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PP Nomor 22 Tahun 2021 
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Maria Mousmouti - Designing Effective Legislation

dalam merancang  Legislasi yang Efektif dapat direkayasa melalui penggunaan desain dan teknik 

penyusunan yang terdiri dari 4 unsur yaitu : 
• Purpose -Tujuan

• Content – isi 

• Contex – konteks 

• Results – Hasil



Purpose -Tujuan

• untuk memenuhi hak warga
negara atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan melalui cipta
kerja.

• Untuk mendukung cipta kerja
diperlukan penyesuaian
berbagai aspek pengaturan
yang berkaitan dengan :

• kemudahan, 
• perlindungan, dan 
• pemberdayaan koperasi dan 

usaha mikro, kecil, dan 
menengah, 

• peningkatan ekosistem
investasi, dan 

• percepatan proyek strategis
nasional, 

• peningkatan perlindungan
dan kesejahteraan pekerja;



Content – isi 

• Analisis para pakar terhadap UU No 11 tahun 2020 menunjukkan bahwa pada 

dasarnya asas dan norma dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berubah. Kebijakan memang ada yang 

berubah, dari segi teknis sebagian ada yang berubah dan untuk prosedur
memang banyak yang berubah untuk membuat menjadi lebih sederhana.

• Secara prinsip dan konsep AMDAL dan Persetujuan Lingkungan tidak berubah dari
konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya, perubahan lebih diarahkan
untuk penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya sesuai dengan
tujuan Undang Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan kepada
setiap orang dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan namun dengan tetap 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan.  



PP NOMOR 22 TAHUN 2021 SEBAGAI NORMA BARU PERLINDUNGAN 
DAN PENGELOLAAN MUTU LINGKUNGAN

Penerapan dendan administrative (punitive)

menjadi bagian dalam sanksi administrasi.

Diharapkan dapat memberikan efek jera

sekaligus meningkatkan komitmen pengelolaan

lingkungan.

Perspektif Baru Pembinaan dan 

Pengawasan

Izin Lingkungan berubah menjadi

Persetujuan Lingkungan. IPPLH

berubahan menjadi Persetujuan

Teknis yang merupakan bagian dari

Persetujuan Lingkungan

Pelaksanaan UUCK

RPJMN 2021 – 2024 menganatkan konsep e-

government dengan mengimplementasikan

Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hal ini menguatkan apa yang telah kita capai

melalui SIMPEL dan Pelayanan Perizinan OSS.

Era Pelayanan Digital

PP 22 Tahun 2021 memperkenalkan 3 (tiga)

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu

Lingkungan yang terdiri dari Mutu Udara,

Mutu Air, dan Laut yang terintegrasi dengan

RPPLH. Rencana ini menjadi pedoman

perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup sekaligus acuan dari RPJMD.

KONSEP PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN MUTU LINGKUNGAN

1 2

4 3



Contex – konteks 

• hukum yang terintegrasi 
secara harmonis [dengan 
konteks] hukum, sistem 
memastikan koherensi dan 
kurangnya kontradiksi

• Peraturan Pemerintah tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun
dengan muatan substansi meliputi :

• perencanaan, pemanfataan, 
pengendalian, pemeliharaan, 
pengawasan dan penegakan hukum
Lingkungan Hidup, yang sejalan
dengan ruang lingkup Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Results - Hasil

• Model kolaborasi dalam menyelesaikan wicked problems pencemaran, kerusakan 
lingkungan dan perubahan iklim. Masalah lingkungan yang juga dikenal sebagai 
disarticulated state, yaitu persoalan yang tidak terdifinisikan dengan jelas karena 
pendekatan tradisional dengan menggunakan pendekatan batas administrasi, geografis 
dan kewenangan tidak  dapat membatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

• Terdapat Empat prinsip umum agar kolaborasi berhasil, yaitu : 
• Adanya kemitraan untuk membangun hubungan, kolaborasi melibatkan semua pemangku 

kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan menyiratkan bahwa setiap anggota 
memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan bersama.

• Kesetaraan yang menyiratkan bahwa setiap pemangku kepentingan sama pentingnya dengan 
yang lain, tetapi tidak berarti setiap pemangku kepentingan memiliki kesamaan dalam 
kewenangan, tanggung jawab dan tingkat pengetahuan.

• Akuntabilitas adalah dasar dari tanggung jawab dan dapat digunakan untuk mengukur  kinerja. 
Dengan adanya akuntabilitas pemangku kepentingan merasa perlu terlibat dalam pengambilan 
keputusan dan merasa bertanggung jawab dengan keputusan tersebut.

• Rasa memiliki yang menuntut semua pemangku kepentingan untuk berkontribusi dan 
berpartisipasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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