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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …..
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang

: a.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
bersinergi dengan peningkatan ekosistem investasi, perlu
melakukan penyesuaian pengaturan dalam beberapa
peraturan

pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;
2. bahwa

untuk

melaksanakan

ketentuan

Pasal 20

ayat (4), Pasal 24 ayat (6), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28
ayat (3), Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 55
ayat (4), Pasal 59 ayat (7), Pasal 61 ayat (3), Pasal 71
ayat (4), Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 82C ayat (2),
Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2009

tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
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-2Hidup, Sebagaimana Telah Diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
Mengingat

: 1.

Pasal

5

ayat

(2)

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2.

Undang-Undang

Nomor

tentang Perlindungan

32

dan

Tahun

Pengelolaan

2009

Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140,
Republik

Tambahan

Lembaran

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang
2020

Negara

Nomor

11 Tahun

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN
DENGAN

HIDUP,

SEBAGAIMANA

UNDANG-UNDANG

NOMOR

TELAH
11

DIUBAH

TAHUN

2020

TENTANG CIPTA KERJA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.

Lingkungan

Hidup

adalah

kesatuan

ruang

dengan

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk

manusia

mempengaruhi

alam

perikehidupan,

dan

dan
itu

perilakunya,
sendiri,

kesejahteraan

yang

kelangsungan
manusia

serta

makhluk hidup lain.
2.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup

yang

meliputi

perencanaan,
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pemanfaatan,

-3pengendalian,

pemeliharaan,

pengawasan,

dan

penegakan hukum.
3.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

4.

Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan
Lingkungan

Hidup

atau

Pernyataan

Kesanggupan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau pemerintah
daerah.
5.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai
dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk
digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta
termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

6.

Upaya

pengelolaan

lingkungan

hidup

dan

upaya

pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut
UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam
bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat
pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
7.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah
keputusan

yang

menyatakan

kelayakan

lingkungan

hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang
wajib dilengkapi dengan Amdal.
8.

Pernyataan

Kesanggupan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan
pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKLUPL.
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Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya

disebut

SPPL

adalah

pernyataan

kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari
usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau
kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL
10. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah

sebagai

dilakukan

dasar

oleh

pelaksanaan

instansi

Pemerintah

kegiatan

yang

Pusat

atau

Pemerintah Daerah
11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas
yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona
lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap
lingkungan hidup.
12. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan/atau kegiatan.
13. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup
yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup
kajian

analisis

dampak

lingkungan

hidup

yang

merupakan hasil pelingkupan.
15. Analisis

Dampak

Lingkungan

Hidup,

yang

selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara
cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu
rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Rencana

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup,

yang

selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan
dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan
akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci, yang
selanjutnya

disebut

RKL

Rinci,

adalah

upaya

penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang
ditimbulkan

akibat

dari

rencana
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Usaha

dan/atau

-5Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah
memilki Amdal kawasan.
18. Rencana
yang

Pemantauan

selanjutnya

Lingkungan

disebut

RPL,

Hidup,

adalah

upaya

pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena
dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
19. Rencana

Pemantauan

Lingkungan

Hidup Rinci,

yang selanjutnya disebut RPL Rinci, adalah upaya
pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena
dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang berada dalam Kawasan yang sudah memilki Amdal
kawasan.
20. Lembaga

Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

adalah

Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk
melakukan uji kelayakan.
21. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang
dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
yang

berkedudukan

di

pusat

dan

daerah

untuk

Lingkungan Hidup adalah

sistem

melakukan uji kelayakan.
22. Sistem Informasi

kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang
yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi
dan manajemen lingkungan hidup.
23. Pemrakarsa

adalah

Pelaku

Usaha

atau

Instansi

Pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha
dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
24. Pelaku

Usaha

adalah

perseorangan

atau

non

perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.
25. Instansi

Pemerintah

pemerintah

adalah

kementerian/

nonkementerian/instansi

lembaga

Pemerintah

Daerah yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.
26. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut

DELH

adalah

dokumen

lingkungan

yang

dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah
berjalan namun belum memiliki dokumen Amdal.
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-627. Dokumen

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

yang

selanjutnya disebut DPLH adalah dokumen lingkungan
yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang
telah berjalan namun belum memiliki UKL-UPL.
28. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air
permukaan dan air tanah, kecuali air laut.
29. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga
mutu air yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendaliaan,

pemeliharaan,

pengawasan

dan

penegakan hukum.
30. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS
adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang
berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
31. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT
adalah

suatu

wilayah

yang

dibatasi

oleh

batas

hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis,
seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air
tanah berlangsung.
32. Badan Air adalah Air yang terkumpul dalam suatu
wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai
tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
33. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke
dalam Air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
34. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan
tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan
parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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-735. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar
makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada
atau

harus

ada

dan/atau

unsur

pencemar

yang

ditenggang keberadaannya di dalam Air.
36. Mutu Air Sasaran adalah Mutu Air yang ditentukan pada
waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang
ditetapkan.
37. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar
unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan
dibuang atau dilepas ke dalam Media Air dan tanah dari
suatu usaha dan/atau kegiatan.
38. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses
dalam suatu kegiatan.
39. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi
pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah
yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan
berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk
hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya.
40. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu
dan

tempat

tertentu

yang

diukur

dan/atau

diuji

berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya
sistematis

dan

terpadu

yang

dilakukan

untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran udara.
42. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan
yang

memuat

potensi,

masalah,

serta

upaya

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun
waktu tertentu.
43. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara,
yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang
dibagi

dalam

beberapa

area

untuk

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
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perencanaan

-844. Pencemar Udara adalah zat, energi dan/atau komponen
lainnya

yang

menyebabkan

terjadinya

pencemaran

udara.
45. Sumber

Pencemar

Udara

adalah

setiap

kegiatan

manusia yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam
udara ambien.
46. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya
zat, energi dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara
Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan
47. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara
yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
48. Emisi Udara adalah Pencemar Udara yang dihasilkan
dari

kegiatan

manusia

yang

masuk

dan/atau

dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau
tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
49. Beban Emisi adalah jumlah Pencemar Udara yang
dibuang oleh suatu usaha dan/atau kegiatan ke udara
ambien.
50. Baku

Mutu

Emisi

adalah

nilai

Pencemar

Udara

maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan
ke dalam udara ambien.
51. Pejabat fungsional adalah adalah Pegawai ASN yang
menduduki

Jabatan

Fungsional

pada

instansi

pemerintah.
52. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Pengawas Lingkungan Hidup adalah
PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum
lingkungan hidup.
53. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara
langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas
Lingkungan

Hidup

untuk

mengetahui

dan/atau

menetapkan tingkat ketaatan Penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan
dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah
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-9serta

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
54. Pengawasan

langsung

adalah

kegiatan

yang

dilaksanakan secara langsung di lokasi usaha dan/atau
kegiatan

untuk

mengetahui

tingkat

ketaatan

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap
ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha
atau

persetujuan

pemerintah

perundang-undangan

di

bidang

serta

peraturan

perlindungan

dan

pengelolaan lingkungan hidup.
55. Pengawasan tidak langsung adalah kegiatan pengawasan
yang dilakukan melalui evaluasi ketaatan data pelaporan
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

untuk

mengetahui tingkat ketaatan Penanggung jawab usaha
dan atau kegiatan terhadap ketentuan yang ditetapkan
dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah
serta

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
56. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah
atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai
standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha
dan/atau

kegiatan

undangan

sesuai

peraturan

perundang-

yang memuat perencanaan teknis usaha

dan/atau kegiatan, atau baku mutu lingkungan hidup,
pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan
analisis

dampak

lalu

lintas

yang

diterbitkan

oleh

instansi yang berwenang.
57. Persetujuan Teknis Perlindungan dan Pengelolan Mutu
Air

adalah

Gubernur,

persetujuan

yang

diberikan

Menteri,

dan/atau

Bupati/Walikota

sesuai

kewenangannya, terhadap standar Perlindungan dan
Pengelolan

Mutu

Air,

dan

menjadi

dasar

dalam

penerbitan Persetujuan Lingkungan.
58. Persetujuan Teknis Perlindungan dan Pengelolan Mutu
Udara

adalah persetujuan yang diberikan

Gubernur,

dan/atau

Bupati/Walikota
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Menteri,
sesuai

- 10 kewenangannya, terhadap standar Perlindungan dan
Pengelolan Mutu Udara, dan menjadi dasar dalam
penerbitan Persetujuan Lingkungan.
59. Persetujuan

Teknis

Pengendalian

Pencemaran

Laut

adalah persetujuan yang diberikan Menteri, Gubernur,
sesuai kewenangannya, terhadap standar Pengendalian
Pencemaran Laut, dan menjadi dasar dalam penerbitan
Persetujuan Lingkungan.
60. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 adalah
persetujuan
dan/atau

yang

diberikan

Bupati/Walikota

Menteri,

sesuai

Gubernur,

kewenangannya,

terhadap rincian teknis Pengelolaan Limbah B3, dan
menjadi

dasar

dalam

penerbitan

Persetujuan

Lingkungan.
61. Pengawasan reguler adalah pengawasan yang dilakukan
secara terencana, rutin, terjadwal, dan terbuka terhadap
ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundangundangan dan perizinan berusaha atau persetujuan
pemerintah oleh Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan;
62. Pengawasan
dilakukan
terhadap

insidental

adalah

sewaktu-waktu,
pelaksanaan

melaksanakan

pengawasan

tanpa

terhadap

peraturan

yang

pemberitahuan
ketaatan

dalam

perundang-undangan

dan

perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah oleh
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
63. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum
administrasi

yang

kewajiban/perintah

bersifat

dan/atau

pembebanan

penarikan

kembali

keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar
ketidaktaatan
dalam

terhadap

peraturan

ketentuan

yang

perundang-undangan

ditetapkan
di

bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta
perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
64. Perencanaan
merencanakan

