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1KERTAS KEBIJAKAN

   Pendahuluan

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Jokowi menyebutkan lima prio-
ritas pemerintah pada periode kedua kepemimpinanya (2019-2024),1 
yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederha-

naan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Salah 
satu cara yang akan ditempuh untuk mewujudkan prioritas ketiga adalah me-
nyusun omnibus law, yang dijelaskan oleh Presiden sebagai “undang-undang 
yang sekaligus merevisi beberapa (puluhan) undang-undang.”2 Pada awalnya 
Presiden menyatakan bahwa ada dua omnibus law yang akan disusun, yakni 
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CLK) dan Omnibus Law Pemberdayaan 
UMKM (PMUKM). Dalam berbagai kesempatan lainnya, Presiden menyata-
kan bahwa omnibus law diperlukan untuk mempercepat penerbitan regulasi 
yang mendorong kemudahan investasi.3 

Hingga kertas kebijakan ini diluncurkan, Pemerintah setidaknya telah me-
nyusun Rancangan Omnibus Law CLK. Sayangnya, proses pembuatan omni-
bus law tersebut sangat tertutup, bahkan naskahnya tidak dapat diakses oleh 
masyarakat. Pemerintah dalam keterangan resminya menyatakan baru akan 
memperhatikan masukan dan pertimbangan masyarakat ketika rancangan 
omnibus law disampaikan kepada DPR.4 

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) berencana untuk mengawal 
proses pembahasan Omnibus Law CLK, salah satunya dengan meluncurkan 
seri kertas kebijakan. Kertas kebijakan ini dimaksudkan untuk merespon dan 
memberi masukan kepada para pengambil keputusan yang terlibat dalam 
penyusunan Omnibus Law CLK. Namun, mengingat ketiadaan naskah aka-
demik dan rancangan Omnibus Law CLK resmi yang dapat diperoleh, basis 
informasi yang menjadi acuan dalam penyusunan kertas kebijakan ini (Seri 1) 
adalah pernyataan pejabat pemerintah di media, pemaparan pejabat kemen-
terian dan lembaga dalam seminar/workshop tentang omnibus law,5 serta 
tren kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jokowi sejak periode pertama 
hingga 15 Januari 2020.6 

1 Kompas.com, “Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 
2019-2024”, diakses dari https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-
presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024 pada 26 Januari 2020.
2 Ibid.
3 Berbagai liputan media. Antara lain: Detik.com, “Pemerintah akan bikin 2 Omnibus Law 
untuk revisi puluhan UU”, https://news.detik.com/berita/d-4753213/jokowi-akan-bikin-2-
omnibus-law-untuk-revisi-puluhan-uu diakses 26 Januari 2020.
4 Berbagai media. Antara lain: https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/14114001/
polemik-dan-klarifikasi-pemerintah-soal-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja?page=all; 
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200124/12/1193738/pekan-depan-pemerintah-
serahkan-draf-omnibus-law-ke-dpr.
5 Utamanya: PPT Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, FGD 
Omnibus Law Hotel Fairmont, 15 Desember 2019; PPT Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian Republik Indonesia pada FGD mengenai Penyiapan Omnibus Law Ekosistem 
Investasi (kemudahan Investasi), 30 oktober 2019.
6 Tren kebijakan antara lain: lahirnya Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 
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Omnibus law 

Omnibus Law sudah lama dikenal dan diterapkan di negara-negara yang menganut sis-
tem hukum common law. Namun di Indonesia, istilah tersebut tampaknya baru ramai 
dibicarakan sejak penyusunan Omnibus Law CLK. Dalam literatur, pengertian Omni-

bus Law sangatlah beragam. Namun, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa omnibus 
law merupakan sebuah undang-undang yang mengatur berbagai macam materi muatan, baik 
yang saling berkaitan langsung maupun tidak langsung, demi mencapai suatu tujuan terten-
tu.7 Untuk mencapai tujuan tersebut, materi omnibus law umumnya akan sekaligus memper-
jelas kewenangan dan koordinasi antar instansi, memperbaiki kesalahan atau inkonsistensi 
peraturan yang sudah ada, atau mengubah peraturan yang tidak kontroversial dan tidak kom-
pleks.8 Sementara Pemerintah sendiri mengartikan omnibus law sebagai sebuah peraturan 
perundang-undangan yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan yang ‘bertujuan 
untuk menciptakan sebuah peraturan mandiri tanpa terikat (atau setidaknya dapat menegasi-
kan) dengan peraturan lain’.9 Pengertian yang digunakan pemerintah ini mengandung perma-
salahan, mengingat omnibus law seharusnya mencerminkan integrasi peraturan dan berorien-
tasi untuk mengefektifkan penerapan peraturan.10

Kelebihan metode omnibus law. Sesungguhnya metode omnibus law tidak selamanya buruk dan 
bahkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola peraturan perundang-undangan 
di Indonesia. Pembuatan omnibus law bisa jadi menguntungkan dari segi biaya dan waktu11 
karena beberapa materi atau subyek hanya dibahas dalam sebuah undang-undang. Masalah 
waktu ini juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo; setidaknya akan memakan waktu 50 
tahun apabila setiap undang-undang dibahas satu persatu.12 Selain itu, kelebihan metode om-
nibus law adalah memberi peluang bagi para perumus untuk mempelajari setiap elemen yang 
berbeda dan menyelaraskan berbagai elemen tersebut.13 Dalam konteks Indonesia proses 
tersebut akan dapat mengatasi konflik antar peraturan perundang-undangan yang selama ini 
ada karena persoalan tersebut dapat langsung diatasi dalam sebuah undang-undang.

