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RINGKASAN EKSEKUTIF
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja—selanjutnya disebut UU Cipta
Kerja—adalah instrumen hukum yang mengubah,
menambah, dan menghapus beberapa ketentuan
dalam 79 Undang-Undang. Beberapa undangundang yang diubah, ditambah, dan dihapus
ketentuannya, setidak-tidaknya terdiri atas
lima undang-undang yang perubahannya
berpengaruh terhadap model tata kelola sawit.
Adapun lima undang-undang tersebut adalah: (i)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan; (ii) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup;
(iii)
Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutanl (iv)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; dan (v) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Politik internasional juga memberikan pengaruh
terhadap tata kelola sawit di Indonesia. Beberapa
instrumen politik internasional tersebut antara
lain: (i) Renewable Energy Directive (RED); (ii) Due
Diligence on Forest Risk Commodities (UK’s Due
Diligence); (iii) Renovation Wave the European
Green Deal (EU Due Dilligence); (iv) Referendum
Boikot Sawit di Swiss. Apabila keempat instrumen
politik internasional tersebut disimplifikasi
dan dicari pokok pikirannya, tampak empat ide
yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan
tata kelola sawit, khususnya penyelesaian sawit
di Kawasan Hutan. Empat ide tersebut antara
lain: (i) persoalan legalitas, mulai dari legalitas
lahan, legalitas dalam pengelolaannya, hingga
legalitas dalam pengelohan sawit; (ii) tingkat
produktifitas sawit, sebagai tindak lanjut atas
pembatasan penanaman tanaman yang dianggap
berisiko terhadap lingkungan; (iii) keberlanjutan
sawit, sebagai program lanjutan untuk menjaga
produktifitas sawit dan konservasi lingkungan;
dan (iv) risiko lingkungan.
Apabila empat pokok pikiran dari beberapa
instrumen
politik
internasional
tersebut
disandingkan dengan perubahan model tata
kelola sawit dalam UU Cipta Kerja, secara
langsung ataupun tidak langsung, terlihat
beberapa peluang sekaligus ancaman terhadap
penyelesaian sawit di Kawasan Hutan. Peluang
dan ancaman tersebut disajikan dalam bentuk
pendapat dan nasihat hukum di bawah ini.
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Pengukuhan Kawasan Hutan
Tidak
menyelesaikan
masalah
dalam
pengukuhan kawasan hutan. Pelaksanaannya
juga berpotensi tidak transparan dan
multiinterpretatif.
Nasihat Hukum
Merinci indikator “daerah yang strategis” dan
“kondisi fisik daerah aliran sungai dan/atau
pulau” dalam Peraturan Pemerintah.

Risiko Lingkungan
Tidak ada “bentuk kewajiban” pemeliharaan
lingkungan sampai diterbitkan Peraturan
Pemerintah yang menjelaskan dan merincinya.
Nasihat Hukum
Memasukkan bentuk kewajiban pemeliharaan
fungsi leingkungan hidup yang berkaitan
dengan Perizinan Berusaha di sektor
perkebundan dalam Peraturan Pemerintah.

Perhutanan Sosial
Sawit masih dilarang dalam Perhutanan Sosial
sepanjang ketentuan pelarangan tersebut
belum diubah dalam Peraturan Pemerintah.
Nasihat Hukum
Memanfaatkan ketentuan dalam Pasal 29B UU
Kehutanan pasca perubahan untuk mengubah
ketentuan yang melarang sawit di areal hak
perhutanan sosial.
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Kesejahteraan Petani Sawit
Luas areal perkebunan petani yang diperoleh
dari alokasi lahan Perusahaan Perkebunan
terjamin melalui mekanisme plasma.
Pola kemitraan yang didasarkan pada UU
Penanaman Modal berpotensi tidak dilakukan.
Nasihat Hukum
Menegaskan
kembali
keharusan
bagi
penanaman modal asing untuk melakukan
kemitraan dengan pelaku usaha perkebunan
dalam negeri.

Langkah Pencegahan Kerusakan Hutan
NSPK diharpkan menjadi acuan yang dapat
menyinkronkan program pencegahan kerusakan
hutan.
Nasihat Hukum
Membuat NSPK yang bernuansa pencegahan
kerusakan hutan yang memuat:
• Hubungan dampak pelanggaran dengan
Perizinan Berusaha;
• Hubungan instansi lingkungan dengan
instansi pemberi Perizinan Berusaha jika
terjadi palanggaran lingkungan;
• Transparansi dan akuntabilitas sistem
untuk melacak pelanggaran lingkungan
yang tidak dilakukan penindakan;
• Akuntabilitas pengawasan dan pelanggaran
lingkungan;
• Mekanisme pengajuan keberatan atau
pengaduan bagi masyarakat.

Benih Tanaman Perkebunan
yang Berasal Dari Luar Negeri
Impor benih sawit dan pengedarannya
cenderung mudah dilakukan.

Penyusunan dan Pengujian Amdal
Tidak menyelesaikan masalah lingkungan
karena mereduksi partisipasi publik dan ahli
yang indipenden
Nasihat Hukum
• Merevisi ketentuan Pasal 63 ayat (2)
huruf i UU PPLH pasca perubahan
dengan menambah klausul “Perizinan
Berusaha” sebagai instrumen pembinaan
dan pengawasan di samping ketentuan
peraturan perundang-undangan.
• Merevisi ketentuan Pasal 39 UU PPLH
dengan kembali memasukkan frasa “wajib”
atau “harus” dalam melakukan diseminasi
informasi terkait penerbitan perizinan
berusaha.
• Merevisi ketentuan Pasal 39 UU PPLH
dengan kembali memasukkan frasa
“setiap permohonan”, agar setiap orang
mengetahui bahwa di lokasinya akan
dilakukan kegiatan dan/atau usaha.

Penataan Kawasan Hutan dan Lahan
Perkebunan
Masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di
sekitar kawasan hutan mendapatkan jaminan
hak dan perlindungan dalam pengelolaan
hutan.
Nasihat Hukum
Sosialisasi tentang tindakan yang diperbolehkan
dan dilarang terkait pengelolaan hutan kepada
masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau
di sekitar kawasan hutan untuk menghindari
mispersepsi terhadap pengecualian penjatuhan
sanksi.

Nasihat Hukum
Merinci ketentuan tentang mekanisme penerbitan
perizinan berusaha untuk pengedaran varietas
yang berasal dari luar negeri.
5

Penetapan Jenis Usaha
Persyaratan usaha yang dibebankan berpotensi
tidak proporsional karena penetapan jenis
usaha dilakukan dengan indikator yang belum
jelas, fleksibel, dan multiinterpretatif.
Nasihat Hukum
Memberikan indikator yang jelas terhadap
jenis usaha yang “tidak berdampak penting
terhadap lingkungan” dan jenis usaha yang
“berisiko rendah” dalam Peraturan Pemerintah.

Penegakan Hukum Lingkungan
Terdapat inkonsistensi pengaturan sanksi.
Nasihat Hukum
Membuat sanksi yang
penormaan yang dipakai.

sesuai

dengan

Produk Hukum yang Cacat
Dihapuskannya kanal gugatan di PTUN dan
kewajiban Pejabat menolah permohonan
yang tidak dilengkapi Amdal berpotensi
melahirkan produk hukum yang cacat.

Pengelolaan Dana Perkebunan
Praktik pengelolaan dana perkebunan perlu
pengaturan yang jelas dan proporsional untuk
mencegah pengalokasian dana yang tidak
tepat.
Nasihat Hukum
Mengalokasikan dana perkebunan kelapa sawit
untuk penelitian di bidang pemuliaan tanaman
agar menciptakan varietas unggul modern
yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan.

Penetapan Batas Luas Maksimum
dan Minimum Lahan Perkebunan
Penetapan
dilakukan
dengan
tidak
memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan, sehingga berpotensi melahirkan
masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Nasihat Hukum
Memperhatikan hubungan dampak pelanggaran
dengan Perizinan Berusaha dan memperjelas
hubungan antara instansi lingkungan dengan
instansi pemberi Perizinan Berusaha jika terjadi
palanggaran lingkungan;
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Nasihat Hukum
Membuat mekanisme pengajuan keberatan
atau pengaduan bagi masyarakat atas
terbitnya Perizinan Berusaha.
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A.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja—selanjutnya disebut UU Cipta
Kerja—adalah instrumen hukum yang dibentuk
oleh Pemerintah untuk mencapai dua hal: (i)
deregulasi; dan (ii) peningkatan ekosistem
investasi. Dua hal tersebut disampaikan oleh
Presiden Joko Widodo pertama kali dalam pidato
pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden
Republik Indonesia untuk kedua kalinya pada
Minggu, 20 Oktober 2019. Pada intinya—dalam
pidato tersebut—Presiden menginginkan adanya
sebuah konsep hukum perundang-undangan
yang dapat merampingkan regulasi dan
menyederhanakan peraturan. Tujuannya adalah
agar regulasi-regulasi yang ada di Indonesia lebih
tepat sasaran (kompas.com, 2020).
Fenomena yang melatarbelakangi Presiden
mengutarakan keinginannya adalah rumitnya
kegiatan investasi di Indonesia. Kerumitan
tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu
perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan
aspek lainnya yang berhubungan dengan
investasi. Selain itu, pada periode pertama
kepemimpinannya, Presiden Jokowi belum puas
dengan pertumbuhan investasi di Indonesia,
meskipun pada praktiknya angka pertumbuhan
ekonomi setiap tahunnya mengalami peningkatan
(ekonomi.okezone.com, 2020).
Sebelum menyampaikan ide Omnibus Law,
Presiden Joko Widodo—di bawah Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Darmin
Nasution—mengeluarkan 16 paket kebijakan
ekonomi. Poin utama dari paket kebijakan tersebut
adalah memberi kemudahan bagi investor. Teknis
pelaksanaannya menyasar pada penyederhaan
perizinan pertanahan untuk kegiatan penanaman
modal, hingga menetapkan formulasi Upah
Minimum Provinsi (UMP). Tetapi, iklim investasi
juga tidak mengalami perubahan yang signifikan,
karena para investor masih mengeluhkan hal yang
sama, khususnya berkaitan dengan perizinan.
Mekanisme Online Single Submission (OSS) juga
tidak mampu menyelesaikan masalah karena
perizinan di daerah masih berbeli-belit dan
terdapat mekanisme perizinan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah yang tidak
sejalan (nasional.kontan.co.id, 2019).
Permasalahan-permasalahan tersebut membuat
Indonesia—berdasarkan laporan Ease of Doing
Business 2020—berada di peringkat 73 dari 190

negara. Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo
menargetkan Indonesia naik ke peringkat 50.
Tetapi, laporan Ease of Doing Business menjadikan
tingkat kemudahan berinvestasi sebagai salah satu
indikator penilaian dan pemeringkatan tersebut.
Maka dari itu, apabila Presiden Joko Widodo
menginginkan Indonesia naik ke peringkat 50,
permasalahan yang menghambat kemudahan
investasi di Indonesia harus diperbaiki. Maka dari
itu, UU Cipta Kerja dibuat untuk dimaksudkan
sebagai sarana pemberian kemudahan investasi
sekaligus membantu pemerintah membiayai
kegiatan pembangunan dalam negeri.
Keinginan Presiden untuk menaikkan peringkat
Indonesia di mata dunia dengan memberikan
kemudahan investasi, sebaiknya tidak dilihat dan
dipahami secara parsial. Memang harus diakui
bahwa investasi memberikan—paling tidak—5
manfaat, yaitu: (i) memperoleh modal baru untuk
membantu pemerintah membangun infrastruktur;
(ii) membuka lapangan kerja; (iii) kemajuan
bidang tertentu; (iv) meningkatkan pemasukan
negara; dan (v) perlindungan negara, tetapi
apakah peningkatan investasi dilakukan dengan
memperhatikan keseimbangan aspek sosial,
budaya, dan lingkungan dengan aspek ekonomi
dan melihat masyarakat sebagai subjek yang juga
dapat ikut serta dalam kegiatan investasi tersebut,
khususnya investasi di sektor perkebunan sawit?
Berdasarkan fakta demikian, laporan ini melihat
dan memaparkan beberapa hal, diantaranya:
1. Peluang dan ancaman penataan sawit rakyat
di kawasan hutan
2. Kompatibilitas pengaturan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dengan legalitas lahan, produktifitas dan
keberlanjutan perkebunan sawit, dan risiko
lingkungan.

B.

KERANGKA KERJA

Demi memberikan panduan dalam penyusunan
strategi dan langkah hukum penyelesaian sawit
di kawasan hutan, perlu kiranya disampaikan
susunan kerangka kerja (framework) yang
jelas tahapan-tahapannya. Kerangka kerja ini
merupakan langkah-langkah yang dilakukan
dalam penyelesaian masalah yang dibahas.
Adapun kerangka kerja yang digunakan adalah
sebagai berikut:
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1. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah adalah proses penentuan
masalah yang juga merupakan suatu proses
penelitian. Proses ini menentukan objek
penelitian yang akan diteliti lalu menetapkan
masalah yang ingin dianalisis pada objek
penelitian. Penentuan metode yang digunakan
untuk menganalisis juga ditentukan pada tahap
ini.
Objek penelitian ini adalah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja—
selanjutnya disebut UU Cipta Kerja. Penelitian
difokuskan pada analisis untuk mendapatkan
gambaran model pengaturan UU Cipta Kerja
dan pengaruhnya terhadap tata kelola sawit,
khususnya penyelesaian sawit di Kawasan
Hutan.
2. Penelitian Hukum (Legal Research)
Tahap penelitian hukum adalah tahap penelitian
yang
dilakukan
untuk
mengumpulkan,
mengidentifikasi,
membandingkan,
dan
menganalisis segala dokumen, kebijakankebijakan, dan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan tata kelola sawit.
Substansi
dokumen,
kebijakan-kebijakan,
dan peraturan perundang-undangan tersebut
diidentifikasi, dibandingkan, dan dianalisis guna
menemukan model tata kelola sawit di Indonesia
sebelum dan sesudah terbitnya UU Cipta Kerja.
Selanjutnya ditentukan peluang dan tantangan
penyelesaian sawit di Kawasan Hutan.
3. Pendapat Hukum (Legal Opinion)
Tahap pendapat hukum adalah tahap penelitian
yang memberikan pendapat hukum sehubungan
dengan peluang dan tantangan penyelesaian
sawit di Kawasan Hutan. Pendapat hukum
disampaikan berdasarkan hasil identifikasi,
perbandingan, dan analisis atas susbtansi
dokumen, kebijakan-kebijakan, dan peraturan
perundang-undangan yang telah dikumpulkan,
diidentifikasi, dibandingkan, dan dianalisis.
4. Nasihat Hukum (Legal Advice)
Tahap nasihat hukum adalah tahap penelitian
yang memberikan saran-saran secara langsung
berkaitan dengan penyelesaian sawit di
Kawasan Hutan.
10

C.

LANDASAN BERPIKIR

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 merupakan pasal
yang menjadi basis pengelolaan bernegara.
Pasal tersebut menyebutkan bahwa negara,
terutama pemerintah, adalah pihak yang
bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Tanggungjawab yang dibebankan kepada
Pemerintah merupakan konsekuensi logis dari
prinsip perlindungan hak asasi manusia, dimana
perlindungan hak asasi manusia menjadi salah
satu indikator berdirinya negara hukum, baik itu
negara hukum dengan tradisi civil law, commom
law, atau negara hukum pancasila.
Perlindungan hak asasi manusia identik dengan
upaya perwujudan kesejahteraan. Sebab,
salah satu ide dalam pembukaan UUD 1945
melekatkan visi bernegara kepada Pemerintah
sebagai salah satu bentuk kewajiban
yang harus dijalankan, yang salah satunya
adalah “memajukan kesejahteraan umum”.
Kesejahteraan merupakan cermin kualitas dan
kepuasan hidup seseorang. Kualitas tersebut
diukur melalui keberpihakan Pemerintah dalam
memberikan fasilitas untuk digunakan oleh
masyarakat sebagai sarana untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.
Ukuran kesejahteraan tidak tunggal, sebab
umumnya kesejahteraan hanya diukur melalui
kesejahteraan materi—sebagaimana yang selalu
direpresentasikan dalam laporan pendapatan
per kapita—melainkan terdapat beberapa
ukuran kesejahteraan sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
yaitu terpenuhinya kebutuhan material,
spiritual, dan sosial warga negara. Tujuannya
agar warga negara dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya.
UUD 1945 menyebutkan beberapa hak yang
melekat kepada setiap orang yang harus
difasilitasi pemenuhannya oleh Pemerintah,
diantaranya: (i) Pasal 28C ayat (1) UUD 1945
yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
umat manusia; (ii) Pasal 28H ayat (1) UUD
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1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta
berhak mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat; dan (iii) Pasal 28H ayat (4) UUD
1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil secara sewenangwenang oleh siapapun.

Sementara keinginan selalu berkembang seiring
perubahan zaman. Maka dari itu, masih banyak
faktor lain yang memiliki determinasi terhadap
kondisi suatu negara, yang nantinya dapat
dilihat melalui hukum. Salah satu faktornya
adalah faktor politik.
Politik merupakan suatu bidang dalam
masyarakat yang bertugas memilih suatu sarana
atau pranata untuk mencapai suatu tujuan.
Dalam hukum, akan ditemukan persoalan yang
serupa dimana legislator akan menentukan suatu
pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang
hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut.
Dari sini terlihat bahwasannya politik merupakan
salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya
dinamika dan perubahan hukum, karena hukum
diarahkan kepada ius constituendum.1

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, ketiga
pasal tersebut berkorelasi dengan kewajiban
negara untuk melindungi hak-hak pekebun
sawit, khususnya pekebun kelapa sawit
berskala kecil. Pekebun kelapa sawit berskala
kecil—umumnya memiliki lahan yang terlalu
luas dan dikelola secara mandiri—sangat
bergantung kepada tingkat produktifitas sawit,
keberlanjutan produksi sawit, dan legalitas
kebun yang dimilikinya. Tiga kebutuhan tersebut
berkelindan dengan kualitas tandan buah segar
yang dihasilkan, perlindungan terhadap hak
atas kebunnya, dan sustainabilitas pendapatan
pekebun kelapa sawit skala kecil.

Determinasi politik atas hukum ini disebabkan
oleh subsistem politik yang mempunyai
konsentrasi energi yang lebih besar daripada
hukum. Kekuatan konsentrasi energi politik
yang besar tersebut memberikan alasan yang
cukup untuk memberikan pemakluman adanya
konstatasi, bahwa seringkali otonomi hukum
terbuka lebar untuk diintervensi oleh politik,
mulai dari pembuatannya hingga pada taraf
implementasinya. Maka dari itu, tidak salah
apabila dikatakan bahwa untuk memahami
sebuah sistem hukum harus damati dari
bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang
diberikan orang atau kelompok kepada hukum.

Meskipun demikian, pemberian hak kepada
pekebun kelapa sawit tetap harus diimbangi
dengan pelaksanaan kewajiban. Setiap kegiatan
usaha, terutama perkebunan kelapa sawit, pasti
memiliki dampak terhadap lingkungan. Sebab,
lahan yang dipakai untuk perkebunan kelapa
sawit umumnya diperoleh dengan mengkonversi
dan pembukaan hutan, tentu saja hal tersebut
berpengaruh terhadap kelestarian ekosistem
hutan. Maka dari itu, setiap pelaku usaha,
termasuk pekebun kelapa sawit, diharuskan
memperhatikan
aspek-aspek
konservasi
lingkungan dalam pengelolaan perkebunan
sawit. Tujuannya adalah menjaga lingkungan
dari kerusakan lingkungan—dimana hal ini juga
menjadi bagian dari hak asasi manusia—dan
menjaga sustainabilitas perkebunan kelapa
sawit.

Berdasarkan
determinasi
politik
atas
pengelolaan suatu negara melalui hukum,
dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan
suatu negara sangat dipengaruhi oleh beberapa
hal, yaitu: (i) perkembangan politik dalam dan
luar negeri; (ii) kinerja kelembagaan dan tata
kelolanya; dan (iii) tingkat partisipasi masyarakat.
Dalam konteks perkebunan sawit, faktor politik
internasional memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap rencana pengelolaan sawit.
Misalnya aturan Kebijakan Energi Terbarukan
(Renewable Energy Directive /RED) II yang
dianggap akan berdampak langsung pada
industri kelapa sawit Indonesia.

2. Determinasi Faktor Internal dan Eksternal
Untuk mengetahui kondisi suatu negara,
instrumen yang harus dilihat tidak dapat hanya
terbatas pada akibat atau implikasi sebuah
regulasi dan/atau kebijakan, tapi juga harus
melihat perkembangan lain yang terjadi di
dalam negeri dan luar negeri. Meskipun regulasi
dan/atau kebijakan merupakan instrumen yang
penting, tapi keduanya bukan faktor tungga yang
menentukan kondisi dan arah pengelolaan suatu
negara ke depan. Regulasi dan/atau kebijakan
merupakan kristalisasi dari berbagai keinginan.

Aturan RED II diundangkan pada 2018 dan
kemudian pada Maret 2019, Komisi UE
mengeluarkan Regulasi Komisi EU yang
1

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet V, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2000), hlm. 352.
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mengaitkan biofuel dengan perubahan
penggunaan lahan secara tak langsung (Indirect
Land Use Change/ILUC). Dalam dokumen
tersebut dinyatakan bahwa ILUC terjadi jika
dalam proses produksi biofuel menyebabkan
areal pangan berkurang karena terkonversi ke
tanaman biofuel, memicu terjadinya konversi
hutan atau lahan sehingga menyebabkan
peningkatan emisi. Berdasarkan dokumen
tersebut, sawit menjadi salah satu tanaman
komoditas perkebunan yang dianggap sebagai
komoditas bahan bakar nabati yang tidak
berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap
perusakan hutan atau ILUC.
Demi menanggapi RED II, Pemerintah
Indonesia akhirnya membentuk FoKSBI (Forum
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) untuk
memperkuat kerja sama berbagai pihak.2
Adapun tujuannya adalah untuk mempercepat
pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di
Indonesia melalui peningkatan kerja sama para
pemangku kepentingan, yaitu pemerintah,
pelaku usaha (pengusaha dan pekebun),
asosiasi, serta organisasi sosial kemasyarakatan.
Melalui FoKSBI, Rencana Aksi Nasional Kelapa
Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) dirumuskan.
Rencana aksi ini nanti akan dituangkan dalam
sebuah dokumen yang harus dijadikan dokumen
acuan bagi berbagai pemangku kepentingan
dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan
kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.
Komponen yang yang harus ada dalam RAN
KSB adalah penguatan data, koordinasi,
dan infrastruktur; peningkatan kapasitas
dan kapabilitas pekebun; pengelolaan dan
pemantauan lingkungan; tata kelola perkebunan
dan penanganan sengketa; serta pelaksanaan
sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil)
dan akses pasar.

D.

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematikan penulisan dan pembahasan laporan
ini dibagi ke dalam lima bagian. Bagian I merupakan
pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan
beripikir, dan sistematikan pembahasan. Latar
belakang bertujuan melihat asal muasal munculnya
masalah sekaligus memaparkan arah penulisan
laporan.
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Landasan berpikir memaparkan dasar teori yang
dijadikan alat untuk menganalisis permasalahan
yang telah diidentifikasi. Sistematika penulisan
mengulas kerangka pembahasan dan urgensinya.
Bagian II membahas tentang gambaran umum
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja yang dibagi ke dalam dua sub-bahasan.
Sub-bahasan pertama berbicara tentang politik
hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan sub-bahasan kedua
berbicara tentang materi muatan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
berkaitan dengan penyelesaian sawit rakyat
di kawasan hutan, yaitu: (i) Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (ii)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup; (iii) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutanl (iv) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan (v)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan.
Kedua sub-bahasan tersebut bertujuan melihat
model pengaturan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibandingkan
dengan lima undang-undang terkait dan
memaparkan analisis singkat mengenai dampak
perubahannya
Bagian III berbicara tentang pertautan antara
materi muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dengan beberapa
instrumen politik perdagangan internasional.
Tujuannya untuk melihat hal apa saja yang menjadi
pokok pikiran dari instrumen politik perdagangan
internasional tersebut yang kemudian dicocokkan
dengan model pengaturan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Bagian IV berisi pendapat dan nasihat hukum atas
hasil identifikasi peluang dan tantangan terhadap
penataan sawit di kawasan hutan berdasarkan
model pengaturan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagian V berisi
penutup.

2

Siaran Pers Biro Hubungan Masyrakat, Kementerian Perdagngan,
Indonesia Siap Hadapi Aturan RU-RED II di WTO, https://www.
kemendag.go.id/storage/files/2019/10/08/indonesia-siaphadapi-aturan-eu-red-ii-di-wto-id0-1570509010.pdf. Akses
pada Sabtu, 14 November 2020.
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BAGIAN II
GAMBARAN UMUM DAN
MATERI MUATAN UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA

14
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A. POLITIK HUKUM UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA (UU CIPTA
KERJA)
Politik hukum UU Cipta Kerja bermula
sejak Pemerintah berkeinginan melakukan
penyederhaan undang-undang yang menghambat
penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menenganh (UMKM).
Keinginan Pemerintah tersebut dilatarbelakangi
oleh dinamika perubahan global yang perlu
diproses dengan cepat dan tepat. Tujuannya adalah
untuk memberikan pertumbuhan yang signifikan
dalam
pertumbuhan
ekonomi
Indonesia.3
Maka dari itu, UU Cipta Kerja sejatinya ingin: (i)
menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana,
dan responsif terhadap pertumbuhan ekonomi;
dan (ii) mengembangkan sistem hukum yang
kondusif dengan cara menyinkronkan undangundang melalui satu undang-undang.4
Konsideran UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa
UU Cipta Kerja bertujuan untuk mewujudkan
tujuan pembentukan Pemerintahan Negara dan
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah
berharap terjadi penerapan tenaga kerja yang
seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin
kompetitif dan tuntuan globalisasi ekonomi. Maka
dari itu, beberapa undang-undang yang materinya
berkaitan dengan cipta kerja yang masih tersebar
di berbagai undang-undang harus disinkronkan ke
dalam satu undang-undang.
Selain melihat persoalan penyebaran materi cipta
kerja di beberapa undang-undang, Pemerintah
juga berkeinginan mempersingkat jalur birokrasi.
Sebab, selama ini Pemerintah menganggap jalur
birokrasi yang panjang telah melahirkan kerumitan
perizinan yang pada akhirnya menghambat
investasi karena tingginya potensi korupsi di sektor
perizinan. Padal tahun 2018 KPK mengeluarkan
laporan, dimana laporan tersebut menyebutkan
bahwa pelayanan administrasi oleh birokrasi
adalah hambatan berusaha yang paling besar di
Indonesia. Suap, pemerasan, konlik kepentingan,
maupun state capture corruption adalah bentuk
perilaku koruptif yang senantiasa mengganggu
proses terbitnya izin dan menghambat investasi.

3
4

Dari
beberapa
permasalahan
tersebut,
Pemerintah menarik beberapa kewenangan
yang pernah dibagi kepada Pemerintah Daerah.
Meskipun pembagian tersebut adalah salah satu
bentuk aplikasi semangat reformasi 1998, tetapi
Pemerintah tetap menarik kembali kewenangan
tersebut dengan maksud memangkas birokrasi
perizinan. Alasan lain yang digunakan Pemerintah
untuk memangkas jalur birokrasi dan mengambil
kembali kewenangan daerah adalah selama
ini izin yang berbelit membebani dunia usaha
dan konsumen, misalnya terdapat duplikasi
persyaratan di berbagai level pemerintahan
yang berujung pada meningkatnya biaya dari
penerapan regulasi tersebut. Kemudian tujuannya
adalah mengurangi kinerja regulator dengan
mengalokasikan sumber daya terbatas untuk
inisiatif yang tidak mencapai pengurangan risiko
yang sepadan.
UU Cipta Kerja memberikan gambaran bahwa
Pemerintah, pada dasarnya, dapat melakukan
kontrol terhadap segara risiko yang terjadi dalam
dunia usaha dengan menetapkan peraturan
dan standar untuk melakukan suatu kegiatan
usaha. Dengan standar tersebut diharapkan
Pemerintah dapat mengidentifikasi probabilitas
terjadinya risiko dengan menetapkan jenis
perizinan yang wajib dimiliki oleh suatu kegiatan
usaha. Penetapan jenis perizinan tersebut
juga dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan
kuantitas inspeksi yang harus dilakukan dalam
rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha.
Pada intinya, Pemerintah ingin menggeser
perizinan yang menggunakan konsep dengan
pendekatan regulasi (license approach) menjadi
pendekatan berbasis risiko (risk based approach).
Dengan menerapkan perizinan yang berbasis risiko,
Pemerintah dapat menetapkan acuan penetapan
jenis perizinan berusaha yang disertai dengan
pelaksanaan kontrol yang efektif. Harapannya, UU
Cipta Kerja dapat menyederhanakan mekanisme
perizinan berusaha dan pada akhirnya akan
memberikan manfaat bagi perekonomian, sosial,
dan lingkungan.

Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja, hlm. 1.
Nur Aini, “Jokowi Minta MK Dukung Omnibus Law”, https://republika.co.id/berita/q4tfmk366/nasional/umum/20/01/28/q4syac382jokowi-minta-mk-dukung-omnibus-law. Akses pada Sabtu, 14 Februari 2020.
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B. MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA (UU CIPTA KERJA)
Materi muatan yang dipaparkan dalam sub-bab di bawah ini adalah 5 undang-undang yang terkait dengan
penataan sawit di kawasan hutan, yaitu: (i) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
(ii) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (iii)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutanl (iv)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan (v) Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
1. Pertautan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
UU Cipta Kerja

UU Kehutanan

Pasal 15
Pasal 15
(1) Pengukuhan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam
(1) Pengukuhan kawasan hutan
Pasal 14 dilakukan melalui proses:
sebagaimana dimaksud dalam
a. penunjukan kawasan hutan;
Pasal 14 dilakukan melalui
b. penataan batas kawasan hutan;
proses sebagai berikut:
c. pemetaan kawasan hutan; dan
a. penunjukan kawasan hutan;
d. penetapan kawasan hutan.
b. penataan batas kawasan
(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada
hutan;
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang
c. pemetaan kawasan hutan;
wilayah.
dan
(3) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memanfaatkan
d. penetapan kawasan hutan.
teknologi informasi dan koordinat geografis atau satelit.
(2) Pengukuhan kawasan hutan
(4) Pemerintah Pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan
sebagaimana dimaksud pada
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
ayat (1) dilakukan dengan
daerah yang strategis.
memperhatikan rencana tata
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas percepatan
ruang wilayah.
pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dampak Perubahan:
Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Kehutanan, baik sebelum ataupun sesudah perubahan, tidak mengalami
perubahan norma. Sehingga untuk implementasi keduanya tidak akan mengalami perubahan.
Tetapi, perlu ditelisik kembali masalah-masalah yang muncul dalam penerapan kedua pasal tersebut.
Pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dengan penunjukan kawasan hutan telah melahirkan banyak
konflik horizontal karena penunjukan kawasan hutan—yang notabennya adalah langkah pertama untuk
pengukuhan kawasan hutan—dilakukan dengan tidak transparan.
Prof. Sudarsono Soedomo dalam presentasinya yang berjudul “Kebun Sawit Rakyat Dicaplok ‘Kawasan
Hutan’” dan Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono dalam presentasinya “Kepastian Hukum Perkebunan Sawit
Rakyat: Antara Regulasi dan Implementas” yang dipresentasikan dalam kegiatan Zona Ngopi HICON
tanggal 24 Agustus 2020, mengatakan bahwa proses pengukuhan kawasan hutan banyak dilakukan
dengan tidak transparan. Akhirnya, banyak perkebunan rakyat yang sebenarnya tidak masuk dalam
kawasan hutan menjadi masuk dalam kawasan hutan. Masalah ini melahirkan anggapan bahwa Pemerintah
telah melakukan penyorobotan tanah secara legal atas kebun masyarakat. Kini, permasalahan dirasa akan
semakin kompleks karena UU Cipta Kerja menambah frasa “daerah yang strategis”.
UU Cipta Kerja tidak memberikan definisi “daerah yang strategis” tersebut, sehingga Pemerintah
mempunyai hak—atau yang biasa disebut sebagai diskresi—untuk menentukan kawasan yang dianggap
strategis. Pasal ini sebenarnya memiliki niat yang baik untuk menyegerakan pengukuhan kawasan hutan
untuk menyelenggarakan rehabilitasi hutan. Tetapi dengan praktik pengukuhan kawasan hutan yang tidak
transparan, rencana rehabilitasi hutan ini dikhawatirkan akan semakin menguatkan praktik penyerobotan
lahan perkebunan masyarakat secara legal.
16
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UU Cipta Kerja
Pasal 18
(1) Pemerintah Pusat menetapkan dan
mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan
dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran
sungai, danf atau pulau guna pengoptimalan
manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat
ekonomi masyarakat setempat.
(2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang
harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik
dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan
hutan yang harus dipertahankan ialah termasuk
pada wilayah yang terdapat proyek strategis
nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UU Kehutanan
Pasal 18
(1) Pemerintah menetapkan dan
mempertahankan kecukupan luas kawasan
hutan dan penutupan hutan untuk setiap
daerah aliran sungai dan atau pulau, guna
optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat
sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat
setempat.
(2) Luas kawasan hutan yang harus
dipertahankan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) minimal 30 % (tiga puluh
persen) dari luas daerah aliran sungai
dan atau pulau dengan sebaran yang
proporsional.

