 2020, TLN 
No. 6673, Pasal 22 angka 17.
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keputusan mengenai lingkungan akan lebih efektif. Dengan dibatasinya 
akses informasi terhadap keputusan terkait lingkungan hidup, maka se-
cara langsung hal tersebut akan mengurangi ruang masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam proses pembangunan berkelanjutan. Di mana hal 
itu seharusnya sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi 
hak atas informasi publik bagi warga negaranya. Bukan hanya sebagai 
formalitas, akan tetapi informasi tersebut juga harus disampaikan de-
ngan baik dan benar, baik dari segi prosedur maupun substansinya.59

C.	 Kemunduran	Pembangunan	Berkelanjutan	Akibat	
Pembatasan	Partisipasi	Publik	terkait	Lingkungan	Hidup	
dalam UU CK 

Tujuan UU CK adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi de-
ngan cara memangkas alur perizinan usaha untuk mendatangkan in-
vestasi. Sayangnya, cara tersebut justru mengesampingkan unsur ling-
kungan hidup. Pertama, UU CK telah memangkas komponen masyarakat 
yang dapat terlibat dalam penyusunan Amdal menjadi sebatas masyara-
kat yang terdampak langsung saja. Kedua, Komisi Penilai Amdal diganti 
dengan Tim Uji Kelayakan yang tidak mengandung unsur representasi 
masyarakat. Selain itu, mekanisme pelibatan masyarakat berupa peng-
ajuan keberatan digantikan dengan pengajuan SPT yang relevan, yang di 
samping tidak diaturnya metode penilaian relevansi yang konkret, SPT 
tersebut juga tidak disebutkan sebagai bagian esensial dalam penilaian 
Amdal. 

Selain pembatasan partisipasi masyarakat dalam Amdal, UU CK 
juga menyebabkan akses masyarakat terhadap keadilan berkurang. 
Masyarakat yang awalnya dapat melakukan gugatan pembatalan kepu-
tusan Izin Lingkungan kini tidak dapat lagi karena dihapusnya Pasal 38 
UU PPLH. Hal tersebut sebagai konsekuensi digantikannya terminolo-
gi Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan, di mana Persetu-
juan Lingkungan tidak jelas posisinya di mata hukum sehingga dapat 
ke PTUN atau tidak. Persetujuan Lingkungan ini memang terintegrasi 
langsung dengan perizinan berusaha, di mana hal tersebut merupakan 

59 Adam Muhshi, “Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam 
Mewujudkan Good Governance,” Lentera Hukum, Vol. 5, Issue 1 (2008), hlm. 69.



90

Kemunduran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Akibat 
Pembatasan Partisipasi Publik dan Akses terhadap Informasi terkait 
Lingkungan Hidup Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja

salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat proses perizinan. Na-
mun yang tidak diperhatikan dalam hal ini adalah hilangnya salah satu 
ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai 
lingkungan hidup. 

Dengan dipangkasnya partisipasi publik sebagaimana penjelasan di 
atas, berbagai opini dan nilai dalam masyarakat tidak akan tersampai-
kan kepada pemangku kebijakan sehingga keputusan yang dibuat tidak 
akan mencerminkan aspirasi masyarakat. Padahal, masyarakat sebagai 
pihak yang akan terdampak langsung oleh suatu keputusan semestinya 
dilibatkan sejak dini agar suatu kegiatan atau usaha dapat dipastikan 
akan mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Bahkan sudah 
menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan mekanisme yang 
memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan 
yang berkaitan dengan lingkungan sejak dini. 