Kelemahan metode omnibus law. Belajar dari praktek-praktek pembuatan omnibus law di ne-
gara-negara lain,14 metode ini juga memiliki berbagai kelemahan. Salah satunya adalah para 
perumus kurang memperhatikan detail dari norma-norma yang diatur, mengingat materinya 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan perubahannya, Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Berusaha, dan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik. 
7 http://www.duhaime.org/LegalDictionary/Category/ParliamentaryLaw.aspx, diunduh 9 Januari 2020; Michel 
Bédard, Omnibus Bills: Frequently Asked Questions, Background Paper, Publication No. 2012-79-E Ottawa, 
Canada, Library of Parliament (2012); Glen S. Krutz, Tactical Manuevering on Omnibus Bills in Congress, 
American Journal of Political Science, Vol 45, No 1 (January 2001). 
8 Ibid.
9 PPT Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada FGD mengenai Penyiapan 
Omnibus Law Ekosistem Investasi (kemudahan Investasi), 30 oktober 2019.
10 Maria Farida Indrati, “Dapatkah Undang-Undang Omnibus menyelesaikan Masalah Tumpang Tindihnya 
Peraturan Perundang-undangan?”, RDPU Baleg, 2 Desember 2019.
11 Lihat, Glen S. Krutz, Tactical Manuevering on Omnibus Bills in Congress, American Journal of Political Science, 
Vol 45, No 1 (January 2001); Denis Kirchhoff and Leonard J.S. Tsuji, Reading between the lines of the ‘Responsible 
Resource Development’ rhetoric: the use of omnibus bills to ‘streamline’ Canadian environmental legislation, 
Impact Assessment and Project Appraisal, 2014 Vol. 32, No. 2; Louis Massicotte, Omnibus Bills in Theory and 
Practice, Canadian Parliamentary Review, 2013.
12 Berbagai media. Antara lain: https://www.cnbcindonesia.com/news/20191128202001-4-118877/jokowi-
tanpa-omnibus-law-50-tahun-pun-tak-selesai-revisi-uu; 
13 Michel Bédard, Omnibus Bills: Frequently Asked Questions, Background Paper, Publication No. 2012-79-E 
Ottawa, Canada, Library of Parliament (2012).
14 Misalnya Belanda, Kanada, dan Amerika Serikat.
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yang kompleks dan luas.15 Disamping itu proses pembuatannya seringkali tertutup dan sangat 
cepat dibandingkan dengan undang-undang pada umumnya16 sehingga perumus tidak mem-
peroleh masukan yang memadai dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempertim-
bangkan berbagai norma yang terkandung dalam rancangan tersebut. Terlebih lagi, omnibus 
law yang pada umumnya hanya ditujukan untuk sebuah tujuan tertentu (misal peningkatan in-
vestasi), mengakibatkan perumus seringkali tidak mempertimbangkan berbagai aspek terkait 
lainnya, namun lebih memperhatikan pada tujuan besar dari omnibus law tersebut.17 Tujuan 
besar tersebut biasanya memperoleh dukungan yang luas sehingga aspek-aspek yang tidak 
terkait langsung dengan tujuan tersebut semakin terabaikan.18 

Kelemahan-kelemahan dalam praktek perumusan omnibus law tersebut sangat mungkin ter-
jadi di Indonesia. Pembuatan omnibus law yang ditargetkan Presiden selesai dalam 100 hari,19  
beresiko pada berkurangnya pertimbangan terhadap berbagai aspek. Perumusan sebuah un-
dang-undang biasa saja seringkali dilakukan tanpa kajian yang memadai dan dilakukan oleh 
perumus yang kurang memiliki pengetahuan terhadap materi dalam rancangan tersebut, apa-
lagi omnibus law yang materi muatannya kompleks dan luas. Disamping itu mengingat tujuan 
omnibus law yang saat ini sedang dirumuskan adalah meningkatkan investasi, maka pengabai-
an terhadap aspek lain, seperti lingkungan hidup, sangat mungkin terjadi. Tanpa pemahaman 
yang cukup upaya-upaya perlindungan lingkungan dapat dianggap sebagai penghambat per-
cepatan usaha. 

