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Perkembangan Wacana Perlindungan LH dan Hak Masyarakat
•

•
•

•
•
•

1972 – Konferensi PBB ttg Lingkungan Hdup Manusia (“Human Environment”)
Stockhlom → Pentingnya pelestarian LH utk menjaga keberlangsungan hidup manusia.
1982 – Pemberlakuan UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UU No.4 tahun 1982)
1992 – Konferensi PBB ttg Lingkungan Hidup dan Pembangnan (“Earth Summit”) Rio de
Janeiro → MILESTONE! Menghasilkan Deklarasi Rio, Agenda 21, dan Rio Principles (27
Prinsip)
1997 – Pemberlakukan UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.23 tahun
1997)
2002 – Konferensi PBB ttg Pembangunan Berkelanjutan (“Sustainable Development”)
2009 – Pemberlakukan UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UU No.32 tahun 2009)

Perkembangan Wacana Perlindungan LH dan Hak Masyarakat
Pemerintah Indonesia mengadopsi beberapa prinsip dalam Deklarasi Rio, diantaranya:
• Akses publik atas informasi, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, dan akses
terhadap keadilan (Prinsip 10) – dikenal sebagai “3 Access”
• Prinsip kehati-hatian (precautionary principle), dimana negara mendahulukan tindakan
pencegahan atas perusakan LH di tengah keterbatasan kajian ilmiah atas hubungan
sebab-akibat dari suatu bahaya/ancaman (Prinsip 15)
• Prinsip pencemar membayar (polluters pay principle) – (Prinsip 16)
• Kewajiban melakukan kajian dampak lingkungan (Environmental Impact
Assesment/AMDAL) sebagai instrumen perencanaan dan perizinan (Prinsip 17)
• Pengakuan hak masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan (Prinsip 22)

Gap Peraturan vs Implementasi
•

•

Secara umum, UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH) merupakan
salah satu UU yang cukup progresif di Indonesia, yang meletakkan prinsip-prinsip perlindungan dan
pengelolaan LH yang cukup baik, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan dan
pengelolaan LH.
Pelaksanaan yang belum efektif disebabkan antara lain:
➢ Politik hukum yang belum berpihak pd LH, sehingga sebagus apa pun teks UU-nya, akan
dikompromikan untuk “pembangunanisme”
➢ Pemahaman birokrasi pemerintahan serta aparat dalam rantai penegakan hukum masih
sangat lemah dalam hal UU 32/2009 ini.
➢ Infrastruktur pendukung pemantauan dan penegakan hukum lingkungan tidak memadai –
misal, jumlah PPNS versus jumlah izin.
➢ Keterbukaan informasi lingkungan hidup menyebabkan terbatasnya partisipasi dan
keterlibatan masyarakat yang luas dalam implementasi UU 32/2009 – misal, keterbukaan izin
dan konsesi industri.

Beberapa Isu Krusial dalam RUU Cipta Kerja
Sesat pikir RUU Cipta Kerja:
tidak efektifnya implementasi regulasi,
bukan berarti menghapusnya!
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Menghapuskan izin lingkungan
Meminimalkan partisipasi publik
Mengaburkan norma strict liability/pertanggungjawaban mutlak
Pengawasan yang sentralistik
Meminimalkan Pengoperasian Sanksi Administrasi
Menghapus Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Menghapus Skema Gugatan Administrasi Lingkungan

Sesat pikir RUU Cipta Kerja:
Menciptakan Kerja dengan Menghilangkan Kerja-kerja yg Sudah Ada

Petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan laki-laki
akan semakin kehilangan kerja,
ruang hidup, dan penghidupannya

•

Bundo Asnir Umar,
Memperjuangkan tanah
pertanian dan
kehidupannya dari
perusahaan Geotermal
di Gunung Talang,
Sumatera Barat.

•

Ibu Mardiana, Warga
Dayak Maanyan, Barito
Timur, Kalteng, melawan
perusahaan tambang
batubara yang
merampas tanahnya.

