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ABSTRAK
Proses pembakaran batubara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), boiler, maupun tungku
industri akan menghasilkan satu limbah batubara yang berbentuk padat yang dinamakan Fly Ash
dan Bottom Ash (FABA). Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah batubara masuk dalam kategori limbah B3, yaitu limbah
yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sehingga dapat merusak lingkungan hidup dan
kesehatan manusia. Hal tersebut tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang
menyatakan bahwa FABA dikeluarkan dari kategori limbah B3, dan dikategorikan sebagai limbah
non B3 terdaftar. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji manfaat yang dihasilkan FABA untuk
menunjang investasi di Indonesia dan kerugian yang ditimbulkan FABA sebagai kategori limbah
B3 sebelumnya. Hasilnya bahwa FABA memang seyogyanya dikategorikan sebagai limbah B3
karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Namun,
Pemerintah Indonesia mencoba melihat hal ini dari sudut pandang lain, yakni sudut pandang yang
memberi angin segar bagi laju investasi di Indonesia yang sejalan dengan tujuan disahkannya
Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan berinvestasi. Salah satu langkahnya
adalah dengan dikeluarkannya FABA dari kategori limbah B3.
Kata kunci: FABA, limbah B3, investasi

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara penganut civil law system dimana
peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum utama oleh Hakim
dalam menentukan suatu keputusan. Banyaknya peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia menimbulkan tumpang tindih atau
konflik norma antar peraturan perundang-undangan itu sendiri. Menurut
pemerintah Indonesia, hal tersebut dapat diselesaikan dengan penggunaan
konsep omnibus law yang lazimnya dianut oleh negara common law system.
Omnibus law berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek
dan peraturan perundang-undangan pada beberapa sektor yang berbeda agar
menjadi satu produk hukum besar dan holistik. 1 Tentunya omnibus law, yang
sekarang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (selanjutnya ditulis UU Cipta Kerja) menimbulkan pro
dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut sebagian masyarakat,
isi UU Cipta Kerja adalah hanya menguntungkan investor, sedangkan
menurut sebagian yang lain bahwa isi UU Cipta Kerja adalah sebagai
penggerak reformasi ekonomi negara. Pemerintah mencoba membuka pintu
sebesar-besarnya pada investor asing untuk menanamkan modalnya di
Indonesia, dengan beberapa perubahan pada aturan yang telah berlaku.
Sejalan dengan berlakunya UU Cipta Kerja, terbit beberapa aturan
pelaksana setelahnya. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis PP 22/2021). Pada Pasal 459 huruf c
PP 22/2021 dan penjelasannya, diketahui bahwa Fly Ash dan Bottom Ash
(FABA) dari hasil pembakaran batu bara pada PLTU telah dikeluarkan dari
daftar limbah B3 dan dikategorikan sebagai limbah non B3 yang terdapat
pada Lampiran XIV PP 22/2021. FABA sendiri merupakan limbah padat
1

Fitryantica, Agnes, ‘Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep
Omnibus Law’ (2019) 6 Gema Keadilan. [303].

yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit tenaga
listrik.2 Padahal sebelumnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup memasukkan limbah batu bara
dalam kategori limbah B3. Tentunya perubahan pengaturan tersebut
menimbulkan persetujuan maupun penolakan dari berbagai pihak khususnya
bagi mereka yang bekerja di bidang lingkungan, tekstil, dan pertanian. Tujuan
dari dikeluarkannya FABA dari daftar limbah B3 tidak lain untuk menunjang
kegiatan investasi di Indonesia.
Dipaparkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan
B3 (PLSB3) Rosa Vivien Ratnawati, bahwa FABA yang dikeluarkan dari
daftar limbah B3 hanya jenis FABA yang melalui proses pembakaran
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) saja, sebab pada PLTU telah
memanfaatkan pulverize coal yang mana pembakarannya menggunakan
temperatur tinggi sehingga karbon yang tak terbakar dalam FABA menjadi
minimum dan lebih stabil. 3 Oleh karenanya, pembakaran yang tidak
menggunakan PLTU seperti pada tungku, masih harus dikategorikan sebagai
limbah B3. Lain halnya menurut Edy, salah satu warga yang bermukim di
dekat PLTU Suralaya, Banten, menyatakan bahwa setelah dibangun pabrik,
banyak warga yang mengeluh terkait kondisi kesehatan, debu bertebaran di
jalanan, hingga petani yang kesulitan. 4
Memang pada beberapa negara juga telah mengeluarkan FABA dari
limbah B3, seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Australia, dan Eropa. 5
Akan tetapi tetap tidak berarti bahwa pengeluaran FABA dari daftar limbah
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Afandi, A., Salimin, S., & Delly, J, ‘Pengaruh Pemanfaatan Faba (Fly Ash And Bottom Ash)
terhadap Laju Perpindahan Panas Pada Tungku Arang’ (2018) 3 Enthalpy. [7].
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B3 adalah yang terbaik guna menunjang perekonomian Indonesia dalam hal
investasi.
Pada saat FABA masih dalam kategori limbah B3 saja, masih banyak
industri swasta yang kurang memperhatikan ketentuan dan syarat dalam
mengolahnya dan mengakibatkan banyaknya pencemaran lingkungan hingga
memakan korban jiwa. Apalagi jika FABA dihapus dari daftar limbah B3,
maka dimungkinkan industri swasta akan lebih mengabaikan dalam
pengelolaan limbah yang baik dan benar.
Sehingga dalam tulisan ini, diharapkan pro dan kontra pada
permasalahan pengeluaran FABA dari daftar limbah B3 yang tercantum
dalam Lampiran XIV PP 22/2021 sedikitnya memberikan pemahaman
mengenai baik dan buruknya FABA dari segi lingkungan dan investasi di
Indonesia,