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CLK) dan 
potensi pengabaian perlindungan lingkungan 
hidup

Pemerintah menyatakan jika Omnibus Law CLK bertujuan untuk “mempercepat proses 
perizinan untuk mendukung investasi dan pembangunan dengan menyederhanakan per-
aturan perizinan dan menghilangkan barrier yang ada dalam proses perizinan.”20 Menteri 

Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyebutkan ada 11 golongan materi (cluster) yang akan 
diatur di dalamnya, yaitu:21 penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketena-
gakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan 

15 Lihat antara lain: Glen S. Krutz, Tactical Manuevering on Omnibus Bills in Congress, American Journal of 
Political Science, Vol 45, No 1 (January 2001);  Michel Bédard, Omnibus Bills: Frequently Asked Questions, 
Background Paper, Publication No. 2012-79-E Ottawa, Canada, Library of Parliament (2012)
16 Lihat antara lain: Glen S. Krutz, Tactical Manuevering on Omnibus Bills in Congress, American Journal of 
Political Science, Vol 45, No 1 (January 2001); Denis Kirchhoff and Leonard J.S. Tsuji, Reading between the 
lines of the ‘Responsible Resource Development’ rhetoric: the use of omnibus bills to ‘streamline’ Canadian 
environmental legislation, Impact Assessment and Project Appraisal, 2014 Vol. 32, No. 2
17 Glen S. Krutz, Tactical Manuevering on Omnibus Bills in Congress, American Journal of Political Science, Vol 
45, No 1 (January 2001).
18 Glen S. Krutz, Tactical Manuevering on Omnibus Bills in Congress, American Journal of Political Science, Vol 
45, No 1 (January 2001).
19 Berbagai media. Antara lain: https://bisnis.tempo.co/read/1295478/jokowi-targetkan-draf-omnibus-law-
selesai-sebelum-100-hari-kerja; https://nasional.kontan.co.id/news/uu-omnibus-law-ditarget-rampung-100-
hari-setelah-masuk-ke-dpr. 
20 PPT KLHK, 15 Desember 2019.
21 https://news.detik.com/berita/d-4837745/ini-11-cluster-omnibus-law-uu-cipta-lapangan-kerja diakses 25 
Januari 2020.
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investasi, adminsitrasi pemerintahan, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, 
dan kawasan ekonomi khusus. 

Adapun informasi tentang jumlah undang-undang lain yang dikaji untuk diselaraskan/diga-
bung/dihapus lewat Omnibus Law CKL berbeda-beda. Menteri Hukum dan HAM mengatakan 
ada 74 sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengatakan ada 71.22 Semen-
tara itu, Presiden memerintahkan agar naskah akademik dan Omnibus Law CLK dirampungkan 
dalam kurun waktu 100 hari.23 Dengan banyaknya materi yang akan dimasukkan dalam Om-
nibus Law CLK sedangkan waktu yang diberikan pemerintah hanya 100 hari, besar kemung-
kinan kelemahan perancangan omnibus law yang sudah disebutkan sebelumnya akan terjadi.

Salah satu kemungkinan kelemahan tersebut adalah dinegasikannya aspek perlindungan ling-
kungan hidup. Menurut rancangan Omnibus Law CLK yang sempat beredar (yang kemudian 
tidak diakui oleh Pemerintah sebagai rancangan resmi) dan juga beberapa informasi yang di-
dapat dari beberapa pertemuan pembahasan, Omnibus Law CLK tampaknya akan mengubah 
paradigma perizinan berusaha, dari pendekatan berbasis izin menjadi pendekatan berbasis 
risiko, serta menghapus izin-izin dan pesyaratan yang dianggap dapat menghambat investasi. 
Lingkungan hidup dianggap sebagai salah satu risiko dalam perizinan usaha.  

Sebagai konsekuensi, pengaturan terkait perlindungan lingkungan hidup tampaknya menjadi 
target utama yang ingin diubah dan disederhanakan. Perubahan tersebut meliputi hal-hal 
sebagai berikut:24 

 Menggolongkan persyaratan izin usaha/kegiatan berdasarkan besarnya risiko terhadap 
kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L) menjadi usaha yang beresiko rendah, 
menengah dan tinggi. 

a. Usaha/Kegiatan dengan risiko rendah hanya perlu pendaftaran. 

b. Usaha/Kegiatan dengan risiko menengah perlu izin usaha dan studi dampak ling-
kungan berupa pengisian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang dibuat standarnya oleh pe-
merintah. 

c. Usaha/Kegiatan dengan risiko tinggi perlu izin usaha dan studi dampak lingkung-
an serupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (Amdal) dengan Kerangka 
Acuan yang dibuat standarnya oleh pemerintah.

 Menghilangkan terminologi Izin Lingkungan dan Izin Lingkungan tidak lagi menjadi syarat 
penerbitan Izin Usaha.

 Memperkuat pengawasan dengan mengutamakan pendekatan pembinaan dalam meres-
pon pelanggaran.

 Meniadakan sanksi pidana bagi pelanggaran izin. Pelanggaran ini hanya dikenakan sanksi 
administrasi. 

 Membatasi keterlibatan masyarakat.