Dampak Perubahan:
Poin krusial pasal ini terletak pada dihapuskannya ketentuan batas minimal luas kawasan hutan yang harus
dipertahankan untuk mengoptimalkan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat.
Sebelumnya luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal seluas 30% dari luas daerah aliran
sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Tetapi, UU Cipta Kerja menghapus ketentuan
tersebut.
UU Cipta Kerja menjadikan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau sebagai
indikator tunggal dalam menentukan luas minimal kawasan hutan yang harus dipertahankan. Sayangnya,
UU Cipta Kerja tidak memberikan definisi atau poin turunan dari indikator tersebut, sehingga Pemerintah
berhak menafsirkan kondisi fisik daerah aliran sungan dan/atau pulau untuk dijadikan dasar penentuan
luas minimal kawasan hutan yang harus dipertahankan.
Dengan tidak dijelaskannya indikator tersebut dan ketidakpastian penafsiran pemerintah, paling tidak
ada 3 (tiga kemungkinan) dalam penerapannya.Pertama, hasil penilaian pemerintah terhadap kondisi
fisik daerah aliran sungai dan/atau pulau, Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan kurang dari 30%.
Kedua, hasil penilaian pemerintah terhadap kondisi fisik daerah aliran sungai dan/atau pulau, Pemerintah
menetapkan luas kawasan hutan seluas 30%.Ketiga, hasil penilaian pemerintah terhadap kondisi fisik
daerah aliran sungai dan/atau pulau, Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan lebih dari 30%.
Konsekuensi dari kemungkinan-kemungkinan tersebut antara lain: (i) penetapan minimal kawasan hutan
berpotensi tidak proporsional, sebab besar kemungkinannya daerah yang daerah aliran sungai dan/atau
pulaunya ditetapkan kawasan hutannya kurang dari 30%, karena menganggap kondisi tersebut masih
produktif untuk dilakukan kegiatan usaha perkebunan, dan sebaliknya; (ii) untuk daerah yang ditetapkan
kawasan hutannya kurang dari 30%, akan menemui tantangan penerapan program perhutanan sosial
dan reforma agraria.5

5

Lembar Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja, (Forest Digest: 2020), hlm. 16.
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UU Cipta Kerja
Pasal 19
(1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dengan mempertimbangkan hasil penelitian
terpadu.
(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan
peruntukan kawasan hutan dan perubahan
fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

UU Kehutanan
Pasal 19
(1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan
hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan
didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
(2) Perubahan peruntukan kawasan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berdampak penting dan cakupan yang luas
serta bernilai strategis, ditetapkan oleh
Pemerintah dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
(3) Ketentuan tentang tata cara perubahan
peruntukan kawasan hutan dan perubahan
fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Dampak Perubahan:
Rambu utama Pemerintah Pusat dalam melakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, pasca
perubahan, hanya mempertimbangkan hasil penelitian terpadu. Sebelumnya, perubahan peruntukan dan
fungsi kawasan hutan harus mendasarkannya kepada penelitian terpadu. Frasa “mempertimbangkan”
dan “didasarkan” memiliki kekuatan yang berbeda.
“Mempertimbangkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai memikirkan baik-baik
untuk menentukan atau memutuskan sesuatu.6 Sedangkan “didasarkan” berarti menjadi dasar, asas,
pokok.7 Dari kedua definisi tersebut terlihat bahwa frasa “didasarkan” memiliki makna yang lebih kuat
dibandingkan dengan “mempertimbangkan”.
Dalam hal penerapan Pasal a quo pasca perubahan, hasil penelitian terpadu hanya dijadikan bahan untuk
memikirkan keputusan yang akan diambil. Bisa jadi, hasil penelitian terpadu tidak digunakan sama sekali
untuk mengambil keputusan perubahan peruntukan hutan. Berbeda halnya dengan Pasal a quo sebelum
perubahan dimana hasil penelitian terpadu dijadikan dasar atau pokok untuk perubahan peruntukan
hutan.
Perubahan peruntukan hutan yang didasarkan pada hasil penelitian terpadu akan menghasilkan dampakdampak yang terukur dan telah memiliki langkah mitigasi yang teruji. Sehingga apabila terjadi dampak
terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan peruntukan hutan, pemerintah bisa mengambil
langkah strategis dan cepat.
Selain itu, penghapusan ketentuan tentang pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perubahan
peruntukan Kawasan Hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis
dirasa akan menafikkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
Fungsi pengawasan seharusnya sudah dilakukan, bahkan sebelum perubahan peruntukan kawasan hutan
dilakukan. Misalnya melalui rencana tata ruang. Tetapi, penghapusan ketentuan ini berpotensi melahirkan
tindakan kesewenang-wenangan Pemerintah (Eksekutif) dalam merubah peruntukan kawasan hutan
dengan dalih investasi.

6
7
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https://typoonline.com/kbbi/mempertimbangkan. Akses pada Senin, 16 November 2020.
https://typoonline.com/kbbi/mendasarkan. Akses pada Senin, 16 November 2020.
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UU Cipta Kerja

UU Kehutanan

Pasal 26
Pasal 26
(1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa
(1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa
lingkungan, dan pemungutan hasil hutan
lingkungan, dan pemungutan hasil hutan
bukan kayu.
bukan kayu.
(2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana
(2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
melalui pemberian izin usaha pemanfaatan
pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa
Pusat
lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan
bukan kayu.

Pasal 27
Pasal 27
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana
Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat
a. perorangan;
diberikan kepada:
b. koperasi;
a. perorangan,
c. badan usaha milik negara, atau
b. koperasi.
d. badan usaha milik daerah.
(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan
e. badan usaha milik swasta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2), dapat diberikan kepada:
a. perorangan,
b. koperasi,
c. badan usaha milik swasta Indonesia,
d. badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah.
(3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2), dapat diberikan kepada:
a. perorangan,
b. koperasi
Pasal 28
Pasal 28
(1) Pemanfaatan Hutan Produksi dapat berupa
(1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa
lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan
lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan
bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan
bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan
kayu dan bukan kayu.
kayu dan bukan kayu.
(2) Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana
(2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan
dimaksud ayat (1) dengan pemberian Perizinan
melalui pemberian izin usaha pemanfaatan
Berusaha dari Pemerintah Pusat
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa
lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil
hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan
bukan kayu.
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Pasal 28
Pasal 28
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana
Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat
a. perseorangan;
diberikan kepada:
b. koperasi;
a. perorangan,
c. badan usaha milik negara;
b. koperasi.
d. badan usaha milik daerah; atau
(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan
e. badan usaha milik swasta.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(2) dapat diberikan kepada:
a. perorangan,
b. koperasi,
c. badan usaha milik swasta Indonesia,
d. badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah.
(3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan
kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (2) dapat diberikan kepada:
a. perorangan,
b. koperasi,
Dampak Perubahan:
Perubahan jenis izin dari yang sebelumnya “izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan
jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan buka
kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu” menjadi
“Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan” setidak-tidaknya memiliki pengaruh dalam hal
pengidentifikasian jenis usahanya.
Meskipun perizinan berusaha dan ke 6 (enam) izin yang telah diubah sama-sama memiliki maksud
yang sama, yakni produk hukum yang membuktikan legal atau tidaknya suatu usaha, tetapi dalam
penerapannya akan sulit mengidentifikasi jenis izin usaha apa yang diterbitkan dalam Perizinan
Berusaha. Kesulitan identifikasi jenis usaha ini juga berpotensi kepada sulitnya pengawasan atas
setiap jenis usaha yang dilakukan oleh pemegang izin.
Selain itu, simplifikasi izin yang diatur dalam UU Kehutanan pasca perubahan sama dengan
menyamakan kedudukan antara pihak yang ingin melakukan pemanfaatan hutan lindung perorangan
dengan koroporasi. Penyamarataan ini pada akhirnya mengukuhkan ketimpangan pemanfaatan hasil
hutan antara masyarakat dengan pengusaha besar. Sebab, substansi pasal ini berkaitan dan beririsan
dengan area izin korporasi dan program perhutanan sosial.

UU Cipta Kerja
Pasal 29A
(1) Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan kegiatan
Perhutanan sosial.
(2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada:
a. perseorangan;
b. kelompok tani hutan; dan
c. koperasi
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Pasal 29B
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan
Pemerintah
Dampak Perubahan:
Penambahan dua pasal ini memberikan penegasan tentang semangat sosial dan ekonomi dalam hutan.
Berbekal ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN.
KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Permen LHK P.83), Pemerintah ingin menegaskan bahwa
hutan memiliki fungsi yang harus dilestarikan dan didistribusikan secara merata kepada seluruh rakyat
Indonesia, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan.
Maka dari itu, dengan dicantumkannya kegiatan Perhutanan Sosial, diharapkan masyarakat setempat
memperoleh akses legal. Jika sebelumnya Perhutanan Sosial terdiri atas beberapa bentuk hak, seperti:
Hutan Desa, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, izin usaha Hutan Tanaman Rakyat,
Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat, diganti menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan
Kegiatan Perhutanan Sosial.
Tetapi perlu dilihat kembali beberapa ketentuan dalam Permen LHK P.83 tersebut bahwasannya
ada ketentuan yang melarang penanaman kelapa sawit. Sehingga dalam konteks perkebunan kelapa
sawit, masyarakat tidak akan bisa mendapatkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Kegiatan
Perhutanan Sosial.
UU Cipta Kerja
Pasal 30
Dalam rangka pemberdayaan ekonomi
masyarakat, setiap badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik
swasta yang memperoleh Perizinan Berusaha
pemanfaatan hutan, wajib bekerja sama dengan
koperasi masyarakat setempat.

UU Kehutanan
Pasal 30
Dalam rangka pemberdayaan ekonomi
masyarakat, setiap badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, dan badan usaha
milik swasta Indonesia yang memperoleh izin
usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,
diwajibkan bekerja sama dengan koperasi
masyarakat setempat.

Dampak Perubahan:
Pasal 30 pasca perubahan memperluas jenis badan usaha milik swasta yang diwajibkan bekerja sama
dengan koperasi masyarakat setempat, dari yang sebelumnya hanya Badan Usaha Milik Swasta Indonesia,
menjadi Badan Usaha Milik Swasta. Artinya, semua jenis Badan Usaha Milik Swasta, selama memiliki
Perizinan Berusaha melakukan pemanfaatan hutan.
UU Cipta Kerja
Pasal 31
(1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan,
dan lestari, Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan hutan dibatasi dengan
mempertimbangkan aspek kelestarian hutan
dan aspek kepastian usaha.
(2) Ketentuan mengenai Pembatasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

UU Kehutanan
Pasal 31
(1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan,
dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan
hutan dibatasi dengan mempertimbangkan
aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian
usaha.
(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
.
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Dampak Perubahan:
Perubahan jenis izin dari yang sebelumnya “izin usaha pemanfaatan hutan” menjadi “Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan hutan” tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi
norma. Sebab, perizinan berusaha dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja didefinisikan sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai
dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
Begitupun dengan izin usaha pemanfaatan hutan yang juga menjadi legalitas yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan.
Selain perubahan jenis izin, tidak ada ketentuan lain dalam pasal a quo, sehingga dapat dikatakan
pasal ini tidak memiliki dampak perubahan apapun.

UU Cipta Kerja
Pasal 32
Pemegang Perizinan Berusaha berkewajiban
untuk menjaga, memelihara dan melestarikan
hutan tempat usahanya

UU Kehutanan
Pasal 32
Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal
27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga,
memelihara, dan melestarikan hutan tempat
usahanya.

Dampak Perubahan:
Kewajiban yang diatur dalam Pasal a quo, setidaknya menyederhanakan frasa “pemegan izin”. Perubahan
ini tidak membawa dampak terhadap penerapan norma, sebab baik itu pemegang izin yang dimaksud
dalam Pasal 32 pra perubahan atau pasca perubahan, sama-sama menunjuk kepada pihak yang sama,
yaitu pihak perorangan atau kelompok atau badan usaha yang telah mendapatkan izin.
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Pasal 33
(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi
kegiatan penanaman, pemeliharaan,
pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil
hutan.
(2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh melebihi daya dukung hutan secara
lestari.
(3) Ketentuan mengenai pembinaan dan
pengembangan pengolahan hasil hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33
(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi
kegiatan penanaman, pemeliharaan,
pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil
hutan.
(2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh melebihi daya dukung hutan secara
lestari.
(3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan
pengolahan hasil hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.
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Dampak Perubahan:
Perubahan pasal terletak pada perbedaan pengaturan ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan
dan pengembangan pengolahan hasil hutan, dari yang sebelumnya diatur oleh Menteri menjadi oleh
Peraturan Pemerintah.
Meskipun sama-sama akan dituangkan dalam peraturan yang lebih teknis, tetapi status produk hukum
yang diamanahi mengatur ketentuan lebih lanjut menjadi lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya.
Hal ini menjadi wajar karena seluruh urusan pemerintahan, khususnya di sektor perizinan, ditarik kembali
ke Pemerintah Pusat. Meskipun dalam pengimplementasiannya tidak menutup kemungkinan akan
didelegasikan kembali ke Menteri, tetapi perbedaan pengaturan ini tidak memberikan perubahan yang
signifikan dalam penerapannya karena keduanya sama-sama memberikan pengaturan teknis tentang
pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan.

UU Cipta Kerja

UU Kehutanan

Pasal 35
(1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan hutan dikenakan penerimaan
negara bukan pajak di bidang kehutanan.
(2) Penerimaan negara bukan pajak dibidang
kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang berasal dari dana reboisasi hanya
dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan.
(3) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan hutan wajib menyediakan dana
investasi untuk biaya pelestarian hutan.
(4) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait
pemungutan hasil hutan hanya dikenakan
penerimaan negara bukan pajak berupa provisi
dibidang kehutanan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 35
(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha,
provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan
kinerja.
(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana
investasi untuk biaya pelestarian hutan.
(3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan
Pasal 29 hanya dikenakan provisi.
(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Dampak Perubahan:
Perubahan yang terjadi dalam pasal ini terletak pada 3 ketentuan: (i) mengganti jenis iuran pada
“penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan”; (ii) dana eksklusif untuk kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan; dan (iii) pengecualian pengenaan penerimaan negara bukan pajak untuk jenis perizinan
berusaha pemungutan hasil hutan.
Pertama, ketentuan tentang penerimaan negara bukan pajak di bidang kehutanan merupakan klausula
yang lebih umum dibandingkan dengan beberapa jenis iuran yang disebutkan dalam pasal 35 ayat (1)
UU Kehutanan pra perubahan.
Dengan digantinya klausula tersebut, berarti berlaku pula ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Kehutanan. Pasal tersebut merinci beberapa jenis penerimaan negara bukan pajak
pada kementerian kehutanan, diantaranya:
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1.

Dana Reboisasi (DR);

18. Hasil Silvofishery Sistem;

2.

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

19. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan
(DPEH);

3.

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Alam (IIUPHHK-HA);

20. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata
Alam;

4.

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Tanaman dengan Sistem
Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB);

21. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa
Liar;

5.

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Bukan Kayu (IIUPHHBK);

22. Denda Administratif bidang
Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam;

6.

Iuran Izin Pemanfaatan Kawasan;

23. Hasil lelang kayu temuan, dan hasil
lelang tumbuhan dan satwa liar yang
tidak dilindungi Undang-Undang;

7.

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Restorasi Ekosistem (IIUPHHK-RE)
pada Hutan Produksi;

24. Iuran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA)
dalam Kawasan Hutan Konservasi;

8.

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan pada Hutan Produksi (IIUPJL);

25. Iuran Usaha Pemanfaatan Energi
Air (IUPEA) dalam Kawasan Hutan
Konservasi;

9.

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat
(IIUPHHK-HTR);

26. Pungutan Usaha Pemanfaatan
Air (PUPA) dalam Kawasan Hutan
Konservasi;

10. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan
(IIUPHHK-HKm);

27. Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi
Air (PUPEA) dalam Kawasan Hutan
Konservasi;

11. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Desa (IIUPHHK-HD);

28. Kegiatan Perijinan Dibidang
Perbenihan;

12. Ganti Rugi Tegakan;

29. Sertifikasi Benih;

13. Penggantian Nilai Tegakan;

30. Iuran Pengumpulan/
Pengunduhan Benih dan Anakan;

14. Transaksi kegiatan penyerapan dan atau
penyimpanan karbon dari kawasan hutan;

31. Jasa Laboratorium;

15. Hasil Silvopastural Sistem;

32. Produk Samping Hasil Penelitian;

16. Jasa Perpustakaan;

33. Jasa Penggunaan Sarana dan
Prasarana yang terkait dengan tugas
dan fungsi;

17. Jasa Lainnya.
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33 jenis penerimaan negara bukan pajak di atas adalah jenis iuran yang harus dibayarkan oleh setiap
pemegang perizinan berusaha. Kecuali untuk Perizinan Berusaha Pemungutan Hasil Hutan yang hanya
dikenakan provisi.
Sekilas, tampak bahwasannya ini merupakan upaya Pemerintah untuk melakukan konservasi hutan.
Sebab, apabila seseorang tidak ingin dikenakan iuran, maka ia jangan memohon perizinan berusaha.
Tetapi, pasal ini menyamaratakan pengenaan iuran kepada setiap pemegang perizinan berusaha di bidang
kehutanan, termasuk juga masyarakat adat yang telah memperoleh perizinan berusaha perhutanan sosial.
Misalnya tentang sawit, lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan membebankan
penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.2.000 (untuk wilayah Nusa Tenggara), Rp. 5.000 (untuk
wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku), Rp. 3.750 (untuk wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Papua)
per ijin per hektar per tahun.
Apabila dikontekskan dengan program reforma agraria dimana setiap orang diberikan hak atas tanah
maksimal 5 hektar, maka setiap tahun—misalnya untuk daerah Sumatera—pemegang perizinan berusaha
dikenakan biaya sebesar Rp. 18.750.
Jadi, ketentuan pasal ini menambah beban baru bagi masyarakat yang memiliki perizinan berusaha.

UU Cipta Kerja

UU Kehutanan

Pasal 48
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat, mengatur perlindungan hutan,
baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
(2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
(3) Pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang
pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal
kerjanya.
(4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh
pemegang haknya.
(5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan
yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan
dalam upaya perlindungan hutan.
(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48
(1) Pemerintah mengatur perlindungan
hutan, baik di dalam maupun di luar
kawasan hutan.
(2) Perlindungan hutan pada hutan negara
dilaksanakan oleh Pemerintah.
(3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang
menerima wewenang pengelolaan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,
diwajibkan melindungi hutan dalam areal
kerjanya.
(4) Perlindungan hutan pada hutan hak
dilakukan oleh pemegang haknya.
(5) Untuk menjamin pelaksanaan
perlindungan hutan yang sebaik-baiknya,
masyarakat diikutsertakan dalam upaya
perlindungan hutan.
(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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Dampak Perubahan:
Perubahan pasal a quo terletak pada penambahan frasa tentang “Norma, Standar, Prosedur, dan
Ketentuan” atau NSPK yang dijadikan acuan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
mengatur perlindungan hutan.
NSPK merupakan dokumen acuan yang harus dijadikan dasar penerbitan instrumen regulasi dan/atau
kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah. Tujuannya adalah untuk
menjaga sinkronisasi regulasi dan/ata kebijakan, mulai dari pusat hingga ke daerah.
Maka dari itu, masuknya ketentuan NSPK dalam pasal ini diharapkan akan menguatkan sinergitas antar
Pemerintah dalam melakukan perlindungan hutan.Perubahan lainnya juga terjadi pada frasa “Pemegang
Perizinan Berusaha” yang menggantikan frasa “Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan”.
Perubahan ini tidak membawa pengaruh dalam penerapannya, karena pihak yang ditunjuk oleh pasala
quo, baik sebelum atau sesudah perubahan, adalah pihak yang sama, yaitu pemegang izin.

UU Cipta Kerja
Pasal 49
(1) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib
melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan
di areal kerjanya.
(2) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha
bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran
hutan di areal kerjanya.
Pasal 50
(1) Setiap orang yang diberikan Perizinan Berusaha
di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan
yang menimbulkan kerusakan hutan.
(2) Setiap orang dilarang:
a. mengerjakan, menggunakan, dan/atau
menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
b. membakar hutan;
c. memanen atau memungut hasil hutan
di dalam hutan tanpa memiliki hak atau
persetujuan dari pejabat yang berwenang;
d. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau
patut diduga berasal dari kawasan hutan yang
diambil atau dipungut secara tidak sah;
e. menggembalakan ternak di dalam kawasan
hutan yang tidak ditunjuk secara khusus
untuk maksud tersebut oleh pejabat yang
berwenang;
f. membuang benda-benda yang dapat
menyebabkan kebakaran dan kerusakan
serta membahayakan keberadaan atau
kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan
hutan; dan
g. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut
tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi undang-undang yang berasal dari
kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat
yang berwenang.
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Pasal 49
Pemegang hak atau izin bertanggung jawab
atas terjadinya kebakaran hutan di areal
kerjanya

Pasal 50
(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana
dan sarana perlindungan hutan.
(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha
pemanfaatan kawasan, izin usaha
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan
kayu, serta izin pemungutan hasil hutan
kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan
kegiatan yang menimbulkan kerusakan
hutan.
(3) Setiap orang dilarang:
a. mengerjakan dan atau menggunakan dan
atau menduduki kawasan hutan secara
tidak sah;
b. merambah kawasan hutan;
c. melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan dengan radius atau jarak
sampai dengan:
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk
atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata
air dan kiri kanan sungai di daerah
rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi
sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan
tepi anak sungai;
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(3) Ketentuan tentang mengeluarkan,
membawa, dan/atau mengangkut
tumbuhan dan/atau satwa yang
dilindungi, diatur sesuai dengan
peraturan perundangundangan.

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang
tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
d. membakar hutan;
e. menebang pohon atau memanen atau memungut
hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak
atau izin dari pejabat yang berwenang;
f. menerima, membeli atau menjual, menerima
tukar, menerima titipan, menyimpan, atau
memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut
diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil
atau dipungut secara tidak sah;
g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau
eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di
dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama
dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan
yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud
tersebut oleh pejabat yang berwenang;
j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat
lainnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di
dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang
berwenang;
k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon
didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang
berwenang;
l. membuang benda-benda yang dapat
menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta
membahayakan keberadaan atau kelangsungan
fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut
tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi undang-undang yang berasal
dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang
berwenang.
(4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa,
dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa
yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Dampak Perubahan:
Terdapat penambahan ketentuan dalam Pasal 49 yang intinya mewajibkan setiap Pemegang hak atau
Perizinan Berusaha melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya. Penambahan
ketentuan ini dirasa dapat menambal ketentuan yang dihapus dalam Pasal 50 ayat (1) yang melarang
setiap orang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Sebab, kewajiban pencegahan kebakaran
hutan dapat ditafsirkan secara a contrario sebaga pelarangan melakukan kebakaran hutan yang salah
satu bentuknya adalah perusakan sarana prasarana perlindungan hutan.
Tetapi, yang perlu dilihat kembali adalah pihak yang disebutkan dalam kedua pasal tersebut. Pasal 49
menyebutkan “setiap pemegang hak atau perizinan berusaha”, sementara Pasal 50 ayat (1) menyebutkan
“setiap orang”.
Artinya, yang diwajibkan untuk tidak merusak sarana dan prasarana hanya mereka yang memiliki
perizinan berusaha, sementara untuk mereka yang tidak memiliki perizinan berusaha, diperbolehkan
merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.
Perubahan selebihnya merupakan simplifikasi dari jenis tindakan yang dilarang. Sebelumnya tidakan
yang dilarang lebih konkret dengan batasan-batasan tertentu, misalnya 500 (lima ratus) meter dari
tepi waduk atau danau, kini batasan ini dihapuskan. Sebab, pembatasan ini akan menjadi celah bagi
setiap orang yang hendak melakukan penebangan pohon. Misalnya seseorang menebang pohon yang
berjarak 501 (lima ratur satu) meter dari tepi waduk atau danau, tentu tindakan seseorang tersebut tidak
dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang.
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Pasal 50A
(1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)
huruf c, huruf d dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan
atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau
di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus
menerus dikenai Sanksi Administratif.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikecualikan terhadap:
a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat
tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat
5 (lima) tahun secara terus-menerus terdaftar dalam kebijakan
penataan Kawasan Hutan; atau
b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau
sanksi adat.
Dampak Perubahan:
Pasal ini sebenarnya dapat dijadikan peluang untuk melakukan penataan kawasan hutan. Masyarakat adat
dapat melakukan kegiatan pemanfaatan hutan berupa: (i) memanen atau memungut hasil hutan di dalam
hutan; (ii) menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan; dan/atau
(iii) menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan. Namun dengan syarat masyarakat adat tersebut,
baik perseorangan atau kelompok, yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan
paling singkat 5 tahun secara terus menerus dan terdapat dalam kebijakan penataan kawasan hutan.
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Pasal 78
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (1), diancam dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (2) huruf a, diancam dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp7.500.000.000,00
(tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (2) huruf b, diancam dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp7.500.000.000,00
(tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
(4) Setiap orang yang karena kelalaiannya
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, diancam
dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp.
Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta
rupiah).
(5) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (2) huruf c, diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar
lima ratus juta rupiah).
(6) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (2) huruf d, dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima
ratus juta rupiah).
(7) Setiap orang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (4), diancam dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh
miliar lima ratus juta rupiah).
(8) Setiap orang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (2) huruf e, diancam dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda
paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).

Pasal 78A
(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam
dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c,
diancam dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
(4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).
(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam
dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf
g, diancam dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
(7) Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).
(8) Barang siapa yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(3) huruf i, diancam dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling
banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
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Pasal 78
(9) Setiap orang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f, diancam
dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(10) Setiap orang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (2) huruf g, diancam dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
(11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)
apabila dilakukan oleh dan/atau atas nama
korporasi, selain pengenaan sanksi pidana
terhadap pengurusnya juga dikenakan
terhadap korporasi dengan pemberatan 1/3
(sepertiga) dari denda pidana pokok.
(12) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan
pelanggaran dan atau alat-alat termasuk
alat angkutnya yang dipergunakan untuk
melakukan kejahatan dan atau pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini
dirampas untuk Negara.
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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Pasal 78A
Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam
dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam
dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam
dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Barang siapa dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan denda paling banyak Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah);
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),
ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat
(11) adalah kejahatan, dan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan
ayat (12) adalah pelanggaran;
Tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) apabila dilakukan oleh dan atau atas
nama badan hukum atau badan usaha,
tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan
terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, dikenakan pidana
sesuai dengan ancaman pidana masingmasing ditambah dengan 1/3 (sepertiga)
dari pidana yang dijatuhkan.
Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan
pelanggaran dan atau alat-alat termasuk
alat angkutnya yang dipergunakan untuk
melakukan kejahatan dan atau pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini
dirampas untuk Negara.
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Dampak Perubahan:
Perubahan pertama terletak pada frasa “Setiap orang” yang mengganti frasa “Barangsiapa”. Perubahan
ini tidak memberikan dampak dalam penerapannya karena kedua frasa tersebut sama-sama merujuk
kepada hal yang sama, yaitu subyek hukum.
Kemudian, perubahan ketentuan pidana dalam pasal ini ditujukan untuk mengakomodir konsekuensi
dari tindakan yang dilarang dari pasal sebelumnya. Perubahan yang terjadi dimungkinkan akan merubah
model penerapannya karena tindakan yang dilarang juga berbeda. Tetapi, terkait bobot sanksinya, tidak
terjadi perubahan yang signifikan karena ketentuan pidananya tetap menggunakan rumusan kumulatif.
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Pasal 80
Pasal 80
(1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang
(1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang
diatur dalam undang-undang ini, dengan
diatur dalam undang-undang ini, dengan
tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana
tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana
diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada
diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada
penanggung jawab perbuatan itu untuk
penanggung jawab perbuatan itu untuk
membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat
membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat
kerusakan atau akibat yang ditimbulkan
kerusakan atau akibat yang ditimbulkan
kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi,
kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi,
pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain
pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain
yang diperlukan.
yang diperlukan.
(2) Setiap pemegang Perizinan Berusaha
(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan
pemanfaatan hutan yang diatur dalam Undangkawasan, izin usaha pemanfaatan jasa
Undang ini, apabila melanggar ketentuan di
lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil
luar ketentuan pidanasebagaimana diatur
hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang
dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.
diatur dalam undang-undang ini, apabila
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana
ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan
dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sanksi administratif.
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud
dengan Peraturan Pemerintah.
pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Dampak Perubahan:
Poin perubahan dalam Pasal a quo terletak pada penyederhanaan jenis izin usaha, dari yang sebelumnya
berjumlah 4 izin (izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin usaha
pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan) menjadi satu jenis izin, yaitu Perizinan
Berusaha.
Perubahan jenis izin dalam pasal a quo tidak memberikan pengaruh dalam implementasi pasal a quo.
Hal ini dikarenakan jenis izin yang dimaksud dalam Pasal a quo pasca perubahan tetap menunjuk kepada
pihak yang sama dengan pihak dalam Pasal a quo sebelum perubahan, yaitu pemegang izin.
Pasal tersebut sama-sama menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar
ketentuan di luar ketentuan pidana.
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2. Pertautan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

32

UU Cipta Kerja

UU PPLH

Pasal 1
11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup
yang selanjutnya disebut Amdal adalah
Kajian mengenai dampak penting pada
lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan
sebagai prasyarat pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan serta termuat dalam Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah.
12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup
dan upaya pemantauan lingkungan
hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL
adalah rangkaian proses pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup yang
dituangkan dalam bentuk standar untuk
digunakan sebagai prasyarat pengambilan
keputusan serta termuat dalam Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah.
35. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang telah mendapatkan persetujuan dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
36. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam
UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
38. Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Pasal 1
11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup,
yang selanjutnya disebut Amdal, adalah
kajian mengenai dampak penting suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan
upaya pemantauan lingkungan hidup,
yang selanjutnya disebut UKL-UPL,
adalah pengelolaan dan pemantauan
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap
lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan
kepada setiap orang yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau
UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/
atau kegiatan.
36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin
yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk
melakukan usaha dan/atau kegiatan.
37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut
Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati,
atau walikota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.
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Dampak Perubahan:
Perubahan dalam pasal ini terdapat dalam beberapa hal:
1. Posisi Amdal dan UKL-UPL yang, pasca perubahan, menjadi prasyarat pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Sebelumnya, Amdal dan UKL-UPL diposisikan
sebagai dokumen hasil kajian (Amdal) dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan (UKL-UPL) yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Tetapi, tingkat “keperluan” Amdal dan UKL-UPL tidak dijelaskan dalam pasal ini. Maka dari itu,
perubahan ini setidaknya memberikan penegasan tentang urgensi Amdal dan UKL-UPL dalam proses
penerbitan izin.
2. Perubahan jenis izin dari yang sebelumnya adalah izin lingkungan dan izin usaha menjadi persetujuan
lingkungan. Persetujuan lingkungan merupakan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dari definisi Persetujuan lingkungan tersebut, paling
tidak ada dua instrumen yang perlu diperhatikan: (i) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
(ii) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keduanya harus telah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
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Pasal 20
Pasal 20
(1) Penentuan terjadinya pencemaran
(1) Penentuan terjadinya pencemaran
lingkungan hidup diukur melalui baku mutu
lingkungan hidup diukur melalui baku mutu
lingkungan hidup.
lingkungan hidup.
(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
a. baku mutu air;
a. baku mutu air;
b. baku mutu air limbah;
b. baku mutu air limbah;
c. baku mutu air laut;
c. baku mutu air laut;
d. baku mutu udara ambien;
d. baku mutu udara ambien;
e. baku mutu emisi;
e. baku mutu emisi;
f. baku mutu gangguan; dan
f. baku mutu gangguan; dan
g. baku mutu lain sesuai dengan
g. baku mutu lain sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
teknologi.
(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang
limbah ke media lingkungan hidup dengan
limbah ke media lingkungan hidup dengan
persyaratan:
persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
dan
dan
b. mendapat persetujuan dari Pemerintah
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur,
Pusat atau Pemerintah Daerah.
atau bupati/walikota sesuai dengan
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu
kewenangannya.
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
Pemerintah.
pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan
huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu
lingkungan hidup sebagaimanaa dimaksud
pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f
diatur dalam peraturan menteri.

