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Terdapat Beberapa Perubahan Pasal
Namun Pasal 119 dan 120 tidak diubah, sehingga keberlakuan pidana
tambahan berupa pemulihan masih diterapkan

POIN PERUBAHAN DALAM UU
CIPTA KERJA
Tanggungjawab
Limbah B3

Izin lingkungan

Pelibatan penyusunan

Pembekuan atau
Pencabutan Izin

Amdal

Poin Perubahan
Pasca UU Cipta Kerja

PERUBAHAN DALAM UU NO. 11 TAHUN 2020
UU CIPTA KERJA
Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 38, Pasal 20,
Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dihapus, Pasal 30 dihapus,

Pasal 31 dihapus, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dihapus, Pasal 37, Pasal 38
dihapus, Pasal 39, Pasal 40 dihapus, Pasal 55, Pasal 59, Pasal 61, Penambahan
Pasal 61A, Pasal 63, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 76, Pasal 77,
Pasal 79 dihapus, Pasal 82, Penambahan Pasal 82A, Pasal 82B, Pasal 82C, Pasal
88, Pasal 93 dihapus, Pasal 102 dihapus, Pasal 109, Pasal 110 dihapus, Pasal 111,
Pasal 112

UU NO. 32 TAHUN 2009
UU PPLH

UU NO. 11 TAHUN 2020
UU CIPTA KERJA

Pasal 20 ayat 3 huruf b
mendapat
izin
dari
Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai dengan kewenangan.

Pasal 20 Ayat 3 Huruf b
mendapat
persetujuan
dari
pemerintah pusat atau Pemerintah
Daerah.

UU NO. 32 TAHUN 2009
UU PPLH

UU NO. 11 TAHUN 2020
UU CIPTA KERJA
Pasal 24

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

1)

Dokumen

Amdal

lingkungan

hidup

merupakan
untuk

dasar

rencana

uji

kelayakan

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.

UU NO. 32 TAHUN 2009
UU PPLH

UU NO. 11 TAHUN 2020
UU CIPTA KERJA

Pasal 25 huruf c
saran masukan serta tanggapan masyarakat
terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan

Pasal 25 huruf c
saran masukan serta tanggapan masyarakat
terkena dampak langsung yang relevan terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan;

UU NO. 32 TAHUN 2009
UU PPLH

UU NO. 11 TAHUN 2020
UU CIPTA KERJA

Pasal 26
1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa
dengan melibatkan masyarakat.
2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan
berdasarkan prinsip pemberian informasi
yang transparan dan lengkap serta
diberitahukan
sebelum
kegiatan
dilaksanakan.
3) Masyarakat
sebagaimana
dimaksud
padaayat (1) meliputi:
a. yang terkena dampak;
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
c. yang terpengaruh atas segala bentuk
keputusan dalam proses amdal.
4. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengajukan keberatan
terhadap dokumen amdal.

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

UU NO. 32 TAHUN 2009
UU PPLH
Pasal 27
Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

UU NO. 11 TAHUN 2020
UU CIPTA KERJA
pasal 2T
Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)
dapat menunjuk pihak lain.

UU NO. 32 TAHUN 2009
UU PPLH

Pasal 28
(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib
memiliki sertifikat kompetensi penyusun
amdal

UU NO. 11 TAHUN 2020
UU CIPTA KERJA

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

UU NO. 32 TAHUN 2009
UU PPLH
Pasal 36
1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang
wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib
memiliki izin lingkungan.
2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan
keputusan kelayakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31atau 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.

UU NO. 11 TAHUN 2020
UU CIPTA KERJA
Pasal 36 dihapus

UU NO. 32 TAHUN 2009
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.
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.

UU NO. 11 TAHUN 2020
UU CIPTA KERJA
Pasal 37
Pererbitan 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, danf 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 NO. 32 TAHUN 2009
UU PPLH
Pasal 55
1) Pemegang

izin

lingkungan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib
menyediakan

dana

penjaminan

untuk

pemulihan fungsi lingkungan hidup.
2) Dana

penjaminan

pemerintah

yang

disimpan
ditunjuk

di

oleh

bank

Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
3) Menteri,
sesuai

gubernur,
dengan

atau

bupati/walikota

kewenangannya

dapat

menetapkan pihak ketiga untuk melakukan
pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan

menggunakan dana penjaminan.
4) Ketentuan
penjaminan

lebih

lanjut

sebagaimana

mengenai

dana

dimaksud

pada

ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

UU NO. 11 TAHUN 2020
UU CIPTA KERJA
Pasal 55
1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib
menyediakan
dana
penjaminan
untuk
pemulihan fungsi lingkungan hidup.
2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah
yang ditunjuk oleh Pemerintah Fusat.
3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak
ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi
lingkungan hidup dengan menggunakan dana
penjaminan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana
penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

UU NO. 32 TAHUN 2009
UU PPLH
Pasal 61
1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal

60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari
Menteri,

gubernur,

atau

bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya.