22 PPT Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada FGD mengenai Penyiapan 
Omnibus Law Ekosistem Investasi (kemudahan Investasi), 30 oktober 2019.
23 Berbagai media. Antara lain: https://bisnis.tempo.co/read/1295478/jokowi-targetkan-draf-omnibus-law-
selesai-sebelum-100-hari-kerja; https://nasional.kontan.co.id/news/uu-omnibus-law-ditarget-rampung-100-
hari-setelah-masuk-ke-dpr. 
24 PPT Dirjen Planologi, FGD Omnibus Law Hotel Fairmont, 15 Desember 2019.

1.

2.
3.
4.
5.



5KERTAS KEBIJAKAN

Catatan kritis terhadap 
Omnibus Law CLK 

Jika materi di atas benar akan masuk dalam Omnibus Law CLK, maka tentunya akan ber-
dampak pada upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Ditambah lagi, apabila 
proses pembuatannya dilakukan tanpa mengakomodasi prinsip-prinsip hukum lingkung-

an, berbagai instrumen perlindungan lingkungan, dan kondisi pengelolaan lingkungan di In-
donesia, dikhawatirkan omnibus law tersebut akan bertolak belakang dengan upaya-upaya 
perlindungan lingkungan.

Pada seri 1 kertas kebijakan ini, ICEL akan memberi catatan kritis terhadap empat aspek da-
lam penyusunan dan rancangan Omnibus Law CLK, yaitu: peraturan berbasis resiko (risk-based 
regulation), penghapusan izin lingkungan, penghapusan sanksi pidana untuk pelanggaran ad-
ministrasi, dan pembatasan pelibatan masyarakat.  

 Peraturan berbasis risiko dalam Omnibus Law CLK berisiko tidak dapat dite-
rapkan dengan baik di Indonesia.

Regulasi berbasis risiko dilakukan untuk meningkatkan efisiensi regulasi dengan memberi 
prioritas kepada hal-hal yang risikonya dinilai tinggi, sesuai dengan tujuan regulasi.25 Sesuai 
dengan teorinya26, dalam melakukan regulasi berbasis risiko, regulator akan diharuskan mela-
kukan hal-hal berikut:

a. mendefinisikan dengan jelas tujuan dari regulasi dan mendefinisikan risiko-risi-
ko apa saja yang dihadapi dalam mencapai tujuan regulasi tersebut; 

b. menentukan risiko yang dapat diterima dan yang tidak (risk appetite); 

c. membuat pemeringkatan risiko berdasarkan kemungkinan (likelihood) dan dam-
pak (severity) dari suatu risiko; 

d. mengalokasikan sumberdaya sesuai dengan peringkat risikonya. 

Dalam kondisi sekarang ini, terdapat risiko-risiko dimana regulasi berbasis risiko tidak dapat 
diterapkan dengan baik di Indonesia:

Pertama, lewat mekanisme omnibus law, pemerintah (regulator) akan bingung 
akan apa yang menjadi mandat dan tujuan regulasi. 
Misalnya, apakah pasal-pasal dalam omnibus law yang menyangkut lingkungan seharusnya 
ditafsirkan menurut tujuan omnibus law (menarik investasi, membuka lapangan kerja dan se-
bagainya) atau seperti dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup27 (melin-
dungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin kelangsungan 

25 Robert Baldwin, Martin Cave and Martin Lodge, Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice (2nd 
ed, Oxford University Press 2012).
26 Ibid; Robert Baldwin and Julia Black, ‘Really Responsive Regulation’ (2008) 71 The Modern Law Review 59.
27 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 3 
mengenai Tujuan.

1.
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kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, 
menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas ling-
kungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia dan 
sebagainya). Perlu ditekankan disini bahwa antara men-
datangkan investasi dengan melindungi lingkungan ada-
lah dua tujuan yang bisa jadi bertentangan: mendatang-
kan investasi bisa dicapai dengan merusak lingkungan. 

Pemerintah baru bisa mendefinisikan risiko setelah tahu 
tujuan regulasinya. Apabila investasi menjadi tujuan re-
gulasi, maka aturan lingkungan yang ketat adalah faktor 
risiko. Sebaliknya, apabila perlindungan lingkungan me-
rupakan tujuan regulasi, maka investasi di suatu wilayah 
justru merupakan faktor risikonya. 

Pertanyaan selanjutnya adalah: siapa yang akan menen-
tukan mana yang dikategorikan sebagai risiko dan mana 
yang bukan? Pandangan tiap suku, agama, daerah, bah-
kan antar individu atas risiko bisa berbeda-beda. Bagi 
satu orang suatu hal dianggap sebagai risiko sementara 
bagi yang lain bukan dianggap risiko. Apakah pemerin-
tah yang akan secara unilateral menentukan mana yang 
dianggap risiko dan mana yang bukan? Hal ini bisa ber-
lawanan dengan prinsip demokrasi. 