33

Dampak Perubahan:
Perubahan terletak pada perubahan frasa “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah” dari yang
sebelumnya adalah “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota”.
Perubahan ini tidak memberikan pengaruh dalam penerapannya karena Menteri merupakan wakil dari
pemerintah dalam hal urusan pemerintahan. Sehingga walaupun pemberian persetujuan diberikan oleh
Pemerintah Pusat, tidak menutup kemungkinan persetujuan tersebut didelegasikan kepada Menteri.
Begitu juga dengan Pemerintah Daerah yang menggantikan frasa “Gubernur, atau Bupati/Walikota” yang
tidak memberikan pengaruh dalam penerapannya. Sebab, Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan
Pemerintah Daerah.

UU Cipta Kerja

UU PPLH

Pasal 24
(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk
rencana usaha dan/atau kegiatan.
(2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh
lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat.
(3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
(4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.
(5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 24
Dokumen amdal
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal
22 merupakan
dasar penetapan
keputusan
kelayakan
lingkungan hidup.

Dampak Perubahan:
Substansi Pasal 29 dan 30 UU PPLH pra perubahan digeser dan disatukan dalam Pasal 24 UU PPLH pasca
perubahan. Tetapi, terdapat beberapa perbedaan dalam substansi pengaturannya.

Pertama, pihak yang diberikan tugas melakukan penilaian Amda, dalam UU Cipta Kerja, adalah tim yang
dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Sebelumnya tim ini berbentuk Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
Kedua, unsur dari Komisi Penilai Amdal terdiri atas: instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar
di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha yang sedang dikaji, pakar dibidang pengetahuan
yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha, wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena
dampak, dan organisasi lingkungan hidup. Sementara Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terdiri atas
unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Ahli bersertifikat.
Ketiga, dalam menjalankan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar
independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. Pakar independen
tersebut ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja,
tidak disebutkan bahwa Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dibantu oleh Pakar Independen.
Jadi, poin krusial dalam penilaian uji kalayakan lingkungan berdasarkan Amdal ini adalah tidak
dilibatkannya pakar independen, organisasi lingkungan hidup, dan wakil dari masyarakat yang berpotensi
terkena dampak. Dengan tidak dilibatkannya 3 unsur tersebut dalam uji kelayakan lingkungan hidup,
besar kemungkinannya hasil uji kelayakan lingkungan hidup tidak independen dan bias kepentingan.
Sebab, tidak ada check and balance dalam uji kelayakan lingkungan hidup.
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Laporan UUCK dan Sawit Berkelanjutan

Selain itu, ada dua hasil uji kelayakan lingkungan hidup sebelum UU PPLH diubah yaitu keputusan
kelayakan lingkungan hidup dan keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup. Sementara dalam UU PPLH
pasca perubahan, keputusannya hanya satu, yaitu keputusan kelayakan lingkungan hidup.
Perubahan ini mengindikasikan bahwa keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah instrumen yang
sangat mudah diterbitkan, dan prosedur uji kelayakan lingkungan hidup hanya formalitas pemeriksaan
saja.
UU Cipta Kerja
Pasal 25
Dokumen Amdal memuat:
a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha
dan/atau kegiatan;
b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana
usaha dan/atau kegiatan;
c. saran masukan serta tanggapan masyarakat
terkena dampak langsung yang relevan
terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
d. prakiraan terhadap besaran dampak serta
sifat penting dampak yang terjadi jika
rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut
dilaksanakan;
e. evaluasi secara holistik terhadap dampak
yang terjadi untuk menentukan kelayakan
atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
f. rencana pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.

UU PPLH
Pasal 25
Dokumen amdal memuat:
a.
pengkajian mengenai dampak rencana
usaha dan/atau kegiatan;
b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana
usaha dan/atau kegiatan;
c.
saran masukan serta tanggapan masyarakat
terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
d. prakiraan terhadap besaran dampak serta
sifat penting dampak yang terjadi jika
rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut
dilaksanakan;
e.
evaluasi secara holistik terhadap dampak
yang terjadi untuk menentukan kelayakan
atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
f.
rencana pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.

Pasal 26
(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud
(1)
dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa
dengan melibatkan masyarakat.
(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan
(2)
dengan melibatkan masyarakat yang terkena
dampak langsung terhadap rencana usaha
dan/atau kegiatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses
pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud (3)
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

(4)

Pasal 26
Dokumen amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa
dengan melibatkan masyarakat.
Pelibatan masyarakat harus dilakukan
berdasarkan prinsip pemberian
informasi yang transparan dan lengkap
serta diberitahukan sebelum kegiatan
dilaksanakan.
Masyarakat sebagaimana 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.
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengajukan keberatan
terhadap dokumen amdal.
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Dampak Perubahan:
Poin krusial dalam dua Pasal ini adalah pembatasan terhadap pelibatan masyarakat dalam penyusunan
Amdal yang terbatas hanya kepada masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha
dan/atau kegiatan.
Sebelumnya, mereka yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh
atas segala bentuk keputusan dala proses Amda harus dilibatkan dalam penyusunan Amdal. Sekarang,
penyusunan Amdal hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung.
Pembatasan ini berpotensi mengesampingkan dampak jangka panjang atas lingkungan hidup dan
mereduksi asas keseimbangan dan asas proporsionalitas penyusunan Amdal. Sebab, pihak yang
terdampak langsung membutuhkan pendampingan dalam memberikan tanggapan terhadap rencana
usaha.
Pada praktiknya, mereka yang terdampak langsung oleh rencana sebuah kegiatan atau usaha memiliki
posisi yang inferior secara politik. Apabila tidak dilakukan pendampingan, dikhawatirkan penyampaian
informasi oleh pihak pemrakarsa dilakukan dengan tidak transparan. Akibatnya, penyusunan Amdal
akan timpang dan menyisihkan peran kelompok independen sekaligus menghentikan distribusi serta
pemakaian ilmu pengetahuan.

UU Cipta Kerja

UU PPLH

Pasal 27
Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
dapat menunjuk pihak lain.

Pasal 27
Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Dampak Perubahan:
Perubahan pasal ini tidak memberikan perbedaan implementasi, sebab keduanya sama-sama
menyerahkan tugas penyusunan dokumen Amdal kepada pihak lain.

UU Cipta Kerja
Pasal 28
(1) Penyusun Amdal
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) dan
Pasal 27 wajib memiliki
sertifikat kompetensi
penyusun Amdal.
(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai sertifikasi
dan kriteria kompetensi
penyusun Amdal diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

36

UU PPLH
Pasal 28
(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi
penyusun amdal.
(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun
amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan
evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup.
(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi
kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria
kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan
Menteri.

Laporan UUCK dan Sawit Berkelanjutan

Dampak Perubahan:
Pasal ini menghapus 2 (dua) ketentuan tentang kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun
Amdal serta lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal. Konsekuensinya, kriteria penyusun Amdal
akan ditentukan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah.

UU Cipta Kerja
Pasal 29
DIHAPUS

Pasal 30
DIHAPUS

Pasal 31
DIHAPUS

UU PPLH
Pasal 29
(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri
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 pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha
dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang
timbul dari suatu 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 teknis 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, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.
Pasal 31
Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan
lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
Sama dengan uraian dampak perubahan Pasal 24

Pasal 32
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
membantu penyusunan Amdal bagi usaha
dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang
berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
(2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya,
dan/atau penyusunan Amdal.
(3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan
Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 32
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah
membantu penyusunan amdal bagi usaha
dan/atau kegiatan golongan ekonomi
lemah yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup.
(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi,
biaya, dan/atau penyusunan amdal.
(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau
kegiatan golongan ekonomi lemah diatur
dengan peraturan perundang-undangan.
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Dampak Perubahan:
Perubahan terjadi pada frasa “golongan ekonomi lemah” dengan “kegiatan usaha mikro dan kecil”. Artinya
ada pembakuan terhadap usaha yang dibantu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari jenis
usaha yang dikategorikan sebagai usaha golongan ekonomi lemah menjadi UKM.
Secara tidak langsung, perubahan pasal ini menggunakan frasa yang dikenal dalam satu peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).
UU UMKM memberikan definisi yang baku tentang usaha kecil dan usaha mikro beserta kriteriakriterianya. Sehingga pembakuan ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah dalam memberikan bantuan penyusunan Amdal dan UKL-UPL kepada jenis usaha yang sesuai
dengan kriterianya.
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UU Cipta Kerja

UU PPLH

Pasal 34
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak
berdampak penting terhadap Lingkungan
Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
(2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
(3) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah.
(4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/
atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 35
(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib
dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (4) wajib membuat
surat pernyataan kesanggupan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup yang
diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.
(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap kegiatan yang termasuk dalam
kategori berisiko rendah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 34
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
(2) Gubernur atau bupati/walikota
menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan
yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 35
(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak
wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib
membuat surat pernyataan kesanggupan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup.
(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan kriteria:
a. tidak termasuk dalam kategori
berdampak penting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
dan
b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKLUPL dan surat pernyataan kesanggupan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup diatur dengan peraturan Menteri.

Laporan UUCK dan Sawit Berkelanjutan

Dampak Perubahan:
Poin krusial dalam Pasal 34 dan 35 UU PPLH pasca perubahan adalah diubahnya indikator jenis usaha
dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dari yang sebelumnya adalah: (i) jenis usaha yang tidak termasuk
dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPLH (sebelum
perubahan); dan (ii) kegiatan usaha mikro dan kecil.
Pasal 23 ayat (1) yang dimaksud adalah ketentuan tentang indikator usaha dan/atau kegiatan yang wajib
Amdal. Sehingga, jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi indikator tersebut, diwajibkan
memiliki UKL-UPL.
Tetapi, Pasal 35 UU PPLH mengganti dua indikator tersebut di atas menjadi indikator tunggal yang multiinterpretatif, yaitu kegiatan yang termasuk dalam “kategori berisiko rendah” dan “tidak berdampak
penting terhadap lingkungan”.
Tidak ada penjelasan tentang jenis kegiatan dengan kategori berisiko rendah dan tidak berdampak
penting terhadap lingkungan ini. Sehingga memungkinkan pemerintah untuk memberikan penilaian
subjektif terhadap suatu jenis usaha.
Tidak menutup kemungkinan ketika jenis usaha yang dirasa memiliki risiko tinggi, tetapi Pemerintah
menetapkan jenis usaha tersebut sebagai jenis usaha yang berisiko rendah, atau sebaliknya. Jadi, kedua
pasal ini dikhawatirkan akan menciptakan keserampangan hukum karena tidak adanya indikator yang
pasti untuk menentukan jenis usaha dan menjadi bahan penilaian oleh masyarakat.

UU Cipta Kerja
Pasal 36
DIHAPUS

UU PPLH
Pasal 36
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan.
(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan
lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dampak Perubahan:
Ketentuan tentang kewajiban memiliki izin lingkungan dihapuskan dan diganti dengan Persetujuan
Lingkungan.
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UU Cipta Kerja
Pasal 37
Perizinan Berusaha dapat dibatalkan
apabila:
a. persyaratan yang diajukan dalam
permohonan Perizinan Berusaha
mengandung cacat hukum, kekeliruan,
penyalahgunaan, serta ketidakbenaran
dan/atau pemalsuan data, dokumen,
dan/atau informasi;
b. penerbitannya tanpa memenuhi
syarat sebagaimana tercantum dalam
Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
c. kewajiban yang ditetapkan dalam
dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak
dilaksanakan oleh penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan.

UU PPLH
Pasal 37
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya wajib menolak
permohonan izin lingkungan apabila permohonan
izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan
izin mengandung cacat hukum, kekeliruan,
penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau
pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat
sebagaimana tercantum dalam keputusan
komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL; atau
c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen
amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Dampak Perubahan:
Pasal a quo pasca perubahan menghapus kewajiban Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk
menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau
UKL-UPL.
Meskipun di Pasal 24 UU PPLH pasca perubahan menjelaskan bahwa Amdal (termasuk juga UKLUPL) merupakan dokumen yang menjadi dasar uji kelayakan lingkungan yang nantinya menghasilkan
keputusan kelayakan lingkungan dan perizinan berusaha, tetapi dengan tidak dicantumkannya
kewajiban Pemerintah dalam menolak permohonan Amdal, UU Cipta Kerja memberikan diskresi
kepada Pemerintah untuk tetap menerima permohonan atau menolak permohonan. Konsekuensinya,
penerbitan perizinan berusaha tanpa permohonan yang dilengkapi Amdal dapat terjadi.

UU Cipta Kerja
Pasal 38
DIHAPUS

UU PPLH
Pasal 38
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin
lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha
negara.

Dampak Perubahan:
Dihapuskannya kanal penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara membuat proses penyelesaian
pelanggaran dalam penerbitan perizinan berusaha oleh institusi yang berwenang tidak mendapatkan
tindak lanjut yang memadai.
Sementara Pengadilan merupakan sarana final yang seharusnya tetap tersedia apabila terjadi pelanggaran
yang sudah tidak bisa lagi diselesaikan melalui jalur administratif.
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UU Cipta Kerja

UU PPLH

Pasal 39
(1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
diumumkan kepada masyarakat.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui sistem
elektronik dan/atau cara lain yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 39
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya wajib mengumumkan
setiap permohonan dan keputusan izin
lingkungan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui
oleh masyarakat.

Dampak Perubahan:
UU PPLH pasca perubahan tidak memberikan keharusan ataupun kewajiban kepada Pemerintah
untuk mengumumkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Berbeda dengan UU PPLH sebelum
perubahan yang secara tegas menyatakan diwajibkan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota
untuk mengumumkan permohonan dan keputusan izin lingkungan.
Selain itu, UU Cipta Kerja tidak hanya menghilangkan penegasan tentang kewajiban mendiseminasikan
informasi tentang keputusan izin lingkungan, tapi juga menghapus kewajiban untuk mengumumkan
setiap permohonan izin lingkungan dan izin usaha kepada masyarakat.
Sebagaimana telah diuraikan dalam dampak perubahan Pasal 24 UU PPLH bahwasannya Keputusan
Kelayakan Lingkungan merupakan hilir dari proses pengujian kelayakan berdasarkan Amdal. Artinya,
masyarkat hanya mengetahui hasil akhir dari pengujian tersebut tanpa pernah mengetahui adanya
permohonan perizinan berusaha yang sedang disampaikan kepada Pemerintah dan proses pengujian
kelayakannya.
Selain itu, model pengumuman yang diatur dalam UU Cipta Kerja sifatnya top-down, yaitu hanya
melalui cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan UU PPLH lebih responsif karena
sifatnya bottom-up. Yaitu, model pengumumannya dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh
masyarakat.

UU Cipta Kerja

UU PPLH

Pasal 40
(1)
DIHAPUS
(2)
(3)

Pasal 40
Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin
usaha dan/atau kegiatan.
Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan
dibatalkan.
Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan,
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin
lingkungan

Dampak Perubahan:
Penghapusan pasal ini dikhawatirkan Pemerintah tidak akan bisa memberikan sanksi jika terdapat
pelanggaran lingkungan terhadap izin atau perizinan berusaha dan kewajiban usaha memperbarui izin
jika terdapat perubahan kegiatan yang membahayakan.
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UU Cipta Kerja
(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 55
Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib
menyediakan dana penjaminan untuk
pemulihan fungsi lingkungan hidup.
Dana penjaminan disimpan di bank
pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah
Pusat.
Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak
ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi
lingkungan hidup dengan menggunakan dana
penjaminan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai dana
penjaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

UU PPLH
(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 55
Pemegang izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib
menyediakan dana penjaminan untuk
pemulihan fungsi lingkungan hidup.
Dana penjaminan disimpan di bank
pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya dapat
menetapkan pihak ketiga untuk melakukan
pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan
menggunakan dana penjaminan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai dana
penjaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Dampak Perubahan:
Perubahan terjadi dalam beberapa ketentuan: (i) perubahan frasa “pemegang izin lingkungan” menjadi
“pemegang persetujuan lingkungan”; (ii) bank peyimpan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
lingkungan hidup ditunjuk oleh Pemerintah Pusat; (iii) pihak ketiga yang dapat melakukan pemulihan
fungsi lingkungan hidup ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dari yang sebelumnya ditetapkan oleh
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
Perubahan pada poin pertama diproyeksikan tidak akan memberikan pengaruh dalam penerapan pasal
tersebut, baik pasal sebelum perubahan ataupun sesudah perubahan, karena keduanya sama-sama
menunjuk entitas yang sama, yakni pemegang izin.
Sedangkan untuk perubahan pada poin kedua dan ketiga, terjadi pergeseran kewenangan dari yang
sebelumnya urusan yang menjadi kewenangan Menteri dan Kepala Daerah ke Pemerintah Pusat.
Pergeseran ini mengakibatkan Menteri dan Kepala Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk
menunjuk bank yang akan menyimpan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dan
tidak dapat menunjuk pihak ketiga yang dianggap berkompeten untuk memulihkan fungsi lingkungan
hidup.
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UU Cipta Kerja

UU PPLH

Pasal 59
(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3
wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang
dihasilkannya.
(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya
mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.
(3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri
Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya
diserahkan kepada pihak lain.
(4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib
mencantumkan persyaratan lingkungan hidup
yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus
dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
(6) Keputusan pemberian Perizinan Berusaha wajib
diumumkan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan
Limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 59
(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah
B3 wajib melakukan pengelolaan limbah
B3 yang dihasilkannya.
(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1) telah
kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti
ketentuan pengelolaan limbah B3.
(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu
melakukan sendiri pengelolaan limbah
B3, pengelolaannya diserahkan kepada
pihak lain.
(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat
izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya.
(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
wajib mencantumkan persyaratan
lingkungan hidup yang harus dipenuhi
dan kewajiban yang harus dipatuhi
pengelola limbah B3 dalam izin.
(6) Keputusan pemberian izin wajib
diumumkan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pengelolaan limbah B3 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 61
(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari
Pemerintah Pusat.
(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah
ditentukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
persyaratan dumping limbah atau bahan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 61
(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan
izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi
yang telah ditentukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara dan persyaratan dumping limbah
atau bahan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Dampak Perubahan:
Pegeseran kewenangan penerbitan izin ke Pemerintah Pusat dari yang sebelumnya oleh Menteri,
Gubernur, atau Bupati/Walikota.
UU Cipta Kerja

UU PPLH

Pasal 61A
Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau
mengolah B3;
b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah,
dan/atau menimbun Limbah B3;
c. melakukan pembuangan air limbah ke laut;
d. melakukan pembuangan air limbah ke sumber air;
e. membuang emisi ke udara; dan/atau
f. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam
Amdal atau UKL-UPL.
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Dampak Perubahan:
Penambahan pasal ini merupakan eksplanasi atau memperjelas ketentuan dalam pasal 36 ayat (3) UU
PPLH sebelum perubahan dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Izin lingkungan wajib
mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi
UKL-UPL.
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UU Cipta Kerja

UU PPLH

Pasal 63
(1) Dalam pelindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, Pemerintah Pusat bertugas
dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan nasional;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH nasional;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai KLHS;
e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai amdal dan UKL-UPL;
f. menyelenggarakan inventarisasi sumber
daya alam nasional dan emisi gas rumah
kaca;
g. mengembangkan standar kerja sama;
h. mengoordinasikan dan melaksanakan
pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup;
i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai sumber daya alam hayati dan
nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber
daya genetik, dan keamanan hayati produk
rekayasa genetik;
j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai pengendalian dampak perubahan
iklim dan perlindungan lapisan ozon;
k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai perlindungan lingkungan laut;
m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup lintas batas negara;
n. melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat
nasional dan kebijakan tingkat provinsi;
o. melakukan pembinaan dan pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan
Persetujuan Lingkungan dan peraturan
perundangundangan;
p. mengembangkan dan menerapkan
instrumen lingkungan hidup;

Pasal 63
(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan
berwenang:
a. menetapkan kebijakan nasional;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH nasional;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai KLHS;
e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai amdal dan UKL-UPL;
f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya
alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan standar kerja sama;
h. mengoordinasikan dan melaksanakan
pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup;
i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai sumber daya alam hayati dan
nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber
daya genetik, dan keamanan hayati produk
rekayasa genetik;
j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai pengendalian dampak perubahan
iklim dan perlindungan lapisan ozon;
k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai perlindungan lingkungan laut;
m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup lintas batas negara;
n. melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan nasional,
peraturan daerah, dan peraturan kepala
daerah;
o. melakukan pembinaan dan pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan
perizinan lingkungan dan peraturan
perundangundangan;
p. mengembangkan dan menerapkan instrumen
lingkungan hidup;
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q. mengoordinasikan dan memfasilitasi
kerja sama dan penyelesaian perselisihan
antardaerah serta penyelesaian sengketa;
r. mengembangkan dan melaksanakan
kebijakan pengelolaan pengaduan
masyarakat;
s. menetapkan standar pelayanan minimal;
t. menetapkan kebijakan mengenai tata
cara pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal, dan hak
masyarakat hukum adat yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
u. mengelola informasi lingkungan hidup
nasional;
v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan
menyosialisasikan pemanfaatan teknologi
ramah lingkungan hidup;
w. memberikan pendidikan, pelatihan,
pembinaan, dan penghargaan;
x. mengembangkan sarana dan standar
laboratorium lingkungan hidup;
y. menerbitkan Perizinan Berusaha atau
persetujuan Pemerintah Pusat;
z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
aa. melakukan penegakan hukum lingkungan
hidup.

p. mengembangkan dan menerapkan instrumen
lingkungan hidup;
q. mengoordinasikan dan memfasilitasi
kerja sama dan penyelesaian perselisihan
antardaerah serta penyelesaian sengketa;
r. mengembangkan dan melaksanakan
kebijakan pengelolaan pengaduan
masyarakat;
s. menetapkan standar pelayanan minimal;
t. menetapkan kebijakan mengenai tata
cara pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal, dan hak
masyarakat hukum adat yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
u. mengelola informasi lingkungan hidup
nasional;
v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan
menyosialisasikan pemanfaatan teknologi
ramah lingkungan hidup;
w. memberikan pendidikan, pelatihan,
pembinaan, dan penghargaan;
x. mengembangkan sarana dan standar
laboratorium lingkungan hidup;
y. menerbitkan izin lingkungan;
z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
aa.melakukan penegakan hukum lingkungan
hidup.

(2) Dalam pelindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, pemerintah provinsi sesuai
(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas
dan berwenang:
dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat
provinsi;
provinsi;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH provinsi;
mengenai RPPLH provinsi;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal
mengenai amdal dan UKL-UPL;
dan UKL-UPL;
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber
alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat
daya alam dan emisi gas rumah kaca pada
provinsi;
tingkat provinsi;
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja
sama dan kemitraan;
sama dan kemitraan;
g. mengoordinasikan dan melaksanakan
g. mengoordinasikan dan melaksanakan
pengendalian pencemaran dan/atau
pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup lintas
kerusakan lingkungan hidup lintas
kabupaten/kota;
kabupaten/kota;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan
h. melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan
terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat
daerah, dan peraturan kepala daerah
kabupaten/kota;
kabupaten/kota;
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i.

melakukan pembinaan dan pengawasan
i. melakukan pembinaan dan pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha dan/
ketaatan penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan
atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan
perundangundangan;
lingkungan dan peraturan perundangj. mengembangkan dan menerapkan
undangan di bidang perlindungan dan
instrumen lingkungan hidup;
pengelolaan lingkungan hidup;
k. mengoordinasikan dan memfasilitasi
j. mengembangkan dan menerapkan instrumen
kerja sama dan penyelesaian perselisihan
lingkungan hidup;
antarkabupaten/antarkota serta
k. mengoordinasikan dan memfasilitasi
penyelesaian sengketa;
kerja sama dan penyelesaian perselisihan
l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan
antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian
pengawasan kepada kabupaten/kota di
sengketa;
bidang program dan kegiatan;
l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan
m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
pengawasan kepada kabupaten/kota di
n. menetapkan kebijakan mengenai tata
bidang program dan kegiatan;
cara pengakuan keberadaan masyarakat
m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
hukum adat, kearifan lokal, dan hak
n. menetapkan kebijakan mengenai tata
masyarakat hukum adat yang terkait dengan
cara pengakuan keberadaan masyarakat
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hukum adat, kearifan lokal, dan hak
hidup pada tingkat provinsi;
masyarakat hukum adat yang terkait dengan
o. mengelola informasi lingkungan hidup
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
tingkat provinsi;
hidup pada tingkat provinsi;
p. mengembangkan dan menyosialisasikan
o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat
pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
provinsi;
hidup;
p. mengembangkan dan menyosialisasikan
q. memberikan pendidikan, pelatihan,
pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
pembinaan, dan penghargaan;
hidup;
r. menerbitkan Perizinan Berusaha atau
q. memberikan pendidikan, pelatihan,
persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat
pembinaan, dan penghargaan;
provinsi; dan
r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat
s. melakukan penegakan hukum lingkungan
provinsi; dan
hidup pada tingkat provinsi.
s. melakukan penegakan hukum lingkungan
(3) Dalam pelindungan dan pengelolaan
hidup pada tingkat provinsi.
lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota
(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan
lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
bertugas dan berwenang:
bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/
a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/
kota;
kota;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat
kabupaten/kota;
kabupaten/kota;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH kabupaten/kota;
mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal
mengenai amdal dan UKL-UPL;
dan UKL-UPL;
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber
alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat
daya alam dan emisi gas rumah kaca pada
kabupaten/kota;
tingkat kabupaten/kota;
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja
sama dan kemitraan;
sama dan kemitraan;
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen
g. mengembangkan dan menerapkan
lingkungan hidup;
instrumen lingkungan hidup;
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
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i.

j.
k.

l.
m.

n.
o.

p.

melakukan pembinaan dan pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan;
melaksanakan standar pelayanan minimal;
melaksanakan kebijakan mengenai tata
cara pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal, dan hak
masyarakat hukum adat yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup pada tingkat kabupaten/kota;
mengelola informasi lingkungan hidup
tingkat kabupaten/kota;
mengembangkan dan melaksanakan
kebijakan sistem informasi lingkungan hidup
tingkat kabupaten/kota;
memberikan pendidikan, pelatihan,
pembinaan, dan penghargaan;
menerbitkan Perizinan Berusaha atau
persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat
kabupaten/kota; dan
melakukan penegakan hukum lingkungan
hidup pada tingkat kabupaten/kota.

i.

j.
k.

l.
m.

n.
o.
p.

melakukan pembinaan dan pengawasan
ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap ketentuan
perizinan lingkungan dan peraturan
perundangundangan;
melaksanakan standar pelayanan minimal;
melaksanakan kebijakan mengenai tata
cara pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal, dan hak
masyarakat hukum adat yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup pada tingkat kabupaten/kota;
mengelola informasi lingkungan hidup
tingkat kabupaten/kota;
mengembangkan dan melaksanakan
kebijakan sistem informasi lingkungan hidup
tingkat kabupaten/kota;
memberikan pendidikan, pelatihan,
pembinaan, dan penghargaan;
menerbitkan izin lingkungan pada tingkat
kabupaten/kota; dan
melakukan penegakan hukum lingkungan
hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Dampak Perubahan:
Perubahan terjadi pada beberapa ketentuan, yaitu: (i) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan “kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah” menjadi “kebijakan
tingkat provinsi”; (ii) menambah ketentuan untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup; (iii)
Pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat; (iv) mengganti jenis izin dari yang sebelumnya izin lingkungan menjadi Perizinan
Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah; dan (v) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan
dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan
perundangundangan dari yang sebelumnya Pemerintah Pusat juga harus melihat kesesuaian perizinan
lingkungnan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
Dari seluruh perubahan dan penambahan ketentuan tersebut, poin krusial terletak pada poin nomor
v (lima) dimana dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha,
Pemerintah Pusat hanya menyesuaikannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal ini secara nyata telah mereduksi ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan (3), serta Pasal 35 ayat (1) UU PPLH
pasca perubahan, dimana ketiga pasal tersebut berbicara tentang pemenuhan standar UKL-UPL atau
dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dimaksudkan untuk mengawasi standar
UKL-UPL yang telah ditetapkan oleh Pemrakarsa, sehingga standar tersebut yang harus dijadikan acuan
oleh Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, disamping harus mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila perizinan berusaha, yang di dalamnya memuat pernyataan kesanggupan pengelolaan
lingkungan dan standar UKL-UPL, tidak dijadikan dasar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan,
maka perizinan berusaha di sektor lingkungan tidak akan memberikan pengaruh dalam melakukan
perlindungan lingkungan.
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Pasal 69
Pasal 69
(1) Setiap orang dilarang:
(1) Setiap orang dilarang:
a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan
a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup;
lingkungan hidup;
b. memasukkan B3 yang dilarang menurut
b. memasukkan B3 yang dilarang menurut
peraturan perundang-undangan ke
peraturan perundang-undangan ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
Indonesia;
c. memasukkan limbah yang berasal dari
c. memasukkan limbah yang berasal dari
luar wilayah Negara Kesatuan Republik
luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia ke media lingkungan hidup
Indonesia ke media lingkungan hidup
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah
d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. membuang limbah ke media lingkungan
e. membuang limbah ke media lingkungan
hidup;
hidup;
f. membuang B3 dan limbah B3 ke media
f. membuang B3 dan limbah B3 ke media
lingkungan hidup;
lingkungan hidup;
g. melepaskan produk rekayasa genetik ke
g. melepaskan produk rekayasa genetik
media lingkungan hidup yang bertentangan
ke media lingkungan hidup yang
dengan peraturan perundang-undangan
bertentangan dengan peraturan
atau persetujuan lingkungan;
perundang-undangan atau izin lingkungan;
h. melakukan pembukaan lahan dengan cara
h. melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar;
membakar;
i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat
i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat
kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
kompetensi penyusun amdal; dan/atau
j. memberikan informasi palsu, menyesatkan,
j. memberikan informasi palsu,
menghilangkan informasi, merusak
menyesatkan, menghilangkan informasi,
informasi, atau memberikan keterangan
merusak informasi, atau memberikan
yang tidak benar.
keterangan yang tidak benar.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat
(1) huruf h memperhatikan dengan sungguhyang melakukan kegiatan dimaksud dengan
sungguh kearifan lokal di daerah masingmemperhatikan sungguh-sungguh kearifan
masing
lokal di daerah masing-masing.

Dampak Perubahan:
Perubahan ketentuan dalam ayat (2) tersebut tidak akan memberikan pengaruh dalam penerapannya,
karena sama-sama memberikan eksepsi atau pengecualian bagi masyarakat yang melakukan
pembukaan lahan dengan cara membakar namun dengan menggunakan kearifan lokal.
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(1)

(2)

(3)

(4)

UU PPLH

Pasal 71
Pasal 71
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
melakukan pengawasan terhadap ketaatan
dengan kewenangannya wajib melakukan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
pengawasan terhadap ketaatan penanggung
atas ketentuan yang ditetapkan dalam
jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
yang ditetapkan dalam peraturan perundangpelindungan dan pengelolaan lingkungan
undangan di bidang perlindungan dan
hidup.
pengelolaan lingkungan hidup.
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat
dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan pengawasan kepada pejabat/
melakukan pengawasan kepada pejabat/
instansi teknis yang bertanggung jawab
instansi teknis yang bertanggung jawab
di bidang perlindungan dan pengelolaan
di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
lingkungan hidup.
Dalam melaksanakan pengawasan,
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri,
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
gubernur, atau bupati/walikota menetapkan
menetapkan pejabat pengawas lingkungan
pejabat pengawas lingkungan hidup yang
hidup yang merupakan pejabat fungsional.
merupakan pejabat fungsional.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat
pengawas lingkungan hidup diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 72
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan
pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha,
atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
Pasal 73
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap
ketaatan penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau
persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap
terjadi pelanggaran yang serius di bidang
pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 72
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya wajib melakukan
pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pasal 73
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh
pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap
terjadi pelanggaran yang serius di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dampak Perubahan:
3 Pasal ini mengatur tentang pengawasan terhadap ketaatan lingkungan bagi pemegang perizinan
berusaha. Perubahan ketentuan dalam 3 Pasal ini yang pada intinya menekankan kewenangan
pengawasan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mengacu
pada NSPK diharapkan dapat melahirkan sinkronisasi model pengawasan sekaligus menyelesaikan
permasalahan lingkungan yang selama ini belum efektif dan maksimal yang disebabkan oleh: (i)
lemahnya sumber daya dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan; dan (ii) minimnya
political will dan transparansi daerah dalam melakukan tugas pengawasan.
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Pasal 76
(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
menerapkan sanksi administratif kepada
penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha,
atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 76
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
menerapkan sanksi administratif kepada
penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap izin lingkungan.
(2) Sanksi administratif terdiri atas:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77
Menteri dapat menerapkan sanksi administratif
terhadap penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan dalam hal Menteri menganggap
Pemerintah Daerah secara sengaja tidak
menerapkan sanksi administratif terhadap
pelanggaran yang serius di bidang pelindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 77
Menteri dapat menerapkan sanksi administratif
terhadap penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan jika Pemerintah menganggap
pemerintah daerah secara sengaja tidak
penerapkan sanksi administratif terhadap
pelanggaran yang serius di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 82
Pasal 82
(1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
berwenang untuk memaksa penanggung
untuk melakukan pemulihan lingkungan
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan
melakukan pemulihan lingkungan hidup
lingkungan hidup yang dilakukannya.
akibat pencemaran dan/atau perusakan
(2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat
lingkungan hidup yang dilakukannya.
menunjuk pihak ketiga untuk melakukan
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
pemulihan lingkungan hidup akibat
berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
untuk melakukan pemulihan lingkungan
hidup yang dilakukannya atas beban biaya
hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
lingkungan hidup yang dilakukannya atas
beban biaya penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan.