Pengawasan
kegiatan

adalah

yang
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proses

untuk

dilaksanakan

secara

- 11 langsung

atau

tidak

langsung

oleh

Pengawas

Lingkungan Hidup (PLH) untuk mengetahui dan/atau
menetapkan tingkat ketaatan Penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan
dalam

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
perizinan lingkungan.
65. Pelaksanaan
Perencanaan

Pengawasan
Pengawasan

adalah
yang

melaksanakan

telah

direncanakan

sebelumnya yang bertujuan untuk mengetahui dan/atau
menetapkan tingkat ketaatan Penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan
dalam

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
perizinan lingkungan.
66. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
67. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
68. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan

oleh

Pemerintah

Daerah

dan

dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik

Indonesia

Undang-Undang

sebagaimana

Dasar

Negara

dimaksud
Republik

dalam

Indonesia

Tahun 1945.
69. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali
kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah.
70. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup
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provinsi berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi
dan wakil pemerintah di daerah dan bertanggung jawab
kepada presiden.
72. Bupati/Walikota adalah penyelenggara pemerintahan
daerah kabupaten/kota berkedudukan sebagai kepala
daerah kabupaten/kota.
73. Direktur

Jenderal

adalah

Direktur

Jenderal

yang

diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Amdal,
UKL-UPL dan SPPL.
74. Instansi Lingkungan Hidup Provinsi adalah instansi yang
menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

di

bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
provinsi.
75. Instansi

Lingkungan Hidup

Kabupaten/Kota adalah

instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup di kabupaten/kota.
Pasal 2
(1)

Peraturan

pelaksanaan

Undang-Undang

Cipta

Kerja

bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
merupakan pedoman pelaksanaan terhadap penyesuaian
pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
(2)

Penyesuaian pengaturan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terkait dengan perubahan beberapa ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan

dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:
a.

Persetujuan Lingkungan;

b.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

c.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
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Pengendalian Pencemaran Laut;

e.

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;

f.

Pengelolaan Limbah B3;

g.

Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup:

h.

Sistem Informasi;

i.

Pembinaan dan Pengawasan; dan

j.

Pengenaan sanksi administratif.
BAB II
PERSETUJUAN LINGKUNGAN
Pasal 4

(1)

Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Perizinan
Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

(2)

Perizinan Berusaha dikenakan kepada pelaku usaha
berupa:
a.

Nomor Induk Berusaha dan Izin bagi kegiatan usaha
dengan tingkat risiko tinggi;

b.

Nomor Induk Berusaha dan sertifikasi standar bagi
kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah
tinggi

c.

Nomor Induk Berusaha dan sertifikasi standar bagi
kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah
rendah;

d.

Nomor Induk Berusaha bagi kegiatan usaha dengan
tingkat risiko rendah.

(3)

Penetapan risiko usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria
yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha.

(4)

Persetujuan

Pemerintah

dikenakan

kepada

instansi

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah
Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
(5)

Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

(6)

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan
berlangsung dan tidak terjadi perubahan.
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Dalam hal Perizinan Berusaha perlu diperpanjang atau
dirubah, Persetujuan Lingkungan yang masih relevan
dengan

Usaha

dan/atau

Kegiatan

dalam

Perizinan

Berusaha tersebut masih dapat digunakan.
(8)

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan melalui:
a.

Penyusunan Amdal atau UKL-UPL;

b.

Uji Kelayakan Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL;
dan

c.

Permohonan

dan

penerbitan

Persetujuan

Lingkungan.
(9)

Kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan rencana
Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan kewenangan
penerbitan

Perizinan

Berusaha

sesuai

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(10) SPPL merupakan bentuk kewajiban pengelolaan dan
pemantauan lingkungan bagi Usaha dan/atau Kegiatan
yang berisiko rendah dan tidak wajib Amdal atau UKLUPL.
Bagian Kesatu
Penentuan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang Wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL
Pasal 5
(1)

Setiap

rencana

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki :

(2)

a.

Amdal;

b.

UKL-UPL; dan/atau

c.

SPPL.

Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
wajib dimiliki bagi

setiap rencana Usaha dan/atau

Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
hidup.
(3)

UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak
berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
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SPPL

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau kegiatan yang tidak
berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan
tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
Pasal 6
Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang wajib memilki Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
a.

pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b.

eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan
maupun yang tidak terbarukan;

c.

proses

dan

kegiatan

menimbulkan

yang

secara

pencemaran

potensial

dan/atau

dapat

kerusakan

lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan
sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
d.

proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi
lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan
sosial dan budaya;

e.

proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi
pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam
dan/atau perlindungan cagar budaya;

f.

introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad
renik;

g.

pembuatan

dan

penggunaan

bahan

hayati

dan

nonhayati;
h.

kegiatan

yang

mempunyai

risiko

tinggi

dan/atau

mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
i.

penerapan

teknologi

yang

diperkirakan

mempunyai

potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
Pasal 7
(1)

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) meliputi:
a.

jenis

rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
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jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi
Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam
dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan
lindung.

(2)

Rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan
Menteri.
(3)

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya
berada

di

dalam

kawasan

lindung

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya
berbatasan

langsung

dengan

kawasan

lindung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi
jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
a.

batas tapak proyeknya bersinggungan langsung
dengan batas kawasan lindung; dan/atau

b.

berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi
dampak

yang

mempengaruhi

fungsi

kawasan

lindung tersebut.
(5)

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,
Pemrakarsa

meminta

Lingkungan

Hidup

arahan

sesuai

Tim

Uji

Kelayakan

kewenangannya

dengan

melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
(6)

Berdasarkan pertimbangan ilmiah yang disampaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan
arahan kepada Pemrakarsa berupa:
a.

rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi
fungsi kawasan lindung; atau

b.

rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

tidak

mempengaruhi fungsi kawasan lindung.
(7)

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
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yang

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan

Pemerintah ini.
Pasal 8
(1)

Rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

wajib

Amdal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibagi
menjadi:

(2)

a.

kategori A;

b.

kategori B; atau

c.

kategori C.

Kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk menentukan waktu penyusunan
Andal, RKL-RPL.

(3)

Kategori Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kriteria antara lain:
a.

kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b.

dampak

rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

terhadap lingkungan hidup;
c.

sensitifitas

lokasi

rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan; dan/atau
d.

kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

(4)

Kriteria lebih rinci terkait penetapan kategori Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur
dalam Peraturan Menteri.
Pasal 9

(1)

Kewajiban

memiliki

Amdal

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) dikecualikan bagi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan:
a.

lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada
pada kabupaten/ kota yang memiliki Rencana
Detail Tata Ruang yang telah dilengkapi dengan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
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lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada
pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana
kelola hutan yang telah dilengkapi dengan Kajian
Lingkungan

Hidup

Strategis

yang

dibuat

dan

dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c.

program pemerintah yang telah memiliki kebijakan,
rencana dan/atau program berupa rencana induk
yang telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis yang dibuat dan dilaksanakan
secara komprehensif dan rinci

sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.

rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan
di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan
kawasan

lindung

yang

termasuk

kriteria

pengecualian;
e.

merupakan kegiatan pemerintah yang dilakukan
dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan
komersial;

f.

rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di
dalam

kawasan

dokumen

yang

Amdal

telah

kawasan

dilengkapi
dan

dengan

Persetujuan

Lingkungan kawasan;
g.

rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di
dalam

kawasan

yang

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan usaha dan/atau kegiatan di
dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL
rinci yang telah dilengkapi dengan dokumen Amdal
kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
h.

yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat
bencana; dan/atau

i.

dalam rangka pemulihan fungsi lingkungan hidup
yang dilakukan oleh pemerintah di kawasan yang
tidak dibebani izin;

j.

Rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

selain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
a, yang berbatasan langsung atau berada dalam
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lindung,

yang

telah

mendapatkan

penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi
yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap
pengelolaan kawasan lindung.
(2)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan
dilaksanakan

secara

komprehensif

dan

rinci

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b
dan

huruf

c

diselenggarakan

dengan

pendekatan

holistik, integratif, tematik dan spasial;
(3)

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a.

eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi,
dan panas bumi yang tidak diikuti dengan usaha
dan/atau

kegiatan

pendukung

yang

skala/besarannya wajib Amdal;
b.

penelitian dan pengembangan non komersial di
bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu
fungsi kawasan lindung;

c.

yang menunjang/mendukung pelestarian kawasan
lindung;

d.

yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan
negara yang tidak berdampak penting terhadap
lingkungan hidup;

e.

yang

secara

nyata

tidak

berdampak

penting

terhadap lingkungan hidup; dan/atau
f.

budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan
luasan

tetap

dan

tidak

mempengaruhi

fungsi

lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;
(4)

Rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f wajib
memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
(5)

Rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf g diwajibkan memiliki
RKL-RPL rinci
Kawasan

berdasarkan Persetujuan Lingkungan

sesuai

dengan

Perundang-undangan.
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RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan bentuk persetujuan lingkungan bagi pelaku
usaha di dalam kawasan dan dinyatakan dalam bentuk
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PKPLH) yang disahkan oleh pengelola kawasan dan
menjadi prasyarat Perizinan Berusaha pelaku usaha di
dalam kawasan.