Kedua, penentuan risiko cenderung subjektif 
dan mudah diperdebatkan. 
Argumen sebelumnya juga berhubungan dalam menen-
tukan risk appetite. Risiko apa yang dapat diterima oleh 
regulator? Dalam hal pemeliharaan sungai misalnya, 
apakah merusak ekosistem lewat betonisasi/normali-
sasi merupakan risiko yang dapat diterima ketimbang 
melakukan naturalisasi tetapi harus melakukan banyak 
penggusuran? Risk appetite dari setiap orang atau komu-
nitas bisa berbeda-beda. Sebagian orang bersifat meng-
hindari risiko (risk averse) sementara lainnya mengambil 
risiko (risk taker). Siapa yang nanti menentukan risiko 
mana yang bisa diterima dan mana yang tidak? Apakah 
lagi-lagi pemerintah yang akan menentukan risikonya 
secara unilateral?

Ketiga, pemeringkatan risiko akan memerlukan 
sangat banyak data. 
Pemeringkatan risiko harus dilakukan dalam dua dimen-
si: risiko inheren, misalnya terkait lokasi dan kedua, risi-
ko manajerial, yakni yang terkait histori ketaatan. Data 
terkait lokasi akan diperlukan untuk bisa melakukan pe-
meringkatan risiko terkait lokasi tersebut. Misalnya, be-
rapa spesies Biawak Pohon Tutul Biru atau Burung Raja 
Udang Kalung-biru (keduanya spesies yang terancam 
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kepunahan) yang ada pada suatu wilayah? Kita tidak bisa melakukan pemeringkatan risiko 
atas suatu kegiatan atau kebijakan apabila belum ada data inventarisasi dan Kajian Lingkung-
an Hidup Strategisnya. Jika melihat kondisi aktual, data-data ini belum tersedia dengan baik.

Keempat, pada praktiknya terdapat beberapa kegagalan pendekatan berbasis 
risiko ketika yang dianggap resikonya kecil kemudian berubah menjadi besar 
karena tidak pernah diawasi. 
Walaupun teorinya adalah sumberdaya regulasi (uang, personel, waktu) harus dialokasikan 
kepada yang berisiko tinggi, namun ternyata prakteknya tidak begitu. Kita harus belajar dari 
pengalaman regulasi berbasis risiko di negara lain, seperti di Inggris. Dalam Hampton report, 
dikatakan: “Risk assessment, it should be said, should always include a small element of random 
inspection. This is important both to test the validity of the risk assessment, and to ensure that 
businesses that are tempted to break the law always know they could be inspected.”28 Selanjutnya, 
regulator juga harus fokus kepada efisiensi regulasi selain dari tingkat resiko. Misalnya apabila 
ada dua perusahaan yang satu berisiko tinggi tapi butuh biaya banyak untuk mengubahnya 
dan ada perusahaan lain yang resikonya medium tetapi butuh biaya ringan untuk menurunkan 
risikonya, maka sumberdaya regulasi dan pengawasan harus diarahkan ke perusahaan yang 
risikonya medium.

 Penghapusan Izin Lingkungan tidak sesuai dengan sistem pengaturan penge-
lolaan lingkungan hidup dan akan menyulitkan pengawasan dan penegakan 
hukum.

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup memerlukan sistem pengaturan yang me-
nyeluruh, termasuk didalamnya pilihan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang tepat 
dan komprehensif.29 Di banyak negara, penerapan izin lingkungan bersamaan dengan instru-
men standar kualitas lingkungan merupakan praktik yang lazim.30 

Pengaturan lingkungan hidup mengandalkan standar yang terukur. Secara garis besar, stan-
dar lingkungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1) standar lingkungan yang ditetapkan pada 
media lingkungan (misalnya kualitas udara atau air di wilayah tertentu) dan 2) standar yang 
ditetapkan pada sumber polusi (misalnya standar emisi, standar proses produksi dan standar 
produk). Standar ditentukan oleh pemerintah sebagai pedoman pengelolaan lingkungan hi-
dup atau alat untuk menentukan apa yang boleh dilakukan oleh individu dan pelaku usaha.31 
Penetapan standar pada umumnya dianggap hanya sebagai tahap pertama dari keseluruhan 
pengelolaan lingkungan hidup.32 Untuk mencapai penaaatan pada standar tersebut ada bebe-
rapa perangkat yang dapat digunakan salah satunya adalah izin. Izin digunakan untuk mence-
gah pelanggaran terhadap standar lingkungan yang telah ditentukan. Pihak yang berwenang 
memberi izin memiliki diskresi tertentu untuk menentukan bagaimana mencapai standar ter-
sebut melalui penolakan atau pemberian izin yang disertai sejumlah persyaratan. Pihak yang 
berwenang menyesuaikan dengan karakteristik kegiatan yang dikaitkan dengan kondisi sosial 
dan ekonomi setempat. 