Dengan ruang partisipasi publik yang dibatasi, UU CK justru mengu-
rangi akses informasi mengenai KKLH dengan diubahnya Pasal 39 UU 
PPLH. Dengan informasi yang baru diumumkan saat sudah terdapat ke-
putusan dan tidak dijamin dengan cara yang mudah diakses masyara-
kat, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang 
melindungi hak atas informasi bagi masyarakat. Selain itu, sebagaimana 
telah disebutkan dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio, partisipasi publik meru-
pakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan berkelanjutan 
sehingga semua orang harus mempunyai akses terhadap informasi me-
ngenai lingkungan hidup. Dengan akses informasi yang terbuka, maka 
masyarakat memiliki ruang lebih untuk berpartisipasi pada pengambilan 
keputusan yang akan berpengaruh pada pembangunan yang juga mem-
pengaruhi keadaan masyarakat tersebut. 

Sebagai akibat dari degradasi partisipasi publik dan akses atas infor-
masi tersebut, UU CK berpotensi membawa kemunduran terhadap upa-
ya pembangunan berkelanjutan di Indonesia, serta tidak sejalan dengan 
amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dan Prinsip 10 Deklarasi Rio. 
Padahal, hakikatnya partisipasi publik merupakan bagian integral dari 
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pembangunan berkelanjutan.60 Artinya, tujuan pembangunan berkelan-
jutan tidak dapat tercapai tanpa adanya unsur partisipasi publik dalam 
proses pembangunan, karena pembangunan itu sendiri pada dasarnya 
diselenggarakan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran ma-
syarakat. Melalui perubahan-perubahan tersebut, pemerintah tampak-
nya justru membatasi ruang gerak masyarakat. Padahal, titik penentu 
apakah suatu kegiatan atau usaha akan membawa kemajuan terhadap 
upaya pembangunan berkelanjutan seharusnya berdasar pada konsen-
sus yang pada akhirnya dicapai antara masyarakat dan pemangku ke-
bijakan.61 

III. Penutup
UU CK yang membatasi ruang partisipasi masyarakat dan akses infor-
masi terkait lingkungan, yang akan berpengaruh terhadap nasib ling-
kungan itu sendiri. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung 
berpengaruh terhadap nasib generasi saat ini dan generasi yang akan 
datang. Sehingga bukannya melangkah maju, UU CK justru merupakan 
langkah mundur terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam proses pembangunan, masyarakat seringkali dianggap seba-
gai suatu hambatan atau masalah yang perlu ditangani daripada seba-
gai sumber daya yang berharga bagi perencanaan, implementasi, dan 
evaluasi suatu kegiatan. Padahal nyatanya, pelibatan masyarakat dalam 
pengambilan keputusan terkait lingkungan juga dapat membawa keun-
tungan bagi pemangku kebijakan. Apabila masyarakat dilibatkan secara 
luas, aspirasi masyarakat akan tertampung dengan baik sehingga dapat 
mengurangi risiko suatu kegiatan akan bermasalah dan ditolak oleh ma-
syarakat di kemudian hari. 

Seharusnya pengaturan mengenai partisipasi publik dan akses in-
formasi terkait lingkungan justru menyediakan mekanisme yang inklu-
sif sehingga dapat menyeimbangkan kepentingan pemangku kebijakan 
dan kepentingan masyarakat. Sebab untuk mewujudkan pembangunan 

60 Emilian Geczi, “Sustainability and Public Participation: Toward an Inclusive Model of Democracy,” 
Administrative Theory & Praxis, Vol. 29, No. 3, (September 2007), hlm. 375.

61 Meinhard Doelle dan A. John Sinclair, “Time for a new approach,” hlm. 188.



92

Kemunduran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Akibat 
Pembatasan Partisipasi Publik dan Akses terhadap Informasi terkait 
Lingkungan Hidup Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja

berkelanjutan, diperlukan sinergi antara unsur-unsur tersebut. Pemba-
ngunan berkelanjutan mempunyai misi untuk menyeimbangkan kepen-
tingan ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga pemangku kebijakan 
dalam usahanya untuk mendorong ekonomi atas nama pembangunan 
seyogianya tidak mengesampingkan kepentingan lingkungan, seperti 
pada ketentuan-ketentuan dalam UU CK. 
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I. Pendahuluan

Pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) pada tanggal 5 Okto-
ber 2020, menuai kritik keras dari berbagai pihak. UU CK ini diang-

gap telah mencederai demokrasi dengan proses pengesahan yang ter-
gesa-gesa serta substansi undang-undang yang dengan jelas merugikan 
rakyat Indonesia.1 Omnibus law sendiri merupakan metode yang diguna-
kan di dalam sistem negara common law, yaitu metode yang mengubah 
dan mencabut banyak rumusan undang-undang sekaligus.2 Metode ini 
memberikan peluang yang besar bagi penguasa untuk melakukan ‘abuse 
of power’, terlebih jika dilakukan dengan proses yang terburu-buru dan ku-
rang mengindahkan prinsip kehati-hatian seperti yang terjadi pada proses 
penyusunan UU CK di Indonesia.3 Lebih lanjut, UU CK ini memiliki dampak 
multidimensional yang dikarenakan terdapat 11 klaster yang direvisi, mu-
lai dari sektor ketenagakerjaan, sektor pertanahan hingga sektor kehutan-
an.4

Dari berbagai sektor yang direvisi, sektor kehutanan menjadi salah 
satu isu yang sangat disorot oleh berbagai pihak mulai dari akademisi 
hingga pegiat lingkungan.5 UU CK dinilai menyebabkan mudahnya per-
izinan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan kawasan hutan lin-
dung semakin tak terproteksi, serta semakin mudahnya perubahan per-
untukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan.6 
Terkesan bahwa kepentingan ekonomi pemerintah tidak diimbangi de-
ngan komitmen untuk menjaga sumberdaya hutan dan lingkungan se-

1 Ardito Ramadhan, “AJI Kecam Pengesahan UU Cipta Kerja, Anggap Rugikan Pekerja hingga Ancam 
Demokratisasi Penyiaran”, https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/19000171/aji-kecam-penge-
sahan-uu-cipta-kerja-anggap-rugikan-pekerja-hingga-ancam?page=all., diakses tanggal 14 Februari 2021.

2 Muhammad Yasin, “Mengenal Metode “Omnibus Law”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/
lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law?page=3, diakses tanggal 15 Februari 2021.

3 CNN Indonesia, “YLBHI: RUU Cipta Kerja Buka Peluang Korupsi Aparat“,https://www.cnnindonesia.
com/nasional/20201004221332-20-554256/ylbhi-ruu-cipta-kerja-buka-peluang-korupsi-aparat, diakses 
tanggal 15 Februari 2021.

4 Mochamad Januar Rizki, “Klaster-klaster dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpa-
jakan”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5df3106c12dc0/klaster-klaster-dalam-ruu-omnibus-
-law-cipta-lapangan-kerja-dan-perpajakan/, diakses tanggal 15 Februari 2021.

5 Sania Mashabi, “Menurut Aktivis, Omnibus Law Berdampak Buruk pada Lingkungan”, https://nasi-
onal.kompas.com/read/2020/01/19/19073981/menurut-aktivis-omnibus-law-berdampak-buruk-pada-ling-
kungan-hidup, diakses tanggal 15 Februari 2021.

6 Fitria Dewi Susanti dan Sadam Afian Richwanudin, “Empat Potensi Dampak Kebijakan Omnibus Law 
di Sektor Kehutanan dan Lingkungan’, https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/10/06/empat-potensi-dampak-
-kebijakan-omnibus-law-di-sektor-kehutanan-dan-lingkungan/, diakses tanggal 16 Februari 2021.
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cara lestari. Kondisi demikian tentunya mengancam perwujudan pem-
bangunan berkelanjutan di Indonesia.7

Sebagai sebuah Undang-Undang, UU CK membutuhkan Peraturan Pe-
merintah sebagai pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaannya.8 Tindak 
lanjut untuk menjalankan UU CK, pemerintah merancang berbagai Pera-
turan Pemerintah dari berbagai klaster yang telah direvisi di dalam UU CK 
terkait. Salah satu Peraturan Pemerintah turunan tersebut yang baru saja 
disahkan adalah Peraturan Pemerintah Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP 23/2021) pada tanggal 2 Feb-
ruari 2021.9 Indikasi adanya pertentangan terhadap prinsip pembangun-
an berkelanjutan ditemukan di dalam PP 23/2021 tersebut. Tulisan ini 
mengkaji bagaimana PP 23/2021 yang merupakan salah satu peraturan 
pelaksanaan UU CK memiliki implikasi terhadap pembangunan berkelan-
jutan di Indonesia.