seperti

bagaimana

penempatan

FABA,

apakah

masih

dikategorikan limbah B3, atau layak dikeluarkan dari daftar limbah B3. Juga
bagaimana pemanfaatan FABA guna menunjang perekonomian Indonesia
dalam hal investasi.
1.2 Rumusan Masalah
1) Apakah pengkategorian FABA dalam limbah non-B3 terdaftar telah tepat
menurut karakteristiknya?
2) Adakah korelasi antara dikeluarkannya FABA dari limbah B3 dengan
kemudahan berinvestasi di Indonesia?
1.3 Dasar Hukum
a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
d. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengkategorian FABA sebagai limbah non B3
Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya ditulis B3) merupakan zat,
energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan
dan/atau merusak lingkungan hidup. dan/atau membahayakan lingkungan
hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 6
Lebih lanjut bahwa B3 dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi: 7
a. B3 yang dapat dipergunakan, seperti pada amonia, asam asetat, asam
klorida, asam sulfat, dan sebagainya;
b. B3 yang dilarang dipergunakan, seperti pada Chlordane, DDT, Dieldrin,
Endrin, Heptachlor, Mirex, dan sebagainya; dan
c. B3 yang terbatas dipergunakan, seperti merkuri, Lindane, Parathion, dan
sebagainya.
Dapat dikatakan limbah B3 memiliki karakteristik infeksius yang bersifat
reaktif, eksplosif, beracun, dan mudah terbakar. 8 Sementara itu, yang
dimaksud non B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan berupa sisa,
skrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori
limbah bahan berbahaya dan beracun. 9
Seperti

yang

telah

disebutkan

sebelumnya,

bahwa

sejak

diundangkannya PP 22/2021 fly ash dengan kode N106 dan bottom ash
dengan kode N107 masuk dalam kategori limbah non B3 terdaftar dalam
Lampiran XIV PP 22/2021. Perlu diketahui, limbah non B3 terdaftar ialah
jenis limbah yang sudah tidak memiliki karakteristik B3 dan telah memenuhi
6

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Ps. 1 angka 21 yang mengubah Ps. 1
angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UU PPLH)
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Ps. 5 ayat (2).
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Alvionita Ajeng Purwanti, ‘Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah
Sakit di RSUD Dr.Soetomo Surabaya’ (2018) 10 Kesehatan Lingkungan. [292].
9
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah
Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3), Ps. 1 angka 1.

ketentuan penggunaan minimal teknologi terbaik dan ramah lingkungan. 10
FABA yang dikategorikan sebagai limbah non B3 terdaftar adalah FABA
hasil dari proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU dari kegiatan
selain menggunakan teknologi stoker boiler dan/atau tungku industri.
Sedangkan bagi fly ash dengan kode limbah B409 dan bottom ash
dengan kode limbah B410 tetap dikategorikan sebagai limbah B3 berdasarkan
Lampiran 1X PP 22/2021. FABA ini merupakan hasil dari proses pembakaran
batubara pada fasilitas stoker boiler dan/atau tungku industri. Sehingga,
terdapat dua kategori limbah FABA yang dihasilkan oleh proses pembakaran
batubara. Hal ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang hanya
mengkategorikan limbah FABA sebagai limbah B3, tidak terbatas pada
proses pembakarannya.
2.1.1

Pro dan kontra dikategorikannya FABA sebagai limbah non B3
Perubahan kategori FABA ini memunculkan polemik di masyarakat.
Banyak masyarakat sipil, aktivis lingkungan, dan akademisi yang mengkritisi
persoalan dikeluarkannya FABA dari limbah B3. Salah satunya datang dari
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) yang memberikan 4
catatan kritis terkait dikeluarkannya FABA, khususnya fly ash dari daftar
limbah B3, diantaranya:11

1. Luputnya pertimbangan biaya efisiensi limbah B3 terhadap adanya risiko
pencemaran yang dihasilkan oleh abu batubara;
2. Munculnya potensi risiko pencemaran abu batubara yang akan berdampak
pada kesehatan masyarakat sekitar;
3. Hilangnya kewajiban pelaku usaha PLTU atas sistem tanggap darurat
(sistem pengendalian keadaan darurat apabila terjadi kecelakaan atau