Pada konteks demikian, penghapusan izin lingkungan dalam Omnibus Law CLK berpotensi 
untuk menimbulkan masalah, antara lain sebagai berikut:

28 P Hampton, ‘Reducing Administrative Burdens: Effective Inspection and Enforcement’ (Her Majesty’s 
Stationery Office 2005).
29 Hukum lingkungan internasional juga mengakui bahwa upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan 
lingkungan adalah kompleks sehingga membutuhkan berbagai macam legal instrumen, lihat Kiss, A & Shelton, 
D,  International Environmental Law Transnational Pub Inc; First edition edition (June 1, 1991), 91
30 Lihat, Faure, M. G., Goodwin, M. E. A., & Weber, F. (2010) 
31 Bell, S  & and McGillivray, D, Environmental Law, Oxford University Press,  2005, 239.
32 Wilkinson, D, Environment and Law, First published 2002 by Routledge, 144.
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Pertama, tanpa izin lingkungan, Pemerintah akan kesulitan untuk melakukan peng-
awasan dan menegakan hukum.  
Pengawasan merupakan salah satu cara untuk memastikan ketaatan. Izin lingkungan me-
mudahkan tercapainya tujuan pengawasan karena pada saat Pemerintah memutuskan akan 
menerbitkan izin atau tidak, Pemerintah dapat mencantumkan beberapa persyaratan, antara 
lain:  kewajiban pelaku usaha untuk mencegah dampak, jadwal pengawasan penaatan oleh 
pejabat pengawas, kewenangan bagi penerbit izin untuk menjalankan kebijakan lain untuk 
mendorong ketaatan,33 dan memberikan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, 
proses birokrasi menjadi lebih efisien. Selain itu, dengan adanya izin, data riwayat usaha/ke-
giatan seharusnya lebih mudah ditata dan diakses ketika dibutuhkan. Apabila izin lingkungan 
dihilangkan, birokrasi untuk melakukan pengawasan berpotensi lebih rumit dan tidak ter-
koordinasi. Demikian halnya dengan data yang berpotensi sulit diakses karena tidak mudah 
diintegrasikan. 

Izin biasanya diperlukan terhadap kegiatan yang memerlukan pengawasan khusus.34 Izin da-
pat membantu menentukan kewajiban spesifik/detail bagi tiap usaha/kegiatan yang tidak 
mungkin diatur hanya dalam peraturan.35 Di bidang lingkungan hidup, sangat mungkin satu 
usaha/kegiatan sejenis diberikan kewajiban yang berbeda misalnya karena perbedaan ka-
rakteristik wilayah dan teknologi yang digunakan. Jelasnya kewajiban spesifik untuk masing-
masing usaha/kegiatan akan di satu sisi lebih memudahkan pengawasan dan di sisi lain lebih 
memberikan kepastian bagi pemegang izin.

Selain itu, pelanggaran atas kewajiban lingkungan hidup sangat berpotensi memberi dampak 
berbahaya bagi lingkungan hidup. Dampak dari pelanggaran kewajiban terkait lingkungan hi-
dup juga rentan dengan protes dari masyarakat terdampak dan masyarakat sipil sekalipun 
kausalitas (hubungan sebab akibat) antara usaha/kegiatan dengan dampaknya belum tentu 
terbukti. Ini tentu memberi risiko bagi keberlangsungan usaha/kegiatan. Oleh karena itu, izin 
lingkungan penting untuk memastikan agar lingkungan hidup dan sumber daya alam dikelola 
secara berkeberlanjutan untuk memastikan keberlangsungan investasi jangka panjang.  

Kedua, dihapusnya izin lingkungan akan berdampak pada berkurangnya ke-
sempatan bagi masyarakat untuk menganulir atau mengoreksi keputusan yang 
melanggar hukum yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup. 
Proses penerbitan izin dapat memberi hak bagi masyarakat yang terkena dampak untuk mem-
berikan masukan, dimana kadangkala masukan tersebut dapat digunakan pemerintah sebagai 
bahan untuk menetapkan syarat-syarat dalam izin. Meniadakan izin lingkungan berarti me-

33 Misalnya kebijakan instrumen ekonomi, pengelolaan informasi. Contoh: mewajibkan deklarasi mandiri jenis 
dan jumlah zat-zat kimia yang digunakan dalam produksi.
34 N.M. Spelt dan Prof. Mr.J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum. Perizinan, disunting oleh Philipus M.Hadjon, 
Liberty, 1993, 2.
35 N.M. Spelt dan Prof. Mr.J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum. Perizinan, disunting oleh Philipus M.Hadjon, 
Liberty, 1993, 16-17.
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ngurangi kesempatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebuah kegiatan. Terlebih, 
masyarakat tidak dapat menggugat keputusan penerbitan izin ke pengadilan melalui jalur hu-
kum administrasi, sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan juga berkurang.

Ketiga, dihapusnya izin lingkungan akan mengurangi aspek pencegahan pence-
maran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
Dalam pengelolaan lingkungan hidup, aspek pencegahan sangat diutamakan agar tidak terjadi 
dampak pencemaran dan/atau kerusakan yang membahayakan. Karenanya izin lingkungan 
yang mencantumkan secara detail persyaratan pencegahan menjadi penting. Optimalisasi as-
pek pencegahan melalui izin lingkungan tentunya juga berdampak bagi bagi pelaku usaha dan 
masyarakat.  

 Penghilangan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran izin akan memberi 
sinyal positif bagi pelaku usaha untuk memilih mengabaikan lingkungan 
hidup. 