(7)

Rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf h dan i tidak memerlukan
dokumen lingkungan hidup.
(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualiaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
dan huruf c tercantum di dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 10

(1)

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
a.

wajib UKL-UPL atau SPPL; dan/atau

b.

tidak

tercantum

dalam

daftar

wajib

Amdal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal oleh Menteri.
(2)

Rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada
Menteri, oleh:
a.

menteri

dan/atau

kepala

lembaga

pemerintah

nonkementerian;

(3)

b.

bupati/wali kota; dan/atau

c.

masyarakat.

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit berisi:
a.

identitas pengusul;

b.

deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
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status dan kondisi lingkungan di dalam dan di
sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan

d.

analisis dampak lingkungan yang akan terjadi,
ketersediaan

teknologi

pengelolaan

lingkungan

hidup dan alasan ilmiah bahwa rencana Usaha
dan/atau Kegiatan tersebut berdampak penting
terhadap lingkungan dan dapat ditetapkan menjadi
jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
memiliki Amdal.
(4)

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun
dengan menggunakan format sebagaimana tercantum
dalam

Lampiran

I

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 11
(1)

Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

(2)

Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri menugaskan direktur jenderal yang
membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL.

(3)

Evaluasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

dilaksanakan dengan mempertimbangan:
a.

alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau
Kegiatan tersebut berdampak penting terhadap
lingkungan;

b.

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan

c.

tipologi

ekosistem

setempat

yang

diperkirakan

berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
dan
d.
(4)

teknologi pengelolaan dampak lingkungan hidup

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:
a.

usulan dapat diterima,

direktur jenderal

membidangi

Amdal,

UKL-UPL

menerbitkan

rekomendasi

dan

penetapan

yang
SPPL

rencana

Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki
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yang wajib memiliki Amdal, kepada Menteri; atau
b.

usulan tidak dapat diterima, direktur jenderal yang
membidangi
menerbitkan

Amdal,

UKL-UPL

rekomendasi

dan

penolakan

SPPL

penetapan

suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
Pasal 12
Menteri berdasarkan rekomendasi direktur jenderal yang
membidangi

Amdal,

UKL-UPL

dan

SPPL

sebagaimana

dimaksud dalam 11 ayat (4):
a.

menetapkan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki
Amdal; atau

b.

menolak

usulan

penetapan

suatu

rencana

Usaha

dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal
menjadi wajib memiliki Amdal.
Pasal 13
Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau
penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan dinyatakan lengkap.
Pasal 14
(1)

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a
dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak wajib Amdal oleh Menteri.

(2)

Rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada
Menteri, oleh:
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menteri

dan/atau

kepala

lembaga

pemerintah

nonkementerian;

(3)

b.

gubernur;

c.

bupati/wali kota; dan/atau

d.

masyarakat.

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit berisi:
a.

identitas pengusul;

b.

deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
akan dilakukan beserta skala/besarannya;

c.

status dan kondisi lingkungan

di

dalam dan

disekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan
d.

analisis dampak lingkungan yang akan terjadi,
ketersediaan

teknologi

pengelolaan

lingkungan

hidup dan alasan ilmiahnya bahwa rencana Usaha
dan/atau

Kegiatan

tersebut

tidak

berdampak

penting terhadap lingkungan dan dapat ditetapkan
menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang tidak wajib memiliki Amdal.
Pasal 15
(1)

Menteri melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

(2)

Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri menugaskan direktur jenderal yang
membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL.

(3)

Evaluasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

dilaksanakan dengan mempertimbangan aspek:
a.

dampak lingkungan hidup dari rencana Usaha
dan/atau Kegiatan dapat ditanggulangi berdasarkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b.

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan

c.

berdasarkan pertimbangan ilmiah bahwa rencana
Usaha

dan/atau

Kegiatan

dampak penting.
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Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan
a.

usulan dapat diterima,

direktur jenderal

membidangi

Amdal,

UKL-UPL

menerbitkan

rekomendasi

dan

penetapan

yang
SPPL

rencana

Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang tidak wajib memiliki Amdal, kepada Menteri;
atau
b.

usulan tidak dapat diterima, direktur jenderal yang
membidangi

Amdal,

UKL-UPL

dan

SPPL

menerbitkan penolakan penetapan suatu rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang tidak wajib memiliki Amdal, kepada Menteri.

Pasal 16
Menteri berdasarkan rekomendasi direktur jenderal yang
membidangi

Amdal,

UKL-UPL

dan

SPPL

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4):
a.

menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki
Amdal; atau

b.

menolak

usulan

penetapan

suatu

rencana

Usaha

dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib
memiliki Amdal.
Pasal 17
Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau
penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang wajib memiliki Amdal menjadi tidak wajib memiliki
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan dinyatakan lengkap.
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(1)

Kriteria

penetapan

jenis

rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
a.

jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
berdampak penting;

b.

jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi
Usaha

dan/atau

dan/atau

tidak

Kegiatan

dilakukan

berbatasan

langsung

di

luar

dengan

kawasan lindung; dan
c.

termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang dikecualikan dari wajib Amdal.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rencana usaha
dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKLUPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur
dalam Peraturan Menteri.
Pasal 19

(1)

Kriteria
Kegiatan

penetapan
yang

jenis

wajib

rencana

memiliki

Usaha

SPPL

dan/atau

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) meliputi:
a.

jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
berdampak penting dan tidak wajib UKL-UPL;

b.

merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro
dan Kecil yang tidak berdampak penting terhadap
lingkungan hidup; dan/atau

c.

termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL;

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rencana usaha
dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan SPPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur
dalam Peraturan Menteri.
Pasal 20

Menteri melakukan evaluasi terhadap jenis rencana usaha
dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal, UKLUPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
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tahun sekali.

Bagian Kedua
Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang Wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL
Pasal 21
(1)

Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang

wajib

memiliki

Amdal,

UKL-UPL

atau

SPPL,

Pemrakarsa melakukan proses penapisan secara mandiri
(2)

Dalam

hal

Pemrakarsa

tidak

dapat

melakukan

penapisan secara mandiri, Pemrakarsa meminta arahan
dari instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya.
Pasal 22
(1)

Dalam hal pemrakarsa membutuhkan arahan hasil
penapisan dari instansi lingkungan hidup, pemrakarsa
menyampaikan hasil penapisan mandiri kepada Instansi
Lingkungan Hidup Pusat, Instansi Lingkungan Hidup
Provinsi

atau

Instansi

Lingkungan

Hidup

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
(2)

Hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Instansi Lingkungan
Hidup

Provinsi

atau

Instansi

Lingkungan

Hidup

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya memberikan
arahan mengenai:
a.

rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki
Amdal atau UKL-UPL atau SPPL; dan

b.

kewenangan Uji Kelayakan Amdal, pemeriksaan
UKL-UPL atau SPPL.
Pasal 23

Proses penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan
Pasal 22 tercantum di dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
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Bagian Ketiga
Penyusunan Dokumen Amdal dan Uji Kelayakan
Pasal 24
(1)

Amdal

disusun

oleh

Pemrakarsa

pada

tahap

perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
(2)

Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana
tata ruang.

(3)

Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
tidak sesuai dengan rencana tata ruang,

dokumen

Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan
kepada Pemrakarsa.
Pasal 25
(1)

Dalam

menyusun

dokumen

Amdal,

Pemrakarsa

menggunakan pendekatan studi:

(2)

a.

tunggal;

b.

terpadu; atau

c.

kawasan.

Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

huruf

a

dilakukan

apabila

Pemrakarsa

merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha
dan/atau

Kegiatan

yang

kewenangan

pembinaan

dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu)
kementerian,

lembaga

pemerintah

nonkementerian,

satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja
pemerintah kabupaten/kota.
(3)

Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

huruf

b

dilakukan

apabila

Pemrakarsa

merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis
Usaha

dan/atau

Kegiatan

yang

perencanaan

dan

pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan
hamparan

ekosistem

serta

pembinaan

dan/atau

pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu)
kementerian,

lembaga

pemerintah
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pemerintah kabupaten/kota. (tambahjkan di penjelasan
bahwa pendekatan studi terpadu dapat lebih dari satu
pemrakarsa yang nanti akan diterbitkan persetujuan
lingkungan untuk setiap pemrakarsa)
(4)

Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan oleh pengelola kawasan
selaku

Pemrakarsa

melakukan

lebih

yang
dari

merencanakan
1

untuk

(satu) Usaha dan/atau

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha di
dalam kawasan, terletak dalam satu kesatuan zona
rencana

pengembangan

mendapatkan

penetapan

kawasan,
kawasan,

yang
dan

telah

pengelola

kawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
(5)

Pendekatan penyusunan dokumen Amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b yang dilakukan
oleh lebih dari 1 pemrakarsa terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1
(satu) dokumen Amdal yang dapat digunakan untuk
penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha.

Pasal 26
(1)

Dalam hal Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) tidak mampu menyusun Amdal dapat
menunjuk pihak lain;

(2)

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penyusun Amdal:
a.

perorangan; atau

b.

lembaga

penyedia

jasa

penyusunan

dokumen

Amdal.
(3)

Hasil penyusunan Amdal yang disusun pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab Pemrakarsa.
Pasal 27
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Aparatur

sipil

negara

yang

bekerja

pada

instansi

lingkungan hidup pusat, provinsi, atau kabupaten/kota
dilarang menjadi penyusun Amdal;
(2)

Dalam

hal

provinsi,

instansi

atau

Pemrakarsa,

lingkungan

kabupaten/kota
aparatur

sipil

hidup

pusat,

bertindak

sebagai

negara

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.
Pasal 28
Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan
informasi sebagai berikut:
a.

hasil

penapisan

kewenangan

penilaian

Amdal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
b.

deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;

c.

rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar
lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan
dilakukan; dan

d.

hasil pengumuman dan konsultasi publik.