10

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 450 ayat (1) huruf a.
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Aji Prasetyo , ‘4 Catatan Kritis ICEL Soal Abu Batubara Bukan Lagi Limbah B3’
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pencemaran lingkungan) dalam melakukan pengelolaan batu bara, karena
terhadap limbah non B3 tidak diwajibkan memiliki sistem tanggap darurat;
4. Hilangnya sifat strict liability dan ancaman pidana bagi pelaku usaha PLTU
yang melakukan pengelolaan abu batubara tidak sesuai standar, karena
tidak termasuk kategori limbah B3.
Walaupun FABA dari hasil pembakaran batu bara PLTU telah
dikategorikan sebagai limbah non B3 terdaftar, namun PP 22/2021
mengakomodir langkah-langkah pengelolaan limbah non B3 terdaftar tetap
berwawasan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan adanya larangan bagi
setiap orang untuk:12
a. Melakukan pembuangan (dumping) limbah non B3 tanpa persetujuan
pemerintah pusat;
b. Melakukan pembakaran secara terbuka (open burning);
c. Melakukan pencampuran limbah non B3 dengan limbah B3; dan
d. Melakukan penimbunan limbah non B3 di fasilitas tempat pemrosesan
akhir.
Yang menarik adalah, Pembakaran limbah non B3 tetap harus
memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Adanya larangan pembakaran
secara terbuka (open burning) dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat
yang tinggal di sekitar tempat pembakaran agar tidak mencemaskan bahaya
pencemaran udara yang disebabkan oleh pembakaran limbah non B3.
Selain itu, terdapat kewajiban bagi setiap orang yang melakukan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat limbah non B3 yang
dihasilkannya, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan
penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta
melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. 13 Lebih lanjut, diperlukan
pelaporan dalam hal pengelolaan limbah non B3 paling sedikit satu kali dalam
setahun kepada pejabat yang berwenang. 14
12

Peraturan Peraturan Pemerintah 22/2021 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 453.
13
Ibid., Ps. 468.
14
Ibid., Ps. 469 ayat (1).

2.1.2 Pengaturan pengelolaan FABA sebagai limbah non B3 terdaftar
Menengok

PP

22/2021,

pengaturan

pengelolaan

limbah

B3

memerlukan persetujuan teknis. Hal ini diperlukan guna mendapatkan
persetujuan lingkungan dalam melakukan pengumpulan limbah B3. 15 Perlu
diketahui, pengumpulan limbah B3 adalah salah satu rangkaian dari
pengelolaan limbah B3 yang ditujukan bagi pihak yang tidak mampu
menyimpan limbah B3 dalam jangka waktu tertentu, juga bagi pihak yang
tidak memiliki kapasitas tempat penyimpanan limbah B3 yang memadai. 16
Berbeda dengan pengaturan limbah B3, FABA yang dikategorikan
sebagai limbah non B3 terdaftar tidak mempunyai persetujuan teknis dalam
pengelolaannya. Sehingga, standar teknisnya mengacu pada persetujuan
lingkungan.17 Persetujuan lingkungan ini wajib dimiliki oleh kegiatan yang
memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. 18 FABA
sendiri dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang memiliki dampak penting
terhadap lingkungan hidup karena sesuai dengan kriteria yang tercantum
Pasal 8 huruf c PP 22/2021, yakni proses dan kegiatan yang potensial dapat
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta
pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
Oleh karenanya, FABA dikategorikan sebagai kegiatan berdampak penting
bagi lingkungan hidup yang wajib memiliki analisis dampak lingkungan
(amdal) sebagai standar teknis pengelolaan FABA dalam kategori limbah non
B3 terdaftar.
Dalam hal pengelolaan limbah non B3, terdapat serangkaian proses
yang diatur dalam PP 22/2021. Namun, tidak seperti limbah B3 yang
mewajibkan setiap orang untuk melakukan serangkaian tahapan pengelolaan
limbah, pengelolaan limbah non B3 ini bersifat opsional karena adanya kata
“dapat” dalam pasal terkait. Artinya, bukan merupakan suatu keharusan bagi
15

Ibid., Ps. 300 ayat (2).
Ibid., Ps. 298 ayat (1).
17
Ibid., Penjelasan Ps. 452 ayat (1).
18
Ibid., Ps. 3 ayat (1).
16

pihak-pihak terkait untuk melakukan pengelolaan limbah non B3. Hal ini
dapat berimplikasi pada munculnya potensi limbah non B3 yang tidak
dikelola secara baik dan menimbulkan pencemaran lingkungan sebagai akibat
dari adanya celah dari ketentuan hukum yang berlaku.
FABA sebagai limbah non B3 terdaftar dapat dikelola dengan cara
pengurangan limbah non B3, pemanfaatan limbah non B3, penimbunan
limbah non B3, ekspor limbah non B3 dalam hal yang bersangkutan tidak
mampu mengelola sendiri limbah B3. 19 Kewajiban berupa penyimpanan
limbah non B3 hanya berlaku bagi pengelola limbah non B3 hanya ditujukan
bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pengelolaan limbah non B3 lebih
lanjut.20
2.2

Korelasi dikeluarkannya FABA dari limbah B3 dengan kemudahan
berinvestasi di Indonesia

2.2.1

Realisasi Investasi di Indonesia
Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.21 Penanaman modal
atau investasi terbagi menjadi 2 (dua) 22, yakni
1) Investasi langsung (direct investment) merupakan suatu cara investasi dari
penginvestasian benda bergerak tanpa secara aktual berinvestasi di suatu
obyek kekayaan dengan cara surat berharga, dana, atau kekayaan pribadi;
2) Investasi tidak langsung (indirect investment) merupakan investasi yang
dibuat untuk memperoleh manfaat jangka panjang dalam suatu
pengoperasian perusahaan suatu ekonomi yang lain dari investor.
Penanaman modal merupakan salah satu bentuk suatu negara dalam
meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya. Selama perjalanannya,

