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Pentingnya Partisipasi Publik dalam pengambilan
keputusan LH (1)

Asas partisipatif

Hak akses partisipasi dan hak akses atas informasi memegang

peranan penting dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup

yang baik dan sehat

 

Prinsip 10 Deklarasi Rio

“Environmental issues are best handled with participation of all
concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each
individual shall have appropriate access to information concerning
the environment that is held by public authorities,...... States shall
facilitate and encourage public awareness and participation by
making information widely available. ..... “

UU No. 32 Tahun 2009



Pentingnya Partisipasi Publik dalam pengambilan
keputusan LH (2)

Tujuan Amdal: memastikan potensi dampak

lingkungan dapat dievaluasi dan dipertimbangkan

dalam pengambilan keputusan pemerintah, serta

mencegah dampak pencemaran dan/atau kerusakan

LH

Tujuan partisipasi publik juga untuk mengurangi dan

mencegah risiko dari konflik sosial dari sebuah proyek

dengan memastikan bahwa seluruh pihak yang

terdampak, terpengaruh dan pemangku kepentingan

dilibatkan serta diperhatikan dengan matang dalam

proses pengambilan keputusan



Perlu ada pengumuman

yang memadai terkait

pelaksanaan partisipasi

publik kepada pihak yang

terlibat

 

Menyediakan informasi yang

komprehensif terkait

rencana proyek dan

dampaknya dengan cara

yang mudah dimengerti dan

mudah diakses

Bagaimana Pelibatan Masyarakat yang Efektif?

Adanya kesempatan untuk

memberikan saran

maupun tanggapan

kepada pihak yang terlepas

dari proyek tersebut

disetujui atau tidak

 

Adanya pertimbangan yang

menyeluruh dan akuntabel

terhadap saran dan

tanggapan yang

disampaikan

Dokumentasi dan

feedback terhadap saran

dan tanggapan serta hasil

dari partisipasi dan

diberikan oleh seluruh

pihak yang terlibat 

 

Hak untuk berpartisipasi

sangat dijunjung tinggi dan

terlepas dari paksaan

maupun intimidasi



Keterlibatan
Masyarakat dalam

Penyusunan
AMDAL dan Izin
Lingkungan
menurut UU

32/2009

PENYUSUNAN AMDAL

PENILAIAN AMDAL

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN

LINGKUNGAN

Mengikutsertakan masyarakat sebelum penyusunan

dokumen kerangka acuan Analisa Dampak

Lingkungan melalui pengumuman rencana

kegiatan/usaha dan konsultasi publik. Selain itu

dapat masyarakat dapat mengajukan keberatan

terhadap dokumen Amdal

Keterlibatan masyarakat dalam Komisi Penilai

Amdal dalam proses penilaian Andal, RKL-RPL

hingga keluarnya Surat Keputusan Kelayakan /

Ketidaklayakan Lingkungan Hidup

Pengumuman memungkinkan peran serta

masyarakat, khususnya yang belum menggunakan

kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar

pendapat, dan lainnya dalam proses pengambilan

keputusan izin.



KAPAN PUBLIK

DILIBATKAN?

Dilakukan sedini mungkin melalui

pengumuman rencana usaha

dan/atau kegiatan serta konsultasi

publik yang dilakukan sebelum

penyusunan dokumen Kerangka

Acuan hingga izin lingkungan

keluar (proses pengumuman)

MASYARAKAT

YANG DAPAT

BERPARTISIPASI

Masyarakat yang terkena

dampak

Pemerhati lingkungan

Masyarakat yang

terpengaruh atas segala

bentuk keputusan dalam

proses Amdal

INFORMASI YANG

HARUS DISEDIAKAN

Saat pengumuman: a) profil

kegiatan/usaha, b) jenis,

skala dan lokasi rencana

usaha, c) dampak potensial

yang akan timbul, d) batas

waktu dan cara

penyampaian tanggapan

Saat konsultasi publik: a)

profi kegiatan/usaha, b)

jenis, skala dan lokasi

rencana usaha, c) dampak

potensial yang akan timbul,

d) komponen lingkungan

yang sangat penting

diperhatikan



LINGKUP MASYARAKAT YANG DILIBATKAN

Masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal hanyalah

masyarakat yang terdampak langsung saja. Pemerhati

lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh tidak dilibatkan

Bagaimana
partisipasi publik
dalam Amdal
pada UU Cipta

Kerja?

PENGHAPUSAN KOMISI PENILAI AMDAL

Penilaian dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

yang anggotanya hanya terdiri dari pemerintah pusat,

pemerintah daerah, serta ahli bersertifikat

PENGUMUMAN HANYA UNTUK KEPUTUSAN

Permohonan Izin (Persetujuan) Lingkungan tidak lagi diwajibkan

serta dilakukan melalui media elektronik ataupun cara yang

ditetapkan pemerintah pusat . Hal ini juga sudah diatur sejak PP

OSS

SARAN DAN MASUKAN YANG DIPERTIMBANGKAN

ADALAH YANG RELEVAN

Dokumen Amdal hanya memuat saran masukan serta tanggapan

masyarakat terkena dampak langsung yang relevan dengan

rencana usaha dan/atau kegiatan yang dibangun



MASYARAKAT YANG
TERDAMPAK LANGSUNG?