UU NO. 11 TAHUN 2020
UU CIPTA KERJA
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.

KETENTUAN PIDANA DALAM UU PPLH
Pasal 98
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan
dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH
Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup
dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya
perintah untuk:
• memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai
dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
• memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
• menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup.

TP LINGKUNGAN
HIDUP
FORMIL DENGAN AKIBAT
DIKUALIFISIR
Pasal 98,99,112

Delik Formil yang dikualifisir

FORMIL
Pasal 101 s/d 111; 113 s/d 115

Administratif Penal
Pasal 111, 112 Delik kualitas
DELIK FORMIL NAMUN
MENGGUNAKAN AJARAN KASUALITAS

PIDANA KORPORASI
DALAM LINGKUNGAN HIDUP
(Pasal 116-120)
BADAN USAHA

PENGURUS

TINDAK PIDANA
PEMBERI
PERINTAH/PIMPINAN
TINDAK PIDANA

PIDANA, DENDA
DIPERBERAT 1/3

Dipidana sebagai Pelaku
Fungsional, karena :
1. Memiliki kewenangan
terhadap pelaku fisik
2. Menerima tindakan pelaku
fisik (menyetujui,
membiarkan,tidak cukup
melakukan pengawasan,
memiliki kebijakan yang
memungkinkan terjadinya
tindak pidana)

Pidana tambahan :
1. Perampasan keuntungan
yang diproleh dari tindak
pidana
2. Penutupan seluruh atau
sebagian tempat usaha
dan/atau kegiatan
3. Perbaikan akibat tindak
pidana
4. Kewajiban mengerjakan
apa yang dilalaikan tanpa
hak
5. Menempatkan perusahaan
dibawah pengampuan
paling lama 3 (Tiga) tahun.

POLA PENANGANAN

PPNS
LH

SPDP
Berkas Penyidikan

Menangkap dan menahan
Pemeriksaan

Kewenangan

Penyitaan
Penggeledahan

Menghentikan penyidikan

Penyidik
POLRI
KOO
RDIN
ASI

Jaksa
Penuntut
Umum

PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(Pasal 95)

Pasal 95 (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan
hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian,
dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS?

Pelaksanaan Eksekusi
Untuk denda pemulihan lingkungan
hidup masuk ke kas negara melalui
Kejaksaan.
Dalam hal pemulihan Kejaksaan
kordinasi dengan instansi lain yang
memiliki kompetensi.

Pasal 119
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha
dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

tidak diubah dengan UU Cipta Kerja

tidak diubah dengan UU Cipta Kerja
Pasal 120
1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf
b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung
jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk
melaksanakan eksekusi.
- Masuk dalam tuntutan?
- Peradilan khusus? (Perikananan)
- Dilakukan oleh orang yang berkompeten? Biaya eksekusi?

2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e,
Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan
di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.
-

Perbaikan menunggu in kracht?
Kumulasi pidana tambahan untuk yang tidak mau melakukan Tindakan?
(Tuntutan)
Dana Penjaminan? (Dalam Pratut)

HUKUM ACARA TERTINGGAL
Hukum lingkungan hidup di Indonesia lebih maju
dibanding hukum acaranya. Undang-Undang
Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 dan telah
diperbarui dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, sedangkan Hukum Acara Pidana
KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dan hukum acara
perdata masih menggunakan HIR.

DIBUTUHKAN PEDOMAN
diperlukan Peraturan Pemerintah sebagai panduan
untuk mengeksekusi putusan lingkungan hidup baik
perkara pidana maupun perdata.
Pada tahun 2002, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Umum pernah menerbitkan Surat Jampidum No. B60/E/EJP/01/2002 tahun 2002 tentang Pedoman
Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana
Lingkungan Hidup.
sehingga perlu disesuaikan kembali dengan kondisi
saat ini.

CENDERUNG MENGUTAMAKAN
DENDA
Pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana
atau pemulihan dalam kasus perdata seringkali
dikonversi menjadi nominal dengan angka yang
fantastis daripada penyusunan rencana pemulihan
yang jelas indikatornya.

Harus ada PP yang mengawasi perbaikan
lingkungan tersebut

Terima Kasih