19

Ibid., Ps 452 ayat (5).
Ibid., Ps. 455 ayat (1).
21
Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Ps. 1 angka 1.
22
Rahmi Jened, Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment) (Kencana
2016). [29-30].
20

realisasi investasi di Indonesia mengalami pasang surut, terlebih lagi pada
masa pandemi covid-19 yang melanda Indonesia saat ini. Tentunya, hal ini
berdampak di berbagai sektor khususnya perekonomian. Adapun faktor yang
mempengaruhi permintaan investasi di Indonesia adalah suku bunga dalam
negeri dan pendapatan nasional (National Income) yang masih rendah. 23
Penanaman Modal Asing langsung (selanjutnya ditulis PMA) yang masuk ke
Indonesia dari tahun ke tahun tidak menentu dengan perhitungan:24
-

Tahun 2012 nilai realisasi PMA sebesar US$ 24.564 juta, dengan realisasi
tertinggi pada kuartal keempat sebesar US$ 6.312 juta;

-

Tahun 2013 nilai realisasi PMA sebesar US$ 28.618 juta, dan;

-

Tahun 2014 nilai realisasi PMA di Indonesia turun menjadi US$ 28.530
juta.
Selain itu sejak seluruh negara dilanda pandemi covid-19, investasi di
Indonesia mengalami penurunan dengan hanya mencatatkan pertumbuhan
ekonomi sebesar 2,97% pada periode Triwulan I tahun 2020 lalu. 25 Namun,
investasi di Indonesia juga mengalami kenaikan selama akhir tahun 2020.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (yang saat ini menjabat sebagai Menteri
Investasi/BKPM) menyatakan bahwa realisasi investasi sebesar Rp214,7
triliun pada triwulan IV (Oktober – Desember) Tahun 2020, naik 3,1%
dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 lalu dan capaian tersebut
berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 294.780 Tenaga Kerja Indonesia
(TKI).26
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Pardamen Lubis dan Salman Bin Zulam, ‘Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan
Investasi di Indonesia’ (2016) 2 Perspektif Ekonomi Darussalam. [165].
24
Siti Hodijah, ‘Analisis Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Nilai
Tukar Rupiah’ (2015), 10 Paradigma Ekonomika. [352].
25
BKPM, ‘BKPM Esekusi Investasi Mangkrak di Tengah Pandemi Covid-19’ (Publikasi 2020)
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/bkpm-eksekusi-investasi-mangkrak-di-tengahpandemi-covid-19 accessed 15 Mei 2021
26
BPKM, ‘Realisasi Investasi di Indonesia Sepanjang Tahun 2020’ (Siaran Pers 2021)
https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2413001/68601 accessed 15 Mei 2021

2.2.2

Manfaat FABA
Menilik kenaikan angka investasi di Indonesia tahun 2020 tersebut,
tentunya tidak lepas dari akibat pengesahan UU Ciptaker dan aturan
turunannya yang memang bertujuan untuk menarik investor luar negeri
sebanyak-banyaknya. Salah satunya dengan dikategorikannya FABA sebagai
limbah non B3 terdaftar untuk peningkatan investasi. Menurut Kepala Pusat
Penelitian Metalurgi dan Material LIPI, Nurul Taufiqurochman, manfaat
umum yang terkandung dalam FABA adalah silika yang baik untuk tanaman,
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. 27
Beberapa akademisi mengutarakan bahwa FABA memang memiliki
kegunaan besar dalam hal pembangunan infrastruktur. Menteri Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Yohanes Surya, mendukung
pemanfaatan FABA dalam hal konstruksi misalnya pada geopolimer, semen,
mangrove, dan substrat karang. 28 Selain itu FABA berpotensi digunakan
sebagai bahan baku pembuatan refraktori cor, bahan penimbunan dalam
kegiatan reklamasi tambang, bahan substitusi kapur untuk menetralkan air
asam tambang serta bahan pembenah lahan untuk memperbaiki kondisi fisik
tanah dan media tanam untuk revegetasi lahan bekas tambang. 29 Tak berhenti
di situ, Peneliti Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI Nurul Taufiqu
Rochman juga menilai bahwa limbah batu bara dan sawit memang tidak
berbahaya.30
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, pembangunan
infrastruktur digalakkan guna

27

memperlancar lalu lintas setiap daerah,

M. Reza Sulaiman, ‘FABA Dicabut dari Limbah B3, Peneliti LIPI Sambut Baik’ (Suara.com
2021) https://www.suara.com/news/2021/03/17/030500/faba-dicabut-dari-limbah-b3-peneliti-lipisambut-baik accessed 9 Mei 2021
28
Biro Komunikasi, ‘Bukan Lagi Kategori Limbah B3, Kemenko Marves Dorong Pemanfaatan
FABA untuk Bahan Baku Konstruksi dan Sumber Material Mau’ (Kemenko Marves 2021)
https://maritim.go.id/bukan-lagi-kategori-limbah-b3-kemenko-marves-dorong/ accessed 9 Mei
2021
29
Badan Litbang ESDM, ‘Abu Batubara (FABA) sebagai Bahan Bangunan, Pencegahan Air Asam
Tambang dan Pupuk’ (Arsip Berita 2020) Badan Litbang ESDM accessed 22 Mei 2021
30
Ast, ‘Ini Manfaat Limbah Baru Bara untuk Mendongkrak Perekonomian di Sektor Lain’
(JPNN.com 2021) https://www.jpnn.com/news/ini-manfaat-limbah-batu-bara-untuk-mendongkrakperekonomian-di-sektor-lain?page=3 accessed 17 Mei 2021

meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa, serta meringankan beban
dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan.31 Dari pembangunan ini,
tentunya pemanfaatan FABA sangat diperlukan.
Melihat dari potensinya, FABA juga dapat dijadikan sebagai pupuk
sehingga akan selaras jika dipadukan dalam sektor pertanian, yang mana
menjadi satu-satunya sektor yang berhasil tumbuh positif di atas 6 persen
pada kuartal I-2020 sebesar 9,46 persen, sehingga menjadi penyangga
pertumbuhan ekonomi nasional. 32
Selain itu pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja
paling tinggi dan dipandang sebagai sektor yang memiliki kemampuan
khusus dalam memadukan pertumbuhan dan pemerataan. 33 Namun investasi
asing pada sektor pertanian masih menunjukan tingkat realisasi yang rendah,
yakni selama periode 2014-2018 bernilai USD2,0 miliar dan terus mengalami
penurunan menjadi USD1,41 miliar selama 2018-2019.34
Memang dari uraian fakta diatas, pemanfaatan FABA telah cukup untuk
menunjang kegiatan investasi guna meningkatkan pendapatan nasional,
namun di sektor pertanian, investor masih belum memperlihatkan minatnya
untuk menanamkan modal dalam sektor pertanian.

31

https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat accessed 17 Mei 2021
Dahiri & Hikmatul Fitri, ‘Sektor Pertanian: Berperan Besar, Realisasi Investasi Belum Optimal’
(2020) 5 Buletin APBN. [7].
33
Ibid., 8.
34
Ibid., 9.
32

BAB III
PENUTUP
Pengkategorian FABA sebagai limbah non B3 terdaftar berakibat pada
longgarnya kewajiban pengelolaan FABA yang bersifat opsional karena
adanya kata “dapat” dalam pasal terkait. Artinya, bukan merupakan suatu
keharusan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan pengelolaan limbah non
B3. Hal ini dapat memudahkan pengelolaan FABA untuk keperluan investasi
guna menunjang pendapatan nasional.
Seperti dalam hal konstruksi geopolimer, semen, mangrove, dan
substrat karang, mengingat pada saat ini pembangunan infrastruktur lebih
ditekankan. Selain itu FABA juga mengandung silika yang baik untuk
tanaman dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, sehingga akan tepat jika
investasi sektor pertanian lebih ditingkatkan.
Kendatipun demikian, perlunya Pemerintah memberikan pengontrolan
yang ketat dalam segi pengelolaan, pengkajian, sanksi terhadap pelaku usaha
yang melanggar, hingga dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan FABA.
Hal tersebut sejalan dengan hak seluruh rakyat Indonesia yang berhak atas
lingkungan baik dan sehat sebagaimana isi pasal 28 H ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.”
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GREEN ENERGY SEBAGAI WUJUD INDONESIA
MENGATASI CLIMATE CHANGE DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA
ALSA Local Chapter Universitas Airlangga
unair.alsa@gmail.com
ABSTRAK
Lingkungan hidup merupakan realitas yang harus dijaga, dirawat, dan dikembangkan guna
menunjang kesuksesan hidup manusia, baik secara fisik maupun mental. Lingkungan yang baik dan
sehat merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H UUD NRI
1945. Namun, ada kalanya lingkungan hidup mengalami kerusakan yang mana ditimbulkan oleh
manusia atau secara alamiah terjadi. Salah satu problematika lingkungan hidup adalah perubahan
iklim. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia memenuhi komitmen Internasional guna mengatasi
climate change, sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan
Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Menurut
laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada bulan September 2020 lalu
Indonesia berada pada perubahan iklim yang ekstrim. Suhu udara rata-rata saat itu meningkat 0,6°C
yang mencapai 27,2°C. Sehingga, Indonesia perlu mengupayakan penanganan perubahan iklim
mengingat lambannya pemanfaatan green energy akibat terkendala kebijakan yang kurang
mendukung. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif
dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penulisan ini bertujuan
menelaah kebijakan green energy apa yang dilakukan pemerintah Indonesia guna mengatasi climate
change dan keterkaitan kebijakan green energy terhadap HAM. Green energy diwujudkan dengan
beberapa implementasi kebijakan seperti praktik green financing dan green constitution yang
dilakukan pemerintah Indonesia. Oleh karenanya, penerapan kebijakan green energy penting
diterapkan di seluruh sendi kehidupan.
Kata Kunci: climate change, green energy, hak asasi manusia

BAB I
PENDAHULUAN
I.

LATAR BELAKANG
Saat ini bahaya krisis iklim semakin menjadi bagian yang tidak dapat

terpisahkan dari kehidupan masyarakat dunia. Kondisi iklim yang terus memburuk
diakibatkan dari pola perilaku manusia yang semakin konsumtif. Dimulai dari
penggunaan bahan bakar fosil yang semakin tinggi, deforestasi yang masif, dan
meningkatnya pengadaan lahan agrikultur menjadi penyebab terjadinya krisis
iklim. Untuk itu, masyarakat global dituntut untuk mengambil langkah nyata untuk
mengatasi persoalan lingkungan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang
semakin parah. Hal ini yang menyadari terbentuknya tujuan pembangunan
berkelanjutan (sustainable development goals). Salah satunya yaitu menjamin
energi bersih dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di dunia. Energi adalah
komoditas strategis yang mempengaruhi keberlangsungan pembangunan dalam
pengelolaannya memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan. Di Indonesia
penggunaan energi masih didominasi oleh penggunaan energi tak terbarukan yang
berasal dari fosil, khususnya minyak bumi dan batu bara 1 , namun seiring
berjalannya waktu, ketersediaan energi fosil semakin menipis sehingga untuk
mengantisipasinya menggunakan energi baru terbarukan (Selanjutnya disebut EBT)
yang merupakan alternatif terbaik. 2 Di Indonesia EBT diharapkan tidak hanya
sebagai upaya untuk mengurangi pemakaian energi fosil melainkan juga untuk
mewujudkan energi bersih atau ramah lingkungan.