II. PP 23/2021 dan Implikasinya terhadap 
Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangun-
an yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam (SDA), sumber 
daya manusia, dengan menyerasikan SDA dengan manusia dalam pem-
bangunan. Lebih lanjut, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No-
mor 32 Tahun 2009 (UU PPLH), “Pembangunan berkelanjutan adalah 
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau ke-
rusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.” Dari 
pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa beberapa pengaturan dari PP 
23/2021 yang terlalu memberi keleluasaan terhadap kegiatan usaha 
dan/atau pembangunan yang menomorduakan perlindungan lingkung-

7 Hariadi Kartodihardjo, “10 Ancaman Omnibus Law Terhadap Lingkungan”, https://www.forestdigest.
com/detail/481/10-ancaman-omnibus-law-terhadap-lingkungan, diakses tanggal 15 Februari 2021.

8 Tri Jata Ayu Pramesti, “Bisakah PP dibentuk tanpa Perintah UU?”,  https://www.hukumonline.com/
klinik/detail/ulasan/lt51a45116536ea/bisakah-pp-dibentuk-tanpa-ada-perintah-uu/, diakses tanggal 15 
Februari 2021.

9 CNBC Indonesia, “Aturan Turunan UU Cipta Kerja Kelar, Ini Daftar Lengkapnya”,  https://www.cnbcin-
donesia.com/news/20210221204401-4-225022/aturan-turunan-uu-cipta-kerja-kelar-ini-daftar-lengkapnya, 
diakses tanggal 22 Februari 2021.
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an hidup dan HAM, hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan 
berkelanjutan, di antaranya:

1) Pengukuhan kawasan hutan yang tidak partisipatif untuk Proyek 
Strategis Nasional (PSN), kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN),  ketahanan pangan (food estate) dan energi, serta Tanah Ob-
jek Reforma Agraria (TORA)

Dalam Pasal 19 ayat (4) PP 23/2021 diatur bahwa, untuk PSN, PEN, 
food estate dan energi, serta kegiatan pengadaan TORA, penataan ba-
tas kawasan hutan melompati beberapa tahapan, termasuk proses in-
ventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga. Padahal, tahapan ini 
merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakat untuk mem-
pertahankan wilayah kelolanya dari perampasan oleh negara atas nama 
penetapan kawasan hutan.

Pengaturan ini berkonsekuensi pada pengukuhan kawasan hutan 
yang sentralistik dan tidak mempertimbangkan wilayah kelola masya-
rakat adat dan lokal atas hutan. Ini hampir sama dengan penunjukan 
kawasan hutan sebelum Putusan MK 45/PUU-IX/2011 (MK 45/2011). 
Penunjukan merupakan karakter kebijakan kehutanan yang diwariskan 
sejak Orde Baru, yang akhirnya menyebabkan tumpang tindih klaim pe-
nguasaan dengan masyarakat adat/lokal dan berujung konflik agraria.10 

Aturan mengenai penunjukan sepihak ini telah dinyatakan inkonsti-
tusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 45/2011. Dalam 
pertimbangannya, disebutkan bahwa penunjukan belaka atas kawasan 
hutan tanpa melalui proses dan tahap-tahap yang melibatkan pemang-
ku kepentingan merupakan tindakan yang otoriter.11 Apalagi kawasan 
hutan menguasai hajat hidup orang banyak, dan merupakan sesuatu 
yang dapat diprediksi (tidak tiba-tiba, dan harus direncanakan), sehing-
ga tidak memerlukan diskresi pemerintah.12

2) PSN, kegiatan PEN, food estate dan energi dapat dilakukan sebelum 
pengukuhan kawasan hutan

10 Eko Cahyono, Sulistyanto, dan Sarah Azzahwa, “Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan 
Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik, dan Bentang Masalah:, Jurnal Antikorupsi Integritas, 5, 2-2, 
(2020), hlm. 75-92.