Pengaturan hukum pidana pada prinsipnya adalah mengatur suatu perbuatan yang berda-
sarkan norma sosial masyarakat adalah salah atau setidaknya bertujuan untuk mendorong 
terwujudnya norma sosial yang menyatakan perbuatan tersebut salah. Dalam UU Perlin-
dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan pidana terkait izin lingkungan berlaku 
bagi kegiatan usaha yang berpotensi besar merusak atau mencemari lingkungan namun tidak 
memiliki izin lingkungan atau tidak menjalankan sanksi administrasi. Pelanggaran terhadap 
izin sangat mungkin berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan, bahkan sangat 
mungkin pula berdampak pada kesehatan, kesejahteraan, dan mengancam nyawa masyarakat 
terdampak. Dengan demikian, penghapusan sanksi pidana bagi perbuatan pengabaian, peru-
sakan dan pencemaran lingkungan sama saja dengan menganggap bahwa perbuatan terse-
but bukan kesalahan. Dengan pemahaman demikian, pelaku usaha tidak akan menganggap 
perbuatan yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan tersebut sebagai kesalahan. 
Konsekuensinya, pelaku usaha akan abai terhadap upaya-upaya pencegahan pencemaran 
dan kerusakan serta perlindungan lingkungan hidup.

Selain itu, sanksi pidana terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dibutuhkan 
karena ada beberapa kondisi di mana hanya melalui sanksi pidana36 biaya (dalam arti luas tidak 
terbatas moneter) yang harus dikeluarkan pelaku usaha dan pemerintah dalam menanggung 
konsekuensi bisa lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan. Dengan demikian, tujuan 
memberi efek jera lebih bisa tercapai.37 Tanpa ancaman sanksi pidana, pelaku perusakan atau 
pencemaran akan secara tidak langsung mendapat ‘insentif’ untuk melakukan pelanggaran 
sementara pihak yang punya itikad baik untuk patuh atau lebih dari patuh akan berpikir untuk 

36 Dibandingkan dengan sanksi administratif maupun perdata.
37 Michael G. Faure dan Marjolein Visser, “Law and Economics of Environmental” http://citeseerx.ist.psu.edu/
viewdoc/download?doi=10.1.1.549.9704&rep=rep1&type=pdf diakses pada 21 Januari 2020. 
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menurunkan kualitas kepatuhannya. Jika sampai terjadi demikian, dampak negatif bagi ling-
kungan akan ditanggung oleh masyarakat dan negara sehingga berpotensi menghambat pem-
bangunan. Sebaliknya, pihak yang senantiasa taat akan mendapat ‘disinsentif’ karena akan 
terus mengeluarkan biaya lebih untuk patuh dibandingkan pihak yang tidak taat.

 Wacana membatasi pelibatan masyarakat dalam proses studi dampak dan 
pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup berbanding terbalik 
dengan semangat demokrasi.

Pelaksanaan partisipasi publik secara penuh saat ini sudah diakui dunia sebagai prasyarat pem-
bangunan berkelanjutan.38 Ini berarti pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan per-
lindungan lingkungan hidup perlu dilakukan secara simultan dengan melibatkan masyarakat. 

Indonesia menempati peringkat yang cukup baik dalam Indeks Demokrasi Lingkungan Hidup 
terutama dari aspek kualitas aturan tentang akses publik pada informasi, partisipasi dan ke-
adilan.39 Namun, implementasi peraturan yang bagus tersebut di Indonesia masih tergolong 
kategori manipulasi jika dibandingkan dengan ciri tangga partisipasi oleh Arnstein, dengan 
ciri pelibatan dilakukan hanya untuk melegitimasi bahwa masyarakat telah dilibatkan dan pe-
merintah bertindak sebagai pemberi informasi dan edukator satu arah.40 Itu sebabnya hingga 
saat ini, pelibatan masyarakat masih belum membuahkan hasil yang diharapkan antara lain 
terkendalinya keputusan-keputusan pembangunan yang merugikan masyarakat dan rendah-
nya konflik multidimensi. 

Salah satu wacana omnibus law mengubah norma pengumuman kepada masyarakat dari ‘di-
lakukan dengan cara yang mudah diketahui masyarakat’ menjadi ‘dilakukan melalui sistem 
elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh pemerintah’. 41 Jika benar demikian, kualitas 
aturan dan implementasi partisipasi publik akan memburuk.

Pelibatan masyarakat perlu diawali dengan memberikan informasi yang mudah dipahami se-
hingga masyarakat mampu mengetahui risiko atau prediksi dampak usaha/kegiatan terhadap 
kehidupan mereka. Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan layak ling-
kungan atau tidaknya suatu usaha/kegaitan penting untuk beberapa alasan, antara lain: (1) 
sarana agar produk keputusan yang dibuat adalah keputusan yang mendapatkan dukungan 
dari masyarakat sehingga memudahkan proses pengawasan penaatan dan penegakan hu-
kumnya; (2) menjadi sarana pendidikan politik agar masyarakat ikut merasa memiliki, hingga 
menumbuhkan rasa bertanggung jawab secara moril atas dampak dan potensi dampak dari 
keputusan terkait pembangunan bagi generasi sekarang dan mendatang; (3) sarana memper-
dalam pemahaman pembuat kebijakan terhadap masalah aktual yang tumbuh di masyarakat.