Dampak Perubahan:
Perubahan pasal ini terletak pada penyebutan “Pemerintah Pusat” yang menggantikan frasa “Menteri,
Gubernur, atau Bupati/Walikota”. Perubahan ini menjadi wajar mengingat pemerintah ingin melakukan
debirokratisasi, sehingga sebagian besar kewenangan yang sebelumnya adalah kewenangan Pemerintah
Daerah, menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Termasuk juga dalam hal memaksa penanggungjawab
usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha.
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Pasal 82A
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:
a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1)
atau Pasal 59 ayat (4); atau
b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; dikenai sanksi administratif.
Pasal 82B
(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki:
a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3),
Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (1); yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif.
(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69, yaitu:
a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dimana
perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan
bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/
atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada
Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi
lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau
b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif.
(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan
dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan
Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.
Pasal 82C
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. denda administratif;
d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
e. pencabutan Perizinan Berusaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Dampak Perubahan:
Penambahan ketiga pasal tersebut merupakan tambalan atas penghapusan ketentuan pidana dalam
Pasal 102 dan 110 dan memberikan ketentuan sanksi administratif bagi beberapa tindakan yang
disebutkan dalam tiga pasal tersebut.
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Pasal 88
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/
atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan
dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau
yang menimbulkan ancaman serius terhadap
lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak
atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau
kegiatannya.

Pasal 88
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/
atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan
dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau
yang menimbulkan ancaman serius terhadap
lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas
kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian
unsur kesalahan.

Dampak Perubahan:
Konsep strict liabilty dihapuskan dalam pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan kegiatan
atau usaha yang menggunakan, menghasilkan, dan/atau mengelola limbah B3. Sebelumnya, setiap
orang melakukan satu dari ketiga kegiatan tersebut—atau bahkan ketiganya—secara langsung dikenai
beban pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Tetapi, setelah UU PPLH diubah,
beban pertanggungjawaban mutlak tetap dikenakan, tetapi setelah dilakukan beban pembuktian
unsur kesalahannya. Sebab, Pasal 88 UU PPLH setelah perubahan menghapus ketentuan “tanpa perlu
pembuktian unsur kesalahan” tersebut.
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Pasal 93

Pasal 93
(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha
negara apabila:
a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada
usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan
dokumen amdal;
b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada
kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen
UKLUPL; dan/atau
c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/
atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu
pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

DIHAPUS

Dampak Perubahan:
Dihapuskannya kanal penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara membuat proses
penyelesaian pelanggaran dalam penerbitan perizinan berusaha oleh institusi yang berwenang tidak
mendapatkan tindak lanjut yang memadai.
Sementara Pengadilan merupakan sarana final yang seharusnya tetap tersedia apabila terjadi
pelanggaran yang sudah tidak bisa lagi diselesaikan melalui jalur administratif.
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Pasal 102
Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dampak Perubahan:
Dihapuskannya ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin
memperlihatkan semangat perlindungan lingkungan melalui penegakan hukum yang menurun. Sebab,
penghapusan pasal ini berpotensi melahirkan kegiatan usaha yang dilakukan tanpa izin.
Selain itu, semakin menjamurnya praktik pengelolaan limbah B3 tanpa izin disebabkan juga oleh
ketentuan Pasal 82 UU PPLH setelah perubahan dimana pihak pengelola hanya dapat dibebani
pertanggungjawaban mutlak apabila kegiatan tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap
lingkungan, dan ancaman tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu.
Jadi, apabila ada pengelola limbah B3 yang tidak memiliki izin, namun masyarakat tidak bisa
membuktikan pengelolaan limbah B3 tersebut memberikan ancaman terhadap lingkungan, pengelola
limbah B3 tersebut memiliki peluang untuk lepas dari ancaman pertanggungjawaban mutlak.
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Pasal 109
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
tanpa memiliki:
a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat,
atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1),
atau Pasal 59 ayat (4);
b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
huruf b; atau
c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); yang mengakibatkan
timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan,
keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

UU PPLH
Pasal 109
Setiap orang yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin
lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

Dampak Perubahan:
Dengan diubahnya pasal a quo, terjadi pergeseran delik formil menjadi delik materil. Sebelumnya,
seseorang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin dikenakan sanksi pidana.
Namun, setelah perubahan, seseorang yang melakukan usaha dan/atau kegaitan yang tidak memiliki
izin tetap dikenakan sanksi pidana, selama kegiatannya mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan
terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.
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Pasal 110

Pasal 110
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi
penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

DIHAPUS

Dampak Perubahan:
Penghapusan pasal ini membuka kemungkinan sekaligus menumbuhsuburkan praktik penyusunan
Amdal oleh penyusun Amdal yang tak bersertifikat. Penghapusan pasal ini juga membuka peluang
terjadinya praktik pinjam-meminjam sertifikat di kalangan konsultan pembuat Amdal. Akibatnya,
penegakan hukum terhadap Amdal yang dibuat asal-asalan oleh penyusun yang tidak memiliki
kompetensi.
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Pasal 111
Pejabat pemberi persetujuan lingkungan
yang menerbitkan persetujuan lingkungan
tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).

Pasal 111
(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang
menerbitkan izin lingkungan tanpa
dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau
kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/
atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).
Pasal 112
Pasal 112
Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja
Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja
tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap peraturan perundang-undangan dan
terhadap peraturan perundangundangan dan
perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah izin lingkungan sebagaimanavdimaksud dalam
Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana
Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan
dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa
lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling
manusia dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Dampak Perubahan:
Perubahan kedua pasal ini tidak memberikan pengaruh dalam penerapannya, sebab frasa “perizinan
berusaha” dan “persetujuan lingkungan” menunjuk pada makna yang sama dengan “izin lingkungan”
dan “izin usaha”, yaitu legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.
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3. Pertautan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
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Pasal 1
3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau
perbuatan merusak hutan melalui kegiatan
pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha atau penggunaan
Perizinan Berusaha yang bertentangan dengan
maksud dan tujuan pemberian Perizinan
Berusaha di dalam kawasan hutan yang telah
ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun
yang sedang diproses penetapannya oleh
Pemerintah Pusat.
5. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan
di dalam kawasan hutan untuk perkebunan
dan/atau pertambangan tanpa Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Pasal 1
3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau
perbuatan merusak hutan melalui kegiatan
pembalakan liar, penggunaan kawasan
hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang
bertentangan dengan maksud dan tujuan
pemberian izin di dalam kawasan hutan yang
telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun
yang sedang diproses penetapannya oleh
Pemerintah
5. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan
di dalam kawasan hutan untuk perkebunan
dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri
23. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati
atau walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Dampak Perubahan:
Perubahan dilakukan terhadap: (i) frasa “izin” menjadi “Perizinan Berusaha”; (ii) pihak yang berwenang
mengeluarkan perizinan berusaha, dari yang sebelumnya adalah Menteri, menjadi Pemerintah Pusat;
(iii) definisi Pemerintah Daerah.
Perubahan pada poin pertama tidak memberikan dampak dalam penerapannya, sebab baik izin maupun
perizinan berusaha sama-sama menunjuk kepada entitas yang sama, yakni legalitas yang diberikan
kepada seseorang dan/atau kelompok untuk melakukan kegiatan usaha.
Perubahan pada poin kedua memberikan dampak pada sentralisasi urusan kewenangan, sebab
sebagian besar urusan pemerintahan yang sebelumnya menjadi kewenangan Menteri ditarik menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini wajar mengingat teleologi UU Cipta Kerja adalah debirokratisasi
sehingga urusa pemerintahan di sektor perizinan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Perubahan pada poin ketiga juga tidak memberikan dampak dalam penerapannya karena definisi
“Pemerintah Daerah” yang diberikan UU PPKH setelah perubahan tetap menunjuk kepada entitas yang
sama, yaitu Gubernur dan Bupati/Walikota.
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Pasal 7
Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh
masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi
yang memperoleh Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan hutan
Pasal 12
Setiap orang dilarang:
a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan hutan;
b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat;
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan secara tidak sah;
d. memuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil
penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat;
e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama
surat keterangan sahnya hasil hutan;
f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon di
dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat;
g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat
lainnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di
dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat;
h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga
berasal dari hasil pembalakan liar;
i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui
darat, perairan, atau udara;
j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau
masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar,
menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan
yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang
diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima
titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil
hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang
diambil atau dipungut secara tidak sah.
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Pasal 7
Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh
masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi
yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.
Pasal 12
Setiap orang dilarang:
a. melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan hutan;
b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang;
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan
hutan secara tidak sah;
d. memuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara
bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
f. membawa alat-alat yang lazim digunakan
untuk menebang, memotong, atau membelah
pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin
pejabat yang berwenang;
g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat
lainnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di
dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang
berwenang;
h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga
berasal dari hasil pembalakan liar;
i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar
melalui darat, perairan, atau udara;
j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau
masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau
udara;
k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar,
menerima titipan, dan/atau memiliki hasil
hutan yang diketahui berasal dari pembalakan
liar;
l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah
hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan
hutan yang diambil atau dipungut secara tidak
sah; dan/atau
m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima
titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil
hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan
yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
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Dampak Perubahan:
Perubahan pasal hanya terjadi pada penggantian frasa “izin” menjadi “Perizinan Berusaha” yang
mana keduanya tetap memiliki makna yang sama, yaitu legalitas yang diberikan oleh Pemerintah
kepada seseorang dan/atau kelompok untuk melakukan suatu kegiatan. Sehingga perubahan ini tidak
memberikan dampak dalam penerapannya.
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Pasal 12A
(1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan
hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/
atau huruf h dikenai sanksi administratif.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
terhadap:
a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di
dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara
terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau
b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.

Dampak Perubahan:
Pasal ini memberikan pintu masuk penataan kawasan hutan dan perlindungan hak masyarakat yang
tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan. Sebab, masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau
di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara berturut-turut dan terdaftar dalam kebijakan
penataan kawasan hutan, dikecualikan dari sanksi administratif yang disebabkan oleh kegiatan
eksplorasi hutan tanpa perizinan berusaha.
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Pasal 17
Pasal 17
(1) Setiap orang dilarang:
(1) Setiap orang dilarang:
a. membawa alat-alat berat dan/atau alata. membawa alat-alat berat dan/atau alatalat lain yang lazim atau patut diduga
alat lain yang lazim atau patut diduga
akan digunakan untuk melakukan kegiatan
akan digunakan untuk melakukan kegiatan
penambangan dan/atau mengangkut hasil
penambangan dan/atau mengangkut hasil
tambang di dalam kawasan hutan tanpa
tambang di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
b. melakukan kegiatan penambangan di dalam
b. melakukan kegiatan penambangan di
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
Pemerintah Pusat;
Berusaha dari Pemerintah Pusat;
c. mengangkut dan/atau menerima titipan
c. mengangkut dan/atau menerima titipan
hasil tambang yang berasal dari kegiatan
hasil tambang yang berasal dari kegiatan
penambangan di dalam kawasan hutan tanpa
penambangan di dalam kawasan hutan
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah
d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau
Pusat;
menyimpan hasil tambang yang berasal dari
d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau
kegiatan penambangan di dalam kawasan
menyimpan hasil tambang yang berasal
hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
dari kegiatan penambangan di dalam
Pemerintah Pusat; dan/atau
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha
e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah
dari Pemerintah Pusat; dan/atau
hasil tambang dari kegiatan penambangan
e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah
di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
hasil tambang dari kegiatan penambangan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
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Pasal 17
Pasal 17
(2) Setiap orang dilarang:
2) Setiap orang dilarang:
a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat
a. membawa alat-alat berat dan/atau
lainnya yang lazim atau patut diduga akan
alat-alat lainnya yang lazim atau
digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan
patut diduga akan digunakan untuk
dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam
melakukan kegiatan perkebunan dan/
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
atau mengangkut hasil kebun di dalam
Pemerintah Pusat;
kawasan hutan tanpa izin Menteri;
b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan
b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa
Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan
izin Menteri di dalam kawasan hutan;
hutan;
c. mengangkut dan/atau menerima
c. mengangkut dan/atau menerima titipan
titipan hasil perkebunan yang berasal
hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan
dari kegiatan perkebunan di dalam
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa
kawasan hutan tanpa izin;
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
d. menjual, menguasai, memiliki, dan/
d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau
atau menyimpan hasil perkebunan
menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari
yang berasal dari kegiatan perkebunan
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan
di dalam kawasan hutan tanpa izin;
tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
dan/atau
dan/atau
e. membeli, memasarkan, dan/
e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil
atau mengolah hasil kebun dari
kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa
perkebunan di dalam kawasan hutan
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
tanpa izin.
Dampak Perubahan:
Perubahan pasal hanya terjadi pada penggantian frasa “izin” menjadi “Perizinan Berusaha” yang
mana keduanya tetap memiliki makna yang sama, yaitu legalitas yang diberikan oleh Pemerintah
kepada seseorang dan/atau kelompok untuk melakukan suatu kegiatan. Sehingga perubahan ini tidak
memberikan dampak dalam penerapannya.
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Pasal 17A
(1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan
hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan
pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai
sanksi administratif.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
terhadap:
a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam
dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terusmenerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau
b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.
Dampak Perubahan:
Pasal ini memberikan pintu masuk penataan kawasan hutan dan perlindungan hak masyarakat yang
tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan. Sebab, masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau
di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara berturut-turut dan terdaftar dalam kebijakan
penataan kawasan hutan, dikecualikan dari sanksi administratif yang disebabkan oleh kegiatan
perkebunan tanpa perizinan berusaha.
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Pasal 18
(1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal
17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, atau Pasal
17 ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf e serta
kegiatan lain di kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha yang dilakukan oleh badan hukum atau
korporasi dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. denda administratif;
d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
e. pencabutan Perizinan Berusaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UU PPKH
Pasal 18
(1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c,
Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e,
dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan
huruf e yang dilakukan oleh badan hukum
atau korporasi dikenai sanksi administratif
berupa:
a. paksaan pemerintah;
b. uang paksa; dan/atau
c. pencabutan izin.
(2) Ketentuan mengenai mekanisme dan
tata cara penerapan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dampak Perubahan:
Terdapat penambahan ketentuan tentang sanksi administratif, dari yang sebelumnya hanya: (i)
paksaan pemerintah; (ii) uang paksa; dan (iii) pencabutan izin, menjadi: (i) teguran tertulis; (ii) paksaan
pemerintah; (iii) denda administratif; (iv) pembekuan Perizinan Berusaha; dan (v) pencabutan Perizinan
Berusaha.
Penambahan jenis sanksi administratif ini memberikan variasi jenis sanksi yang didapat dijatuhkan
bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dan 17 UU PPLH pasca perubahan. Tapi,
untuk menjaga proporsionalitas penjatuhan sanksi, perlu untuk merinci bobot pelanggarannya.
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Pasal 24
Setiap pejabat dilarang:
a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan
hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
b. menerbitkan Perizinan Berusaha di dalam kawasan
hutan dan/atau Perizinan Berusaha terkait
penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak
sah;
e. melakukan permufakatan untuk terjadinya
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan
hutan secara tidak sah;
f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan
tanpa hak;
g. melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas
dengan sengaja; dan/atau
h. lalai dalam melaksanakan tugas.

UU PPKH
Pasal 24
Setiap pejabat dilarang:
a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan
kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan
di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai
dengan kewenangannya;
b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam
kawasan hutan dan/atau izin penggunaan
kawasan hutan yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
d. ikut serta atau membantu kegiatan
pembalakan liar dan/atau penggunaan
kawasan hutan secara tidak sah;
e. melakukan permufakatan untuk terjadinya
pembalakan liar dan/atau penggunaan
kawasan hutan secara tidak sah;
f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil
hutan tanpa hak;
g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam
melaksanakan tugas; dan/atau
h. lalai dalam melaksanakan tugas.
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Dampak Perubahan:
Perubahan pasal hanya terjadi pada penggantian frasa “izin” menjadi “Perizinan Berusaha” yang
mana keduanya tetap memiliki makna yang sama, yaitu legalitas yang diberikan oleh Pemerintah
kepada seseorang dan/atau kelompok untuk melakukan suatu kegiatan. Sehingga perubahan ini tidak
memberikan dampak dalam penerapannya.
UU Cipta Kerja

UU PPKH

Pasal 53

Pasal 53
(1) Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (1), pada pengadilan negeri, dilakukan oleh majelis hakim
yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karier di
pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim ad hoc.
(2) Pengangkatan hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(3) Setelah berlakunya Undang-Undang ini ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia harus mengusulkan calon hakim ad hoc yang diangkat melalui
Keputusan Presiden untuk memeriksa perkara perusakan hutan.
(4) Dalam mengusulkan calon hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Ketua Mahkamah Agung wajib mengumumkan kepada masyarakat.
(5) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc, harus terpenuhi syarat sebagai
berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan
pengalaman sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam bidang
kehutanan;
e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
g. cakap, jujur, serta memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki
reputasi yang baik;
h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
i. melepaskan jabatan struktural dan jabatan lainnya selama menjadi hakim
ad hoc.

DIHAPUS

Dampak Perubahan:
Pasal yang dihapus adalah pasal yang berbicara tentang lembaga negara yang ditugaskan untuk
melakukan pemeriksaan perkara perusakan hutan. Artinya, ketika ketentuan ini dihapuskan, maka
tugas tersebut akan dikembalikan kepada lembaga negara yang secara umum telah memperoleh
kewenangan untuk memeriksa perkara perusakan hutan, yakni Pengadilan Negeri melalui jalur pidana.
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Laporan UUCK dan Sawit Berkelanjutan

UU Cipta Kerja

UU PPKH

Pasal 54
(1)
DIHAPUS
(2)
(3)

(4)

Pasal 54
Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan
hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan
pemberantasan perusakan hutan.
Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.
Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. unsur Kementerian Kehutanan;
b. unsur Kepolisian Republik Indonesia;
c. unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan
d. unsur lain yang terkait.
Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dampak Perubahan:
Presiden kehilangan mandat untuk membentuk lembaga yang berwenang mencegah dan memberantas
perusakan hutan. Sehingga lembaga yang berwenang mencegah dan memberantas perusakan hutan
adalah institusi kepolisian.
UU Cipta Kerja

UU PPKH

Pasal 82
Pasal 82
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. melakukan penebangan pohon dalam
a. melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan yang tidak sesuai dengan
kawasan hutan yang tidak sesuai dengan
Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
izin pemanfaatan hutan sebagaimana
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
12 huruf a;
b. melakukan penebangan pohon dalam
b. melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan tanpa memiliki izin yang
kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
Pasal 12 huruf b; dan/atau
huruf b; dan/atau
c. melakukan penebangan pohon dalam
c. melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana
kawasan hutan secara tidak sah
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dipidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dengan pidana penjara paling singkat
huruf c dipidana dengan pidana penjara
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
tahun dan pidana denda paling sedikit
lama 5 (lima) tahun serta pidana denda
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima
dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak
miliar lima ratus juta rupiah).
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
(2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud
juta rupiah).
pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima)
orang perseorangan yang bertempat tinggal
tahun dan tidak terus menerus, pelaku dipidana
di dalam dan/atau di sekitar kawasan
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
hutan, pelaku dipidana dengan pidana
bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan
pidana denda paling sedikit Rp500.000,00
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana
(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak
denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
ratus ribu rupiah) dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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(3) Korporasi yang:
(3) Korporasi yang:
a. melakukan penebangan pohon dalam
a. melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan yang tidak sesuai dengan
kawasan hutan yang tidak sesuai dengan
Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan
izin pemanfaatan hutan sebagaimana
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
huruf a;
b. melakukan penebangan pohon dalam
b. melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan tanpa memiliki izin
kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan
yang dikeluarkan oleh pejabat yang
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
berwenang sebagaimana dimaksud
12 huruf b; dan/atau
dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
c. melakukan penebangan pohon dalam
c. melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana
kawasan hutan secara tidak sah
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c; dipidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
bagi:
12 huruf c dipidana dengan pidana
a. pengurusnya dengan pidana penjara
penjara paling singkat 5 (lima) tahun
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
dan paling lama 15 (lima belas) tahun
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
serta pidana denda paling sedikit
denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
(lima miliar rupiah) dan paling banyak
dan paling banyak Rp15.000.000.000,00
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
(lima belas miliar rupiah).
rupiah); dan/atau
b. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari
denda pidana yang dijatuhkan.
Dampak Perubahan:
Pasal ini mengalami perubahan di dalam beberapa ketentuan, diantaranya: (i) merubah jenis izin
dari yang sebelumnya adalah “izin” menjadi “perizinan berusaha”; (ii) memberikan pengecualian
penjatuhan pidana bagi orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar
kawasan hutan 5 (lima) tahun secara terus menerus; dan (iii) memberikan pemberatan hukum bagi
korporasi dan pengurus-pengurusnya.
Perubahan pada poin pertama tidak memberikan konsekuensi apapun dalam penerapannya. Sebab, baik
“izin” maupun “perizinan berusaha” merupakan dua frasa yang sama-sama menunjuk kepada legalitas
yang diberikan pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 4 UU Cipta Kerja.
Pada perubahan kedua, terdapat perbedaan konsekuensi dalam penerapannya. Sebab, setiap orang
yang melakukan eksploitasi hutan tanpa perizinan dikenakan sanksi pidana, kecuali bagi masyarakat
yang tinggal di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan 5 tahun secara terus menerus. Perubahan ini
tentu memberikan jaminan perlindungan hak asasi masyarakat adat yang secara turun temurun telah
menggantungkan hidupnya pada hutan.
Sedangkan pada perubahan ketiga, terdapat pemberatan sanksi pidana bagi korporasi. Hal ini menjadi
angin segar dalam perlindungan hutan dan pemberantasan tindakan yang merusak hutan, terutama
yang dilakukan oleh korporasi. Sebab, sejauh ini, korporasi merupakan pihak yang paling sering terlibat
dalam perusakan hutan. Sampai tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
telah menyegel 92 lahan perusahaan yang disegel, 25 korporasi diberikan sanksi administratif, dan
5 korporasi dalam proses penyelidikan. Seluruh korporasi tersebut merupakan pihak yang diduga
bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 lalu.8
Jadi, dengan pemberatan pidana bagi korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) UU PPKH
pasca perubahan diharapkan dapat memberikan efek preventif bagi perusahaan yang salah satunya
hendak mengefisienkan proses perluasan lahan dengan cara pembakaran hutan.
8
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KLHK: Kasus karhutla 2019, 92 lokasi disegel, dan 7 jadi tersangka korporasi”, https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-kasus-karhutla2019-92-lokasi-disegel-dan-7-jadi-tersangka-korporasi. Akses Selasa, 17 November 2020.

Laporan UUCK dan Sawit Berkelanjutan

UU Cipta Kerja

UU PPKH

Pasal 83
Pasal 83
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. memuat, membongkar, mengeluarkan,
a. memuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki
mengangkut, menguasai, dan/atau
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa
memiliki hasil penebangan di kawasan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf d;
dalam Pasal 12 huruf d;
b. mengangkut, menguasai, atau memiliki
b. mengangkut, menguasai, atau memiliki
hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi
hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi
secara bersama surat keterangan sahnya
secara bersama surat keterangan sahnya
hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam
hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf e; dan/atau
Pasal 12 huruf e; dan/atau
c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang
c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang
diduga berasal dari hasil pembalakan liar
diduga berasal dari hasil pembalakan liar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf h, dipidana dengan pidana penjara
huruf h dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun serta pidana denda
lama 5 (lima) tahun serta pidana denda
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) dan paling banyak
ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah).
juta rupiah).
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
a. memuat, membongkar, mengeluarkan,
a. memuat, membongkar, mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki
mengangkut, menguasai, dan/atau
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa
memiliki hasil penebangan di kawasan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf d;
dalam Pasal 12 huruf d;
b. mengangkut, menguasai, atau memiliki
b. mengangkut, menguasai atau memiliki
hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi
hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi
secara bersama surat keterangan sahnya
secara bersama surat keterangan sahnya
hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam
hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf e; dan/atau
Pasal 12 huruf e; dan/atau
c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang
c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang
diduga berasal dari hasil pembalakan liar
diduga berasal dari hasil pembalakan liar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf h, dipidana dengan pidana penjara
huruf h dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 8 (delapan) bulan dan
paling singkat 8 (delapan) bulan dan
paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana
paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp10.000.000,00
denda paling sedikit Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c
dilakukan oleh orang perseorangan yang
bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar
kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan
tidak secara terus menerus, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling sedikit Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2)
huruf c dilakukan oleh orang perseorangan
yang bertempat tinggal di dalam dan/atau
di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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(4) Korporasi yang:
(4) Korporasi yang:
a. memuat, membongkar, mengeluarkan,
a. memuat, membongkar,
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil
mengeluarkan, mengangkut,
penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan
menguasai, dan/atau memiliki hasil
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
penebangan di kawasan hutan tanpa
huruf d;
izin sebagaimana dimaksud dalam
b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
Pasal 12 huruf d;
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama
b. mengangkut, menguasai, atau
surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana
memiliki hasil hutan kayu yang
dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
tidak dilengkapi secara bersama
c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga
surat keterangan sahnya hasil hutan
berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dipidana
12 huruf e; dan/atau
dengan pidana penjara bagi pengurusnya paling
c. memanfaatkan hasil hutan kayu
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
yang diduga berasal dari hasil
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
pembalakan liar sebagaimana
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
dimaksud dalam Pasal 12 huruf h
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
dipidana dengan pidana penjara
miliar rupiah) dan/atau korporasi dikenakan
paling singkat 5 (lima) tahun
pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.
dan paling lama 15 (lima belas)
(5) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban
tahun serta pidana denda paling
pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima
ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara
miliar rupiah) dan paling banyak
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15
Rp15.000.000.000,00 (lima belas
(lima belas) tahun serta pidana denda.
miliar rupiah).
Dampak Perubahan:
Pasal ini mengalami perubahan di dalam beberapa ketentuan, diantaranya: (i) merubah jenis izin dari yang
sebelumnya adalah “izin” menjadi “perizinan berusaha”; (ii) memberikan pengecualian penjatuhan pidana
bagi orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan 5 (lima) tahun
secara terus menerus; dan (iii) memberikan pemberatan hukum bagi korporasi dan pengurus-pengurusnya.
Perubahan pada poin pertama tidak memberikan konsekuensi apapun dalam penerapannya. Sebab, baik
“izin” maupun “perizinan berusaha” merupakan dua frasa yang sama-sama menunjuk kepada legalitas
yang diberikan pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/
atau kegiatannya, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 4 UU Cipta Kerja.
Pada perubahan kedua, terdapat perbedaan konsekuensi dalam penerapannya. Sebab, setiap orang yang
melakukan eksploitasi hutan tanpa perizinan dikenakan sanksi pidana, kecuali bagi masyarakat yang tinggal
di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan 5 tahun secara terus menerus. Perubahan ini tentu memberikan
jaminan perlindungan hak asasi masyarakat adat yang secara turun temurun telah menggantungkan
hidupnya pada hutan. Sedangkan pada perubahan ketiga, terdapat pemberatan sanksi pidana bagi korporasi.
Hal ini menjadi angin segar dalam perlindungan hutan dan pemberantasan tindakan yang merusak hutan,
terutama yang dilakukan oleh korporasi.
Sebab, sejauh ini, korporasi merupakan pihak yang paling sering terlibat dalam perusakan hutan. Sampai
tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyegel 92 lahan perusahaan
yang disegel, 25 korporasi diberikan sanksi administratif, dan 5 korporasi dalam proses penyelidikan.
Seluruh korporasi tersebut merupakan pihak yang diduga bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan
dan lahan tahun 2019 lalu. 9 Jadi, dengan pemberatan pidana bagi korporasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 82 ayat (3) UU PPKH pasca perubahan diharapkan dapat memberikan efek preventif bagi perusahaan
yang salah satunya hendak mengefisienkan proses perluasan lahan dengan cara pembakaran hutan.

9
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Laporan UUCK dan Sawit Berkelanjutan

UU Cipta Kerja

UU PPKH

Pasal 84
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja
membawa alat-alat yang lazim digunakan
untuk menebang, memotong, atau
membelah pohon di dalam kawasan hutan
tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana
dengan pidana penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling sedikit
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Orang perseorangan yang karena
kelalaiannya membawa alat-alat yang
lazim digunakan untuk menebang,
memotong, atau membelah pohon di
dalam kawasan hutan tanpa perizinan
berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 8 (delapan) bulan
dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana
denda paling sedikit Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Korporasi yang membawa alat-alat
yang lazim digunakan untuk menebang,
memotong, atau membelah pohon di dalam
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf f dipidana bagi:
a. pengurusnya dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun
dan pidana denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
dan paling banyak Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah); dan/atau
b. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari
denda pidana yang dijatuhkan.

Pasal 84
((1) Orang perseorangan yang dengan sengaja
membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon
di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf f dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama
5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya
membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong, atau membelah pohon
di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf f dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama
2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang
perseorangan yang bertempat tinggal di dalam
dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4) Korporasi yang membawa alat alat yang lazim
digunakan untuk menebang, memotong, atau
membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa
izin pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 85
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja
membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat
lainnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk mengangkut hasil hutan
di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana
denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

Pasal 85
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja
membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat
lainnya yang lazim atau patut diduga akan
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di
dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf g dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).
65

(2) Korporasi yang membawa alat-alat
berat dan/atau alat-alat lainnya yang
lazim atau patut diduga akan digunakan
untuk mengangkut hasil hutan di dalam
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf g dipidana bagi:
a. pengurusnya pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah); dan/atau
b. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari
denda pidana yang dijatuhkan

(2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/
atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut
diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil
hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah).

Dampak Perubahan:
Perubahan pasal hanya terjadi pada penggantian frasa “izin” menjadi “Perizinan Berusaha” yang
mana keduanya tetap memiliki makna yang sama, yaitu legalitas yang diberikan oleh Pemerintah
kepada seseorang dan/atau kelompok untuk melakukan suatu kegiatan. Sehingga perubahan ini tidak
memberikan dampak dalam penerapannya.
UU Cipta Kerja

UU PPKH

Pasal 92
Pasal 92
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa
a. melakukan penebangan pohon dalam
Perizinan Berusaha di dalam kawasan
kawasan hutan yang tidak sesuai dengan
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
izin pemanfaatan hutan sebagaimana
17 ayat (2) huruf b; dan/atau
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
b. membawa alat-alat berat dan/atau alatb. melakukan penebangan pohon dalam
alat lainnya yang lazim atau patut diduga
kawasan hutan tanpa memiliki izin yang
akan digunakan untuk melakukan kegiatan
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
perkebunan dan/atau mengangkut hasil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
kebun di dalam kawasan hutan tanpa
huruf b; dan/atau
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
c. melakukan penebangan pohon dalam
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a; dipidana
kawasan hutan secara tidak sah
dengan pidana penjara paling singkat 3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
huruf c dipidana dengan pidana penjara
tahundan/atau pidana denda paling
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lama 5 (lima) tahun serta pidana denda
lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
ratus juta rupiah) dan paling banyak
(2) Korporasi yang:
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa
juta rupiah).
Perizinan Berusaha di dalam kawasan
(2) Korporasi yang:
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa
17 ayat (2) huruf b; dan/atau
izin Menteri di dalam kawasan hutan
b. membawa alat-alat berat dan/atau alatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
alat lainnya yang lazim atau patut diduga
ayat (2) huruf b; dan/atau
akan digunakan untuk melakukan kegiatan
b. membawa alat-alat berat dan/atau alatperkebunan dan/atau mengangkut hasil
alat lainnya yang lazim atau patut diduga
kebun di dalam kawasan hutan tanpa
akan digunakan untuk melakukan kegiatan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
perkebunan dan/atau mengangkut hasil
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;
kebun di dalam
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dipidana dengan pidana penjara bagi
pengurusnya paling singkat 8 (delapan)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah) dan/atau bagi korporasi
dikenai pemberatan 1/3 dari denda pokoknya.

kawasan hutan tanpa izin Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2) huruf a dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 8 (delapan)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun serta pidana denda paling
sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua
puluh miliar rupiah) dan paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah).