11 Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, hlm. 157-158.
12 Ibid.
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Dalam Pasal 67 PP 23/2021, kegiatan PSN dapat dilakukan bersa-
maan dengan pelaksanaan tata batas kawasan hutan (berarti setelah 
penunjukan sudah boleh beroperasi). Hal ini mengulang ketentuan yang 
dinyatakan inkonstitusional oleh MK 45/2011 sebagaimana dijelaskan 
di atas. Proses pengukuhan kawasan hutan terdiri dari 4 tahapan: pe-
nunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan. Berdasarkan Pu-
tusan MK di atas, pengukuhan kawasan hutan dikatakan selesai setelah 
proses penetapan.

3) Pelepasan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan 
pinjam pakai (penggunaan kawasan hutan) dapat dilakukan di pro-
vinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30%

PP 23/2021 sebagai peraturan pelaksanaan, menegaskan ketentuan 
UU CK yang masih bersifat umum terkait pelepasan kawasan hutan, per-
ubahan fungsi, dan pinjam pakai kawasan hutan. Kemudahan pelepasan 
kawasan hutan ini sesungguhnya paling banyak menguntungkan sektor 
perkebunan,13 dalam hal ini perkebunan sawit.14 Pasal 36 angka 2 UU CK 
menghapus luas minimal 30% kawasan hutan di DAS dan/atau pulau. 
Artinya, pelepasan kawasan hutan dapat dilakukan sekalipun di provinsi 
yang luas kawasan hutannya kurang dari 30%.

Sebelumnya dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Ta-
hun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan 
Hutan (PP 104/2015), perubahan fungsi hutan menjadi Hutan Produksi 
yang dapat Dikonversi (HPK) tidak boleh dilakukan di Provinsi yang luas 
kawasan hutannya kurang dari 30%. Dengan mengubah fungsi hutan 
menjadi HPK, maka memungkinkan dilakukan pelepasan kawasan hu-
tan untuk perkebunan.

Sementara untuk Pinjam Pakai Kawasan Hutan, paling banyak ada-
lah untuk kegiatan pertambangan.15Akibat penghapusan ketentuan 30%, 

13 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2018, (Jakarta: 
KLHK, 2018), hlm. 38. Data KLHK 2018 menunjukan sampai Oktober 2018, hampir 6,9 juta hektar kawasan 
hutan sudah dilepaskan untuk perkebunan, sedangkan untuk transmigrasi hanya 894,5 ribu hektar. 

14 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Data Pelepasan Kawasan Hutan Periode Tahun 2004 
s/d 2016, (Jakarta: KLHK, 2016). Misalnya data sampai 2016, SK Pelepasan paling banyak di sektor per-
kebunan adalah untuk Kelapa Sawit, dengan perbandingan yang sangat signifikan dibandingkan karet dan 
tebu.

15 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Op.cit., hlm. 39. Sampai Oktober 
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maka ketentuan mengenai bentuk kompensasi (lahan pengganti atau 
penanaman DAS) yang menjadi beban pemohon, menjadi tidak relevan 
lagi. Provinsi yang kawasan hutannya baik di bawah atau di atas 30%, ti-
dak lagi berkorelasi untuk mempertahankan luas minimum kawasannya 
kecuali sebatas angka “kecukupan kawasan hutan” yang akan ditetap-
kan kemudian oleh Menteri LHK.