Ibu-ibu Sedulur Sikep dari Rembang dan Pati, mempertahankan tanah kehidupannya dari
ancaman pabrik semen PT Semen Indonesia.

Ibu-ibu dan perempuan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, melawan perusahaan yang
berusaha mengambil pulau mereka (privatisasi)

Potensi Dampak Pemburukan Tata Kelola LH-SDA dalam RUU Cipta Kerja
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Potensi Dampak Pemburukan Tata Kelola LH-SDA dalam RUU Cipta Kerja
Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah Pesisir
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Potensi Dampak Pemburukan Tata Kelola LH-SDA dalam RUU Cipta Kerja

•
•

Sepanjang tahun 2019, terdapat 115 orang korban kriminalisasi dan kekerasan -terhadap petani, nelayan, serta masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya.
Tahun 2020, di tengah COVID, tidak menghentikan korporasi untuk melanggengkan
konflik dengan komunitas.

Akar Masalah yang Mengakibatkan Sesat Pikir RUU Cipta Kerja (1)
• Kebangaan semu pertumbuhan ekonomi atau “economic growth” (dalam hal ini
ditandai dengan pertumbuhan PDB/GDP) dianggap sebagai indikator kemajuan
suatu negara, sehingga sering juga menjadi tujuan politik rezim/penguasa –
Presiden bangga dan dianggap berhasil jika pertumbuhan ekonomi negara tinggi.
• Padahal, investasi tidak selalu berarti penyerapan tenaga kerja. Setiap tahun terjadi
penurunan jumlah tenaga kerja yang dapat “diserap” dari investasi yg masuk
(2010: 5.000 per Rp.1 triliun investasi; di 2016 hanya 2.200)
• Pertumbuhan ekonomi esensinya adalah likuidasi alam. Alam dilihat sebagai
sumber daya yang habis dalam sistem produksi yang linear → input – output –
limbah/waste. Konsekuensi: pencemaran LH dan pengurasan SDA.
• Padahal, pertumbuhan ekonomi tidak serta merta berarti penyerapan tenaga kerja.
Tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang “terserap” adalah 750.000 setiap 1%
pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2019 hanya 110.000 naker).

Akar Masalah yang Mengakibatkan Sesat Pikir RUU Cipta Kerja (2)
• Pertumbuhan ekonomi tidak serta merta berarti kesejahteraan dan
pemerataan bagi rakyat kebanyakan. Menurut Oxfam (2017), 1% orang
terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 49% kekayaan seluruh
orang Indonesia. Empat (4) orang terkaya di Indonesia kekayaannya setara
dengan 100.000.000 orang termiskin. 60% daratan di Indonesia dikuasai oleh
korporasi melalui perizinan dan konsesi. [WALHI 2018].
• Strategi pembangunan ekonomi Indonesia adalah ekonomi trickle down yang
percaya pemodal besar sbg prime mover –nampaknya hingga saat ini masih
belaku. Efisiensi, produktifitas – economy of scale (semakin besar, semakin
efisien/murah), kemudian menjadi turunannya. Kontrol SDA sepenuhnya di
tangan negara/pemerintah menjadi konsekuensinya.

Transformasi dalam Model Ekonomi Ekstraktif Berbasis Growth:
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Peran Masyarakat untuk Mengawasi proses RUU Cipta Kerja
• Memonitor secara ketat upaya-upaya yang dilakukan DPR-RI dan pemerintah
dalam meloloskan RUU Cipta Kerja
• Secara masif melakukan pendidikan publik tentang kesesatan berpikir RUU
Cipta Kerja, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat
dan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi saat ini dan akan datang.
• Menggalang penolakan yang masif, lintas “sektor”, lintas aktor (akademisi,
budayawan, pemuda dan pelajar, dll)
• Membongkar dan mengekspose pratik-praktik koruptif dan merusak yang
dilakukan oleh oligarki yang mempengaruhi kehidupan warga.

Amanat Pembukaan UUD 1945 – Mission Statement
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial”
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