Pasal 93
Pasal 93
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. mengangkut dan/atau menerima
a. mengangkut dan/atau menerima titipan
titipan hasil perkebunan yang berasal
hasil perkebunan yang berasal dari
dari kegiatan perkebunan di dalam
kegiatan perkebunan di dalam kawasan
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
ayat (2) huruf c;
b. menjual, menguasai, memiliki, dan/
b. menjual, menguasai, memiliki, dan/
atau menyimpan hasil perkebunan yang
atau menyimpan hasil perkebunan yang
berasal dari kegiatan perkebunan di dalam
berasal dari kegiatan perkebunan di dalam
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
dan/atau
ayat (2) huruf d; dan/atau
c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah
c. membeli, memasarkan, dan/atau
hasil kebun dari perkebunan yang berasal
mengolah hasil kebun dari perkebunan
dari kegiatan perkebunan di dalam
yang berasal dari kegiatan perkebunan
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana
di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
e dipidana dengan pidana penjara paling
Pasal 17 ayat (2) huruf e, dipidana dengan
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10
pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
(sepuluh) tahun serta pidana denda paling
tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
tahun atau pidana denda paling sedikit
lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
ratus juta rupiah) dan paling banyak
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
a. mengangkut dan/atau menerima titipan
(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
hasil perkebunan yang berasal dari
a. mengangkut dan/atau menerima
kegiatan perkebunan di dalam kawasan
titipan hasil perkebunan yang berasal
hutan tanpaizin sebagaimana dimaksud
dari kegiatan perkebunan di dalam
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha
b. menjual, menguasai, memiliki dan/
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
atau menyimpan hasil perkebunan yang
ayat (2) huruf c;
berasal dari kegiatan perkebunan di dalam
b. menjual, menguasai, memiliki, dan/
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana
atau menyimpan hasil perkebunan yang
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d;
berasal dari kegiatan perkebunan di dalam
dan/atau
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha
c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
hasil kebun dari perkebunan yang berasal
ayat (2) huruf d; dan/atau
dari kegiatan perkebunan di dalam
c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana
hasil kebun dari perkebunan yang berasal
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e
dari kegiatan perkebunan di dalam
kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf e,
67

dipidana dengan pidana penjara bagi
pengurusnya paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
dan/atau korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari
denda pidana yang dijatuhkan.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).

Pasal 96
Pasal 96
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait
a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan
penggunaan kawasan hutan sebagaimana
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
24 huruf a;
b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu
b. menggunakan surat izin palsu
terkait pemanfaatan hasil hutan kayu
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
dan/atau penggunaan kawasan hutan
penggunaan kawasan hutan sebagaimana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/
huruf b; dan/atau
atau
c. memindahtangankan atau menjual
c. memindahtangankan atau menjual izin
Perizinan Berusaha sebagaimana
yang dikeluarkan oleh pejabat yang
dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dipidana
berwenang kecuali dengan persetujuan
dengan pidana penjara paling singkat
Menteri sebagaimana dimaksud dalam
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana
tahun serta pidana denda paling sedikit
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
paling lama 5 (lima) tahun serta pidana
dan paling banyak Rp2.500.000.000,00
denda paling sedikit Rp500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah).
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
(2) Korporasi yang:
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
a. memalsukan Perizinan Berusaha terkait
juta rupiah).
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
(2) Korporasi yang:
penggunaan kawasan hutan sebagaimana
a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan
b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
terkait pemanfaatan hasil hutan kayu
24 huruf a;
dan/atau penggunaan kawasan hutan
b. menggunakan surat izin palsu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
huruf b; dan/atau
penggunaan kawasan hutan sebagaimana
c. memindahtangankan atau menjual
dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
atau
dalam Pasal 24 huruf c, dipidana bagi:
c. memindahtangankan atau menjual izin
1. pengurusnya dipidana dengan pidana
yang dikeluarkan oleh pejabat yang
penjara paling singkat 5 (lima) tahun
berwenang kecuali dengan persetujuan
dan paling lama 15 (lima belas)
Menteri sebagaimana dimaksud dalam
tahun serta pidana denda paling
Pasal 24 huruf c dipidana dengan
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima
pidana penjara paling singkat 5 (lima)
miliar rupiah) dan paling banyak
tahun dan paling lama 15 (lima belas)
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
tahun serta pidana denda paling sedikit
rupiah).
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. korporasi dikenai pemberatan 1/3 dari
dan paling banyak Rp15.000.000.000,00
denda pidana yang dijatuhkan.
(lima belas miliar rupiah).

68

Laporan UUCK dan Sawit Berkelanjutan

Pasal 105
Pasal 105
Setiap pejabat yang:
Setiap pejabat yang:
a. menerbitkan Perizinan Berusaha terkait
a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau
kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan
penggunaan kawasan hutan di dalam
di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai
kawasan hutan yang tidak sesuai dengan
dengan kewenangannya sebagaimana
kewenangannya sebagaimana dimaksud
dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;
dalam Pasal 28 huruf a;
b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan
b. menerbitkan Perizinan Berusaha di
kayu dan/atau izin penggunaan kawasan
dalam Kawasan Hutan dan/atau Perizinan
hutan di dalam kawasan hutan yang
Berusaha terkait penggunaan kawasan
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
hutan di dalam kawasan hutan yang
perundang-undangan sebagaimana
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;
perundang-undangan sebagaimana
c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/
dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;
atau penggunaan kawasan hutan secara
c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
atau penggunaan kawasan hutan secara
Pasal 28 huruf c;
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
d. ikut serta atau membantu kegiatan
Pasal 28 huruf c;
pembalakan liar dan/atau penggunaan
d. ikut serta atau membantu kegiatan
kawasan hutan secara tidak sah
pembalakan liar dan/atau penggunaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
kawasan hutan secara tidak sah
huruf d;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
e. melakukan permufakatan untuk terjadinya
huruf d;
pembalakan liar dan/atau penggunaan
e. melakukan permufakatan untuk terjadinya
kawasan hutan secara tidak sah
pembalakan liar dan/atau penggunaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
kawasan hutan secara tidak sah
huruf e;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil
huruf e;
hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud
f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil
dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau
hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud
g. dengan sengaja melakukan pembiaran
dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau
dalam melaksanakan tugas sehingga
g. dengan sengaja melakukan pembiaran
terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/
dalam melaksanakan tugas sehingga
atau penggunaan kawasan hutan secara
terjadi tindak pidana pembalakan liar
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
dan/atau penggunaan kawasan hutan
Pasal 28 huruf g
secara tidak sah sebagaimana dimaksud
dipidana dengan pidana penjara paling
dalam Pasal 28 huruf g, dipidana dengan
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
pidana penjara paling singkat 1 (satu)
10 (sepuluh) tahun serta pidana denda
tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
paling sedikit Rp1.000.000.000,00
tahun serta pidana denda paling sedikit
(satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00
rupiah).
(sepuluh miliar rupiah).
Dampak Perubahan:
Pasal ini mengalami perubahan di dalam beberapa ketentuan, diantaranya: (i) merubah jenis izin
dari yang sebelumnya adalah “izin” menjadi “perizinan berusaha”; dan (ii) memberikan pemberatan
hukum bagi korporasi dan pengurus-pengurusnya. Perubahan pada poin pertama tidak memberikan
konsekuensi apapun dalam penerapannya. Sebab, baik “izin” maupun “perizinan berusaha” merupakan
dua frasa yang sama-sama menunjuk kepada legalitas yang diberikan pejabat yang berwenang kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, sebagaimana dituangkan
dalam Pasal 1 angka 4 UU Cipta Kerja.
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Sedangkan pada perubahan ketiga, terdapat pemberatan sanksi pidana bagi korporasi. Hal ini menjadi
angin segar dalam perlindungan hutan dan pemberantasan tindakan yang merusak hutan, terutama
yang dilakukan oleh korporasi.
Jadi, dengan pemberatan pidana bagi korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) UU PPKH
pasca perubahan diharapkan dapat memberikan efek preventif bagi perusahaan yang salah satunya
hendak mengefisienkan proses perluasan lahan dengan cara pembakaran hutan.

UU Cipta Kerja

UU PPKH

Pasal 110A
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki
Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan
tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dampak Perubahan:
Pasal tambahan ini berupaya memberikan waktu transisi kepada setiap orang yang melakukan kegiatan
di dalam kawasan hutan selama 3 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, setiap orang yang melakukan
kegiatan tersebut wajib menyelesaikan persyaratan usaha dan perizinan berusaha.
Pasal ini diibaratkan seperti kebijakan “pemutihan” atas keterlanjuran kegiatan usaha yang berada di
kawasan hutan. Tetapi, pasal ini diduga akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk lepas dari ancaman
sanksi.
Auriga (2018) mengatakan, ada 3,43 juta hektare kebun sawit di dalam kawasan hutan. 1,2 juta hektare
di antaranya berupa kebun rakyat. Pasal ini tidak bisa menyelesaikan kebun sawit rakyat di kawan
hutan karena umumnya mereka tidak berizin. Sementara 2,23 juta hektare milik usaha besar dan
hanya seluas 367.613 hektare yang mempunyai izin usaha perkebunan. Artinya pasal ini tidak bisa
menyelesaikan kebun swasta besar seluas 1,865 juta hektare.
Ketentuan ini juga tidak bisa menjangkau masalah penggunaan kawasan hutan yang terlanjur menjadi
desa atau perkampungan, fasilitas sosial maupun fasilitas umum, karena penduduknya tidak berizin.
Sementara, ketika dirunut, penyebab keterlanjuran kegiatan dan/atau pemukiman masyarakat di
kawasan hutan adalah tindakan pejabat yang dengan sengaja atau lalau menjalankan tugas atau
melakukan pembiaran, sehingga terjadi penggunaan kawasan hutan negara secara tidak sah.

UU Cipta Kerja

UU PPKH

Pasal 111

Pasal 111
(1) Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 harus telah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Sejak terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi
sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini menjadi kewenangan lembaga
pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

DIHAPUS
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Pasal 112
DIHAPUS

Pasal 112
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h,
huruf j, serta huruf k; dan
b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50
ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3)
huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku

Dampak Perubahan:
Penghapusan pasal 111 membuat Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Prusakan Hutan menjadi
tidak lagi memiliki legitimasi dan basis legal, sehingga tugas lembaga ini dikembalikan kepada
kepolisian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

4. Pertautan Pertautan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
UU Cipta Kerja

UU Pemda

Pasal 16
Pasal 16
(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan
(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan konkuren sebagaimana
urusan pemerintahan konkuren sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang
untuk:
untuk:
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria dalam rangka penyelenggaraan
kriteria dalam rangka penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan; dan
Urusan Pemerintahan; dan
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Urusan
terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
Daerah.
(2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
mengacu atau mengadopsi praktik yang baik
a berupa ketentuan peraturan perundang(good practices).
undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah
(3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria
Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
berbentuk ketentuan peraturan perundangkewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi
undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah
kewenangan Daerah.
Pusat sebagai aturan pelaksanaan dalam
(3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana
penyelenggaraan urusan pemerintahan
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah
kementerian dan lembaga pemerintah
Pusat dan yang menjadi kewenangan
nonkementerian.
Pemerintah Daerah.
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(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan
peraturan pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada kepala daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
(5) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu
oleh kementerian dan lembaga pemerintah
nonkementerian.
(6) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan
oleh lembaga pemerintah nonkementerian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
(7) Penetapan norma, standar, prosedur, dan
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua)
tahun terhitung sejak peraturan pemerintah
mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren diundangkan.

(4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan
oleh lembaga pemerintah nonkementerian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
(5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua)
tahun terhitung sejak peraturan pemerintah
mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren diundangkan.

Dampak Perubahan:
UU Ciptaker menjelaskan, dalam urusan pemerintahan kokuren, pemerintah pusat berwenang
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) penyelenggaraan urusan pemerintahan.
NSPK tersebut dibentuk dengan mengacu dan mengadopsi praktik yang baik yang dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah sebagai aturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah.
Peraturan perundang-undangan tersebut harus ditetapkan oleh pemerintah pusat paling lama 2 (dua)
tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
diundangkan.
Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria
kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan untuk kewenangan
pemerintahan konkuren yang dijalankan Pemerintah Pusat dibantu oleh kementerian dan lembaga
pemerintah nonkementerian.
Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian tersebut harus
dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
Sebagian UU Pemda juga mengatur hal yang sama, dimana dalam urusan pemerintahan kokuren,
pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) penyelenggaraan
urusan pemerintahan. NSPK tersebut berupa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
juga ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan
konkuren. Hanya saja, UU Pemda tidak menyebutkan bahwa NSPK tersebut dibentuk dengan mengacu
dan mengadopsi praktik yang baik.
Persamaan lainnya, UU Pemda juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
Hanya saja, kedudukan dari pelimpahan wewenang tersebut dalam UU Pemda dan UU Ciptaker berbeda.
UU Pemda menggunakan frasa “dilaksanakan”, sedangkan UU Ciptaker menggunakan frasa “dibantu”.
Jadi terlihat perbedaan konsep pemberian wewenang diantara keduanya. UU Pemda menganut konsep
delegasi, sedangkan UU Ciptaker menggunakan konsep mandat. Perbedaan lainnya, UU Pemda tidak
menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala daerah. Sedangkan UU
Ciptaker menjelaskan demikian.
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UU Cipta Kerja
Pasal 250
Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, asas
pembentukan peraturan perundangundangan yang
baik, asas materi muatan peraturan perundangundangan, dan putusan pengadilan.

UU Pemda
Pasal 250
(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
(2) Bertentangan dengan kepentingan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. terganggunya kerukunan antarwarga
masyarakat;
b. terganggunya akses terhadap pelayanan
publik;
c. terganggunya ketenteraman dan
ketertiban umum;
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
dan/atau
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan
kepercayaan, ras, antar-golongan, dan
gender.

Dampak Perubahan:
UU Ciptaker mensimplifikasi syarat pembuatan Perda dan Perkada dimana batasannya hanya ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan,
asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
Sedangkan UU Pemda, melarang perda dan perkada mengatur muatan yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
Meskipun UU Ciptaker tidak merinci sejelas UU Pemda, tetapi batasan yang disampaikan UU Ciptaker
lebih komprehensif. Batasan yang disampaikan tidak hanya berupa materi muatan, tapi juga soal
pembentukannya.

UU Cipta Kerja

UU Pemda

Pasal 251
Pasal 251
Agar tidak bertentangan dengan ketentuan (1) Perda Provinsi dan Peraturan gubernur yang bertentangan
peraturan perundang-undangan yang
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, asas pembentukan peraturan
lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan
perundang-undangan yang baik, asas
dibatalkan oleh Menteri.
materi muatan peraturan perundang(2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali
undangan, dan putusan pengadilan,
kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
penyusunan Perda dan Perkada
perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan
berkoordinasi dengan kementerian
umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur
yang membidangi urusan pemerintahan
sebagai wakil Pemerintah Pusat.
dalam negeri dan melibatkan ahli dan/
(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
atau instansi vertikal di daerah yang
membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan
di bidang pembentukan peraturan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
perundang-undangan.
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda
Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
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(4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan
peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD
bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala
daerah mencabut Perkada dimaksud.
(7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat menerima
keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan
pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan
yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat
mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak
keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima.
(8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima
keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota tidak dapat
menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat
14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan
bupati/wali kota diterima.
Dampak Perubahan:
Sebagian besar norma dalam Pasal 251 UU Pemda telah dibatalkan dinyatakan tidak memiliki kekuatan
hukum tetap. Maka dari itu, Putusan MK (Putusan MK No. 137/PUU-XII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUUXIV/2016) yang membatalkan norma-norma tersebut harus diintrodusir ke dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pembuatan dan penerbitan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
UU Ciptaker menjadi instrumen yang menghapus ketentuan Pasal 251 UU Pemda sekaligus menjadi
instrumen yang harus memasukkan putusan MK tersebut ke dalam pertimbangan perumusan normanya.
Kemudian, pengaturan dalam UU Ciptaker terkait tindaklanjut penghapusan norma dalam Pasal
251 UU Pemda sebagiannya telah sejakan dengan putusan MK tersebut di atas. Tetapi, UU Ciptaker
menambahkan bahwa dalam penyusunan Perda dan Perkada, Kepala Daerah diharuskan berkoordinasi
dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/
atau instansi vertikal di daerah ayng menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan
peraturan perundang-undangan (Kemenkumham).
Pertanyaan besarnya adalah, apa konsekuensinya ketika Kepala Daerah tidak berkoordinasi dengan
kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi
vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan
perundang-undangan ketika hendak membuat Perda dan/atau Perkada? Meskipun dalam tataran
pemerintahan, fungsi koordinasi memiliki tujuan untuk menyelaraskan dan mensinkronkan unit-unit
atau bagian atau tindakan di dalam suatu organisasi, atau dalam hal ini adalah pembuatan instrumen
hukum Perda dan Perkada, tetapi bukankah tanpa pasal tersebut, pembuatan Perda dan Perkada juga
tetap harus memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi
muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan?
Maka dari itu, yang perlu diperjelas adalah apa urgensi perumusan norma tersebut dan apa konsekuensi
ketika Kepala Daerah tidak melakukan koordinasi kementerian yang membidangi urusan pemerintahan
dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan ketika hendak membuat Perda
dan/atau Perkada? Hal tersebut yang belum menemukan urgensi pengaturannya.
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UU Cipta Kerja

UU Pemda

Pasal 252
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah
provinsi atau kabupaten/kota yang
masih memberlakukan Perda yang tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 250 dikenai
sanksi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan
kepada kepala Daerah dan anggota
DPRD berupa tidak dibayarkan hak
keuangan selama 3 (tiga) bulan yang
diatur dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan
Daerah provinsi atau kabupaten/kota
masih menetapkan Perda mengenai
pajak daerah dan/atau retribusi daerah
yang tidak mendapatkan nomer register,
dikenakan sanksi penundaan atau
pemotongan DAU dan/atau DBH bagi
Daerah bersangkutan.

Pasal 252
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau
kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang
dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
251 ayat (4), dikenai sanksi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. sanksi administratif; dan/atau
b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD
berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama
3 (tiga) bulan.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan
Daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden
untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda
Kabupaten/Kota.
(5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi
atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda
mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah
yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi
penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi
Daerah bersangkutan.

Dampak Perubahan:
Pengaturan tentang sanksi dalam pasal ini, baik pengaturan yang dikonsepsikan dalam UU Pemda
ataupun UU Ciptaker, tidak banyak berbeda. Hanya saja, UU Ciptaker menghapus satu sanksi yang
dijatuhkan kepada penyelenggara pemda provinsi atau kabupaten/kota apabila masih memberlakukan
Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau Gubernur, yaitu sanksi penundaan evaluasi rancangan perda.
Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada ketiadaan penundaan penjatuhan sanksi kepada Kelapa
Daerah dan anggota DPRD. Penundaan ini hanya diatur di UU Pemda, sedangkan UU Ciptaker tidak
dicantumkan.
UU Cipta Kerja

UU Pemda

Pasal 260
Pasal 260
(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya
rencana pembangunan Daerah sebagai satu
menyusun rencana pembangunan Daerah
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
sebagai satu kesatuan dalam sistem
nasional di segala bidang kehidupan yang
perencanaan pembangunan nasional.
berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana
berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan,
(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana
disinergikan, dan diharmonisasikan oleh
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan,
Perangkat Daerah yang membidangi
disinergikan, dan diharmonisasikan oleh
perencanaan pembangunan Daerah.
Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan Daerah.
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Dampak Perubahan:
Perbandingan ini memperlihatkan bahwa UU Ciptaker memasukkan instrumen dalam rencana
pembangunan daerah, yaitu riset dan inovasi sosial. Berbeda dengan UU Pemda yang tidak memasukkan
instrumen tersebut.
UU Cipta Kerja

UU Pemda

Pasal 292A
(1) Dalam hal penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan Perizinan
Berusaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
UndangUndang ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli
daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran.
(2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Dampak Perubahan:
UU Ciptaker sebagai rezim debirokratisasi perizinan menjadi momentum yang menghasilkan dua
dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, prosedur perizinan dipangkas sehingga
bisa lebih menghemat waktu dalam proses penerbitannya. Tetapi, dampak negatifnya, tidak hanya
berkurangnya PAD (Crosschek), tapi juga berdampak pada potensi eksploitasi hutan, apabila kemudahan
perizinan tersebut berada disektor kehutanan.
Meskipun pemerintah berupaya mengcover kerugian tersebut, tapi ganti kerugian itu tidak dapat
membantu pemerintah untuk mengembalikan dampak kerusakan lingkungan, sosial, dan budaya di
daerah tempat yang menjadi objek penerbitan izin.
Apabila penggantian kerugian tersebut hanya berkutat pada masalah ekonomi, maka seolah-olah
pemerintah seperti menyederhanakan dampak kerusakan lingkungan dan kerusakan tersebut dapat
diperbaiki dengan uang.

UU Cipta Kerja

UU Pemda

Pasal 300
Pasal 300
(1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber
(1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang
dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan
bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah
bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.
lain, lembaga keuangan bank, lembaga
(2) Kepala daerah dapat menerbitkan obligasi Daerah dan/
keuangan bukan bank, dan masyarakat.
atau sukuk Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/ (2) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD
atau investasi berupa kegiatan penyediaan pelayanan
dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk
publik yang menjadi urusan Pemerintah Daerah
membiayai infrastruktur dan/atau investasi
setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan
yang menghasilkan penerimaan Daerah
persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan
setelah memperoleh pertimbangan dari
urusan pemerintahan bidang keuangan.
Menteri dan persetujuan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang keuangan.
Dampak Perubahan:
Kepala daerah tidak perlu mendapatkan persetujuan DPRD untuk menerbitkan obligasi Daerah dan/
atau sukuk Daerah untuk membiayai infrastruktur dan investasi berupa penyediaan pelayanan publik.
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UU Cipta Kerja
Pasal 349
(1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan
prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu
pelayanan dan daya saing Daerah dan sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan
Pemerintah Pusat.
(2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pasal 350
Kepala daerah wajib memberikan pelayanan
Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
Dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah
membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.
Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem
Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola
oleh Pemerintah Pusat.
Kepala daerah dapat mengembangkan sistem
pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha
terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) sesuai dengan standar yang ditetapkan
Pemerintah Pusat.
Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan penggunaan sistem Perizinan Berusaha
terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh
Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran
yang bersifat administratif.
Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga
yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha
sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri.
Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dan ayat (8) telah disampaikan 2 (dua)
kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh
kepala daerah:

UU Pemda
Pasal 349
(1) Daerah dapat melakukan
penyederhanaan jenis dan prosedur
pelayanan publik untuk meningkatkan
mutu pelayanan dan daya saing Daerah.
(2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
(3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi
dalam penyelenggaraan pelayanan
publik.
Pasal 350
(1) Kepala daerah wajib memberikan
pelayanan perizinan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Dalam memberikan pelayanan perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Daerah membentuk unit pelayanan
terpadu satu pintu.
(3) Pembentukan unit pelayanan
terpadu satu pintu sebagaimana yang
dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman
pada ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Kepala daerah yang tidak memberikan
pelayanan perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berupa teguran
tertulis kepada gubernur oleh Menteri
dan kepada bupati/wali kota oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat untuk pelanggaran yang bersifat
administrasi.
(6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) telah
disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut
dan tetap tidak dilaksanakan oleh
kepala daerah, Menteri mengambil
alih pemberian izin yang menjadi
kewenangan gubernur dan gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat
mengambil alih pemberian izin yang
menjadi kewenangan bupati/wali kota
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a. menteri atau kepala lembaga yang membina dan
mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil
alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi
kewenangan gubernur; atau
b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha
yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.
(10)
Pengambilalihan pemberian Perizinan Berusaha
oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan
mengawasi Perizinan Berusaha sektor sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) huruf a dilakukan setelah
berkoordinasi dengan Menteri.

Dampak Perubahan:
Kepala daerah diperkenankan melakukan inovasi dan mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan
sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, namun tetap harus berpedoman pada standar
yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Pasal 402A
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
tentang Cipta Kerja.
5. Pertautan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
UU Cipta Kerja

UU Perkebunan

Pasal 14
Pasal 14
(1) Pemerintah Pusat
(1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas
menetapkan batasan luas
minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.
maksimum dan luas minimum (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
penggunaan lahan untuk
mempertimbangkan:
Usaha Perkebunan.
a. jenis tanaman;
(2) Penetapan batasan luas
b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;
sebagaimana dimaksud
c. modal;
pada ayat (1) harus
d. kapasitas pabrik;
mempertimbangkan:
e. tingkat kepadatan penduduk;
a. jenis tanaman; dan/atau
f. pola pengembangan usaha;
b. ketersediaan lahan yang
g. kondisi geografis;
sesuai secara agroklimat.
h. perkembangan teknologi; dan
(3) Ketentuan lebih lanjut
i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan
mengenai penetapan batasan
ketentuan peraturan perundangundangan di bidang tata ruang.
luas diatur dalam Peraturan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur
Pemerintah.
dalam Peraturan Pemerintah
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Dampak Perubahan:
UU Cipta Kerja menghapus 7 hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan batasan luas minimum
dan maksimum penggunaan lahan untuk berusaha. Sayangnya, 7 hal yang dihapus tersebut berkaitan
erat dengan dampak sosial, dampak produksi, dan dampak lingkungan.
Misalnya soal modal, kapasitas pabrik, dan pola pengembangan usaha, ketiganya merupakan tolak ukur
kemampuan suatu usaha untuk mengelola kebun dengan luas tertentu Apabila ketentuan ini dihapus,
tidak menutup kemungkinan di kemudian hari si pemilik usaha tidak lagi mampu untuk mengelola
lahan yang menjadi usaha perkebunannya karena keterbatasan modal dan minimnya kapasitas pabrik,
sementara lahan yang harus diusahakan sangat luas.
Simulasi lain dari dampak sosial yang mungkin timbul adalah dengan melihat kemungkinan dari
dihapusnya tingkat kepadatan penduduk, kondisi geografis, dan pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi
tata ruang. Pemerintah bisa saja menerbitkan penetapan yang intinya memberikan luas lahan untuk
usaha yang berada di kawasan padat penduduk, karena pemerintah menganggap tanah tersebut subur.
Tidak hanya itu, mengabaikan fungsi tata ruang dalam penetapan luas lahan berpotensi menimbulkan
kerusakan terhadap alam. Sebab, tata ruang memiliki fungsi pemataan terhadap wilayah-wilayah
yang dapat dimanfaatkan, tidak hanya untuk perkebunan, tapi juga untuk wilayah tinggal dan wilayah
resapan air. Juga tidak menutup kemungkinan kalau pemerintah akan menetapkan wilayah resapan air
sebagai wilayah perkebunan.
Jadi menghilangkan kalkulasi kepadatan penduduk kondisi geografis, dan pemanfaatan lahan
berdasarkan fungsi penataan ruang sama dengan mengundang masalah yang berdimensi sosial,
ekonomi, dan lingkungan.

UU Cipta Kerja
Pasal 15
Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan
kemitraan atau inti plasma dilarang memindahkan hak
atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan
terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

UU Pemda
Pasal 15
Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan
hak atas tanah Usaha Perkebunan yang
mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang
kurang dari luas minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14.

Dampak Perubahan:
Penambahasan frasa “melakukan kegiatan kemitraan atau inti plasma” menggambarkan dua hal. Petani
mendapatkan jaminan luasan tanah yang didapatkan dari alokasi 20% tanah perusahaan. Sedangkan
bagi perusahaan yang tidak melakukan kegiatan kemitraan atau inti plasma diberikan keleluasaan
melakukan pemindahan izin atas tanahnya.
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UU Cipta Kerja
Pasal 16
(1) Perusahaan Perkebunan
wajib mengusahakan Lahan
Perkebunan paling lambat 2
tahun setelah pemberian status
hak atas tanah.
(2) Jika Lahan Perkebunan tidak
diusahakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Lahan
perkebunan yang belum
diusahakan diambil alih oleh
negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

UU Pemda
Pasal 16
(1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan
Perkebunan:
a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian
status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib
mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30%
(tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan
b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian
status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib
mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara
teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.
(2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang
Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,

Dampak Perubahan:
UU Cipta Kerja menghapus ketentuan batas waktu tentang pengusahaan seluruh luas hak atas tanah.
Artinya, tanpa harus mengusahakan seluruh hak atas tanah, yang secara teknis dapat ditanami tanaman
perkebunan, dengan sendirinya kewajiban perusahaan perkebunan melakukan pengusahaan atas
lahan menjadi gugur. Misalnya, apabila sebuah perusahaan, berdasarkan penetapan pemerintah pusat,
diberikan hak atas tanah seluas 100 hektar. Seharusnya, perusahaan tersebut harus mengelola seluruh
luas tanah tersebut. Tetapi Pemerintah, melalui UU Cipta Kerja, hanya menetapkan “Perusahaan
Perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling lambat 2 tahun setelah pemberian status
hak atas tanah”. Artinya, perusahaan tersebut dapat mengusahakan lahannya 10 hektar saja untuk
mengugurkan kewajiban pasal tersebut.
Jadi, UU Cipta Kerja membuka peluang terjadinya penelantaran tanah, sebab Pelaku Usaha Perkebunan
tidak diwajibkan mengolah seluruh lahan yang dikuasai dan telah memiliki hak atasnya, melainkan
cukup mengelola sebagian atau bahkan sebagian kecil saja.

UU Cipta Kerja

UU Pemda

Pasal 17
Pasal 17
(1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan
Perizinan Berusaha Perkebunan di atas Tanah
izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud
(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah
pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah
dicapai persetujuan antara Masyarakat
dicapai persetujuan antara Masyarakat
Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan
Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan
mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya
mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1)
(1).

80

Laporan UUCK dan Sawit Berkelanjutan

Dampak Perubahan:
Poin dalam pasal ini tidak hanya pada pergantian jenis izin dari yang sebelumnya adalah “izin usaha
perkebunan” menjadi “perizinan berusaha perkebunan”, melainkan terletak pada potensi terjadinya
fragmentasi sosial di masyarakat.
Pasal ini sejatinya membolehkan pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas
tanah hak ulayat masyarakat adat, tetapi dengan syarat harus ada konsensus antara pihak yang akan
mendapatkan izin usaha perkebunan dengan masyarakat adat. Tetapi, pada praktiknya pemrakarsa
memanipulasi kontrak dengan cara tidak memberi tahu konsekuensi negatif apa yang akan muncul
ketika masyarakat adat memberi persetujuan atas penerbitan izin di atas tanah hak ulayat masyarakat
adat.
Bahkan terdapat beberapa kasus di Boven Digoel10, ketika perusahaan datang ke desa-desa, pihak
perusahaan menyuruh masyarakat menyiapkan babi yang akan disembelih untuk upacara. Kemudian,
saat orang-orang perusahaan kembali, mereka membagi-bagikan uang dalam jumlah besar.
Mereka menyodorkan amplop-amplop berisi uang kepada setiap suku. Mereka menggunakan istilah
tali asih untuk menggantikan pembayaran. Masyarakat desa tidak mengetahui konsep tali asih itu
untuk apa, apakah sekedar hadiah? Atau ada maksud lain.
Ternyata momen tersebut adalah momen kunci dalam sebuah proyek pembangunan perkebunan.
Penyerahan uang tersebut dianggap sebagai imbalan dari penyerahan tanah yang sebenarnya belum
dan tidak pernah terjadi. Tetapi pihak perusahaan menganggap bahwa pihaknya telah memberikan
imbalan atas penyerahan tanah.
Jadi, pada praktiknya pihak perusahaan memiliki dominasi atas wilayah hak ulayat masyarakat adat.
Praktik yang selama ini terjadi adalah pemaksaan terhadap masyarakat adat untuk mendapatkan
persetujuan. Masyarakat adat yang lemah posisi politiknya akan terus menjadi obyek konflik lahan
dengan perusahaan perkebunan.