Padahal dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No-
mor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU K), disebutkan bahwa ratio 
legis mengapa ditetapkan batas minimum 30% karena Indonesia negara 
tropis, curah hujan tinggi, peka akan gangguan keseimbangan tata air 
seperti banjir, erosi, sedimentasi, kekurangan air. Selain itu, target PBB 
untuk kawasan hutan yang ideal sesuai dengan prinsip pembangunan 
berkelanjutan adalah sekitar 1/3 dari luas daratan dunia (33%).16 

Dengan demikian, UU CK yang menghilangkan batas minimum luas 
kawasan hutan 30% ini, sesungguhnya telah melanggar Pasal 33 (3) 
UUD NRI 1945, yang oleh TAP MPR IX/2001 diterjemahkan lebih lanjut 
bahwa pengelolaan SDA harus memenuhi prinsip memelihara keberlan-
jutan untuk manfaat antar generasi, dan memperhatikan daya tampung 
dan daya dukung lingkungan.17

4) Bagi usaha yang  ‘terlanjur’ berkegiatan di kawasan hutan tanpa izin, 
justru akan diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Dalam Pasal 95 ayat (1) PP 23/2021 diatur kegiatan penggunaan ka-
wasan hutan tanpa izin sebelum berlakunya UU CK, dapat diterbitkan 
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya sanksi 
administratif. Persetujuan penggunaan ini meliputi kegiatan: pertam-
bangan; perkebunan; minyak dan gas; ketenagalistrikan; telekomunikasi; 
jalan umum; infrastruktur; panas bumi; tambak; pertanian; pemukiman; 
wisata alam; industri dan atau sarana prasarana; transportasi; waduk, 
bendungan, atau bangunan pengairan lain; fasilitas umum; industri se-
2018, untuk pertambangan seluas 402,62ribu hektar, sedangkan untuk non pertambangan (utamanya infra-
struktur) seluas 44,53ribu hektar.

16 United Nations Department of Economic and Social Affairs, Global Forest Goals and Targets of the 
UN Strategic Plan for Forest 2030, (New York: United Nations, 2019). Misalnya bisa dilihat di Global Forest 
Goal dalam UN Strategic Plan for Forests 2017-2030, dalam Target 1, luas kawasan hutan yang ideal harus 
naik menjadi 33%. 

17 Pasal 4 TAP MPR Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 
Daya Alam.
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lain pengolahan hasil hutan; pertahanan dan keamanan; prasarana pe-
nunjang keselamatan umum dan penampungan korban bencana alam; 
pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan energi; tempat 
pemrosesan akhir sampah, pengolahan limbah, pemulihan lingkungan 
hidup.

Khusus untuk sawit, dalam Pasal 60 PP 23/2021 perkebunan kelapa 
sawit yang telah ‘terlanjur’ terbangun di dalam kawasan hutan sebelum 
UU CK dan memiliki perizinan berusaha, selanjutnya akan diterbitkan 
persetujuan pelepasan kawasan hutan.

5) Penyatuan semua syarat dan jangka waktu kegiatan pemanfaatan 
hutan

UU CK mengubah “izin usaha” pemanfaatan hutan menjadi satu termi-
nologi Perizinan Berusaha. Sekilas pasal ini hanya mengubah term “izin 
usaha” menjadi “Perizinan Berusaha” sebagaimana ketentuan dalam UU 
Cipta Kerja. Namun jika dilihat dengan cermat, ketentuan ini berkonseku-
ensi pada penyatuan seluruh kegiatan pemanfaatan hutan menjadi satu 
macam “Perizinan Berusaha”.

Hal ini menyulitkan identifikasi perizinan untuk kegiatan pemanfa-
atan hutan yang sebenarnya berbeda-beda. Misalnya izin pemanfaatan 
hutan di kawasan hutan lindung terdiri dari berbagai macam: izin usaha 
pemanfaatan kawasan (IUPK), izin usaha pemanfaatan jasa lingkung-
an (IUPJL), izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK). Namun 
karena penyatuan jenis ijin ini, pembatasan mengenai jangka waktu 
perizinan juga tidak jelas. Dalam Pasal 133 PP 23/2021, jangka waktu 
untuk semua kegiatan disamakan yaitu 35 tahun dan dapat diperpan-
jang tanpa batas waktu yang jelas (perubahan Pasal 28 PP Tata Hutan). 
Sementara sebelumnya IUPK, IUPJL, dan IPHHBK memiliki jangka waktu 
yang berbeda-beda karena kegiatan pemanfaatannya memang berbeda. 
Penyamarataan persyaratan dan jangka waktu dari kegiatan pemanfa-
atan yang berbeda-beda ini di bawah satu macam “Perizinan Berusaha”, 
apalagi tanpa penjelasan mengenai alasan perubahan aturannya, ber-
potensi melanggar hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik.