Pasal 29
(1)

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
terdiri atas:

(2)

a.

Formulir Kerangka Acuan;

b.

Andal;

c.

RKL-RPL

Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan
RKL-RPL.
Pasal 30

(1)

Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a.

pelaksanaan

pelibatan

masyarakat

terhadap

rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
b.

pengisian, pengajuan, pemeriksaan dan penerbitan
berita acara kesepakatan Formulir KA;
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penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL;
dan

d.
(2)

Penilaian Andal dan RKL-RPL

Pemeriksaan Formulir KA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan penilaian Andal dan RKL-RPL
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf

d

merupakan bagian Uji Kelayakan Amdal.
Pasal 31
(1)

Pemrakarsa,
dimaksud

dalam

dalam

menyusun
Pasal

24

Amdal
ayat

sebagaimana

(1),

melibatkan

masyarakat yang terkena dampak langsung;
(2)

Pelibatan

masyarakat

terkena

dampak

langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.

pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
dan

b.
(3)

konsultasi publik.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, disampaikan pemrakarsa kepada Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup;

(4)

Masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan
saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana
Usaha dan/atau Kegiatan.

(5)

Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada
Pemrakarsa dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

(6)

Masyarakat

terkena

dampak

langsung

memberikan

saran, masukan dan tanggapan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik.
(7)

Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana
Usaha

dan/atau

sebagaimana

Kegiatan

pada

konsultasi

publik

dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam

berita acara konsultasi publik;
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Pelibatan

masyarakat

terkena

dampak

langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum
penyusunan formulir Kerangka Acuan.
Pasal 32
(1)

Masyarakat terkena dampak langsung yang dilibatkan
dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) adalah 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;

dan/atau
(2)

pemerhati

lingkungan/peneliti/lembaga

swadaya

masyarakat pendamping yang telah membina, dan/atau
mendampingi masyarakat terkena dampak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan
sebagai

bagian

dari

masyarakat

terkena

dampak

langsung.
Pasal 33
(1)

Dalam

melakukan

pengumuman

rencana

Usaha

dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (2) huruf a, Pemrakarsa wajib menyampaikan
informasi secara ringkas, benar dan tepat mengenai:
a.

nama dan alamat Pemrakarsa;

b.

jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c.

skala/besaran

dari

rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan;
d.

lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

e.

dampak potensial terhadap lingkungan yang akan
timbul dan konsep umum pengendalian dampak
lingkungannya;

f.

tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas
waktu

penyampaian

saran,

tanggapan dari masyarakat; dan
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nama

dan

alamat

Pemrakarsa

dan

instansi

lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat
dan tanggapan dari masyarakat.
(2)

Informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau
Kegiatan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar, jelas dan mudah dimengerti oleh
seluruh lapisan masyarakat.
(3)

Disamping mengunakan bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Informasi dalam pengumuman
rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat disampaikan
dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal yang
sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut
akan dilakukan.

(4)

Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan melalui:
a.

media massa; dan/atau

b.

pengumuman

pada

lokasi

Usaha

dan/atau

Kegiatan.
(5)

Selain media yang wajib digunakan untuk melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pemrakarsa dapat menggunakan media lain untuk
melakukan pengumuman, berupa:
a.

media cetak seperti brosur, pamflet atau spanduk;

b.

media elektronik melalui televisi, website, jejaring
sosial, sms dan/atau radio;

c.

papan pengumuman di instansi lingkungan hidup
dan instansi yang membidangi usaha dan/atau
kegiatan di tingkat pusat, daerah provinsi dan/atau
daerah kabupaten/kota;

d.

sistem elektronik; dan

e.

media lain yang dapat digunakan.
Pasal 34

(1)

Dalam menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan
terkait pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan
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dimaksud

dalam

Pasal

31

ayat

(4),

masyarakat wajib mencantum identitas pribadi yang
jelas sesuai dengan dokumen kependudukan yang
dimilikinya.
(2)

Penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan terkait
pengumuman

rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
periode pengumumuan.
(3)

Saran,

pendapat

dan

tanggapan

masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.

informasi deskritif tentang kondisi lingkungan yang
berada di dalam dan di sekitar lokasi/tapak
rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b.

nilai-nilai

lokal

yang

berpotensi akan

terkena

dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
akan dilakukan; dan/atau
c.

aspirasi masyarakat, keinginan dan harapan terkait
dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

(4)

Saran,

pendapat

dan

tanggapan

masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
dengan

menggunakan

bahasa

Indonesia

dan/atau

bahasa daerah (lokal) yang sesuai dengan lokasi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan.
(5)

Berdasarkan

saran,

pendapat

dan

tanggapan

masyarakat yang telah diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pemrakarsa dan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan

Hidup

sesuai

dengan

kewenangannya

mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat
dan tanggapan masyarakat.
(6)

Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah
diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
digunakan oleh Pemrakarsa sebagai masukan dalam
pengisian Formulir KA.
Pasal 35

Masyarakat terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam
konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
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- 34 (1) mencakup kelompok masyarakat rentan (vulnerable group),
masyarakat adat (indegenous people), kelompok laki-laki
dan/atau perempuan dengan memperhatikan kesetaraan
gender.
Pasal 36
(1)

Sebelum pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pemrakarsa:
a.

berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh
masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses
konsultasi publik; dan

b.

mengundang masyarakat yang akan dilibatkan
dalam konsultasi publik.

(2)

Dalam

undangan

dimaksud

pada

konsultasi
ayat

(1)

publik

huruf

sebagaimana

b,

Pemrakarsa

menyampaikan informasi mengenai:
a.

tujuan konsultasi publik;

b.

waktu

dan

tempat

pelaksanaan

konsultasi

publik;
c.

bentuk, cara dan metode konsultasi publik yang
akan dilakukan;

d.

tempat dimana masyarakat dapat memperoleh
informasi tambahan; dan

e.

lingkup saran, pendapat dan tanggapan dari
masyarakat.

(3)

Bentuk,

cara

sebagaimana

dan

metode

dimaksud

pada

konsultasi
ayat

(2)

publik
huruf

c

mencakup:
a.

lokakarya;

b.

seminar;

c.

focus group discussion;

d.

temu warga;

e.

forum dengar pendapat;

f.

dialog interaktif; dan/atau

g.

bentuk,

cara

dan

metode

lain

yang

dapat

digunakan untuk berkomunikasi secara 2 (dua)
arah.
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Pemrakarsa dapat memilih salah satu atau kombinasi
dari berbagai bentuk, cara dan metode konsultasi
publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
secara efektif dan efisien dapat menjaring saran,
pendapat dan tanggapan masyarakat secara optimal.
Pasal 37

(1)

Dalam pelaksanaan konsultasi publik, Pemrakarsa
menyampaikan informasi paling sedikit terkait:
a.

Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b.

Dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi
awal Pemrakarsa antara lain penurunan kualitas air
permukaan, penurunan kualitas udara ambien,
kerusakan

lingkungan,

gangguan

lalu

masyarakat,

keresahan

lintas,

kesempatan

masyarakat,

gangguan
kerja

kesehatan

dan

peluang

berusaha; dan
c.

Komponen lingkungan yang akan terkena dampak
dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

(2)

Berdasarkan

informasi

yang

disampaikan

oleh

Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
masyarakat

yang

sebagaimana

dimaksud

menyampaikan

terkena

saran,

dalam

dampak
Pasal

pendapat

langsung
32

dan

berhak

tanggapan

terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
(3)

Pemrakarsa wajib mendokumentasikan dan mengolah
saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang
telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib digunakan oleh pemrakarsa sebagai masukan
dalam pengisian Formulir KA.
Pasal 38

(1)

Tim

Uji

pelibatan

Kelayakan

Lingkungan

masyarakat

Hidup

dengan

melakukan

menempatkan

pengumuman yang disampaikan Pemrakarsa kepada
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(3) pada sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
(2)

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain:
a.

pemerhati lingkungan hidup; dan/atau

b.

yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan
dalam proses Amdal.

(3)

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

berhak

mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
(4)

Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup.

(5)

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyaring saran,
pendapat dan tanggapan yang disampaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) untuk memilah masukan yang
relevan.

(6)

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan
saran,

pendapat

sebagaimana

dan

dimaksud

tanggapan
pada

ayat

yang

relevan

(5)

kepada

Pemrakarsa untuk digunakan dalam pengisian Formulir
Kerangka Acuan.
Pasal 39
Pemrakarsa dalam melakukan pelingkupan dalam Formulir
KA memperhatikan hasil pengolahan data terhadap saran,
masukan, tanggapan dari masyarakat yang terkena dampak
langsung:
a. ketika pengumuman sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (5),
b. ketika konsultasi publik sebagaimana dalam Pasal 38 ayat
(2)
c. serta saran, masukan, tanggapan sebagaimana dalam
Pasal 38 ayat (6)
Pasal 40
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Pemerintah menyediakan Formulir Kerangka Acuan
untuk setiap jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal.

(2)

Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian yang membidangi sektor bidang Usaha
dan/atau Kegiatan wajib Amdal.

(3)

Penyusunan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.

(4)

Menteri memasukkan Formulir Kerangka Acuan yang
disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke

dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
(5)

Penyusunan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 41

(1)

Pengisian Formulir KA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

(2)

a.

pengisian formulir pelingkupan; dan

b.

pengisian formulir metode studi Amdal.