UU Cipta Kerja

UU Pemda

Pasal 18
Pasal 18
(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar
(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 dikenai sanksi administratif.
15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
(2) Ketentuan mengenai jenis, kriteria, besaran,
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dan tata cara pengenaan sanksi administratif
pada ayat (1) berupa:
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
a. denda;
dalam Peraturan Pemerintah.
b. penghentian sementara dari kegiatan
usaha; dan/atau
c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

10. Sophie Chao Bicara Bagaimana Pebisnis Memanipulasi Adat buat Rampas Tanah Papua”, https://www.mongabay.co.id/2019/04/09/
sophie-chao-bicara-bagaimana-pebisnis-memanipulasi-adat-buat-rampas-tanah-papua/. Akses pada Minggu, 15 November 2020.
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Dampak Perubahan:
Pasal 18 UU Cipta Kerja menghapus ketentuan tentang jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan
kepada perusahaan perkebunan. Tetapi tampaknya Pasal ini salah merujuk pasal. Pasal yang dirujuk
sebagai penyebab penjatuhan sanksi administratif adalah Pasal 14, sedangkan Pasal 14 berbicara
tentang kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan batasa luas maksimum dan luas minimum
penggunaan lahan untuk usaha perkebunan.
Apabila melihat kembali ke Pasal 18 UU Perkebunan pra perubahan, pasal tersebut merujuk kepada
pasal 15 dan 16 yang mana kedua pasal tersebut berbicara tentang larangan Perusahaan Perkebunan
memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang
kurang dari luas minimum, dan kewajiban Perusahaan Perkebunan untuk mengusahakan lahan
perkebunan paling lambat 3 tahun.
Artinya, original intent sanksi tersebut dijatuhkan kepada Perusahaan Perkebunan, bukan kepada
Pemerintah. Karena tidak mungkin Pemerintah dijatuhkan sanksi administrasi berupa penghentian
sementara dari kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha perkebunan.

UU Cipta Kerja

UU Pemda

Pasal 24
(1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih
tanaman perkebunan yang pengeluaran dari
dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah
Negara Republik Indonesia memerlukan
persetujuan.
(2) Pengeluaran benih dari dan/atau
pemasukannya ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia wajib mendapatkan persetujuan
dari Pemerintah Pusat.
(3) Pemasukan benih dari luar negeri harus
memenuhi standar mutu atau persyaratan
teknis minimal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu
dan persyaratan teknis minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 24
(1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih
Tanaman Perkebunan yang pengeluaran
dari dan/atau pemasukannya ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
memerlukan izin.
(2) Pengeluaran benih dari dan/ atau
pemasukannya ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia wajib
mendapatkan izin Menteri.
(3) Pemasukan benih dari luar negeri harus
memenuhi standar mutu atau persyaratan
teknis minimal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu
atau persyaratan teknis minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Dampak Perubahan:
UU Cipta Kerja mengganti kata “izin” dengna kata “persetujuan” yang mana kedua frasa tersebut
memiliki nuansa dispensasi yang berbeda. Meskipun keduanya memiliki makna yang sama, yaitu
memberikan eksepsi atau pengecualian terhadap mereka yang ingin membuang limbah ke media
lingkungan hidup, tapi memiliki jenis instrumen yang berbeda.
Pertama, izin (vergunning) merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang
atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu sebagai bentuk dispensasi atau pelepasan/
pembabas dari suatu larangan yang dilaksanakan melalui keputusan atau ketetapan penguasa. Pasal
1 angka 19 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan izin sebagai keputusan
Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jadi, izin merupakan persetujuan yang lebih formil, karena memiliki wujud dan dituangkan dalam
keputusan. Apabila ditafsirkan secara a contrario, persetujuan pejabat pemerintahan tidak dapat
dikatakan sebagai izin apabila tidak dituangkan dalam keputusan.
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UU Cipta Kerja

UU Pemda

Pasal 30
Pasal 30
(1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari
(1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari
luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu
luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu
harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau
harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau
diluncurkan oleh pemilik varietas.
diluncurkan oleh pemilik varietas.
(2) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dan tata cara pelepasan atau peluncuran
diproduksi dan diedarkan.
diatur dengan Peraturan Menteri.
(3) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebelum diedarkan harus memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat
dan tata cara pelepasan atau peluncuran serta
Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Dampak Perubahan:
Penambahan ketentuan dalam Pasal tersebut menggeser Pasal 31 ayat (2) dari UU Perkebunan pra
perubahan dan mengganti syarat edar varietas, dari yang sebelumnya harus dilakukan sertifikasi dan
diberi label menjadi harus memenuhi Perizinan Berusaha.
UU Cipta Kerja
Pasal 31
DIHAPUS

UU Pemda
Pasal 31
(1) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (I) dapat diproduksi dan diedarkan.
(2) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan harus
dilakukan sertifikasi dan diberi label.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, sertifikasi, pelabelan, dan
peredaran diatur dengan Peraturan Menteri.
Menggeser ayat (2) tersebut kePasal 30 ayat (3) UU Perkebunan
sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja

Pasal 35
(1) Dalam rangka pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha
Perkebunan wajib memenuhi persyaratan
minimum sarana dan prasarana pengendalian
organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan minimum
sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah

UU Pemda
Pasal 35
(1) Dalam rangka pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha
Perkebunan berkewajiban memiliki standar
minimum sarana dan prasarana pengendalian
organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.
(2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana
dan prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Dampak Perubahan:
Perubahan pasal tersebut tidak memberikan pengaruh dalam penerapannya karena kedua pasal
tersebut sama-sama mewajibkan pelaku usaha memenuhi persyaratan minimum sarana dan prasarana.
Perbedaannya adalah persyaratan tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, sebelumnya
diatur dengan Peraturan Menteri.
83

UU Cipta Kerja
Pasal 39
Pelaku Usaha Perkebunan dapat
melakukan Usaha Perkebunan di
seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penanaman
modal

UU Pemda
Pasal 39
(1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha
Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing
(2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. badan hukum asing; atau
b. perseorangan warga negara asing.
(3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja
sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri
dengan membentuk badan hukum Indonesia.

Dampak Perubahan:
Menghapus ketentuan tentang keharusan Penanam Modal Asing bekerja sama dengan pelaku
usaha perkebunan dalam negeri. Sehingga penanam modal asing dapat melakukan kegiatan usaha
perkebunan secara mandiri
UU Cipta Kerja
Pasal 40
Pengalihan kepemilikan Perusahaan
Perkebunan kepada penanam modal
asing dapat dilakukan setelah
memperoleh persetujuan Pemerintah
Pusat

UU Pemda
Pasal 40
(1) Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan
kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah
memperoleh persetujuan Menteri.
(2) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
kepentingan nasional.

Dampak Perubahan:
Pemerintah dapat memberikan persetujuan pengalihan kepemilikan perusahaan perkebunan tanpa
mempertimbangkan aspek kepentingan nasional.
UU Cipta Kerja

UU Pemda

Pasal 42
(1) Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/
atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan
oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan
hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait
Perkebunan dari Pemerintah Pusat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah

Pasal 42
Kegiatan usaha budi daya Tanaman
Perkebunan dan/atau usaha
Pengolahan Hasil Perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh
Perusahaan Perkebunan apabila telah
mendapatkan hak atas tanah dan/atau
izin Usaha Perkebunan.

Dampak Perubahan:
Perubahan ketentuan dari yang sebelumnya menggunakan klausul yang sifatnya kumulatif-alternatif
menjadi kumulatif. Sehingga untuk kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha
pengolahan hasil perkebunan harus memiliki dua hal, yaitu hak atas tanah dan memenuhi perizinan
berusaha.
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UU Cipta Kerja
Pasal 43
Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan
dapat didirikan pada wilayah perkebunan
swadaya masyarakat yang belum ada usaha
Pengolahan Hasil Perkebunan setelah
memperoleh hak atas tanah dan Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.

UU Pemda
Pasal 43
Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan
dapat didirikan pada wilayah Perkebunan
swadaya masyarakat yang belum ada usaha
Pengolahan Hasil Perkebunan setelah
memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha
Perkebunan.

Dampak Perubahan:
Perubahan hanya dilakukan terhadap frasa “perizinan berusaha”. Sebelumnya adalah “izin usaha
perkebunan”. Perubahan ini tidak memberikan pengaruh dalam penerapannya karena keduanya
merupakan instrumen yang sama, yaitu legalitas kegiatan dan/atau usaha..
UU Cipta Kerja

UU Pemda

Pasal 45

Pasal 45
(1) Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:
a. izin lingkungan;
b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana,
sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan
b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurangkurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku
yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

DIHAPUS

UU Cipta Kerja

UU Pemda

Pasal 47
(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi
daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu
dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan
kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha
budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala
tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan
dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa:
a. penghentian sementara kegiatan;
b. pengenaan denda; dan/atau
c. paksaan Pemerintah Pusat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana pada ayat (1) dan kriteria, jenis, besaran
denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 47
(1) Perusahaan Perkebunan yang
melakukan usaha budi daya
Tanaman Perkebunan dengan
luasan skala tertentu dan/atau
usaha Pengolahan Hasil Perkebunan
dengan kapasitas pabrik tertentu
wajib memiliki izin Usaha
Perkebunan.
(2) Izin Usaha Perkebunan diberikan
dengan mempertimbangkan:
a. jenis tanaman;
b. kesesuaian Tanah dan
agroklimat;
c. teknologi;
d. tenaga kerja; dan
e. modal.
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Dampak Perubahan:
Menambah ketentuan sanksi administratif bagi perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi
daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau dengan kapasistas tertentu yang
tidak memiliki Perizinan Berusaha.
UU Cipta Kerja

UU Pemda

Pasal 48
(1) Perizinan Berusaha Perkebunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:
a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/
kota; dan
b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu
kabupaten/kota,berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
(2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada
pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh
Pemerintah Pusat.
(3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat
Perizinan Berusaha wajib menyampaikan
laporan perkembangan usahanya secara berkala
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada
pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) atau ayat (2).
(4) Laporan perkembangan usaha secara berkala
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga
disampaikan kepada Pemerintah Pusat

Pasal 48
(1) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan
oleh:
a. gubernur untuk wilayah lintas
kabupaten/kota; dan
b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam
suatu kabupaten/kota.
(2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada
pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan
oleh Menteri.
(3) Perusahaan Perkebunan yang telah
mendapat izin Usaha Perkebunan wajib
menyampaikan laporan perkembangan
usahanya secara berkala sekurangkurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada
pemberi izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).
(4) Laporan perkembangan usaha secara
berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) juga disampaikan kepada Menteri.

Dampak Perubahan:
Penambahan ketentuan tentang NSPK merupakan langkah untuk melakukan sinkronisasi kebijakan
antara pusat dan daerah.
UU Cipta Kerja
Pasal 49
DIHAPUS

Pasal 50
DIHAPUS
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UU Pemda
Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata
cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan
tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan,
dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan
Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 50
Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang berwenang
menerbitkan izin Usaha Perkebunan dilarang:
a. menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukkan; dan/
atau
b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan UUCK dan Sawit Berkelanjutan

Pasal 58
(1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan
Perizinan Berusaha untuk budi daya yang
seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:
a. area penggunaan lain yang berada di luar hak
guna usaha;
b. dan/atau areal yang berasal dari pelepasan
kawasan hutan, wajib memfasilitasi
pembangunan kebun masyarakat sekitar
seluas 20% (dua puluh persen) dari luas
lahan tersebut.
(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk
kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan
lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat
3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.
(4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya

Pasal 60
(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. denda;
b. pemberhentian sementara dari kegiatan
Usaha Perkebunan; dan/atau
c. pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.
(3) Kentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 58
(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki
izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha
Perkebunan untuk budi daya wajib
memfasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sekitar paling rendah seluas
20% (dua puluh perseratus) dari total
luas areal kebun yang diusahakan oleh
Perusahaan Perkebunan.
(2) Fasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan melalui
pola kredit, bagi hasil, atau bentuk
pendanaan lain yang disepakati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan
kebun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilaksanakan dalam jangka
waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
hak guna usaha diberikan.
(4) Fasilitasi pembangunan kebun
masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilaporkan kepada
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60
(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. denda;
b. pemberhentian sementara dari kegiatan
Usaha Perkebunan; dan/ atau
c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 67
Pasal 67
(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib
(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib
memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
memelihara kelestarian fungsi lingkungan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban
hidup.
memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup (2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah.
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum
memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan
Perkebunan harus:
a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan
hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan
upaya pemantauan lingkungan hidup;
b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang
menggunakan hasil rekayasa genetik; dan
c. membuat pernyataan kesanggupan untuk
menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap
darurat yang memadai untuk menanggulangi
terjadinya kebakaran.
(4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditolak permohonan izin usahanya.

Dampak Perubahan:
Penghapusan ayat (3) dan (4) memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha perkebunan dalam
membuat dan menerapkan dokumen amdal, memiliki analisi dan manajemen risiko, dan mitigasi
bencana. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal ini membolehkan usaha perkebunan bisa berjalan
tanpa memiliki persiapan dan langkah-langkah mitigasi bencana.
Pasal 68
DIHAPUS

Pasal 68
Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha
Perkebunan wajib menerapkan:
a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan
lingkungan hidup;
b. analisis risiko lingkungan hidup; dan
c. pemantauan lingkungan hidup.

Dampak perubahan sama dengan pasal 67
Pasal 7
Pasal 70
(1) Setiap Perusahaan Perkebunan
(1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar
yang melanggar ketentuan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dikenai sanksi administratif.
69 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
(1) berupa:
jenis, besaran denda, dan tata cara
a. denda;
pengenaan sanksi administratif
b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha
Perkebunan; dan / atau
c. pencabutan izin usaha perkebunan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda,
dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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Pasal 74
(1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan
tertentu yang berbahan baku impor wajib
membangun kebun dalam jangka waktu
tertentu setelah unit pengolahannya
beroperasi.
(2) Kebun yang dibangun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib terintegrasi
dengan unit pengolahan hasil perkebunan
setelah unit pengolahan tersebut beroperasi.
(3) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil
Perkebunan tertentu dan jangka waktu
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 75
(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi
administratif.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 74
(1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan
tertentu yang berbahan baku impor wajib
membangun kebun dalam jangka waktu
paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit
pengolahannya beroperasi.
(2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil
Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 93

Pasal 75
(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi
administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. denda;
b. pemberhentian sementara dari kegiatan,
produksi, dan/ atau peredaran hasil usaha
industri;
c. ganti rugi; dan/atau
d. pencabutan izin usaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis,
besaran denda, dan testa cara pengenaan
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 93

(1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja
negara.
(2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah.
(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang
dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan
bersumber dari penghimpunan dana
Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga
pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain
yang sah.
(4) Penghimpunan dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk
pengembangan sumber daya manusia,
penelitian dan pengembangan, promosi
Perkebunan, peremajaan Tanaman
Perkebunan, sarana dan prasarana
Perkebunan, pengembangan Perkebunan,
dan/atau pemenuhan hasil Perkebunan untuk
kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan
hilirisasi industri Perkebunan.

(1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang
dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan
bersumber dari penghimpunan dana
Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga
pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain
yang sah.
(4) Penghimpunan dana dari Pelaku usaha
Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) digunakan untuk pengembangan sumber
daya manusia, penelitian dan pengembangan,
promosi Perkebunan, peremajaan. Tanaman
Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana
Perkebunan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai
penghimpunan dana dari Pelaku Usaha
Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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(5) Dana yang dihimpun oleh Pelaku Usaha
Perkebunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikelola oleh badan pengelola
dana perkebunan, yang berwenang untuk
menghimpun, mengadministrasikan,
mengelola, menyimpan, dan menyalurkan
dana tersebut.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai
penghimpunan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan badan pengelola dana
perkebunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dampak Perubahan:
Mayoritas dana yang dikelola lembaga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS)
ironisnya justru dialokasikan untuk mensubsidi perusahaan sawit raksasa, konglomerat produsen
biodiesel. 11
UU Cipta Kerja

UU Pemda

Pasal 97
Pasal 97
(1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan
milik negara, swasta, dan/atau Pekebun
Perkebunan milik negara, swasta dan/atau
dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Pekebun dilakukan oleh Menteri.
(2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan
(2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan
milik negara dan/atau swasta dilaksanakan
Perkebunan milik negara dan/atau swasta
melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin
dilaksanakan melalui penilaian Usaha
dan/atau sewaktuwaktu.
Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan
waktu.
teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
dalam Peraturan Pemerintah.
pembinaan teknis dan penilaian Usaha
Perkebunan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 99
Pasal 99
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
98 dilakukan melalui:
Pasal 98 dilakukan melalui:
a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan;
a. pelaporan dari Pelaku Usaha
dan/atau
perkebunan; dan/atau
b. pemantauan dan evaluasi terhadap
b. pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.
pelaksanaan dan hasil Usaha
(2) Dalam hal tertentu, pengawasan dapat dilakukan
Perkebunan.
melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil (2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat
Perkebunan.
dilakukan melalui pemeriksaan terhadap
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
proses dan Hasil Perkebunan.
(1) huruf a merupakan informasi publik yang
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada
diumumkan dan dapat diakses secara terbuka
ayat (1) huruf a merupakan informasi publik
oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan
yang diumumkan dan dapat diakses secara
peraturan perundang-undangan.
terbuka oleh masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Bebaskan Badan Dana Sawit dari Kepentingan Konglomerat! #KonglomeratKokDisubsidi”, https://www.change.org/p/bebaskan-badandana-sawit-dari-kepentingan-konglomerat-konglomeratkokdisubsidi. Akses pada Senin, 16 November 2020. Lihat juga “7000 Petani
Sawit Tanda Tangani Petisi Online Bebaskan Dana Sawit Dari Kepentingan”, https://www.infosawit.com/news/10050/7000-petanisawit-tanda-tangani-petisi-online--bebaskan-dana-sawit-dari-kepentingan. Akses pada Senin, 16 November 2020.
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(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana
(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dengan mengamati dan memeriksa
dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian
kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di
laporan dengan pelaksanaan di lapangan.
lapangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
dan tata cara pengawasan diatur dengan
dan tata cara pengawasan diatur dalam
Peraturan Menteri.
Peraturan Pemerintah.

Dampak Perubahan:
Kedua pasal tersebut mengubah frasa “Menteri” menjadi “Pemerintah Pusat” untuk menentukan
siapa yang bertugas melakukan Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta,
dan/atau Pekebun. Perubahan subyek yang bertugas tersebut berkonsekuensi pada perubahan jenis
instrumen hukum yang dipakai untuk menindaklanjuti tugas pembinaan teknis tersebut.
UU Cipta Kerja
Pasal 103
Setiap pejabat yang menerbitkan Perizinan
Berusaha terkait Perkebunan di atas Tanah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

UU Pemda
Pasal 103
Setiap pejabat yang menerbitkan izin
Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dampak Perubahan:
Tidak terdapat perbedaan penerapan pasal a quo karena “Perizinan Berusaha” merupakan instrumen
perizinan yang sama dengan “Izin Usaha Perkebunan”.
UU Cipta
Kerja
Pasal 105
DIHAPUS

Pasal 105
DIHAPUS

UU Pemda
Pasal 105
Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman
Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil
Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha
Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
Pasal 105
Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan:
a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan
hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
b. analisis risiko lingkungan hidup; dan
c. pemantauan lingkungan hidup; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dampak Perubahan:
Sanksi dalam kedua pasal di atas diganti menjadi sanksi administratif, sebagaimana tertuang dalam
Pasal 47 ayat (2) UU Perkebunan pasca perubahan.
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A. RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE
(RED)
Salah satu organisasi antarpemerintahan dan
supranasional yang begitu concern terhadap
masalah lingkungan adalah Uni Eropa. Salah satu ide
yang telah dibuat Uni Eropa untuk mengaplikasikan
semangat perlindungan lingkungan hidup adalah
ide pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai
tujuan tersebut, Uni Eropa membuat suatu kebijakan
khusus yang salah satunya adalah Renewable
Energy Directive (RED).
Resolusi ini memuat perintah larangan ekspor
minyak kelapa sawit karena industri minyak kelapa
sawit dianggap telah menyebabkan deforestasi
dan kebakaran hutan sehingga bertentangan
dengan visi pembangunan berkelanjutan dan
progresif Uni Eropa.12 Maka dari itu, minyak
kelapa sawit ditetapkan sebagai bahan baku
energi terbarukan yang berisiko tinggi dan tidak
berkelanjutan melalui skema Indirect Land Use
Change (ILUC). 13
Pengklasifikasian minyak kelapa sawit tersebut
didasarkan pada laporan Komisi Eropa dan
Dewan Uni Eropa berjudul Report on The Status
of Production Expansion of Relevant Food and
Fees Crops Worldwide. Laporan itu menyebutkan
terdapat kaitan antara kelapa sawit dan tingkat
deforestasi yang tinggi selama periode 2008 –
2015. Tingkat deforestasi akibat dari tanaman
kelapa sawit mencapai 45% dan semuanya
terjadi di daerah dengan cadangan karbon tinggi.
Sebagai salah satu importir minyak kelapa sawit
terbesar di dunia, Uni Eropa merasa memiliki
tanggung jawab untuk menyelamatkan bumi dari
ancaman perubahan iklim dan pemanasan global.
Hal tersebut menyebabkan Uni Eropa berencana
mengurangi penggunaan minyak kelapa sawit
secara bertahap terhitung dari Januari 2024.

padang rumput atau lahan pertanian yang
sebelumnya ditujukan untuk pasar makanan dan
pakan dialihkan ke produksi biofuel.14 Dalam
hal ini, kebutuhan pangan dapat menyebabkan
perluasan lahan pertanian ke daerah dengan stok
karbon tinggi seperti hutan dan lahan gambut.
Ini menyiratkan perubahan penggunaan lahan
(dengan mengubah area tersebut menjadi lahan
pertanian) dan dapat menyebabkan pelepasan
emisi gas rumah kaca (CO2) yang tersimpan di
pohon dan tanah) yang meniadakan penghematan
emisi dari penggunaan biofuel sebagai pengganti
bahan bakar fosil.
Berdasarkan masalah tersebut, dokumen RED II
menyebutkan dua langkah berbeda disertakan
dalam petunjuk untuk menangani ILUC. Pertama,
pemerintah harus menginstruksikan penetapan
batasan nasional untuk kontribusi total terhadap
target energi terbarukan biofuel, bioliquids
dan bahan bakar biomassa yang dihasilkan
dari tanaman pangan atau pakan, karena bahan
bakar ini menyajikan risiko yang menyebabkan
ILUC.15 Kedua, instruksi penetapan batas nasional
secara bertahap akan menghasilkan penurunan
penanaman tanaman untuk memproduksi biofuel,
bioliquids, dan bahan bakar biomassa menjadi 0
(nol) paling lambat pada tahun 2030.16
Batasan ini tentu mempengaruhi jumlah bahan
bakar terbarukan yang akan digunakan dalam
transportasi. Namun, cara untuk memperkenalkan
pengecualian batasan untuk biofuel, bioliquid
dan bahan bakar biomassa adalah dengan
melakukan sertifikasi untuk menghadirkan risiko
ILUC yang rendah.

Poin utama RED II terletak pada skema yang
dianggap tidak berkelanjutan dan beresiko
tinggi terhadap lingkungan, yaitu Indirect Land
Use Change (ILUC). ILUC dapat terjadi ketika

12. Katelina Koneena, “Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest”, (European Parliament: Committee on the Environment, Public
Health and Food Safety, 2017), hlm. 5.
13. Katelina Koneena, “Report on Palm Oil …”, hlm. 5.
14. European Commission, “Fact Sheet: Sustainability Cirteria for Biofuels Specified”, (Brussles, 13 Maret 2019).
15. European Commission, “Fact Sheet: Sustainability Cirteria for Biofuels Specified”, (Brussles, 13 Maret 2019).
16. European Commission, “Fact Sheet: Sustainability Cirteria for Biofuels Specified”, (Brussles, 13 Maret 2019).
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B. DUE DILIGENCE ON FOREST
RISK COMMODITIES (UK’S DUE
DILIGENCE)

C. RENOVATION WAVE THE
EUROPEAN GREEN DEAL

Pemerintah Inggris memperkenalkan sebuah
regulasi yang diklaim sebagai regulasi “terdepan
di dunia”. Regulasi ini bertujuan melindungi hutan
hujan dan menekan deforestasi ilegal. Regulasi
ini memperkenalkan kewajiban uji tuntas rantai
pasokan yang terkait dengan komoditas “berisiko
hutan”. Keinginan Pemerintah Inggris ini disambut
baik oleh masyarakat sipil meskipun ada beberapa
kritik yang menganggpa bahwa UK’s Due Diligence
hanya tambalan aturan yang dianggap membebani
bisnis dan yang pada akhirnya akan mengurangi
efektifitas penerapan regulasi ini.

EU Green Deal (Kesepakatan Hijau Eropa)
merupakan serangkaian kebijakan inisiatif
yang diterbitkan oleh Komisi Eropa untuk
membuat iklim Eropa netral pada tahun 2050.
18
Kesepakatan ini adalah strategi pertumbuhan
baru Eropa. Parlemen Eropa menyandarkan ide
Persetujuan Hijau Eropa ini kepada 3 (tiga) visi
utama, yaitu: (i) tidak ada emisi gas rumah kaca
pada tahun 2050; (ii) pertumbuhan ekonomi
dipisahkan dari penggunaan sumber daya; dan
(iii) tidak ada orang dan tidak ada tempat yang
tertinggal. Persetujuan Hijau Eropa ini diharapkan
membuat Eropa menjadi negara pertama yang
memiliki iklim yang netral (Neutrality Climate)
saat 2050.19

Keinginan Pemerintah Inggris ini dilatarbelakangi
oleh rekomendasi yang ditetapkan dalam laporan
Maret 2020 oleh Gugus Tugas Inisiatif Sumber
Daya Global (Global Resource Initiative). Laporan
ini disusun oleh sebuah kelompok yang terdiri
dari perwakilan bisnis dan kelompok lingkungan
yang telah ditugaskan untuk menemukan cara
untuk mengurangi dampak iklim dan lingkungan
dari rantai pasokan utama Inggris. Laporan gugus
tugas menyoroti peran penting bisnis, melalui
rantai pasokan mereka, dan sektor keuangan,
melalui pinjaman dan investasi, dalam memerangi
deforestasi.

Kesepakatan Hijau Eropa akan meninjau
manfaat iklim yang ingin dicapai dari setiap
undang-undang yang ada di Eropa, sekaligus
memperkenalkan beberapa area kebijakan, yaitu:
biodiversity20, from farm to fork21, sustainable
agriculture22, clean energy23, sustainable industry
24
, building and renovatin25, sustainable mobility26,
eliminating pollution27, dan climate action.28

Undang-undang uji tuntas deforestasi ini, menurut
masyarakat inggris, hanya mensyaratkan satu hal
dimana bisnis besar harus memastikan bahwa
komoditas ‘risiko hutan’ yang mereka gunakan
telah diproduksi secara legal. Adapun komoditas
yang dianggap membawa risiko terhadap hutan
mencakup tujuh komoditas yang ekspansi cepatnya
terkait dengan deforestasi, yaitu: daging dan kulit,
kakao, kelapa sawit, bubur kertas dan kertas, kayu,
karet dan kedelai.17

17. Department for Enviromental Food & Rural Affairs, “Due Diligence on Forest Risk Commodities”, Agustus 2020, hlm. 4.
18. Frederic Simon, “Komisi Uni Eropa Meluncurkan ‘Kesepakatan Hijau Eropa’: Pon-Poin Penting”, https://www.euractiv.com/sections/
climate-strategy-2050/Akses pada Senin, 16 November 2020.
19. “A European Green Deal: Striving to be the First Climate-Neutral Continent”, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal_en#documents. Akses pada Senin, 16 November 2020.
20. The European Green Deal: Communication From The Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the
European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions, 11 November 2019, hlm. 13.
21. The European Green Deal: Communication From The Commission…, hlm. 11.
22. The European Green Deal: Communication From The Commission…, hlm. 12.
23. The European Green Deal: Communication From The Commission…, hlm. 21.
24. The European Green Deal: Communication From The Commission…, hlm. 4.
25. The European Green Deal: Communication From The Commission…, hlm. 9.
26. The European Green Deal: Communication From The Commission…, hlm. 10.
27. The European Green Deal: Communication From The Commission…, hlm. 14.
28. The European Green Deal: Communication From The Commission…, hlm. 22.
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Sumber:
The European Green Deal, Communication From The Commission to the European Parliament, the European
Council, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions.

D. REFERENDUM BOIKOT SAWIT
DI SWISS
Salah satu organisasi lingkungan di Swiss yakni
Uniterre, terus mendesak agar minyak sawit
Indonesia tidak masuk ke dalam negara Swiss.
Organisasi ini meminta agar minyak sawit
dikeluarkan dari perjanjian perdagangan bebas
dengan Swiss. Perjanjian yang dimasalahkan
adalah Indonesia-EFTA Comprehensive Economic
Partnership Agreement atau IE-CEPA.
Hingga 22 Juni 2020, petisi yang dikeluarkan oleh
Uniteree telah ditandatangani sebanyak 50.000
tandatangan.29 Paling tidak ada 6 (enam) alasan
yang melatarbelakangi Uniterre meluncurkan
referendum. Pertama, kelapa sawit dibudidayakan
secara monokultur, penggunaan pestisida
beracun, pekerja anak dan kerja paksa. Wilayah
hutan tropis yang luas dengan keanekaragaman
hayati yang kaya rusak dan tidak dapat diperbaiki.
Petani kecil dan masyarakat adat terusir dari
tanah mereka. Maka dari itu, tidak ada sawit yang
berkelanjutan. 30

Kedua, minyak sawit hadir dalam satu dari dua
produk. Diproduksi dengan harga yang sangat
rendah, impor menyebabkan persaingan tidak
sehat dengan minyak nabati asli kami. Permintaan
global terus mendorong konsumsi bahan bakar.
31
Ketiga, Swiss menetapkan standar tinggi untuk
perlindungan lingkungan, kesejahteraan hewan,
dan keanekaragaman hayati, kondisi di Indonesia
bertentangan dengan persyaratan kami.32
Keempat, perdagangan global telah menghancurkan
lingkungan. Mengingat krisis iklim, pengangkutan
barang harus dibatasi. Di kebanyakan negara,
perdagangan
bebas
tidak
meningkatkan
kemakmuran atau kualitas hidup dan hanya melayani
kepentingan ekonomi perusahaan multinasional
33
Kelima, semua perjanjian perdagangan bebas,
terdapat kurangnya mekanisme kontrol yang efektif
dan sanksi yang mengikat. Pelanggaran hak asasi
manusia dan tenaga kerja, perlindungan iklim dan
lingkungan tidak terkecuali, tapi aturannya. Oleh
karena itu, keberlanjutan yang dikedepankan oleh
kesepakatan menjadi tidak ada.34

29. https://www.facebook.com/StopHuileDePalme. Akses pada Senin, 16 Novevmber 2020.
30. “Stop Huile De Palme: Referendum Contre L’accord De Libre-Echange Avec L’Indonesie”, https://uniterre.ch/fr/thematiques/stop-huilede-palme-referendum-contre-laccord-de-libre-echan. Akses pada Senin, 16 November 2020.
31. Stop Huile De Palme: Referendum Contre…”, Akses pada Senin, 16 November 2020.
32. “Stop Huile De Palme: Referendum Contre…”, Akses pada Senin, 16 November 2020.
33. “Stop Huile De Palme: Referendum Contre…”, Akses pada Senin, 16 November 2020.
34. “Stop Huile De Palme: Referendum Contre…”, Akses pada Senin, 16 November 2020.
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Keenam, sebentar lagi kita juga harus membahas
perjanjian perdagangan bebas dengan Mercosur
(kelompok negara bagian Amerika Selatan)
dan Malaysia. Sangat penting dan adil untuk
mendukung referendum sekarang. Dengan
melakukan itu, kami mengirimkan sinyal untuk
perdagangan global yang adil dan merata.35
Referendum terhadap perjanjian perdagangan
bebas Indonesia secara resmi diluncurkan pada
27 Januari 2020 dan telah didukung oleh hampir
50 organisasi. Uniteree melihat, Indonesia tidak
mau menerapkan standar ekologis dan sosial
untuk mencegah kehancuran spesies hutan
primer. Setiap tahun, sekitar satu juta hektar
hutan dieksploitas untuk monokultur kelapa sawit
hektar, empat kali kawasan Swiss dan hampir 10
% dari Indonesia.
Selain itu, Uniteree melihat bahwa perjanjian
perdagangan bebas EFTA adalah perjanjian yang
cerdik, namun membawa sedikit manfaat yang
berarti bagi ekonomi ekspor lokal. Swiss akan
melakukannya dengan baik sebagai gantinya
untuk bekerja terhadap perdagangan yang benarbenar adil dan berkelanjutan yang memperkuat
hak asasi manusia dan buruh, melindungi iklim
dan keanekaragaman hayati, serta memberikan
tanah dan martabat kepada petani kecil dan
masyarakat adat.