6) Pemanfaatan hutan lindung dan wilayah Perhutanan Sosial (PS) un-
tuk food estate
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Menurut Pasal 115 PP 23/2021, food estate dapat dilakukan di hutan 
lindung maupun hutan produksi, sebagaimana diuraikan berikut:

a. yang telah dibebani hak pengelolaan oleh BUMN bidang kehu-
tanan;

b. yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, setelah dikeluarkan 
dari areal kerjanya; dan

c. yang telah dicadangkan atau telah dibebani izin PS atau telah 
dicadangkan untuk TORA dengan menyesuaikan program yang 
berorientasi pada rakyat dan reforma agraria.

Permasalahannya, tidak dijelaskan apakah program yang berorien-
tasi pada rakyat tersebut seperti apa. Tidak ada batasan yang jelas, se-
hingga dapat saja terjadi penguasaannya diberikan kepada korporasi, 
dengan dikemas dalam kedok bermitra dengan masyarakat setempat.

7) Keterbatasan pengaturan sanksi 

Prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) adalah salah 
satu prinsip dalam hukum lingkungan. Asas ini menunjuk pada suatu 
kewajiban atau pembebanan kepada pencemar untuk membayar keru-
gian yang dialami korban. Prinsip ini digunakan oleh berbagai negara 
dalam membangun sistem hukum lingkungan terutama dalam menga-
tur kasus-kasus pencemaran.18 Lebih lanjut, OECD menuangkan prinsip 
pencemar membayar dalam tujuh kebijakan yang mencakup: pengenda-
lian langsung, perpajakan, pembayaran, subsidi, kebijakan yang bersi-
fat insentif, pelelangan hak-hak pencemaran, serta pungutan-pungutan 
(charge). 

Berkaitan dengan pengaturan sanksi di dalam PP 23/2021, penga-
turan sanksi tersebut harus merujuk kepada kaidah prinsip pencemar 
membayar sehingga tidak akan lepas tanggung jawab terhadap kerusak-
an SDA serta tetap berkewajiban membayar kerugian yang timbul terha-
dap kerusakan. Namun demikian, mengingat sanksi yang diatur oleh UU 
CK yang harus menjadi sumber rujukan bagi PP 23/2021, tampaknya ke-
beradaan prinsip pencemar membayar tidak terlalu diprioritaskan lagi. 
Pengaturan sanksi itu sendiri dalam level Peraturan Pemerintah tidak 

18 Michael Faure and Gokan Skogh, The economic Analysis of Environmental Policy and Law, an Introduc-
tion, (Massachusett: Edward Elgar Publishing Inc. 2003) p.5.
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boleh mengatur ketentuan pidana. Hal ini dikarenakan terdapat asas no 
punish without representative, yaitu perumusan sanksi pidana harus per-
setujuan rakyat melalui perwakilannya di DPR.19 

Berikut tabel perbandingan untuk melihat substansi sanksi yang 
diatur dalam PP 23/2021, serta perbandingannya dengan sanksi yang 
diatur dalam UU CK terutama terkait bidang kehutanan:

 No. Pengaturan sanksi bidang kehutanan dalam 
UU CK diatur oleh Pasal 36 angka 18, 19, 20 
(mengubah UU K) dan Pasal 37 angka 7, 14, 17, 
20 (mengubah UU P3H)

Pengaturan sanksi pada PP 
23/2021

1. Pasal 50A tentang sanksi administratif bagi 
yang melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (2) 
huruf c, huruf d dan/atau huruf e (UU K)

Pasal 273 Sanksi adminis-
tratif bagi pelanggaran izin 
berusaha.