Menurut RPP: Masyarakat yang berada di

dalam batas wilayah studi Amdal yang akan

terkena dampak secara langsung baik positif

dan/atau negatif dari adanya rencana usaha

dan/atau kegiatan.

Dampak langsung: yang memiliki efek positif

seperti adanya kesempatan kerja atau

kesempatan berusaha atau memiliki efek

negatif seperti konflik sosial atau gangguan

kesehatan

Apakah dalam definisi ini termasuk dampak

potensial juga atau hanya dampak seketika?



Faktor sosial yang merupakan

salah satu faktor penghambat

untuk meningkatkan partisipasi

publik dalam proses penyusunan

Amdal

Penting untuk pengusahaan

masyarakat agar mendapatkan

hak atas informasi yang memadai,

mendampingi masyarakat untuk

dapat berpartisipasi aktif dan

proporsional, serta membantu

masyarakat untuk mendapatkan

akses terhadap keadilan.

Pemerhati lingkungan

memiliki hak untuk bertindak

sebagai guardian dalam

melakukan segala bentuk

pengawalan terhadap

kepentingan alam, baik di

dalam pengadilan maupun di

luar pengadilan

Mengapa Pemerhati Lingkungan Penting Untuk dilibatkan?



Memastikan Tujuan Proyek

UNEP: Pelibatan masyarakat penting agar

komunitas memiliki rasa tanggung jawab dan

rasa memiliki terhadap proyek yang berjalan,

serta untuk melihat apakah proyek tersebut betul

ditujukan untuk kepentingan umum atau tidak

Bagaimana pengaturan dalam RPP tentang penilaian Amdal? 

Dalam rapat penilaian substansi Amdal, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan masyarakat yang

terkena dampak langsung, ahli terkait, instansi sektor yang menerbitkan persetujuan teknis, instansi pusat,

provinsi, kabupaten/kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak usaha dan/atau kegiatan, masyarakat

pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat yang terpengaruh segala bentuk keputusan yang telah

menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan dapat ikut serta dalam tahapan ini. Namun,
apakah masyarakat tetap punya hak suara dalam pengambilan keputusan?

Pengkajian yang lebih holistik

Hostovsky, et.al. (2010) menyatakan bahwa pelibatan

masyarakat penting untuk Memberikan perspektif

sosial budaya masyarakat sebagai bahan pengkajian

yang lebih holistik dan representatif agar dapat

melahirkan hasil pengkajian yang berkualitas

Pentingnya Pelibatan Masyarakat dalam Proses
Penilaian Amdal



Pemilihan saran, pendapat
dan tanggapan yang
relevan?

Tidak ada mekansime lanjutan

mengenai metode yang akan

digunakan untuk menentukan

relevansi.

Penilaian “relevan” atau “tidak

relevan” dalam hal ini akan

cenderung subjektif. 

Ketiadaan mekanisme yang

akuntabel dikhawatirkan hanya

menjadikan penilaian relevansi

berpotensi menutup partisipasi

publik dengan dalih “tidak relevan”. 



Bagaimana
pembelajaran
dari berbagai

Negara?

CANADA

Upaya pembatasan para pihak untuk berpartisipasi pernah dilakukan
dengan menggunakan frasa “directly affected” atau “have relevant
information". Hal ini menuai kritik. karena agar penilaian lingkungan
dapat dilaksanakan secara efektif dan sah, diperlukan akomodasi
kepentingan yang representatif dari masyarakat luas.

FILIPINA

Masyarakat terkena dampak langsung: “masyarakat (individu maupun
kelompok) yang dapat diidentifikasi baik berdasarkan seberapa dekat
jarak tinggal atau aktivitasnya dengan lokasi proyek, maupun seberapa
mungkin aktivitasnya akan dapat terpengaruh oleh proyek yang akan
dibangun baik dilihat berdasarkan bentang alam, sosial, maupun
dampak terhadap kesehatan yang potensial akibat berlakunya suatu
proyek atau kegiatan". Namun, masyarakat terdampak secara umum

(baik langsung maupun tidak) tetap dilibatkan.

MYANMAR

Land owners and residents in the area; Indigenous peoples and ethnic
groups in and around the area; People who may use resources in the local
area; Vulnerable and disadvantaged groups and individuals; Workers;
Government authorities; Civil Society Organizations, including NGOs;
Research institutes, universities and other centres of expertise; etc



Tidak hanya Amdal, Partisipasi Publik
juga penting dalam penyusunan UKL-

UPL

Pertanyaan sejauh ini: UKL-UPL pasca UU Cipta Kerja

diperlukan untuk kegiatan yang berisiko menengah.

Apakah kegiatan yang berdampak penting akan ada

yang termasuk kegiatan yang berisiko menengah

dengan perizinan berbasis risiko?

Sebelumnya dalam pengumuman permohonan izin

lingkungan, masyarakat dapat mengajukan saran,

pendapat dan tanggapan.

Dahulu UKL-UPL dilanjutkan dengan izin lingkungan,

dalam UU Cipta Kerja dengan sertifikat standar. Sejauh

apa pengumuman untuk sertifikat standar?



Pentingnya Amdal yang Baik dalam Pembangunan
Berkelanjutan



NORMS ADOPTED BY STATES
CANNOT BE ALTERED TO CREATE
REDUCED STANDARDS FOR
ENVIRONMENTAL PROTECTION

NON-REGRESSION PRINCIPLE 
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