3

EBT harus segera

dikembangkan secara nasional karena apabila tetap bergantung pada energi
terbarukan maka akan menimbulkan 3 (tiga) ancaman serius, yaitu (1) Menipisnya
1
Muhammad Azhar, ‘The New Renewable Energy Consumption Policy of Rare Earth
Metals to Build Indonesia's National Energy Security, Conference Guidelines The 1st Sriwijaya
Internasional Conference on Environmental Issues. (2018). [86].
2
Biro Komunikasi, ‘Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Jurnal Energi : Program Strategis EBTKE dan Ketenagalistrikan’ (2018)
Edisi 02. [9].
3
Aan Jaelani, ‘Renewable Energy Policy in Indonesia: The Qur’anic Scientific Signals
in Islamic Economics Perspective’ (2017) International Journal of Energy Economics and Policy.
Vol.7 No.4, [193].

cadangan minyak bumi yang diketahui (bila tanpa temuan sumur minyak baru); (2)
Kenaikan/atau ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari
produksi minyak, dan: (3) Polusi gas rumah kaca (terutama CO2) akibat
pembakaran bahan bakar fosil.
Permasalahan energi di Indonesia salah satunya adalah dari emisi Gas
Rumah Kaca (Selanjutnya disebut GRK) dengan dampak menimbulkannya
peningkatan suhu global dan perubahan iklim. Di Indonesia perubahan iklim sendiri
mengakibatkan terjadinya iklim ekstrim yang memicu terjadinya bencana. Bencana
yang sering terjadi di Indonesia akibat GRK adalah banjir, banjir pada tahun 2020
terjadi sebanyak 1.080 kasus, ada pula kekeringan sebanyak 29 kasus, tanah longsor
577 kasus, puting beliung 880 kasus, dan gelombang pasang atau abrasi sebanyak
36 kasus. 4 Beberapa krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang
setidaknya terjadi dikarenakan beberapa hal, yaitu kegagalan kebijakan pemerintah,
teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak, rendahnya komitmen
politik, gagasan, dan ideologi yang menyebabkan kerugian lingkungan, adanya
tingkah laku dan tindakan yang menyimpang dari penegak hukum, serta individuindividu yang tidak teredukasi dengan baik. 5 Oleh karena itu, pada umumnya solusi
yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan lingkungan adalah membuat
kebijakan yang lebih baik, penggunaan teknologi baru yang berbeda, menciptakan
gagasan dan teknologi baru yang pro-lingkungan, serta mengubah tingkah laku,
pola kebudayaan, serta meningkatkan kesadaran tiap-tiap individu. Sehingga,
Indonesia perlu mengupayakan penanganan perubahan iklim dengan menerapkan
kebijakan yang ramah lingkungan yang diwujudkan dengan optimalisasi beberapa
implementasi kebijakan yang telah ada maupun yang kebijakan baru.

4

Raditya Jati, ‘Sebanyak 2925 Bencana Alam Terjadi pada 2020 di Tanah Air Bencana
Hidrometeorologi Mendominasi 2020’. <https://www.bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencanaalam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air-bencana-hidrometeorologi-mendominasi> accessed 15 Mei
2021.
5
Matthias Finger, ‘Which Governance for Sustainable Development? An Organizational
and Institutional Perspective’, dalam Jacob Park, Ken Conca, dan Matthias Finger, editor, ‘The
Crisis of Global Environmental Governance: Towards a New Political Economy of Sustainability’,
(New York: Routledge Taylor & Francis Group 2006). [125].

II.

RUMUSAN MASALAH

1. Penerapan kebijakan green energy yang dilakukan oleh Indonesia.
2. Keterkaitan penerapan kebijakan green energy terhadap Hak Asasi
Manusia (HAM)
III. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi
Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi
Nasional.

BAB II
ANALISIS
1.1 Penerapan Kebijakan Green Energy (Green financing dan green
constitution) yang dilakukan oleh Indonesia
Menurut istilah green energy sering digunakan untuk menyebut sumber
energi yang ramah lingkungan atau energi bersih. Pemanfaatan green energy ini
banyak menimbulkan keuntungan, yaitu pertama dapat digunakan untuk
mengurangi perubahan iklim; kedua, pemakaian green energy tidak dapat
mengurangi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan. Adapun sumber
green energy, di Indonesia biasa disebut dengan EBT. Berdasarkan Pasal 1 angka
6 Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi (Selanjutnya disebut
dengan UU Energi), sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang
dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik,
antara lain a. panas bumi, b.angin bioenergi, c. Sinar matahari, d. Aliran dan
terjunan air, e. Serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Banyaknya isu
pemanasan global telah menyadarkan bahayanya penggunaan energi fosil yang
telah mencemari udara dan penyebab terjadinya GRK. Karena masih banyaknya
energi fosil yang digunakan di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) mencatat energi fosil masih menjadi penyumbang utama
pembangkit listrik di Indonesia. Sumbangan energi fosil dari seluruh pembangkit
listrik Indonesia mencapai 60.485 MW setara 85,31 persen dari total kapasitas
terpasang nasional. Sedangkan untuk kelompok EBT baru mencapai 10.426 setara
14,71 persen dari total kapasitas terpasang. Lebih rinci, penyumbang EBT adalah
pembangkit listrik panas bumi (PLTP) sebanyak 2.131 MW, lalu Pembangkit
Listrik Tenaga Air (PLTA) 6.095 MW, dan sisa 2.200 MW gabungan dari berbagai
EBT.6