35. “Stop Huile De Palme: Referendum Contre…”, Akses pada Senin, 16 November 2020.
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A. PENDAPAT HUKUM

kesejahteraan hewan, dan keanekaragaman
hayati yang tinggi di Swiss.
d. Perdaganan global minyak memberikan
sumbangan terhadap kehancuran lingkungan.
e. Kurangnya mekanisme kontrol yang efektif
dan sanksi yang mengikat dalam perjanjian
perdagangan bebas.
f. Momen pembahasan perjanjian perdaganan
bebas dengan Mercosur (kelompok negara
bagian Amerika Selatan) dan Malaysia.

Dalam pendapat hukum (legal opinion) ini akan
disampaikan terlebih dahulu permasalahan
utama dari empat instrumen internasional yang
memiliki pengaruh terhadap keberterimaan sawit
di pasar internasional. Instrumen internasioanl
tersebut adalah:
1. RED II
a. kelapa sawit dianggap telah menyebabkan
deforestasi, kebakaran hutan, sehingga
kelapa sawit tidak berkelanjutan
b. harus menetapkan penetapan batas
nasional untuk kontribusi total terhadap
target energi terbarukan yang dihasilkan
dari tanaman pangan atau pakan.
c. Menurunkan penanaman tanaman untuk
memproduksi biofuel menjadi 0 (nol)
paling lambat pada tahun 2030
2. UK’s Due Diligence
a. Pengujian secara tuntas rantai pasokan yang
terkait dengan komoditas “berisiko hutan”.
b. Memastikan bahan baku yang berasal dari
komoditas “berisiko hutan” yang digunakan
telah ditanam secara legal.
3. EU Green Deal (Transforming the EU’s Economy
for a Sustainable Future)
a. Increasing the Eu’s Climate ambition for 2030
and 2050
b. Supplying clean, affordable, and secure
energy
c. Mobilising industry for a clean and circular
economy
d. Building and renovating in an energy and
resource efficient way
e. A Zero pollution ambition for a toxic-free
environment
f. Preserving and restoring ecosystems and
biodiversity
g. From “Farm to Fork”: a fair, healthy and
environmentally friendly food system
h. Accelerating the shift to sustainable and smart
mobility
4. Referendum Sawit oleh Unitree
a. Kelapa
sawit
dibudidayakan
secara
monokultur, penggunaan pestisida beracun,
mempekerjakan anak dan kerja paksa.
b. Minyak sawit hadi dalam satu dari dua produk
yang diproduksi dengan harga sangat rendah.
Akibatnya minyak sawit bisa mengalahkan
minyak nabati asli Swiss.
c. Minyak sawit bertentangan dengan prinsip
dan standar perlindungan lingkungan,

Apabila ditarik kesimpulan dari seluruh
persyaratan sekaligus alasan keberatan terhadap
sawit yang membuat terbitnya keempat
instrumen tersebut, paling tidak, memiliki empat
prinsip yang harus disorot dalam tata kelola sawit,
yaitu: (i) persoalan legalitas, mulai dari legalitas
lahan, legalitas dalam pengelolaannya, hingga
legalitas dalam pengelohan sawit; (ii) tingkat
produktifitas sawit, sebagai tindak lanjut atas
pembatasan penanaman tanaman yang dianggap
berisiko terhadap lingkungan; (iii) keberlanjutan
sawit, sebagai program lanjutan untuk menjaga
produktifitas sawit dan konservasi lingkungan;
dan (iv) risiko lingkungan.
Keempat hal tersebut merupakan variabel
penting yang dibahas lebih lanjut dengan
mengkaitkannya dengan pertautan UU Cipta Kerja
dengan kelima undang-undang yang berkaitan
dengan sawit. Tujuannya adalah untuk melihat
peluang dan tantangan, sekaligus merumuskan
strategi penanganannya agar sawit Indonesia
dengan segala instrumen pengelolaan dan
pengolahannya bisa fit and proper dengan politik
perdagangan Internasional.
Selanjutnya disampaikan pendapat hukum atas
UU Cipta Kerja yang dibingkai dengan empat
prinsip dalam tata kelola sawit sebagaimana
disebutkan sebelumnya.
1.

Pendapat Terhadap Pengukuhan Kawasan
Hutan

Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Kehutanan, baik
sebelum atau sesudah perubahan, tidak mengalami
perubahan norma. Ketiadaan perubahan norma
berkelindan dengan ketiadaan pengaruh terhadap
implementasinya. Meskipun demikian, sebelum
pasal tersebut diubah, terdapat beberapa
permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas
pengukuhan kawasan hutan.
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Prof. Sudarsono Soedomo dalam presentasinya yang
berjudul “Kebun Sawit Rakyat Dicaplok ‘Kawasan
Hutan’” dan Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono dalam
presentasinya “Kepastian Hukum Perkebunan
Sawit Rakyat: Antara Regulasi dan Implementas”
yang dipresentasikan dalam kegiatan Zona Ngopi
HICON tanggal 24 Agustus 2020, mengatakan
bahwa proses pengukuhan kawasan hutan banyak
dilakukan dengan tidak transparan. Akhirnya,
banyak perkebunan rakyat yang sebenarnya tidak
masuk dalam kawasan hutan menjadi masuk dalam
kawasan hutan.
Artinya, apabila terjadi permasalahan dalam
penerapan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Kehutanan
sebelum perubahan, namun tidak terjadi perubahan
norma dalam UU Cipta Kerja yang merubah UU
Kehutanan, peluang terjadinya masalah yang
sama juga akan terjadi. Dengan tidak berubahnya
ketentuan tersebut, anggapan bahwa Pemerintah
telah melakukan penyorobotan tanah secara
legal atas kebun masyarakat juga tetap tidak akan
berubah.

UU Cipta Kerja tidak memberikan definisi atau
poin turunan dari indikator “kondisi fisik” tersebut,
sehingga Pemerintah berhak menafsirkan kondisi
fisik daerah aliran sungai dan/atau pulau untuk
dijadikan dasar penentuan luas minimal kawasan
hutan yang harus dipertahankan. Paling tidak, ada 3
(tiga kemungkinan) dalam penerapannya.
Pertama, hasil penilaian pemerintah terhadap
kondisi fisik daerah aliran sungai dan/atau pulau,
Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan
kurang dari 30%. Kedua, hasil penilaian pemerintah
terhadap kondisi fisik daerah aliran sungai dan/atau
pulau, Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan
seluas 30%. Ketiga, hasil penilaian pemerintah
terhadap kondisi fisik daerah aliran sungai dan/atau
pulau, Pemerintah menetapkan luas kawasan hutan
lebih dari 30%.
Konsekuensi dari
tersebut antara lain:
a.

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (4) UU Kehutanan
pasca perubahan memerintahkan percepatan
pengukuhan kawasan hutan pada “daerah yang
strategis”. Sayangnya, UU Cipta Kerja yang
mengubah ketentuan tersebut tidak memberikan
definisi “daerah yang strategis” tersebut, sehingga
Pemerintah mempunyai hak—atau yang biasa
disebut sebagai diskresi—untuk menentukan
kawasan yang dianggap strategis.
Pasal ini sebenarnya memiliki niat yang baik untuk
menyegerakan pengukuhan kawasan hutan untuk
menyelenggarakan rehabilitasi hutan. Tetapi praktik
pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan dengan
tidak transparan, rencana rehabilitasi hutan ini
dikhawatirkan akan semakin menguatkan praktik
penyerobotan lahan perkebunan masyarakat secara
legal.
Pemerintah tidak hanya diberikan wewenang untuk
menafsirkan “daerah yang strategis”, tetapi juga
diberikan wewenang untuk mengatur luas kawasan
hutan yang harus dipertahankan dengan indikator
yang multiinterpratif. Pasal 18 ayat (2) UU PPLH
pasca perubahan memberikan kewenangan kepada
Pemerintah Pusat untuk mengatur luas kawasan
yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi
fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau
pulau.

Penetapan kawasan hutan berpotensi tidak
proporsional. Pemerintah bisa menilai sebuah
daerah yang daerah aliran sungainya dan/
atau pulaunya masih bagus, tetapi Pemeirntah
menetapkan luasan minimal yang harus
dipertahankan adalah 30%. Sebab Pemerintah
ingin wilayah yang “bagus” tersebut
digunakan untuk kegiatan usaha. Terdapat juga
kemungkinan pemerintah akan menetapkan
luasan mnimal kawasan hutan yang harus
dipertahankan adalah lebih dari 30% dengan
alasan yang sama. Jadi, tidak ada kejelasan
dalam penentuan minimal kawasan hutan
dan masyarakat pun tidak memiliki pegangan
untuk menilai objektifitas tindakan pemerintah
tersebut.

b. Untuk daerah yang ditetapkan kawasan
hutannya kurang dari 30%, akan menemui
tantangan penerapan program perhutanan
sosial.36 Untuk daerah yang ditetapkan kawasan
hutannya lebih dari 30%, pemukiman rakyat,
fasilitas umum, lahan garapan, dan/atau hutan
yang dikelola masyarakat adat berpotensi
masuk dalam kawasan hutan.
Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 15 ayat
(1) dan (2) UU Kehutanan memberikan ancaman
terhadap perkebunan sawit.

36. Lembar Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja, (Forest Digest: 2020), hlm. 16.
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2.

Pendapat Terhadap Perhutanan Sosial

Pasal 29 A UU Kehutanan memasukkan Perhutanan
Sosial sebagai bentuk kegiatan pemanfaatan
Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dapat
diberikan kepada perseorangan, kelompok tani
hutan, dan koperasi.
Pasal ini merupakan ketentuan tambahan yang
menegaskan
semangat sosial dan ekonomi
dalam hutan. Berbekal ketentuan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.83/MENLHK/SETJEN.KUM.1/10/2016 tentang
Perhutanan Sosial (Permen LHK P.83), Pemerintah
ingin menegaskan bahwa hutan memiliki fungsi
yang harus dilestarikan dan didistribusikan
secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia,
khususnya untuk masyarakat yang tinggal di
dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan.
Maka dari itu, dengan dicantumkannya kegiatan
Perhutanan Sosial, diharapkan masyarakat
setempat memperoleh akses legal. Jika
sebelumnya Perhutanan Sosial terdiri atas
beberapa bentuk hak, seperti: Hutan Desa, Izin
Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan,
izin usaha Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan
Kehutanan, dan Hutan Adat, diganti menjadi
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan
Kegiatan Perhutanan Sosial.
Tetapi perlu dilihat kembali beberapa ketentuan
dalam Permen LHK P.83 tersebut bahwasannya
ada ketentuan yang melarang penanaman kelapa
sawit. Pasal 56 ayat (5) Permen LHK P.83 secara
tegas melarang pemegang hak perhutanan
sosial untuk menanam sawit, apapun jenis
haknya. Sehingga apabila masyarakat yang ingin
menanam sawit dalam areal hak perhutanan
sosial, masyarakat tidak akan bisa mendapatkan
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan
Kegiatan Perhutanan Sosial.
3.

Pendapat Terhadap Sinkronisasi Langkah
Pencegahan Kerusakan Hutan

Pasal 48 UU PPLH pasca perubahan berbicara
tentang keharusan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah untuk mengatur perlindungan
hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan
hutan berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria (NSPK). NSPK merupakan dokumen
yang menjadi acuan pemerintah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di
tingkat pusat maupun di daerah. Artinya, dalam
hal perlindungan hutan, pemerintah pusat dan

daerah diharapkan dapat menemukan titik yang
harmonis melalui penetapan NSPK.
Langkah ini semakin menemukan titik terang
karena UU Cipta Kerja menuangkan ketentuan
yang serupa dengan Pasal 48 UU PPLH tersebut.
Pasal 16 ayat (4) UU Pemda pasca perubahan
mengatakan bahwa Pemerintah Pusat dapat
mendelegasikan peraturan pelaksanaan NSPK
kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah. Pasal ini semakin
menguatkan harapan sinkronisasi pembuatan
dan pelakasanaan kebijakan, khususnya di sektor
perlindungan dan pecegahan kerusakan hutan.
Tetapi,
kualitas
sinkronisasi
kebijakan
pencegahan kerusakan hutan akan dipengaruhi
oleh seberapa berpihaknya NSPK yang dibuat
oleh Pemerintah Pusat terhadap pencegahan
kerusakan lingkungan. Apabila NSPK yang dibuat
tidak memiliki semangat atau tidak berorientasi
pada perlindungan lingkungan, terkhusus hutan,
maka kualitas pencegahan perusakan hutan yang
minim juga akan terjadi di daerah.
Selain itu, Pasal 63 ayat (2) huruf i UU PPLH
pasca perubahan berbicara tentang tugas
Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat ditugaskan
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan sesuai perizinan lingkungan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, pasal ini secara nyata telah mereduksi
ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan (3), serta
Pasal 35 ayat (1) UU PPLH pasca perubahan,
dimana ketiga pasal tersebut berbicara tentang
pemenuhan standar UKL-UPL atau dinyatakan
dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
tersebut, Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.
Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan
hidup tersebut dimaksudkan untuk mengawasi
standar UKL-UPL yang telah ditetapkan oleh
Pemrakarsa, sehingga standar tersebut yang
harus dijadikan acuan oleh Pemerintah Pusat
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dalam melakukan pembinaan dan pengawasan,
disamping harus mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Apabila perizinan berusaha, yang di dalamnya
memuat pernyataan kesanggupan pengelolaan
lingkungan dan standar UKL-UPL, tidak dijadikan
dasar dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan, maka perizinan berusaha di sektor
lingkungan tidak akan memberikan pengaruh
dalam melakukan perlindungan lingkungan.
Sebenarnya terdapat ketentuan pidana yang
dapat dikenakan kepada setiap pejabat
yang berwenang yang dengan sengaja tidak
melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap peraturan perundang-undangan dan
perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah
pusat atau pemerintah daerah. Tetapi bagaimana
mungkin ada satu ketentuan pidana yang
dikenakan kepada seseorang tanpa pernah
mewajibkan hal tertentu yang terkait dengan
sanksi pidana tersebut. Tentu model pengaturan
semacam ini menimbulkan paradoks dalam
penerapannya.
4.

Pendapat Terhadap Peluang Penataan
Kawasan Hutan dan Lahan Perkebunan

Pasal 50A UU Kehutanan pasca perubahan
berbicara tentan pengecualian penjatuhan
sanksi administratif kepada perseorangan
atau kelompok masyarakat yang melakukan: (i)
memanen atau memungut hasil hutan di dalam
hutan; (ii) menyimpan hasil hutan yang diketahui
atau patut diduga berasal dari kawasan hutan;
dan/atau (iii) menggembalakan ternak di dalam
kawasan hutan. Pengecualian ini dapat diterapkan
sepanjang perseorangan atau kelompok tersebut
bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar
kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun
secara terus menerus terdaftar dalam kebijakan
penataan Kawasan Hutan. Penataan kawasan
hutan yang dimaksud adalah luasan lahan yang
dimiliki paling luas 5 (lima) hektar, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 110B ayat (2) UU PPKH
pasca perubahan.
Ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 12A dan
17A UU PPKH pasca perubahan. Kedua pasal
tersebut mengecualikan penjatuhan sanksi
administrasi bagi setiap orang yang melakukan
kegiatan eksploitasi hutan dan melakukan
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kegiatan perkebunan di kawasan hutan kepada
orang perseorangan yang bertempat tinggal di
dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling
singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus
terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan
hutan.
Tetapi pengecualian ini hanya diberikan pada
beberapa pasal tertentu, yaitu:
a. memanen atau memungut hasil hutan di dalam
hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan
dari pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat
(2) huruf c UU Kehutanan);
b. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau
patut diduga berasal dari kawasan hutan yang
diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal
50 ayat (2) huruf d UU Kehutanan);
c. menggembalakan ternak di dalam kawasan
hutan yang tidak ditunjuk secara khusus
untuk maksud tersebut oleh pejabat yang
berwenang (Pasal 50 ayat (2) huruf e UU
Kehutanan);
d. melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan yang tidak sesuai dengan
Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan
(Pasal 12 huruf a UU PPKH);
e. melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat (Pasal 12
huruf b UU PPKH);
f. melakukan penebangan pohon dalam
kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 12
huruf c UU PPKH);
g. memuat,
membongkar,
mengeluarkan,
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
(Pasal 12 huruf d UU PPKH);
h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara
bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
(Pasal 12 huruf e UU PPKH);
i. membawa alat-alat yang lazim digunakan
untuk menebang, memotong, atau membelah
pohon di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
(Pasal 12 huruf f UU PPKH);
j. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga
berasal dari hasil pembalakan liar (Pasal 12
huruf h UU PPKH);
k. melakukan kegiatan perkebunan tanpa
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di
dalam kawasan hutan (Pasal 17 ayat (2) huruf
b UU PPKH);
l. mengangkut dan/atau menerima titipan
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hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
(Pasal 17 ayat (2) huruf c UU PPKH); dan/atau
m. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau
menyimpan hasil perkebunan yang berasal
dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan
hutan tanpa Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat (Pasal 17 ayat (2) huruf d
UU PPKH);
Selain ketentuan yang disebutkan di atas,
pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 50A
UU Kehutanan, Pasal 12A UU PPKH, dan Pasal 17A
UU PPKH tidak diberlakukan.
Selain itu, terdapat pasal tentang pengambilalihan
lahan perkebunan yang tidak diusahakan oleh
negara. Pasal 16 UU Perkebunan pasca perubahan
menyebutkan,
perusahaan
perkebunan
diwajibkan mengusahakan lahan perkebunan
paling lambat 2 tahun setelah pemberian status
hak atas tanah. Jika lahan perkebunan tidak
diusahakan, maka lahan perkebunan yang belum
diusahakan diambil alih oleh negara.
Ketentuan pasal ini berbeda dengan Pasal
16 pra perubahan, dimana disebutkan bahwa
perusahaan perkebunan wajib mengusahakan
lahan perkebunan: (i) paling sedikit 30% dari
luas hak atas tanah, paling lambat 3 tahun setelah
pemberian status hak atas tanah; dan (ii) seluruh
luas hak atas tanah yang secara teknis dapat
ditanami Tanaman Perkebunan, paling lambat 6
tahun setelah pemberian status hak atas tanah.
Perubahan ini memberikan peluang penataan
lahan perkebunan dan mencegah terjadinya
penelantaran tanah. Sebab, dalam waktu 2
tahun setelah pemberian hak atas tanah, lahan
perkebunan yang belum diusahakan oleh
perusahaan, diambil alih oleh negara.
5.

Pendapat Terhadap
Pengujian Amdal

Penyusunan

dan

Pasal 24 UU PPLH pasca perubahan menerangkan
tetang fungsi dokumen Amdal yang menjadi
dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk
rencana usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan
tersebut dilakukan oleh tim uji kelayakan
lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji
kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat.
Tim uji kelayakan lingkungan hidup berunsurkan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli
bersertifikat.

Setelah uji kelayakan lingkungan dilakukan,
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan tersebut.
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup tersebut
digunakan sebagai persyaratan penerbitan
Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah.
Substansi Pasal a quo adalah menggeser Pasal
29 dan 30 UU PPLH pra perubahan dan disatukan
dalam Pasal 24 UU PPLH pasca perubahan. Tetapi,
terdapat beberapa perbedaan dalam substansi
pengaturannya.
Pertama, pihak yang diberikan tugas melakukan
penilaian Amda, dalam UU Cipta Kerja, adalah
tim yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat.
Sebelumnya tim ini berbentuk Komisi Penilai
Amdal yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur,
atau Bupati/Walikota.
Kedua, unsur dari Komisi Penilai Amdal terdiri atas:
instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait,
pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan
jenis usaha yang sedang dikaji, pakar dibidang
pengetahuan yang terkait dengan dampak yang
timbul dari suatu usaha, wakil dari masyarakat
yang berpotensi terkena dampak, dan organisasi
lingkungan hidup. Sementara Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup terdiri atas unsur Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan Ahli bersertifikat.
Ketiga, dalam menjalankan tugasnya, Komisi
Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang
terdiri atas pakar independen yang melakukan
kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk
untuk itu. Pakar independen tersebut ditetapkan
oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
Sedangkan dalam UU Cipta Kerja, tidak disebutkan
bahwa Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
dibantu oleh Pakar Independen.
Poin krusial dalam penilaian uji kalayakan
lingkungan berdasarkan Amdal ini adalah tidak
dilibatkannya pakar independen, organisasi
lingkungan hidup, dan wakil dari masyarakat
yang berpotensi terkena dampak. Dengan tidak
dilibatkannya 3 unsur tersebut dalam uji kelayakan
lingkungan hidup, besar kemungkinannya hasil
uji kelayakan lingkungan hidup tidak independen
dan bias kepentingan. Sebab, tidak ada check and
balance dalam uji kelayakan lingkungan hidup.
Selain itu, Pasal 25 huruf c dan Pasal 26 ayat (2) UU
PPLH pasca perubahan memberikan pembatasan
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terhadap pihak yang diharuskan untuk ikut serta
dalam penyusunan Amdal dan tanggapan serta
saran yang dimuat dalam Amdal, yaitu hanya
melibatkan masyarakat terkena dampak langsung
yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau
kegiatan.
Sebelumnya,
pihak
yang
diharuskan
diikutsertakan dalam penyusunan Amdal antara
lain: yang terkena dampak, pemerhati lingkungan
hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala
bentuk keputusan dalam proses Amdal.
Pembatasan ini berpotensi mengesampingkan
dampak jangka panjang atas lingkungan hidup
dan mereduksi asas keseimbangan dan asas
proporsionalitas penyusunan Amdal. Sebab,
pihak yang terdampak langsung membutuhkan
pendampingan dalam memberikan tanggapan
terhadap rencana usaha.
Pada praktiknya, mereka yang terdampak
langsung oleh rencana sebuah kegiatan atau
usaha memiliki posisi yang inferior secara
politik. Apabila tidak dilakukan pendampingan,
dikhawatirkan penyampaian informasi oleh pihak
pemrakarsa dilakukan dengan tidak transparan.
Akibatnya, penyusunan Amdal akan timpang
dan menyisihkan peran kelompok independen
sekaligus
menghentikan
distribusi
serta
pemakaian ilmu pengetahuan.
Permasalahan terkait perizinan berusaha di sektor
lingkungan tidak hanya menemui permasalahan
terkait penyusunan dan pengujian Amdal, tapi
juga minimnya instrumen yang digunakan
pemerintah untuk mendiseminasikan informasi
keputusan kelayakan lingkungan hidup.
Pasal 39 UU PPLH pasca perubahan berbicara
tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
diumumkan kepada masyarakat dan dilakukan
melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebelumnya,
pasal tersebut mewajibkan Menteri, Gubernur,
atau Bupati/Walikota untuk mengumumkan
setiap permohonan dan keputusan izin
lingkungan. Mekanisme pengumumannyapun
dilakukan dengan cara yang mudah diketahui
oleh masyarakat.
Perbedaannya, Pasal 39 UU PPLH pasca perubahan
tidak memberikan keharusan ataupun kewajiban
kepada Pemerintah untuk mengumumkan
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Berbeda
dengan UU PPLH sebelum perubahan yang
secara tegas menyatakan diwajibkan kepada
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Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk
mengumumkan permohonan dan keputusan izin
lingkungan.
Selain itu, UU Cipta Kerja tidak hanya
menghilangkan penegasan tentang kewajiban
mendiseminasikan informasi tentang keputusan
izin lingkungan, tapi juga menghapus kewajiban
untuk mengumumkan setiap permohonan izin
lingkungan dan izin usaha kepada masyarakat.
Sebagaimana telah diuraikan dalam dampak
perubahan Pasal 24 UU PPLH bahwasannya
Keputusan Kelayakan Lingkungan merupakan
hilir dari proses pengujian kelayakan berdasarkan
Amdal. Artinya, masyarakat hanya mengetahui
hasil akhir dari pengujian tersebut tanpa pernah
mengetahui adanya permohonan perizinan
berusaha yang sedang disampaikan kepada
Pemerintah dan proses pengujian kelayakannya.
Selain itu, model pengumuman yang diatur
dalam UU Cipta Kerja sifatnya top-down, yaitu
hanya melalui cara lain yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat. Sedangkan UU PPLH lebih
responsif karena sifatnya bottom-up. Yaitu, model
pengumumannya dilakukan dengan cara yang
mudah diketahui oleh masyarakat.
Meskipun beberapa ketentuan sebagaimana
telah diuraikan di atas masih memiliki beberapa
permasalaha, tetapi terdapat satu pasal yang
dapat dianggap memberikan kejelasan terhadap
siapa saja yang dapat dibantu penyusunan
Amdalnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
daerah.
Pasal 32 UU PPLH pasca perubahan menegaskan
bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
membantu penyusunan Amdal bagi usaha
dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang
berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
Bantuan tersebut berupa fasilitasi, biaya, dan/
atau penyusunan Amdal.
Perubahan terjadi pada frasa “golongan ekonomi
lemah” dengan “kegiatan usaha mikro dan kecil”.
Artinya ada pembakuan terhadap usaha yang
dibantu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dari jenis usaha yang dikategorikan
sebagai usaha golongan ekonomi lemah menjadi
UKM.
Secara tidak langsung, perubahan pasal ini
menggunakan frasa yang dikenal dalam satu
peraturan perundang-undangan yang berlaku di
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Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UU UMKM).
UU UMKM memberikan definisi yang baku tentang
usaha kecil dan usaha mikro beserta kriteriakriterianya. Sehingga pembakuan ini diharapkan
dapat membantu Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan
penyusunan Amdal dan UKL-UPL kepada jenis
usaha yang sesuai dengan kriterianya.
6.

Pendapat Terhadap Penetapan Jenis Usaha
yang Fleksibel dan Multiinterpretatif

Pasal 34 dan 35 UU PPLH pasca perubahan
memiliki beberapa perubahan krusial yang
dapat memberikan pengaruh besar terhadap
peningkatan risiko lingkungan, yaitu: (i) setiap
usaha yang wajib memiliki standar UKL-UPL
adalah jenis usaha yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan; dan (ii) setiap usaha yang
tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat
surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup dan penetapan
usaha ini dikategorikan sebagai kegiatan yang
termasuk dalam kategori berisiko rendah.
Poin krusial dalam Pasal 34 dan 35 UU PPLH
pasca perubahan adalah diubahnya indikator
jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKLUPL dari yang sebelumnya adalah: (i) jenis usaha
yang tidak termasuk dalam kategori berdampak
penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1) UU PPLH (sebelum perubahan); dan (ii)
kegiatan usaha mikro dan kecil.
Pasal 23 ayat (1) yang dimaksud adalah ketentuan
tentang indikator usaha dan/atau kegiatan yang
wajib Amdal. Sehingga, jenis usaha dan/atau
kegiatan yang tidak memenuhi indikator tersebut,
diwajibkan memiliki UKL-UPL.
Tetapi, Pasal 35 UU PPLH mengganti dua indikator
tersebut di atas menjadi indikator tunggal yang
multi-interpretatif, yaitu kegiatan yang termasuk
dalam “kategori berisiko rendah” dan “tidak
berdampak penting terhadap lingkungan”.
Sementara tidak ada penjelasan tentang jenis
kegiatan dengan kategori berisiko rendah dan
tidak berdampak penting terhadap lingkungan
ini. Sehingga memungkinkan pemerintah untuk
memberikan penilaian subjektif terhadap suatu
jenis usaha.

Tidak menutup kemungkinan ketika jenis
usaha yang dirasa memiliki risiko tinggi, tetapi
Pemerintah menetapkan jenis usaha tersebut
sebagai jenis usaha yang berisiko rendah, atau
sebaliknya. Jadi, kedua pasal ini dikhawatirkan
akan menciptakan keserampangan hukum
karena tidak adanya indikator yang pasti untuk
menentukan jenis usaha dan menjadi bahan
penilaian oleh masyarakat.
7.