Pengisian Formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

dilakukan

sesuai

dengan

pedoman

pengisian

Formulir KA yang tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 42
(1)

Formulir KA yang telah diisi Pemrakarsa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 diajukan:
a.

melalui sistem Perizinan Berusaha elektronik, dalam
hal Pemrakarsa dilakukan oleh Pelaku Usaha;
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melalui

sistem

informasi

dokumen

lingkungan,

dalam hal Pemrakarsa dilakukan oleh Instansi
Pemerintah.
(2)

Pemrakarsa

yang

telah

mengisi

Formulir

KA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan telah
diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa
oleh:
a.

Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di pusat;

b.

gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau

c.

bupati/walikota
Lingkungan

melalui

Hidup

Tim

yang

Uji

Kelayakan

berkedudukan

di

kabupaten/kota;
dengan

menggunakan

sistem

informasi

dokumen

lingkungan hidup dan/atau secara langsung.
Pasal 43
(1)

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

melakukan

pemeriksaan terhadap Formulir Kerangka Acuan yang
diajukan oleh Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42;
(2)

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

melakukan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak
diterimanya pengajuan formulir Kerangka Acuan dari
Pemrakarsa secara lengkap;
(3)

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam melakukan
pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
a.

ahli

terkait

dengan

rencana

usaha

dan/atau

kegiatan atau dampak kegiatan;
b.

instansi terkait dengan rencana usaha dan/atau
kegiatan atau dampak kegiatan.

(4)

Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring
dan/atau pertemuan offline tatap muka secara langsung
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Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan berupa
berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;

(6)

Berita acara kesepakatan Formulir KA sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) memuat paling sedikit:
a.

dampak penting hipotetik;

b.

batas wilayah studi dan batas waktu kajian;

c.

metode studi;

d.

penetapan kategori Amdal; dan

e.

waktu penyusunan dokumen Andal, RKL-RPL.
Pasal 44

Tata

laksana

pemeriksaan

Formulir

KA

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 secara lebih rinci tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 45
(1)

Pemrakarsa menyusun Andal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b berdasarkan Formulir
KA yang telah disepakati.

(2)

Dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan muatan:
a.

pendahuluan;

b.

deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta
alternatifnya;

c.

Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau
Kegiatan,

pemenuhan

baku

mutu

lingkungan

hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak
lalu lintas yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang;
d.

deskripsi

rinci

rona

lingkungan

hidup

rinci

(environmental setting);
e.

hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;

f.

penentuan dampak penting hipotetik (DPH) yang
dikaji, batas wilayah studi dan batas waktu kajian;

g.

prakiraan dampak penting dan penentuan sifat
penting dampak;
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evaluasi

secara

holistik

terhadap

dampak

lingkungan;

(3)

i.

daftar pustaka; dan

j.

lampiran.

Persetujuan

Teknis

terkait

dengan

baku

mutu

lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis
dampak lalu lintas diperoleh pada saat penyusunan
Andal.
(4)

Penyusunan Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan Andal
sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran

II

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 46
(1)

Pemrakarsa

menyusun

RKL-RPL

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c berdasarkan
hasil kajian Andal.
(2)

Dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan muatan:
a.

pendahuluan;

b.

rencana pengelolaan lingkungan hidup;

c.

rencana pemantauan lingkungan hidup;

d.

persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
yang relevan antara lain pengelolaan limbah bahan
berbahaya

dan

beracun,

pengolahan

dan

pembuangan air limbah, pemanfaatan air limbah
untuk aplikasi ke tanah, pembuangan emisi dan
pengelolaan dampak lalu lintas;
e.

pernyataan

komitmen

pemrakarsa

untuk

melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam
RKL-RPL;

(3)

f.

daftar pustaka; dan

g.

lampiran.

Penyusunan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan RKL-
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bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 47
(1)

Jangka

waktu

penyusunan

Andal

dan

RKL-RPL

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b
dan huruf c ditentukan berdasarkan ketetapan dalam
berita acara kesepakatan Formulir KA sebagai berikut:

(2)

a.

Amdal kategori A paling lama 180 hari;

b.

Amdal kategori B paling lama 120 hari;

c.

Amdal kategori C paling lama 60 hari.

Dalam hal penyusunan Andal dan RKL-RPL yang
dilakukan bersifat sangat kompleks, penyusunan Andal
dan RKL-RPL dapat dilakukan lebih lama dari Amdal
kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berdasarkan permohonan Pemrakarsa.
Pasal 48

Andal

dan

RKL-RPL

yang

telah

disusun

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diajukan secara
elektronik melalui sistem informasi dokumen lingkungan
hidup dan/atau secara langsung kepada:
a.

Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
yang berkedudukan di pusat;

b.

gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
yang berkedudukan di provinsi; atau

c.

bupati/walikota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota;
Pasal 49

(1)

Berdasarkan Andal dan RKL-RPL yang diajukan oleh
Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Tim
Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan

hidup

yang

berkedudukan di pusat, Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi atau Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
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melakukan penilaian Andal, dan RKL-RPL.
(2)

Penilaian Andal dan penilaian RKL-RPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a.

penilaian administratif oleh Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup; dan

b.

penilaian

substansi

oleh

Tim

Uji

Kelayakan

dan

RKL-RPL

Lingkungan Hidup.
(3)

Penilaian

administratif

Andal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan
melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup
terhadap

pemenuhan

persyaratan

administratif

penyusunan Andal dan RKL-RPL yang mencakup:
a.

kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
dengan rencana tata ruang;

b.

Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau
Kegiatan,

pemenuhan

baku

mutu

lingkungan

hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak
lalu lintas yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang.
c.

keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia
jasa penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan
Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal;

d.

keabsahan

tanda

bukti

sertifikasi

kompetensi

penyusunan Amdal; dan
e.

kesesuaian sistematika Andal dan RKL-RPL dengan
pedoman penyusunan Andal dan RKL-RPL;

(4)

Kesesuaian sistematika Andal dan RKL-RPL dengan
pedoman penyusunan Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam
Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

(5)

Penilaian substansi Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan
tahapan:
a.

uji tahap proyek;

b.

uji kualitas dokumen Andal dan RKL-RPL; dan
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telaahan

terhadap

ketidaklayakan

kriteria

lingkungan

kelayakan

hidup

dari

atau

rencana

Usaha dan/atau Kegiatan.
(6)

Penilaian substansi Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui rapat
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

(7)

Rapat

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan
secara daring dan/atau pertemuan offline tatap muka
secara langsung.
(8)

Rapat

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan
melibatkan:
a.

masyarakat

yang

terkena

dampak

langsung

terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
b.

ahli

terkait

dengan

rencana

usaha

dan/atau

kegiatan atau dampak kegiatan;
c.

instansi

sektor

yang

menerbitkan

Persetujuan

Teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan,
dan pemenuhan baku mutu lingkungan hidup,
pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu
lintas;
d.

instansi

pusat,

provinsi,

kabupaten/kota

yang

terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan,
dan/atau

dampak

usaha

dan/atau

kegiatan;

dan/atau
e.

masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan/atau
yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan
dalam proses Amdal yang telah menyampaikan
saran, pendapat dan tanggapan yang relevan pada
pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(9)

Dalam hal tidak diperoleh masukan dari masyarakat
pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh
atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e, Tim Uji
Kelayakan

Lingkungan

Hidup
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terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses
Amdal, dalam rangka mendapatkan masukan terkait
hal-hal yang diperlukan dalam pengambilan keputusan;
(10) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan bersifat
kompleks dan perlu melibatkan banyak pihak serta
untuk mendapatkan masukan menyeluruh terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan, maka rapat Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;
(11) Dalam hal rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
menyatakan bahwa Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki,
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan
Andal

dan

RKL-RPL

kepada

Pemrakarsa

untuk

diperbaiki;
(12) Pengembalian Andal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa
untuk diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
dinyatakan dalam berita acara rapat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.
Pasal 50
(1)

Pemrakarsa melakukan perbaikan Andal dan RKL-RPL
berdasarkan berita acara rapat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (12).

(2)

Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Andal
dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46.

(3)

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memeriksa Andal
dan RKL-RPL yang telah diperbaiki.

(4)

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

sesuai

kewenangan tugasnya menyampaikan hasil penilaian
berupa

rekomendasi

hasil

penilaian

akhir

kepada

Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.
(5)

Rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) berupa:
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(6)

a.

rekomendasi kelayakan lingkungan hidup; atau

b.

rekomendasi ketidaklayakan lingkungan hidup

Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(5)

huruf

a

dapat

berupa

rekomendasi kelayakan bagi sebagian rencana usaha
dan/atau kegiatan yang diusulkan oleh Pemrakarsa.
Pasal 51
(1)

Jangka

waktu

penilaian

Andal

dan

RKL-RPL

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50,
dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari sejak
dokumen Andal dinyatakan lengkap secara administrasi.
(2)

Jangka

waktu

penilaian

Andal

dan

RKL-RPL

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jangka
waktu perbaikan Andal dan RKL-RPL oleh Pemrakarsa
dan penilaian akhir Andal dan RKL-RPL oleh Tim Uji
Kelayakan

Lingkungan

Hidup

sesuai

kewenangan

tugasnya.
Pasal 52
(1)

Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak
rekomendasi hasil penilaian diterima, menetapkan:
a.

surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, jika
rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak
lingkungan hidup; atau

b.

surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup,
jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan
tidak layak lingkungan hidup.