6

Tirto.id, ‘Energi Fosil Sumbang 85 Listrik per Mei 2020 Terbanyak’,
<https://tirto.id/energi-fosil-sumbang-85-listrik-ri-per-mei-2020-terbanyak-pltu-fU1K> accessed
20 Mei 2021.

Sehingga, hal tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan peran
EBT secara terus menerus sebagai bagian dalam menjaga ketahanan dan
kemandirian energi. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014
tentang Kebijakan Energi Nasional (selanjutnya disebut PP KEN), target dari energi
baru dan terbarukan tahun 2025 paling sedikit sebesar 23% dan 31% pada tahun
2050. Tentunya Penerapan EBT di Indonesia harus sesuai dengan Asas
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Selanjutnya disebut UU Lingkungan Hidup). Asas-asas yang dimaksud adalah asas
kelestarian dan keberlangsungan yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan
tanggung jawab generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi
dengan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas
lingkungan. Karena hal tersebut, maka EBT hadir untuk menyediakan Energi yang
lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan secara terus menerus sehingga
keberadaan EBT masih terjaga hingga masa yang akan datang. Asas-asas yang lain
adalah :7
1. Asas keanekaragaman hayati, yaitu bahwa perlindungan pengelolaan
lingkungan

hidup

harus

memperhatikan

upaya

terpadu

guna

mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya
alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber alam hewani
yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan
membentuk ekosistem;
2. Asas Ekorigon, yaitu bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam,
ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan
lokal yang ada;

7

Faisal, ‘Urgensi Pengaturan Pengembangan Energi Terbarukan Sebagai Wujud
Mendukung Ketahanan Energi Nasional’, (2021), Ensiklopedia Social Review, 3 (1). [21].

3. Asas kemanfaatan, yaitu bahwa segala usaha dan/atau kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
4. Asas keadilan, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara,
baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
5. Asas tanggung jawab negara, yaitu bahwa pemanfaatan EBT merupakan
upaya pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan dan perlindungan
lingkungan hidup yang baik dan dapat dilaksanakan dengan cara: negara
menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat; negara
menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam
yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Untuk saat ini Pemerintah sedang berfokus untuk mengejar target terkait
EBT yang targetnya sebesar 23% pada 2025 mendatang. Tentunya dalam mencapai
target tersebut pemerintah telah membuat beberapa rencana di sektor kelistrikan.
Oleh sebab itu, Pemerintah merumuskan Kebijakan Energi Nasional (selanjutnya
disebut KEN) guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang dituangkan dalam
PP KEN 8 yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Umum Energi
Nasional (Selanjutnya disebut RUEN) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
No. 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (selanjutnya disebut
Perpres RUEN). 9 Dalam konteks pemanfaatan EBT, beberapa kebijakan untuk
mendukung EBT selain PP KEN telah banyak dikeluarkan, beberapa diantaranya
yang menjadi bahasan adalah, UU. No. 30 Tahun 2007 tentang Energi; UU. No.
21/2014 tentang Panas Bumi; UU. No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.; PP. RI
No. 70/2009 tentang Konservasi Energi.; Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016
tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; Peraturan