Pendapat Terhadap
Lingkungan

Penegakan

Hukum

Pasal 63 ayat (1) huruf aa berbicara tentang salah
satu tugas dan wewenang Pemerintah Pusat untuk
melakukan penegakan hukum lingkungan. Pasal
ini merupakan pasal tambahan yang tampaknya
menjadi penegasan bahwa UU Cipta Kerja yang
menambah ketentuan ini tidak hanya berorientasi
pada peningkatan iklim investasi, tapi juga pada
perlindungan terhadap lingkungan, melalui
pencantuman tugas dan wewenang Pemerintah
Pusat untuk melakukan penegakan hukum
lingkungan hidup.
Model penegakan hukum lingkungan hidup
tersebut dapat ditelisik dalam Pasal 82A, 82B,
dan 82C UU PPLH pasca perubahan. Pasal
82A menyebutkan bahwa sanksi administratif
dikenakan kepada setiap orang yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki
perizinan berusaha namun memiliki kegiatan
dan/atau usaha atau memiliki perizinan
berusaha, tetapi tidak sesuai dengan kewajiban
dalam perizinan berusaha atau persetujuan
pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan/
atau melanggar ketentuan peraturan perundangundangan. Beberapa pasal yang dirujuk dalam
Pasal 82A dan 82B ayat (1) diantaranya:
a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digunakan sebagai persyaratan penerbitan
Perizinan Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
(Pasal 24 ayat (5) UU PPLH pasca perubahan).
b. Berdasarkan
Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah (Pasal 34 ayat (3) UU
PPLH pasca perubahan).
c. Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3
wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3
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yang dihasilkannya (Pasal 59 ayat (1) UU PPLH
pasca perubahan).
d. Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat
Perizinan Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
(Pasal 59 ayat (4) UU PPLH pasca perubahan).
e. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang
limbah ke media lingkungan hidup dengan
persyaratan mendapat persetujuan dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
(Pasal 20 ayat (3) huruf b UU PPLH pasca
perubahan).
f. Dumping sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan
persetujuan dari Pemerintah Pusat (Pasal 61
ayat (1) UU PPLH pasca perubahan).
Terdapat hal menarik dalam ketentuan ini,
terutama pada Pasal 34 ayat (3) yang dirujuk
oleh pasal 82A dan 82B ayat (1) tersebut. Pasal
34 ayat (3) adalah pasal yang tidak bisa berdiri
sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan
dengan Pasal 34 ayat (1) dan (2). Pasal 34 ayat
(1) menyatakan bahwa “Setiap usaha dan/atau
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib memenuhi standar
UKL-UPL”. Kemudian ayat (2) menerangkan
bahwa pemenuhan standar tersebut dinyatakan
dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Pernyataan ini yang nantinya
dijadikan dasar penerbitan perizinan berusaha,
persetujuan pemerintah pusat, atau pemerintah
daerah.
Jadi, dari awal terlihat, sebenarnya kegiatan usaha
wajib dilakukan berdasarkan standar UKL-UPL.
Pemrakarsa yang merasa sanggung melakukan
kewajiban tersebut kemudian menuangkan
kesanggupannya dalam pernyataan kesanggupan
pemenuhan standar UKL-UPL. Artinya, setiap
orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha
diwajibkan untuk melakukan kegiatan dan/atau
usaha sesuai dengan perizinan berusaha (atau
jenis perizinan lain yang diakui dalam UU Cipta
Kerja) yang telah diterbitkan oleh Pemerintah.
Ketentuan tentang sesuatu yang wajib, selalu
berkorelasi dengan sanksi pidana. Sedangkan
untuk
sanksi
administratif,
umumnya
menggunakan frasa “harus”. Sehingga, dengan
melihat original intent Pasal 34 UU PPLH pasca
perubahan,
seharusnya
penanggungjawab
usaha yang tidak melakukan kegiatan dan/atau
usahanya dikenakan sanksi pidana, bukan sanksi
administratif. Sanksi pidana juga seharusnya
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dicantumkan dalam Pasal 82A UU PPLH pasca
perubahan, bukan sanksi administratif.
Masalah serupa juga terjadi pada ketentuan pasal
82B ayat (2). Pasal tersebut berbicara tentang
setiap orang yang melakukan pelanggaran
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
dikenakan sanksi administratif. Adapun ketentuan
dalam Pasal 69 antara lain:
a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup;
b. memasukkan B3 yang dilarang menurut
peraturan perundang-undangan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. memasukkan limbah yang berasal dari luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. membuang limbah ke media lingkungan
hidup;
f. membuang B3 dan limbah B3 ke media
lingkungan hidup;
g. melepaskan produk rekayasa genetik ke
media lingkungan hidup yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan atau
persetujuan lingkungan;
h. melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar;
i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat
kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
j. memberikan informasi palsu, menyesatkan,
menghilangkan informasi, merusak informasi,
atau memberikan keterangan yang tidak
benar.
Ketentuan dalam Pasal 69 ini memiliki sedikit
keterkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 59
UU PPLH pasca perubahan. Pasal 59 tersebut
mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang
yang menhasilkan limbah B3. Meskipun tidak
seluruh ketentuan dalam Pasal 69 berkaitan
dengan Pasal 59, tetapi ada beberapa ketentuan
yang berkaitan, yaitu pada huruf e dan huruf f.
Setiap orang mungkin saja bisa melakukan
pembuangan limbah ke media lingkungan
hidup, tetapi perlu disadari bahwa limbah tidak
akan muncul tanpa adanya suatu kegiatan dan/
atau usaha. Maka dari itu, orang melakukan
kegiatan dan/atau usaha yang menghasilkan
limbah turut bertanggungjawab atas limbah
yang dihasilkannya. Tapi persoalannya adalah
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apakah pertanggungjawaban tersebut berupa
pertanggungjawaban pidana atau administratif.
Jawaban atas pertanyaan ini bisa dikembalikan
kepada hukum dasar pengelolaan limbah B3
yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang
menghasilkan limbah B3. Dengan kata lain,
apabila seseorang yang diwajibkan melakukan
pengolahan limbah B3, tetapi justru membuang
limbah tersebut ke media lingkungan hidup,
tentu pertanggungjawaban yang dikenakan
adalah pertanggungjawaban pidana, bukan
pertanggungjawaban administratif.
Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup
dirasa adalah cara paling mudah dan murah untuk
mengurangi beban operasional suatu usaha. Selain
soal kalkulasi ekonomi yang melatarbelakangi
seseorang melakukan pembuangan limbah B3
ke media lingkungan hidup, terdapat kalkulasi
politik dan kebijakan.
Hal ini terlihat dalam pasal 59 ayat (4) yang
mewajibkan kegiatan pengelolaan limbah
B3 untuk mendapat Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah terlebih dahulu. Kewajiban ini dirasa juga
akan menambah beban operasional bagi kegiatan
yang akan melakukan pengelolaan limbah B3
karena harus menyiapkan seluruh persyaratan
yang memakan waktu lama, seperti penyusunan
dan pengujuan Amdal, UKL-UPL, dan pernyataan
kesanggupan
pemenuhan
pengelolaan
lingkungan.
Maka dari itu, orang yang melakukan kegiatan dan/
atau usaha yang menghasilkan limbah B3 lebih
memilih membuangnya ke media lingkungan
hidup. Sebab, baik pengolahan dilakukan dengan
atau tanpa izin, atau melakukan pembuangan
limbah yang melanggar perizinan berusaha,
pertanggungjawaban yang dikenakan adalah
sama, yaitu pertanggungjawaban administratif.
Jadi, kalkulasi yang digunakan adalah kalkulasi
yang lebih efisien, yaitu tidak membuat
perizinan berusaha pengelolaan limbah B3 dan
membuangnya ke media lingkungan hidup.
Selain itu, terdapat juga ketentuan yang membuka
peluang sekaligus menumbuhsuburkan praktik
penyusunan Amdal oleh penyusun Amdal yang tak
bersertifikat. Sebab, pasal 82B ayat (2) huruf b UU
PPLH pasca perubahan hanya memberikan sanksi
administratif bagi penyusun Amdal yang tidak
memiliki sertifikat penyusun Amdal. Sementara

sertifikat tersebut adalah hal yang wajib dimiliki
oleh penyusun Amdal, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 28 ayat (1) UU PPLH pasca perubahan.
Sebelumnya sanksi bagi penyusun Amdal tanpa
sertifikat Amdal adalah sanksi pidana, tetapi
pasca perubahan sanksinya hanya berupa sanksi
administratif.
Masalah lain juga disumbangkan oleh ketentuan
dalam Pasal 88 UU PPLH pasca perubahan.
Pasal tersebut menghapus frasa “tanpa perlu
pembuktian unsur kesalahan”. Sebelumnya, Pasal
88 menjatuhkan pertanggungjawaban mutlak
atas kerugian yang terjadi karena tindakan, usaha,
dan/atau kegiatan menggunakan B3, dan/atau
yang menimbulkan ancaman serius terhadap
lingkungan hidup, tanpa perlu pembuktian unsur
kesalaha. Tetapi, pasca perubahan, tindakan
tersebut tetap dikenakan pertanggungjawaban
mutlak, namun tidak dapat dapat dijatuhkan
secara serta merta, melainkan harus melewati
pembuktian unsur kesalahan terlebih dahulu.
Konsep pertanggungjawaban yang digunakan
dalam Pasal 88 sebelum perubahan adalah strict
liability dimana seseorang yang karena tindakannya
membawa kerugian dikenakan pertanggungjawaban
mutlak tanpa harus dibuktikan. Tetapi saat ini
konsep pertanggungjawaban tersebut dihilangkan.
Konsekuensinya
penghapusan
konsep
pertanggungjawaban strict liability ada pada
pengenaan sanksi administratif apabila seseorang
melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
yang disebabkan karena kelalaian dan tidak
mengakibatkan bahaya kesehatan manusia,
luka, luka berat, dan/atau matinya seseorang.
Ketentuan ini tertuang dalam pasal 82B ayat (2)
UU PPLH pasca perubahan.
Sedangkan untuk kegiatan yang mengakibatkan
timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan,
keselamatan, dan/atau lingkungan yang tidak
memiliki Perizinan Berusaha, Persetujuan
dari Pemerintah Pusat atau Daerah, baru bisa
dikenakan sanksi pidana.
Ketentuan pidana ini juga merupakan bentuk
kemunduran penegakan hukum lingkungan.
Sebab, Pasal 109 pra perubahan sebelum
perubahan, sanksi pidana dijatuhkan kepada setiap
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
tanpa memiliki izin lingkungan. Sedangkan
pengaturan Pasal 109 UU PPLH pasca perubahan,
sanksi pidana dijatuhkan apabila kegiatan yang
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tidak memiliki izin tersebut membawa dampak
kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan,
dan/atau lingkungan. Pengturan ini menggeser
jenis delik, dari yang sebelumnya adalah delik
formil menjadi delik materil.
8.

Pendapat Terhadap Penetapan Batasan Luas
Maksimum dan Minimum Lahan Perkebunan

Pasal 14 UU Perkebunan, baik pra maupun pasca
perubahan, berbicara tentang kewenangan
Pemerintah Pusat untuk menetapkan batasan
luas maksimum dan minimum penggunaan lahan
untuk usaha perkebunan. Tetapi, perbedaan materi
muatannya terletak pada ayat (2) dari Pasal a quo.
Pasal 14 ayat (2) UU Perkebunan pra perubahan
memberikan
beberapa
hal
yang
harus
dipertimbangkan oleh Pemerintah Pusat sebelum
menetapkan batasan luas lahan untuk usaha
perkebunan, diantaranya: (i) jenis tanaman; (ii)
ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;
(iii) modal; (iv) kapasitas pabrik; (v) tingkat
kepadatan penduduk; (vi) pola pengembangan
usaha; (vii) kondisi geografis; (ix) perkembangan
teknologi; dan (x)
pemanfaatan
lahan
berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan di bidang tata
ruang. Sedangkan Pasal 14 ayat (2) UU Perkebunan
pasca perubahan hanya memberikan dua variabel
yang harus dipertimbangkan, yaitu jenis tanaman
dan/atau ketersediaan lahan yang sesuai secara
agroklimat.
Perbedaan lainnya adalah, Pasal 14 ayat (2)
UU Perkebunan pra perubahan menggunakan
frasa “dan” yang mengindikasikan bahwa
seluruh variabel tersebut secara kumulatif harus
dipertimbangkan sebelum menetapkan batasan
luas lahan. Sedangkan Pasal 14 ayat (2) UU
Perkebunan pasca perubahan, menggunakan frasa
“dan/atau” yang mengindikasikan Pemerintah
Pusat bisa memilih salah satu atau memilih kedua
variabel tersebut untuk dipertimbangkan.
Sayangnya, tujuh hal yang dihapus tersebut
berkaitan erat dengan dampak sosial, dampak
produksi, dan dampak lingkungan. Misalnya soal
modal, kapasitas pabrik, dan pola pengembangan
usaha, ketiganya merupakan tolak ukur
kemampuan suatu usaha untuk mengelola kebun
dengan luas tertentu Apabila ketentuan ini dihapus,
tidak menutup kemungkinan di kemudian hari si
pemilik usaha tidak lagi mampu untuk mengelola
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lahan yang menjadi usaha perkebunannya karena
keterbatasan modal dan minimnya kapasitas
pabrik, sementara lahan yang harus diusahakan
sangat luas.
Simulasi lain dari dampak sosial yang mungkin
timbul adalah dengan melihat kemungkinan dari
dihapusnya tingkat kepadatan penduduk, kondisi
geografis, dan pemanfaatan lahan berdasarkan
fungsi tata ruang. Pemerintah bisa saja
menerbitkan penetapan yang intinya memberikan
luas lahan untuk usaha yang berada di kawasan
padat penduduk, karena pemerintah menganggap
tanah tersebut subur.
Tidak hanya itu, mengabaikan fungsi tata
ruang dalam penetapan luas lahan berpotensi
menimbulkan kerusakan terhadap alam. Sebab,
tata ruang memiliki fungsi pemataan terhadap
wilayah-wilayah yang dapat dimanfaatkan, tidak
hanya untuk perkebunan, tapi juga untuk wilayah
tinggal dan wilayah resapan air. Juga tidak menutup
kemungkinan kalau pemerintah akan menetapkan
wilayah resapan air sebagai wilayah perkebunan.
Jadi
menghilangkan
kalkulasi
kepadatan
penduduk kondisi geografis, dan pemanfaatan
lahan berdasarkan fungsi penataan ruang sama
dengan mengundang masalah yang berdimensi
sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan kata
lain, menghapus tujuh variabel tersebut menjadi
pintu masuk untuk menggagalkan program Sistem
Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
(ISPO).
9.

Pendapat Terhadap Produk Hukum yang
Cacat Hukum

Pasal 37 UU PPLH pasca perubahan mengatur
beberapa ukuran Perizinan Berusaha yang
dapat dibatalkan. Mulai dari: (i) persyaratan
yang diajukan dalam permohonan Perizinan
Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan,
penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/
atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau
informasi; (ii) penerbitannya tanpa memenuhi
syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
atau (iii) kewajiban yang ditetapkan dalam
dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan
oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
Sebelum pasal a quo diubah, terdapat satu
ketentuan yang mewajibkan Menteri, Gubernur,
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atau Bupati/Walikota menolak permohonan izin
lingkungan apabila permohonan tidak dilengkapi
dengan Amdal atau UKL-UPL. Jadi, pasal 37
UU PPLH perubahan menghapuskan ketentuan
tentang kewajiban tersebut.
Dengan dihapuskannya ketentuan tersebut,
Pejabat yang berwenang dimungkinkan untuk
menerima permohonan perizinan berusaha
meskipun tanpa dilengkapi dengan Amdal.
Kemungkinan ini diperkuat dengan ketentuan
selanjutnya dimana suatu perizinan berusaha
dapat
dibatalkan
apabila
penerbitannya
tanpa memenuhi syarat. Tapi perlu ditelisik
kembali, pembatalan merupakan upaya hukum
administratif yang hanya bisa dilakukan setelah
perizinan berusaha diterbitkan. Tidak mungkin
sebuah permohonan perizinan dibatalkan, karena
permohonan belum mendapatkan persetujuan
dari pejabat yang berwenang.
Selain itu, kanal penyelesaian melalui pembatalan
karena tidak terpenuhinya syarat hanya bisa
diajukan subyek yang terdampak atas berlakunya
sebuah keputusan Tata Usaha Negara (TUN)
dan hanya dapat dibatalkan oleh pejabat yang
mengeluarkan keputusan tersebut atau pejabat
struktural di atasnya. Pembatalan ini dikenal
dengan asas contrarius actus.
Pihak yang terdampak atas penerbitan keputusan
TUN atau perizinan berusaha adalah si pemrakarsa.
Sehingga yang diperbolehkan mengajukan upaya
administratif tersebut adalah si pemrakarsa itu
sendiri. Tapi apakah mungkin si pemilik usaha
ingin membatalkan perizinan berusaha yang
sudah diterbitkan untuk kepentingan usahanya?
Masyarakat di sekitar lokasi kegiatan sebenarnya
juga merupakan subyek yang terdampak
atas penerbitan perizinan berusaha tersebut.
Tetapi, masyarakat dapat menjadi pihak yang
mengajukan upaya administratif sepanjang
perizinan berusaha tersebut diterbitkan dengan
keputusan
kelayakan
lingkungan.
Sebab,
keputusan kelayakan lingkungan diterbitkan atas
dasar uji kelayakan lingkungan, dan uji kelayakan
lingkungan dilakukan atas Amdal. Satu-satunya
instrumen yang memasukkan tanggapan dan
mengikutsertakan masyarakat secara langsung
hanya Amdal.
Sedangkan untuk Perizinan Berusaha yang
diterbitkan atas dasar UKL-UPL dan Pernyataan

Kesanggupan Lingkungan Hidup, masyarakat
tidak memiliki legal standing untuk mengajukan
upaya administratif. Sebab, Pasal 1 angka 12
UU PPLH pasca perubahan menyebutkan UKLUPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan
pemantuan lingkungan hidup yang dituangkan
dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai
prasyarat pengambilan keputusan, serta termuat
dalam Perizinan Berusaha.
Begitupun juga dengan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang hanya
merupakan surat pernyataan yang menerangkan
bahwa pemrakarsa mampu menjalankan standar
yang telah ditetapkan. Jadi, masyarakat tidak ada
keterlibatan dalam proses pembuatannya.
Posisi masyarakat juga menjadi rentan karena UKLUPL dan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dianggap sebagai instrumen
yang dibutuhkan jenis usaha yang berisiko
rendah dan tidak berdampak penting terhadap
lingkungan, sebagaimana tertuang dalam Pasal
34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) UU PPLH pasca
perubahan.
Dengan definisi tersebut, Pemerintah dapat
menggunakan argumen bahwa usaha si
pemrakarsa tidak berisiko berdampak penting
terhadap lingkungan dan berisiko rendah,
sehingga hal ini juga tidak akan membawa dampak
kepada masyarakat. Akhirnya, masyarakat tidak
memiliki legal standing untuk melakukan upaya
adminsitratif.
Selain itu, kanal pembatalan perizinan
berusaha melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
dihapuskan oleh Pasal 38 dan Pasal 93 UU
PPLH pasca perubahan. Akibatnya, perizinan
berusaha yang diterbitkan secara subjektif
tersebut dapat bertahan meskipun memiliki cacat
formil di dalamnya. Akibat lainnya, pelaku usaha
diperbolehkan melakukan usaha tanpa memiliki
persiapan dan langkah-langkah mitigasi terhadap
potensi risiko lingkungan.
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10. Pendapat Terhadap Risiko Lingkungan
dalam Penerbitan Perizinan Berusaha dan
Pengelolaan Usaha Perkebunan
Pasal 67 UU Perkebunan mengubah ketentuan
dalam pasal yang sama, yaitu menghapus
beberapa ketentuan tentang: (i) membuat
analisis mengenai dampak lingkungan hidup
atau upaya pengelolaan lingkungan hidup
dan upaya pemantauan lingkungan hidup; (ii)
memiliki analisis dan manajemen risiko bagi
yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan
(iii)
membuat
pernyataan
kesanggupan
untuk menyediakan sarana, prasarana, dan
sistem tanggap darurat yang memadai untuk
menanggulangi terjadinya kebakaran.
Ketiga hal tersebut merupakan bentuk kewajiban
pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan
hidup. Meskipun demikian, penghapusan
ketentuan ini tidak serta merta menghilangkan
kewajiban pemeliharaan fungsi lingkungan hidup.
Tetapi bentuk pemeliharaannya akan dituangkan
dalam Peraturan Pemerintah
Berdasarkan hal tersebut, tidak ada ketentuan
tentang bentuk kewajiban pemeliharaan fungsi
lingkungan hidup sampai Peraturan Pemerintah
tersebut diterbitkan.
11. Pendapat Terhadap Jaminan Kesejahteraan
Petani Sawit
Pasal 15 UU Perkebunan pasca perubahan
berbicara tentang larangan bagi perusahaan
perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan
atau inti plasma memindahkan hak atas tanah
Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya
satuan usaha yang kurang dari luas minimum
yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Sebelum
perubahan, Pasal 15 tidak menambahkan frasa
“yang melakukan kegiatan kemitaraan atau inti
plasma” sehingga semua perusahaan perkebunan,
termasuk yang melakukan kegiatan kemitraan atau
inti plasma, dapat memindahkan hak atas tanah
usaha perkebunannya.
Pasal ini tampaknya ingin melindungi hak atas
tanah yang telah dialokasikan oleh Perusahaan
Perkebunan
kepada
masyarakat
melalui
mekanisme plasma disamping memfasilitasi
Perusahaan Perkebunan menjalankan hak
keperdataannya untuk melakukan pemindahan
hak atas tanah Usaha Perkebunannya.
Selain itu, Pasal 39 UU Perkebunan pasca
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perubahan terdapat ketentuan yang menghapus
keharusan penanaman modal asing dalam usaha
perkebunan untuk bekerja sama dengan pelaku
usaha perkebunan dalam negeri. Sebelumnya,
kerjasama ini diharuskan dan dilakukan dengan
membentuk badan hukum Indonesia. Tetapi,
ketentuan tersebut disederhanakan dengan
“kegiatan penanaman modal asing di lahan
perkebunan dilakukan dengan mengacu kepada
Undang-Undang Penanaman Modal”.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (UU Penanaman Modal),
tepatnya pada Pasal 13 ayat (2) UU Penanaman
Modal pasca perubahan, memberikan kewenangan
kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah
untuk memberikan kemudahan, pemberdayaan,
dan perlindungan bagi koperasi dan usaha
mikro, kecil, dan menengah melalui mekanisme
yang salah satunya dilakukan melalui program
kemitraan. Pasal 18 ayat (3) huruf i UU Penanaman
Modal pasca perubahan juga memasukkan
kriteria penanaman modal yang diberikan fasilitas
perluasan usaha atau penanaman modal baru oleh
Pemerintah Pusat, yaitu bermitra dengan usaha
mikro, kecil, menengah atau koperasi.
Tetapi yang harus dicermati dalam ketentuan
ini kemitraan ini adalah, kriteria tersebut hanya
satu dari sebelas kriteria yang secara kumulatifalternatif dapat dipilih oleh penanam modal asing
agar mendapatkan fasilitas perluasan usaha dan
penanaman modal baru. Beberap kriteria tersebut
antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

menyerap banyak tenaga kerja;
termasuk skala prioritas tinggi;
termasuk pembangunan infrastruktur;
melakukan alih teknologi;
melakukan industri pionir;
berada di daerah terpencil, daerah tertinggal,
daerah perbatasan, atau daerah lain yang
dianggap perlu;
g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. melaksanakan
kegiatan
penelitian,
pengembangan, dan inovasi;
i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah
atau koperasi;
j. industri yang menggunakan barang modal atau
mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam
negeri; dan/atau
k. termasuk pengembangan usaha pariwisata.
Artinya, sebelas kriteria tersebut dapat dipilih
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salah satu atau lebih dan/atau keseluruhannya
oleh penanam modal asing agar mendapatkan
fasilitas perluasan usaha dan penanaman modal
baru.
Mengingat program pembangunan infrastruktur
yang secara masif dilakukan oleh Pemerintah, besar
kemungkinannya, kriteria bermitra dengan UMKM
atau koperasi tidak dipilih oleh penanam modal
asing, melainkan memilih kriteria pembangunan
infrastruktur atau skala prioritas tinggi.
Dengan demikian, simplifikasi ketentuan ini
memberikan pengaruh dalam hal keharusan untuk
melakukan kemintraan antara penanam modal
asing dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam
negeri.
12. Pendapat Atas Potensi Monopoli Benih
Tanaman Perkebunan yang Berasal Dari
Luar Negeri
Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan
pasca perubahan menyebutkan, Pemerintah Pusat
menetapkan jenis benih tanaman perkebunanyang
pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke
dalam wlayah Republik Indonesia memerlukan
persetujuan. Sebelumnya pengeluaran dari dan/
atau pemasukannya memerlukan dan wajib
mendapatkan izin Menteri.
Perubahan frasa “izin” menjadi “persetujuan”
memiliki konsekuensi yang berbeda. Meskipun
keduanya memiliki makna yang sama, yaitu
memberikan eksepsi atau pengecualian terhadap
suatu kegiatan tertentu.
Izin (vergunning) merupakan suatu persetujuan
dari penguasa berdasarkan undang-undang atau
peraturan pemerintah untuk dalam keadaan
tertentu sebagai bentuk dispensasi atau
pelepasan/pembabas dari suatu larangan yang
dilaksanakan melalui keputusan atau ketetapan
penguasa. Pasal 1 angka 19 UU 30/2014 tentang
Administrasi Pemerintahan mendefinisikan izin
sebagai keputusan Pejabat Pemerintahan yang
berwenang sebagai wujud persetujuan atas
permohonan warga masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jadi, izin merupakan persetujuan yang lebih formil,
karena memiliki wujud dan dituangkan dalam
keputusan. Apabila ditafsirkan secara a contrario,

persetujuan pejabat pemerintahan tidak dapat
dikatakan sebagai izin apabila tidak dituangkan
dalam keputusan.
Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwasannya
Pasal ini memberikan kemudahan pemberian
dispensasi
dalam
pengeluaran
dan/atau
pemasukan benih tanaman perkebunan.
Dalam konteks sawit, kemudahan mengimpor
benih sawit akan menambah tantangan baru dalam
penyerapan benih sawit di pasar. Sebab, regulasi
untuk lahan perkebunan kelapa sawit semakin
ketat dan semakin sulitnya mencari ketersediaan
lahan untuk perkebunan kelapa sawit, menjadi
penyebab lain serapan benih sawit unggul nasional
akan menurun.
Tahun 2016, kapasitas produksi benih sawit
naisonal mencapai 200 juta benih, sementara
serapan hanya sekitar 80 juta benih. Meskipun
terbilang over suplai, industri benih sawit nasional
menghadapi berbagai kendala, seperti masih
beredarnya sawit tidak bersertifikat dan masih
adanya kegiatan impor benih sawit.37
Masalah ini berkelindan dengan izin edar varietas
introduksi dari luar negeri yang telah dilepas hanya
diharuskan memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pemerintah Pusat. Ketentuan ini tertuang dalam
Pasal 30 ayat (3) UU Perkebunan pasca perubahan
yang menggantikan ketentuan dalam Pasal 31
ayat (2) UU Perkebunan sebelum perubahan
yang mengharuskan varietas tersebut dilakukan
sertifikasi terlebih dahulu.
Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor 321/Kpts/KB.020/10/2015
tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran,
dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit
menyebutkan bahwa sertifikasi merupakan kegiatan
dilakukan untuk melakukan pemeriksaan atas
persyaratan mutu varietas yang dilakukan melalui
pemeriksaan lapangan, penguji laboratorium, dan
pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk
diedaerkan. Sementara perizinan berusaha yang
diharuskan untuk dipenuhi sebelum mengedarkan
varietas tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai
mekanisme penerbitan dan syarat apa saja yang
diwajibkan untuk dipenuhi sebelum penerbitan
perizinan berusaha dilakukan.
13. Pendapat Atas Pengelolaan Dana Perkebunan

37 “Stop Impor Benih Sawit”, https://www.infosawit.com/news/6422/stop-impor-benih-sawit. Akses pada Rabu, 18 November 2020.
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Pasal 93 UU Perkebunan pasca perubahan
berbicara tentang pembiayaan usaha perkebunan
yang
dilakukan
oleh
Pemerintah
Pusat.
Pembuayaan tersebut dilakukan dalam rangka
penyelenggaraan perkebunan yang biayanya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Selain dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
penyelenggaraan perkebunan juga dilakukan
oleh Pelaku Usaha Perkebunan, namun dananya
bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha
Perkebunan, dana lembaga pembuayaan, dana
masyarakat, dan dana lain yang sah.
Dana yang dihimpun tersebut digunakan untuk
pengembangan sumber daya manusia, penelitian
dan pengembangan, promosi Perkebunan,
peremajaan
Tanaman
Perkebunan,
sarana
dan prasarana Perkebunan, pengembangan
Perkebunan,
dan/atau
pemenuhan
hasil
Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar
nabati, dan hilirisasi industri Perkebunan.

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga
mengkritik pengelolaan dana perkebunan kelapa
sawit. BPK menilai pungutan dan penggunaan
dana perkebunan yang dikelola BPD-PKS belum
sesuai peraturan perundang-undangan dan belum
memiliki sistem pengendalian internal yang
memadai.39
CIFOR melhat, pengelolaan dana perkebunan
kelapa sawit belum mampu mendorong ke arah
praktik-praktik intensifikasi atau peningkatan
produksi perkebunan. Sementara, melalui
penempatan dana perkebunan kelapa sawit yang
ditujukan untuk meningkatkan produktifitas kelapa
sawit, bisa menjadi disinsentif untuk menghambat
perluasan perkebunan kelapa sawit ke dalam
kawasan hutan. 40

Dana yang dihimpun oleh Pelaku Usaha Perkebunan
tersebut dikelola oleh badan pengelola dana
perkebunan, yang berwenang untuk menghimpun,
mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan
menyalurkan dana tersebut. Ketentuan tersebut
merupakan penambahan ketentuan dari Pasal 93
UU Perkebunan sebelum perubahan yang nantinya
model penghimpunan dan badan yang ditugaskan
mengelola dana perkebunan akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Ketentuan tambahan tersebut merupakan peluang
bagi produktifitas perkebunan kelapa sawit agar
pengelolaan tandan buah segar bisa sampai pada
hilir industri. Tetapi, yang perlu dicermati adalah
praktik pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit
yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit (BPD-PKS) yang justru dialokasikan
untuk mensubsido perusahaan sawit raksasa yang
menjadi produsen biodiesel.38

38 “Bebaskan Badan Dana Sawit dari Kepentingan Konglomerat! #KonglomeratKokDisubsidi”, https://www.change.org/p/bebaskan-badandana-sawit-dari-kepentingan-konglomerat-konglomeratkokdisubsidi. Akses pada Senin, 16 November 2020. Lihat juga “7000 Petani
Sawit Tanda Tangani Petisi Online Bebaskan Dana Sawit Dari Kepentingan”, https://www.infosawit.com/news/10050/7000-petanisawit-tanda-tangani-petisi-online--bebaskan-dana-sawit-dari-kepentingan. Akses pada Senin, 16 November 2020.
39 “BPK Kritik Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20180405151207-4-9835/bpk-kritikpengelolaan-dana-perkebunan-kelapa-sawit. Akses pada Rabu, 18 November 2020.
40 Working Paper 238 CIFOR, “Optimalisasi Dana Sawit dan Pengaturan Instrumen Fiskal Penggunaan Lahan Hutan Untuk Perkebunan
dalam Upaya Mengurangi Deforestasi”, hlm. 2.
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B. NASIHAT HUKUM
Nasihat hukum diberikan berdasarkan pendapat
hukum dari keseluruhan aspek yang berkaitan
dengan pengaturan yang berkaitan dengan
penataan sawit di kawasan hutan dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. Berdasarkan pendapat hukum yang telah
disampaikan sebelumnya, adapun nasihat hukum
yang diberikan, sebagai berikut:
1. Merinci indikator “daerah yang strategis” dan
“kondisi fisik daerah aliran sungai dan/atau pulau”
dalam Peraturan Pemerintah untuk menjadi
acuan bagi pilihan kebijakan pemerintah dalam
melakukan pengukuhan kawasan hutan sekaligus
menjadi sarana masyarakat untuk mengawasi
kegiatan tersebut.
2. Memanfaatkan
ketentuan
dalam
Pasal
29B UU Kehutanan pasca perubahan yang
mendelegasikan ketentuan lebih lanjut tentang
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan
Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peraturan
Pemerintah dengan mengubah ketentuan
pelarangan penanaman sawit di areal hak
perhutanan sosial.
3. Membuat NSPK yang berorientasi pada
pencegahan kerusakan hutan. Setidak-tidaknya
materi yang harus dimuat antara lain:
a. Hubungan antara dampak pelanggaran
lingkungan dengan Perizinan Berusaha;
b. Tata hubungan antara instansi lingkungan
dengan instansi pemberi Perizinan Berusaha
jika terjadi pelanggaran lingkungan;
c. Akuntabilitas
sistem
untuk
melacak
pelanggaran lingkungan yang tidak dilakukan
penindakan terhadap pelanggaran tersebut
oleh instansi pemberi Perizinan Berusaha;
d. Transparansi atas tindakan pengawasan dan
pelanggaran lingkungan hidup; serta
e. Mekanisme keberatan atau pengaduan bagi
masyarakat apabila terjadi pelanggaran
lingkungan hidup.
4. Merevisi ketentuan dalam pasal 63 ayat (2) huruf i
UU PPLH pasca perubahan dengan menambahkan
klausul “Perizinan Berusaha” sebagai instrumen
yang harus dipakai untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan di samping menggunakan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sosialisasi tentang tindakan yang diperbolehkan
dan dilarang terkait pengelolaan hutan kepada
masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau
di sekitar kawasan hutan untuk menghindari
mispersepsi terhadap pengecualian penjatuhan
sanksi.

6. Memasukkan ketentuan tentang diharuskannya
melibatkan pakar independen, perwakilan
organisasi lingkungan hidup, dan wakil dari
masyarakat yang berpotensi terkena dampak
dari suatu kegiatan dan/atau usaha untuk
menghadirkan check and balance dalam
penyusunan dan pengujian Amdal.
7. Merevisi ketentuan Pasal 39 UU PPLH dengan
kembali memasukkan frasa “wajib” atau “harus”
dalam melakukan diseminasi informasi terkait
penerbitan perizinan berusaha. Selain itu,
mengembalikan ketentuan tentang “setiap
permohonan”, agar setiap orang—terutama
masyarakat—yang
terdampak
langsung
mengetahui bahwa di lokasinya akan dilakukan
kegiatan dan/atau usaha.
8. Membuat ketentuan baru, baik dilakukan
dengan merevisi Pasal 39 UU PPLH ataupun
mengintrodusirnya
ke
dalam
peraturan
pemerintah tentang cara-cara diseminasi
informasi yang mudah diketahui dan diakses
oleh masyarakat terkait setiap permohonan dan
keputusan kelayakan lingkungan hidup.
9. Memberikan indikator yang jelas terhadap jenis
usaha yang tidak berdampak penting terhadap
lingkungan dan jenis usaha yang beisiko rendah
dalam Peraturan Pemerintah.
10. Merinci model pengelolaan dan tata kelola dana
perkebunan kelapa sawit yang berorientasi pada
semangat keberlanjutan dan produktifitas kelapa
sawit, misalnya mengalokasikan dana perkebunan
kelapa sawit untuk melakukan penelitian di
bidang pemuliaan tanaman agar menciptakan
varietas unggul modern dan memiliki sifat-sifat
yang diinginkan.
11. Meningkatkan produktifitas perkebunan kelapa
sawit untuk meningkatkan penyerapan benih
sawit.
12. Mengalokasikan dana perkebunan kelapa sawit
untuk melakukan penelitian di bidang pemuliaan
tanaman agar menciptakan varietas unggul
modern yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan.
13. Merinci ketentuan tentang mekanisme penerbitan
perizinan berusaha untuk pengedaran varietas
yang berasal dari luar negeri.
14. Menegaskan kembali keharusan bagi penanam
modal asing untuk melakukan kemitraan dengan
pelaku usaha perkebunan dalam negeri.
15. Memasukkan bentuk kewajiban pemeliharaan
fungsi lingkungan hidup yang berkaitan dengan
Perizinan Berusaha di sektor perkebunan dalam
Peraturan Pemerintah.
16. Mengkonsistenkan penegakan hukum lingkungan
dengan cara menyinkronkan ketentuan yang
wajib dengan ketentuan sanksi pidana.
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BAGIAN V
PENUTUP
Demikian, laporan hasil kajian yang telah kami susun dan kami sampaikan. Semoga
laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan
penataan sawit di kawasan hutan.
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