(2)

Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atau surat
keputusan

ketidaklayakan

lingkungan

hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
kriteria:
a.

kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
dengan

rencana

tata
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perundang-undangan

yang

mengatur

terkait dengan pemanfaatan ruang;
b.

kesesuaian

rencana

usaha

dan/atau

kegiatan

dengan kebijakan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya
alam yang diatur dalam peraturan perundangundangan;
c.

rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu
kepentingan kepentingan pertahanan keamanan;

d.

prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat
penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial,
ekonomi,

budaya,

tata

ruang,

dan

kesehatan

masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi,
operasi,

dan

pasca

operasi

usaha

dan/atau

kegiatan;
e.

hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh
dampak penting sebagai satu kesatuan yang saling
terkait

dan

diketahui

saling

mempengaruhi

perimbangan

dampak

sehingga

penting

yang

bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
f.

kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait
yang bertanggung jawab dalam menanggulangi
dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari
usaha
dengan

dan/atau

kegiatan

pendekatan

yang

teknologi,

direncanakan
sosial,

dan

kelembagaan;
g.

rencana

usaha

mengganggu

dan/atau

nilai-nilai

sosial

kegiatan
atau

tidak

pandangan

masyarakat (emic view);
h.

rencana

usaha

mempengaruhi

dan/atau

kegiatan

tidak

dan/atau

mengganggu

akan
entitas

ekologis yang merupakan:
1.

entitas dan/atau spesies kunci (key species);

2.

memiliki

nilai

penting

secara

ekologis

secara

ekonomi

(ecological importance);
3.

memiliki

nilai

penting

(economic importance); dan/atau
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memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific
importance);

i.

rencana

usaha

dan/atau

kegiatan

tidak

menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi
usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
j.

tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung
lingkungan

hidup

dari

lokasi

rencana

usaha

dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
dimaksud.
(3)

Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan:
a.

bentuk Persetujuan Lingkungan;

b.

prasyarat

penerbitan

Perizinan

Berusaha

atau

Lingkungan

yang

Berusaha

atau

Persetujuan Pemerintah; dan
c.

kewajiban

pada

termuat

dalam

Persetujuan
Perizinan

Persetujuan Pemerintah.
(4)

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2);

(5)

Perizinan

Berusaha

sebagaimana
merupakan

atau

dimaksud
dasar

Persetujuan

pada

pelaksanaan

ayat

Pemerintah

(3)

huruf

pengawasan

b

Usaha

dan/atau Kegiatan;
(6)

Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diterbitkan dalam bentuk surat keputusan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

(7)

dalam

hal

Persetujuan

Pemerintah

sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak diterbitkan, pengawasan
pelaksanaan

kegiatan

dilakukan

berdasarkan

Persetujuan Lingkungan. (Link dengan Bab Pengawasan)
(8)

Surat

keputusan

kelayakan

lingkungan

hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling
sedikit memuat:
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dasar

ditetapkannya

lingkungan
penilaian

hidup,
Andal

keputusan

berupa

dan

kelayakan

rekomendasi

RKL-RPL

dari

hasil

Tim

Uji

Kelayakan Lingkungan Hidup;
b.

identitas Pemrakarsa sesuai dengan identitas yang
tertulis dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah, meliputi:
1.

nama usaha dan/atau kegiatan;

2.

jenis usaha dan/atau kegiatan;

3.

nama

jabatan

penanggung

jawab

usaha

dan/atau kegiatan;

c.

4.

alamat kantor; dan

5.

lokasi kegiatan;

lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan yang
disetujui untuk dilakukan, baik kegiatan utama
maupun

kegiatan

pendukung

sesuai

dengan

Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi
yang

membidangi

rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan;
d.

komitmen Persetujuan Teknis bagi pemenuhan
baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah
B3, dan analisis dampak lalu lintas yang paling
sedikit memuat:
1.

standar teknis baku mutu lingkungan hidup,
pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak
lalu lintas;

2.

standar sumber daya manusia terkait baku
mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah
B3, dan analisis dampak lalu lintas;

3.
e.

standar sistem managemen lingkungan.

persyaratan
komitmen
terkait

Pemrakarsa
Persetujuan

dengan

untuk

Teknis

lingkup

memenuhi

sebelum

Persetujuan

operasi
Teknis;

(tambahkan di penjelasan yang dikaitkan dengan
commisioning dan verifikasi oleh penerbit pertek )
f.

kewajiban Pemrakarsa, yang terdiri atas:
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memenuhi persyaratan, standar, dan baku
mutu

lingkungan

dan/atau

kriteria

baku

kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL
dan peraturan perundang-undangan;
2.

mematuhi ketentuan peraturan Perundangundangan

di

bidang

Perlindungan

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3.

memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis
pasca

verifikasi

pemenuhan

baku

mutu

lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan
analisis dampak lalu lintas;
4.

memenuhi

kewajiban

menyiapkan

Dana

Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
5.

menyampaikan

laporan

pelaksanaan

persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha
terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala
setiap 6 (enam) bulan sekali;
6.

mengajukan

permohonan

perubahan

Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan
untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau
Kegiatannya; dan
7.

memenuhi

kewajiban

melakukan

audit

lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk
memastikan
dalam

kewajiban

rangka

pengelolaan

dan

telah

dilaksanakan

pengakhiran

kewajiban

pemantauan

lingkungan

hidup;
8.

kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya
perlindungan

berdasarkan

dan

pengelolaan

kepentingan
lingkungan

hidup;
g.

hal-hal lain, yang meliputi:
1.

pengaturan
dikenakan

bahwa
sanksi

Pemrakarsa
administratif

ditemukan pelanggaran administratif;
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pengaturan bahwa Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah ini dapat dibatalkan
apabila

di

kemudian

hari

ditemukan

pelanggaran
3.

pengaturan

bahwa

Pemrakarsa

wajib

memberikan akses kepada pejabat pengawas
lingkungan

hidup

untuk

melakukan

pengawasan sesuai dengan kewenangan
4.

masa

berlaku

surat

keputusan

kelayakan

lingkungan hidup, yang menjelaskan bahwa
keputusan kelayakan lingkungan hidup ini
berlaku

selama

Usaha

dan/atau

Kegiatan

berlangsung sepanjang tidak ada perubahan
atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud; dan
5.

tanggal penetapan surat keputusan kelayakan
lingkungan hidup.

(9)

Surat

keputusan

ketidaklayakan

lingkungan

hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling
sedikit memuat:
a.

lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;

b.

dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan

c.

penetapan ketidaklayakan lingkungan; dan

d.

tanggal

penetapan

keputusan

ketidaklayakan

lingkungan hidup.
Pasal 53
(1)

Keputusan

kelayakan lingkungan hidup yang telah

diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
diumumkan

kepada

masyarakat

melalui

sistem

elektronik atau cara lainnya yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
(2)

Cara

lainnya

yang

ditetapkan

oleh

Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a.

media massa;

b.

pengumuman

pada

lokasi

Kegiatan;
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Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan

selambat-lambatnya

5

(lima)

hari

sejak

diterbitkan.
Pasal 54
Tata laksana penilaian Andal dan RKL-RPL, penyampaian
hasil penilaian akhir dan penetapan keputusan kelayakan
lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal
53 secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
Bagian Keempat
Penyusunan dan Pemeriksaan
Formulir UKL-UPL
Pasal 55
(1)

Formulir UKL-UPL diisi oleh Pemrakarsa pada tahap
perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan;

(2)

Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana
tata ruang;

(3)

Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
tidak sesuai dengan rencana tata ruang,
UKL-UPL

tidak

dapat

diperiksa

Formulir

dan

wajib

dikembalikan kepada Pemrakarsa.
Pasal 56
(1)

Penyusunan

formulir

UKL-UPL

dimulai

dengan

penyediaan data dan informasi berupa:
a.

deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan; dan

b.

Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau
Kegiatan,

pemenuhan

baku

mutu

lingkungan

hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak
lalu lintas yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang.

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 52 (2)

Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan
lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang
perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta
berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem,
dapat dilingkup dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL.

(3)

Pendekatan

penyusunan

Formulir

UKL-UPL

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan
oleh lebih dari 1 pemrakarsa terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1
(satu) Formulir UKL-UPL yang dapat digunakan untuk
penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah.
Pasal 57
(1)

Aparatur sipil negara

yang

bekerja

pada

instansi

lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota
dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
(2)

Dalam
provinsi,

hal

instansi

atau

Pemrakarsa,

lingkungan

kabupaten/kota
aparatur

sipil

hidup

Pusat,

bertindak

sebagai

negara

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKLUPL.
Pasal 58
(1)

Formulir

UKL-UPL

disusun

dalam

bentuk

standar

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
(2)

Pemerintah menyediakan Formulir UKL-UPL standar
untuk setiap jenis rencana Usaha dan/atau wajib UKLUPL;

(3)

Penyusunan

Formulir UKL-UPL standar

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
a.

kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
dengan

rencana

peraturan

tata

ruang

perundang-undangan

dan

ketentuan

yang

mengatur

terkait dengan pemanfaatan ruang;
b.

kesesuaian

rencana

usaha

dan/atau

kegiatan

dengan kebijakan di bidang perlindungan dan
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alam

yang

diatur

dalam

peraturan

perundangundangan;
c.

rencana

usaha

dan/atau

kegiatan

tidak

mengganggu kepentingan pertahanan keamanan;
d.

kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait
yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi
dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari
usaha

dan/atau

dengan

kegiatan

pendekatan

yang

teknologi,

direncanakan
sosial,

dan

kelembagaan;
e.

rencana

usaha

mengganggu

dan/atau

nilai-nilai

sosial

kegiatan
atau

tidak

pandangan

masyarakat (emic view);
f.

rencana

usaha

mempengaruhi

dan/atau

kegiatan

tidak

dan/atau

mengganggu

akan
entitas

ekologis yang merupakan:
1.

entitas dan/atau spesies kunci (key species);

2.

memiliki

nilai

penting

secara

ekologis

secara

ekonomi

(ecological importance);
3.

memiliki

nilai

penting

(economic importance); dan/atau
4.

memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific
importance).

g.

rencana

usaha

dan/atau

kegiatan

tidak

menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi
usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
h.

tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung
lingkungan

hidup

dari

lokasi

rencana

usaha

dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
dimaksud.
(4)

Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian yang membidangi sektor bidang Usaha
dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL;
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Penyusunan Formulir UKL-UPL standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Menteri.