Pelibatan masyarakat juga menjadi prasyarat penguatan kapasitas masyarakat dalam mela-
kukan pengawasan sosial serta penguatan check & balances antara unsur negara (state), du-
nia usaha (private sector) dan masyarakat sipil (civil society).42 Contoh pelaksanaan check & 
balances yang sehat adalah gencarnya pengawasan masyarakat sipil terhadap ribuan lubang 
tambang yang ditinggalkan begitu saja oleh oknum pelaku usaha yang mendorong evaluasi 
perizinan tambang serta penelusuran indikasi praktik suap dan korupsi terkait kegiatan usaha 
pertambangan. 
38 United Nations, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, UNGA A/Res/70/1, 21 
Oktober 2015.
39 WRI dan TAI partners, “Indonesia Environmental Democracy Index”, diakses dari https://
environmentaldemocracyindex.org/country/idn pada 26 Januari 2020. 
40 Sherry R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, AIP Journal, July 1969. 
41 PPT FGD KLHK, 15 Desember 2019.
42 Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hukum Lingkungan, ICEL: Jakarta, 2011, 134.
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     Rekomendasi

Secara garis besar, ICEL menilai bahwa Omnibus Law CLK yang sedang disusun berpotensi 
besar melanggar hak-hak dasar masyarakat Indonesia. Berdasarkan catatan kritis yang 
telah disampaikan, ICEL memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR untuk:

 Menyusun omnibus law secara transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepenting-
an (termasuk masyarakat yang terdampak dan/atau berkepentingan) dalam proses pe-
nyusunan, baik di tingkat pemerintah maupun di DPR, serta terbuka dengan segala pen-
dapat yang disampaikan.

 Mengkaji kembali pilihan-pilihan pendekatan berbasis risiko dan memastikan bahwa per-
lindungan lingkungan hidup menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembuatan 
kebijakan. Perlu diberikan perhatian secara khusus untuk:

a. tidak mengunci perizinan dan pengawasan hanya kepada kegiatan yang berisiko tinggi, 
karena terdapat risiko yang mudah berubah intensitasnya (volatile) maupun risiko yang 
rendah tetapi bersifat sistemik.

b. identifikasi dan pemeringkatan risiko yang seharusnya dilakukan secara periodik de-
ngan mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat.

 Mempertahankan izin lingkungan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Izin lingkungan merupakan instrumen yang strategis untuk melakukan pengawasan 
penaatan pelaku usaha terhadap peraturan dan standar kualitas lingkungan hidup.

b. Keberadaan izin lingkungan lebih menjamin akses bagi masyarakat untuk dapat ber-
partisipasi dalam keputusan lingkungan hidup dan mendapatkan keadilan ketika hak-
nya terlanggar. 

c. Memastikan adanya instrumen yang dapat mencegah terjadinya pencemaran dan ke-
rusakan lingkungan serta kerugian bagi masyarakat akibat pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup.   

d. Pemilihan instrumen yang tepat dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dibangun 
melalui tahapan proses pembuatan kebijakan yaitu penemuan problem lingkungan hi-
dup, penentuan berbagai alternatif penyelesaian masalahnya, pengkajian dari berbagai 
alternatif tersebut, berbagai pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi43.

43 Beberapa contoh: Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Fifteenth Edition (Pearson, 2017); Michael 
Hill, Frederic Varone, The Public Policy Process, Seventh Edition (Routledge Taylor & Francis Group, 2017); W.I. 
Jenkins, Policy Analysis, A Political and Organisational Perspective (Martin Robertson, 1978); Wayne Parsons, Public 
Policy, An Introduction to the theory and practice of policy analysis (Edward Elgar, 1995); Thomas A. Birkland, An 
Introduction to The Policy Process, Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making, Fourth Edition (Routledge 
Taylor & Francis Group, 2016)
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 Mempertahankan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran 
administrasi (termasuk pelanggaran izin) karena: 

a. Pelaku usaha yang sudah mendapatkan sanksi adminis-
trasi tidak patuh atau mengulangi perbuatannya lagi; 

b. Ada perbuatan yang bila dilakukan tanpa izin akan 
menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi lingkung-
an hidup dan tidak dapat dipulihkan lagi (irreversible 
damage);

sehingga diperlukan sanksi yang lebih berat (sanksi pidana) 
untuk memastikan efek jera dan menegakkan keadilan.

 Tetap mempertahankan, bahkan memperkuat, aturan terka-
it pelibatan masyarakat agar sejalan dengan prinsip-prinsip 
pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian kebijakan 
mendorong percepatan investasi dan pembangunan yang 
dipilih lebih inklusif dan mendapatkan dukungan dari ma-
syarakat (legitimate). 
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