8
9

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

Menteri ESDM No. 19 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTS
Fotovoltaik oleh PT. PLN (Persero); Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2017
tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga
Listrik.10
Selain upaya tersebut, Pemerintah Indonesia juga membuat kebijakan
terkait green financing. Green Financing di Indonesia didefinisikan sebagai
dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan
berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial,
dan lingkungan hidup. 11 Green Financing terdiri dari dimensi: 1) Mencapai
keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman
pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan
sosial lainnya; 2) Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju
ekonomi rendah karbon yang kompetitif; 3) Secara strategis mempromosikan
investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi; dan 4)
Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam
RPJM, yaitu 4P (pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment). Istilah
Green Financing sebenarnya mulai mengemukan dalam satu dekade terakhir
seiring dengan munculnya gerakan untuk mengurangi emisi dan polusi guna
mempercepat pemulihan kondisi lingkungan dan menggalakkan gaya hidup yang
ramah lingkungan. Dampak emisi gas karbon monoksida yang dihasilkan oleh
industri menimbulkan efek GRK. Akhir-akhir ini dampak dari e semakin dirasakan
oleh penduduk Bumi. Tanpa adanya pengurangan emisi dan polusi secara serius,
diperkirakan dalam beberapa dekade ke depan Bumi menjadi semakin tidak
seimbang. Hal ini bukan hanya akan menimbulkan bencana ekologi, tetapi juga
bencana ekonomi.12
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Terdapat pula upaya seperti implementasi konsep green constitution yang
dapat menjadi solusi kebijakan pemerintah yang pro-lingkungan. Menurut Prof.
Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Green constitution adalah prinsip yang menerapkan
konstitusionalitas norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan
meningkatkan derajat norma lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. 13 Sehingga,
dalam merumuskan segala kebijakan ataupun peraturan, diwajibkan untuk
memperhatikan wawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Selaras dengan UUD NRI 1945, konsep green constitution dirumuskan beberapa
ketentuan yaitu Pertama, Pasal 28H ayat (1) yang pada intinya mencerminkan hak
asasi manusia yang dimaksud adalah hak kolektif dan hak pembangunan, serta hak
atas lingkungan hidup. Kedua, Pasal 33 ayat (4) yang mencerminkan pembangunan
lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan dinyatakan secara konstitusional.
Ketiga, tercermin dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
(selanjutnya disebut UUPPLH) yang menghendaki konsep green constitution yang
diimplementasikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik di
tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi
lingkungan hidup, serta prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sesuai amanat UUPPLH.14
1.2 Keterkaitan Penerapan Kebijakan Green Energy dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia
Pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam hukum positif Indonesia
tercantum di dalam konstitusi dan di beberapa peraturan perundang-undangan
lainnya. Terutama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
(Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang mengamanatkan pada hakikatnya
sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Selain itu, Pasal 28H ayat
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(1) UUD NRI 1945 menyatakan, ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tercermin pula dalam
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya
disebut UU PT) terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam ketentuan
Pasal 74 dinyatakan secara khusus bahwa suatu perseroan dalam menjalankan
kegiatan eksplorasi terhadap sumber daya alam, dibebani tanggung jawab sosial dan
lingkungan yang bertujuan untuk “penyelamatan” sumber daya alam yang semakin
masif mengalami kerusakan. 15 Dari tanggung jawab itulah mendorong perseroan
menerapkan beberapa kebijakan yang memuat persyaratan berbasis lingkungan
yang diterapkan pula dalam perdagangan internasional seperti, eco-labelling, ecoefficiency, dan cleaner production. Dalam perspektif hak asasi manusia,
pemenuhan hak atas ekonomi dan lingkungan hidup dijamin dalam Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa,
“Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan
terwujudnya hak ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat diperlukan untuk
martabat dan perkembangan kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha
nasional maupun kerjasama internasional, sesuai dengan pengaturan dan sumber
daya yang ada pada setiap negara”.
Tak hanya itu, pada konsideran “pada huruf a” UU PPLH disebutkan bahwa:
“Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pada Pasal 3 UUPPLH disebutkan
bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi
wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin
keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan
kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem serta menjaga kelestarian
fungsi lingkungan hidup. Beberapa ketentuan tersebut menandakan bahwa
15
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lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dan diperuntukan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 16
Selain diatur pula dalam hukum nasional, hak asasi atas lingkungan hidup
termaktub dalam hukum internasional yang diakui oleh seluruh dunia. Sebab,
konsep hak asasi manusia dalam wujud perlindungan lingkungan hidup merupakan
hak dasar yang sifatnya universal. Dalam ketentuan Pasal 1 International Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic
Social and Cultural Rights (ICESCR), keduanya menyatakan bahwa semua bangsa
memiliki hak atas penentuan nasib sendiri, baik menentukan status politik maupun
mengejar perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Serta, semua bangsa yang
memiliki tujuan masing-masing, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan
sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban apapun yang muncul dari
kerjasama internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dalam hukum
internasional.17 Sehingga dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak
suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri dan tidak dapat
dikurangi dengan alasan apapun. Kedua kovenan tersebut telah diratifikasi oleh
pemerintah melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 terkait ICCPR dan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 terkait ICESCR.
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BAB III
PENUTUP
Kondisi iklim yang kian memburuk mengharuskan seluruh dunia untuk
menemukan jalan keluar guna mengatasinya. Terlebih kondisi iklim yang buruk
diakibatkan oleh pola perilaku manusia yang tidak memperhatikan lingkungan.
Beberapa kegiatan yang memengaruhi kondisi iklim tersebut yaitu penggunaan
bahan bakar fosil yang semakin tinggi, deforestasi yang masif, dan meningkatnya
pengadaan lahan agrikultur menjadi penyebab terjadinya krisis iklim. Untuk itu,
diperlukan upaya guna mengatasi hal terssebut, salah satunya dengan menerapkan
green energy. Green Energy pada implementasinya telah termaktub dalam
ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 Tentang Energi dan Peraturan
Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Beberapa
ketentuan tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan peran Energi Baru
dan Terbarukan (EBT) secara terus menerus sebagai bagian dalam menjaga
ketahanan dan kemandirian energi. Penerapan green energy yang dimaksud adalah
melalui penggunaan energi baru dan terbarukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga
lingkungan hidup agar dapat lestari serta memperbaiki kualitas lingkungan dengan
memerhatikan asas kelestarian dan asas keberlangsungan. Dalam menerapkan
green energy, pemerintah perlu mengupayakan dukungan kebijakan untuk
menyertainya yaitu dengan penerapan kebijakan green financing dan green
constitution. Hal ini harus diupayakan dengan baik karena hak atas lingkungan
hidup merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Tak
hanya termaktub dalam hukum positif di Indonesia yaitu Pasal 28H UUD NRI
1945, melainkan tercantum dalam ketentuan hukum internaisonal yaitu ICCPR dan
ICESCR.
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