(6)

Menteri memasukkan Formulir UKL-UPL standar yang
disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kedalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup;
(7)

Dalam hal Pemerintah belum menyediakan Formulir
UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemrakarsa menyusun Formulir UKL-UPL;

(8)

Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dalam bentuk format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 59

(2)

Pengisian Formulir UKL-UPL standar dilakukan dengan
cara mengisi informasi:
a.

identitas Pemrakarsa;

b.

deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;

c.

matrik dampak lingkungan yang akan terjadi;

d.

standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup;

e.

Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau
Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu lingkungan
hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak
lalu lintas yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang;

f.

kesanggupan

Pemrakarsa

untuk

mematuhi

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
Hidup; dan
g.
(3)

lampiran;

Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PKPLH);

(4)

Pedoman

pengisian

sebagaimana

dimaksud

Formulir
pada
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 60
(1)

Pemeriksaan

Formulir

UKL-UPL

standar

dilakukan

untuk:
a.

usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko menengah rendah;

b.

usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko menengah tinggi;

c.

usaha yang terindentifikasi sebagai usaha dengan
tingkat risiko tinggi; dan

d.

usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang
dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

(2)

Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi Pemrakarsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diajukan:
a.

melalui sistem Perizinan Berusaha elektronik setelah
mendapatkan Perizinan Berusaha komitmen dalam
hal Pemrakarsa dilakukan oleh Pelaku Usaha;

b.

melalui

sistem

informasi

dokumen

lingkungan,

dalam hal Pemrakarsa dilakukan oleh Instansi
Pemerintah.
(3)

Pengajuan Formulir

UKL-UPL standar untuk

usaha

dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b atau usaha dengan
tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari
setelah

sistem

Perizinan

Berusaha

elektronik

menerbitkan Perizinan Berusaha komitmen;
(4)

Formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat
risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b atau usaha dengan tingkat risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan usaha
dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh
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(1) huruf d diumumkan:
a.

melalui sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk
UKL-UPL standar yang diisi Pelaku Usaha;

b.

melalui
untuk

sistem

informasi

UKL-UPL

standar

dokumen
yang

lingkungan

diisi

Instansi

Pemerintah.
(5)

Untuk usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam waktu 5 (lima)
hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), masyarakat yang terkena dampak langsung
berhak menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan
terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan melalui
sistem informasi dokumen lingkungan;

(6)

Formulir

UKL-UPL

standar

yang

telah

diisi

dan

diumumkan oleh Pemrakarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diperiksa secara elektronik dan/atau
secara langsung oleh:
a.

Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
1. Perizinan

Berusaha

atau

Persetujuan

Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
2. berlokasi di lebih dari 1 (satu) wilayah daerah
provinsi; dan/atau
3. berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas)
mil laut

diukur dari garis pantai ke arah laut

lepas;
b.

gubernur, untuk usaha dan/atau kegiatan yang:
1. Perizinan

Berusaha

atau

Persetujuan

Pemerintah diterbitkan oleh pemerintah provinsi;
2. berlokasi lebih dari 1 (satu) wilayah daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
3. berlokasi

di

lintas

daerah

kabupaten/kota;

dan/atau
4. berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua
belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan;
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bupati/wali kota, untuk usaha dan/atau kegiatan
yang

Perizinan

Pemerintah

Berusaha

diterbitkan

atau
oleh

Persetujuan
pemerintah

kabupaten/kota.
(7)

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a,
dapat mendelegasikan pemeriksaan UKL-UPL standar
yang merupakan kewenangan Menteri kepada gubernur
atau

bupati/walikota

sesuai

peraturan

perundang-

undangan.
Pasal 61
(1)

Pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar untuk

usaha

dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dilakukan
secara otomatis melalui:
a.

sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk UKLUPL standar yang diisi Pelaku Usaha;

b.

sistem informasi dokumen lingkungan untuk UKLUPL standar yang diisi Instansi Pemerintah.

(2)

Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan:
a.

pengesahan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; atau

b.

penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

(3)

Pengesahan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis
melalui:
a.

sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk UKLUPL standar yang diisi Pelaku Usaha;

b.

sistem informasi dokumen lingkungan untuk UKLUPL standar yang diisi Instansi Pemerintah.
Pasal 62

1.

Pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar untuk usaha
dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b atau usaha
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dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c atau usaha dan/atau
kegiatan

yang

dilakukan

oleh

Instansi

Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d
dilakukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan.
2.

Sebelum

diperiksa,

Formulir

UKL-UPL

standar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi terlebih
dahulu terhadap:
a.

kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
dengan rencana tata ruang;

b.

Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dan pemenuhan terhadap baku mutu
lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan
analisis dampak lalu lintas yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang;

c.

kesesuaian isian Formulir UKL-UPL standar dengan
pedoman pengisian Formulir UKL-UPL;

3.

dalam

hal

berdasarkan

hasil

validasi,

terdapat

kekurangan yang harus diperbaiki, Pemrakarsa dapat
memperbaiki

Formulir

UKL-UPL

standar

setelah

berkonsultasi dengan instansi lingkungan hidup sesuai
dengan kewenanannya.
Pasal 63
(1)

Pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar untuk

usaha

dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b atau usaha
dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c atau usaha dan/atau
kegiatan

yang

dilakukan

oleh

Instansi

Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d
diperiksa oleh:
a.

Menteri dengan menugaskan direktur jenderal yang
membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL;

b.

gubernur
menugaskan

atau
kepala

bupati/wali
instansi

kota
yang

dengan

membidangi

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
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Pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan
standar-standar UKL-UPL.

(3)

Pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kesesuaian
standar-standar

pengelolaan

dan

pemantauan

lingkungan hidup dengan jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dan jenis dampak lingkungan yang terjadi.
(4)

Jangka waktu pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar
melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lama 3 (tiga) hari.

(5)

Dalam hal Pemerintah belum menyediakan Formulir
UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (2), Pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh
instansi lingkungan hidup dengan melibatkan:
a.

instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang bersangkutan;

b.

instansi

penerbit

pemenuhan

Persetujuan

baku

mutu

Teknis

lingkungan

bagi
hidup,

pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu
lintas; dan
c.

instansi

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintah di bidang penataan ruang;
(6)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan secara daring dan/atau pertemuan offline
tatap muka secara langsung;

(7)

Jangka

waktu

pemeriksaan

Formulir

UKL-UPL

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling
lama

5

(lima)

hari

setelah

Formulir

UKL-UPL

Formulir

UKL-UPL

disampaikan oleh Pemrakarsa.
Pasal 64
(1)

Dalam

hal

hasil

pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tidak terdapat
perbaikan Formulir UKL-UPL, dalam waktu paling lama

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 60 2 (dua) hari Menteri, gubernur atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya mengesahkan Pernyataan
Kesanggupan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

yang

disampaikan Pemrakarsa.
(2)

Dalam

hal

hasil

sebagaimana

pemeriksaan

dimaksud

dalam

Formulir
Pasal

63

UKL-UPL
terdapat

perbaikan Formulir UKL-UPL yang harus dilakukan,
Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menyampaikan rekomendasi perbaikan
kepada Pemrakarsa melalui sistem informasi dokumen
lingkungan hidup.
(3)

Pemrakarsa wajib melakukan perbaikan UKL-UPL dan
menyampaikan kembali kepada Menteri, gubernur atau
bupati/wali kota sesuai kewenangannya melalui sistem
informasi dokumen lingkungan paling lama 5 (lima) hari
sejak

diterimanya

notifikasi

rekomendasi

perbaikan

UKL-UPL.
(4)

Berdasarkan

perbaikan

Formulir

UKL-UPL

yang

disampaikan oleh Pemrakarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Menteri, gubernur atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menerbitkan pengesahan
Pernyataan

Kesanggupan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup.
(5)

Dalam hal:
1)

perbaikan

UKL-UPL

Pemrakarsa

telah

yang

melebihi

disampaikan
batas

oleh

waktu

yang

standar

yang

ditetapkan; atau
2)

perbaikan

tidak

sesuai

dengan

dipersyararatkan;
permohonan

pengesahan

Pernyataan

Kesanggupan

Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan
ke Pemrakarsa;
(6)

Penerbitan

pengesahan

Pernyataan

Kesanggupan

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak
perbaikan UKL-UPL diterima.
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Pelaksanaan

kewenangan

Kesanggupan

pengesahan

Pengelolaan

Pernyataan

Lingkungan

Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dilakukan oleh:
a.

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, untuk usaha
dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan
kewenangan Menteri;

b.

kepala instansi lingkungan hidup daerah provinsi,
untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL
yang merupakan kewenangan gubernur; atau

c.

kepala

instansi

lingkungan

hidup

daerah

kabupaten/kota, untuk usaha dan/atau kegiatan
wajib

UKL-UPL

yang

merupakan

kewenangan

bupati/wali kota.
Pasal 65
Pengesahan

Pernyataan

Kesanggupan

Pengelolaan

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
ayat (4), paling sedikit memuat:
a.

dasar

ditetapkannya

pengesahan

Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa
rekomendasi hasil pemeriksaan UKL-UPL.
b.

identitas Pemrakarsa, meliputi:
1.

nama usaha dan/atau kegiatan;

2.

jenis usaha dan/atau kegiatan;

3.

nama jabatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan

c.