2. Pasal 78 tentang Sanksi/ Tindak Pidana Penja-
ra atau denda uang bagi Pemegang Perizinan 
Berusaha/ setiap orang yang sengaja melang-
gar atau lalai (UU K)

Pasal 274 sanksi adminis-
tratif perubahan peruntukan 
kawasan hutan.

3. Pasal 80 tentang ganti rugi dan sanksi admi-
nistratif (UU K)

Pasal 277 sanksi adminis-
tratif penggunaan kawasan 
hutan

4. Pasal 18 tentang jenis-jenis sanksi selain san-
ksi pidana, yaitu sanksi administratif berupa 
teguran tertulis; paksaan pemerintah; denda 
administratif; pembekuan Perizinan Berusaha; 
pencabutan Perizinan Berusaha. Ketentuan 
lebih lanjut diatur dalam PP (UU P3H)

Pasal 281 sanksi adminis-
tratif pemanfaatan hutan.

5. Pasal 84 tentang orang perseorangan/ korpo-
rasi yang melakukan sesuatu di Kawasan hu-
tan tanpa Perizinan Berusaha dan bagaimana 
sanksi pidananya (menebang, memotong, dan 
membelah pohon) (UU P3H)

Pasal 287 sanksi admi-
nistratif pengelolaan hasil 
hutan.

6. Pasal 93 tentang mengangkut, menyimpan, 
dan memasarkan hasil perkebunan, bagaimana 
sanksi pidananya (UU P3H)

Pasal 288 sanksi adminis-
tratif pengelolaan perhutan-
an sosial.

19 Rofiq Hidayat, “Pengaturan Sanksi Pidana Tak Boleh Dituangkan dalam Aturan Turunan”, https://
www.hukumonline.com/berita/baca/lt5faa40f053a07/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-
-dalam-aturan-turunan/, diakses tanggal 15 Februari 2021.
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7. Pasal 105 tentang sanksi pidana bagi pejabat 
yang melakukan kegiatan terlarang di Kawa-
san hutan seperti membantu pihak-pihak yang 
akan melakukan tindak pidana di dalam Kawa-
san hutan (UU P3H)

Pasal 289 sanksi adminis-
tratif perlindungan hutan.

8. Pasal 110B tentang sanksi administratif bagi 
setiap orang yang melakukan pelanggaran di 
Kawasan hutan (UU P3H)

Tabel 4. Perbandingan Materi Muatan Sanksi Bidang 
Kehutanan dalam UU CK dengan Materi Muatan dalam 

PP 23/2021

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa ketentuan sanksi pidana di-
reduksi oleh UU CK. UU CK dalam konteks sektor kehutanan lebih meng-
utamakan sanksi administratif daripada sanksi pidana. Hal mana kemu-
dian ditegaskan jenis sanksinya, yang diatur dalam PP 23/2021.

III. Penutup
UU CK sepertinya akan memberikan dampak yang buruk bagi ber-

bagai aspek kehidupan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan semangat 
yang digaungkan oleh UU CK adalah semangat untuk mendukung in-
vestasi yang mengutamakan kaum pemodal dan mereduksi hak rakyat. 
Salah satu aspek yang sangat terdampak oleh UU CK adalah sektor ke-
hutanan. Tidak hanya berhenti di dalam level UU CK, pengesahan PP 23/ 
2021 juga semakin memperburuk. Berbagai isu mulai dari  PSN yang 
dapat menyimpangi tahapan pengukuhan kawasan hutan, pemanfaatan 
hutan lindung dan wilayah PS untuk program food estate, hingga keter-
batasan sanksi menjadikan PP ini membuat masa depan pelestarian hu-
tan di Indonesia semakin jauh dari prinsip pembangunan berkelanjutan.
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