4.

alamat kantor; dan

5.

lokasi kegiatan;

deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun
kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis
yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan;

d.

komitmen Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku
mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan
analisis dampak lalu lintas yang paling sedikit memuat:
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standar

teknis

baku

mutu

lingkungan

hidup,

pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu
lintas;
2.

standar sumber daya manusia terkait baku mutu
lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan
analisis dampak lalu lintas;

3.
e.

standar sistem managemen lingkungan.

persyaratan Pemrakarsa untuk memenuhi komitmen
Persetujuan

Teknis

sebelum operasi terkait dengan

lingkup Persetujuan Teknis;
f.

kewajiban Pemrakarsa, antara lain:
1.

memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu
lingkungan

dan/atau

kriteria

baku

kerusakan

lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan
perundang-undangan;
2.

mematuhi

Ketentuan

Peraturan

Perundang-

undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
3.

memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca
verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup,
pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu
lintas;

4.

memenuhi kewajiban menyiapkan Dana Jaminan
Pemulihan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

5.

menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan
dan

kewajiban

Perizinan

Berusaha

terkait

Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6
(enam) bulan sekali;
6.

mengajukan permohonan perubahan Persetujuan
Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan
perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya; dan

7.

kewajiban

lain

yang

gubernur,

atau

bupati/walikota

kewenangannya

ditetapkan

berdasarkan

oleh

Menteri,

sesuai

dengan

kepentingan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
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(1)

Pengesahan

Pernyataan

Lingkungan

Hidup

Kesanggupan

yang

Pengelolaan

disahkan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) merupakan:
a. bentuk Persetujuan Lingkungan;
b. prasyarat

penerbitan

Perizinan

Berusaha

atau

Persetujuan Pemerintah; dan
c.

persyaratan dan kewajiban aspek perlindungan dan
pengelolaan
bagian

lingkungan

yang

tidak

hidup

dan

terpisahkan

merupakan

dari

Perizinan

Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
(2)

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2);

(3)

Perizinan

Berusaha

sebagaimana
merupakan

atau

dimaksud
dasar

Persetujuan

pada

pelaksanaan

ayat

Pemerintah

(1)

huruf

pengawasan

b

Usaha

dan/atau Kegiatan;
(4)

Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterbitkan dalam bentuk surat keputusan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

(5)

dalam

hal

Persetujuan

Pemerintah

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, pengawasan
pelaksanaan

kegiatan

dilakukan

berdasarkan

Persetujuan Lingkungan.

Bagian Kelima
Pengisian SPPL
Pasal 67
(1)

SPPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan oleh
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha
(NIB).

(2)

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan oleh
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Pemerintah

dilakukan

melalui

pengisian

formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan
Pemerintah;
(3)

Format pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) termuat dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisah dari Peraturan Pemerintah ini;
Pasal 68

(1) Pengintegrasian

SPPL

kedalam

NIB

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan melalui
sistem Perizinan Berusaha elektronik.
(2) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat

(2)

dilakukan

di

sistem

informasi

dokumen

lingkungan hidup;
(3) Pengisian SPPL di sistem informasi dokumen lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui
pengisian:
a.

Kesanggupan
Peraturan

pemrakarsa

untuk

perundang-undangan

mematuhi
di

bidang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b.

Lokasi

rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai
dengan rencana tata ruang;
c.

Kewajiban dasar pengelolaan lingkungan hidup;

(4) Persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan secara otomatis di sistem informasi dokumen
lingkungan hidup.

Pasal 69
Formulir

SPPL

diperiksa

oleh

Menteri,

gubernur,

bupati/walikota sesuai dengan kewenangan penerbitan
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintahnya.

Bagian Keenam
Penyusun Amdal
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Pasal 70
(1)

Amdal disusun oleh penyusun yang memiliki sertifikat
kompetensi penyusun Amdal;

(2)

Sertifikat kompetensi Penyusun Amdal sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

diperoleh

melalui

sistem

sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;
(3)

Sistem

sertifikasi

kompetensi

penyusun

Amdal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Amdal yang ditunjuk
oleh Menteri
(4)

Sistem

sertifikasi

kompetensi

penyusun

Amdal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan:
a.

uji kompetensi; dan

b.

penerbitan sertifikat kompetensi.
Pasal 71

(1)

Lembaga

Sertifikasi

Kompetensi

Amdal

(LSK)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) wajib
memenuhi persyaratan:
a.

sistem manajemen mutu;

b.

penguji/penilai yang memiliki pengalaman paling
sedikit 10 (sepuluh) tahun di bidang penyusunan
dokumen Amdal;

c.

sistem

informasi

publik

yang

terkait

dengan

pelaksanaan uji kompetensi; dan
d.

mekanisme penanganan pengaduan dari pengguna
jasa dan publik.

(2)

Dalam

melaksanakan

sistem

sertifikasi

kompetensi

penyusun Amdal, LSK Amdal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib:
a.

menyediakan

basis

data

personil

penyusun

dokumen Amdal yang telah bersertifikat; dan
b.

melaporkan

pelaksanaan

kepada Menteri.
Pasal 72
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Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
ayat (4) huruf a diikuti oleh:
a.

calon

penyusun

dokumen

Amdal

yang

telah

menyelesaikan pelatihan kompetensi penyusunan
dokumen Amdal;
b.

calon penyusun dokumen Amdal yang memiliki
pengalaman

kerja

yang

dianggap

memiliki

kompetensi setara dengan yang dipersyaratkan;
atau
c.

pemilik sertifikat kompetensi yang telah habis masa
berlakunya.

(2)

Materi

uji

kompetensi

disusun

oleh

LSK

Amdal

berdasarkan standar kompetensi yang di atur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 73
(1)

Penerbitan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b dilakukan setelah
dinyatakan lulus uji kompetensi.

(2)

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

berlaku

selama

3

(tiga)

tahun

dan

dapat

diperpanjang.
Pasal 74
(1)

LSK Amdal melakukan evaluasi terhadap penyusun
Amdal yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

(2)

Evaluasi

sebagaimana

dilaksanakan

dimaksud

berdasarkan

pada

kriteria

ayat

(1)

pemeliharaan

sertifikat kompetensi dan mekanisme pengawasan.
(3)

Kriteria

pemeliharaan

sertifikat

kompetensi

dan

mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh LSK Amdal dengan persetujuan Menteri
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.
(4)

Biaya evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada LSK Amdal.
Pasal 75

(1)

Berdasarkan

hasil

evaluasi
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atau

mencabut

sertifikat

kompetensi

penyusun

dokumen Amdal apabila pemegang sertifikat:
a.

melakukan penjiplakan dan/atau pemalsuan data
dalam penyusunan dokumen Amdal; atau

b.

tidak memenuhi kriteria pemeliharaan sertifikat
kompetensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

74 ayat (3).
(2)

Pada kondisi pembekuan atau pencabutan sertifikat
kompetensi,

penyusun

dokumen

Amdal

dilarang

melakukan penyusunan dokumen Amdal.
(3)

Tata laksana pembekuan atau pencabutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata
laksana

pembekuan

dan

pencabutan

sertifikat

kompetensi penyusun dokumen Amdal.
(4)

Tata laksana pembekuan dan pencabutan sertifikat
kompetensi penyusun dokumen Amdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LSK Amdal
setelah mendapat persetujuan Menteri.

(5)

LSK Amdal menginformasikan kepada publik mengenai
pembekuan

dan

pencabutan

sertifikat

kompetensi

penyusun dokumen Amdal dan melaporkan kepada
Menteri.
Pasal 76
(1)

Biaya pelaksanaan pelatihan kompetensi dan sertifikasi
kompetensi dibebankan kepada peserta.

(2)

Biaya

registrasi

kompetensi

dibebankan

kepada

pemohon.
(3)

Standar biaya sertifikasi kompetensi ditetapkan oleh
LSK

Amdal

setelah

mendapat

pertimbangan

dari

Menteri.
(4)

Biaya registrasi kompetensi ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 77

(1)

Pelatihan kompetensi untuk calon penyusun dokumen
Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)
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a

dilaksanakan

oleh

Lembaga

Pelatihan

Kompetensi (LPK) yang teregistrasi.
(2)

Pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Menteri.

(3)

LPK Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyediakan informasi publik mengenai pelaksanaan
pelatihan kompetensi penyusun Amdal.
Pasal 78

(1)

LPK

Amdal

yang

telah

memenuhi

persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) wajib
melakukan registrasi kompetensi ke Menteri.
(2)

Menteri memberikan tanda registrasi kepada LPK Amdal
yang telah melakukan registrasi.

(3)

Persyaratan LPK Amdal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.

identitas LPK Amdal;

b.

penanggung jawab pelatihan kompetensi penyusun
Amdal; dan

c.
(4)

daftar pengajar tetap dan tidak tetap.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Lembaga
Pelatihan Kompetensi (LPK) diatur dalam Peraturan
Menteri.
Pasal 79

(1)

Penyusunan dokumen Amdal dilaksanakan oleh tim
penyusun yang ditetapkan oleh Pemrakarsa dengan
meminta bantuan kepada:
a.

tim penyusun Amdal Perorangan; atau

b.

lembaga

penyedia

jasa

penyusunan

(LPJP)

dokumen Amdal.
(2)

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

(3)

a.

ketua tim; dan

b.

anggota tim.

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang penyusun
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Amdal

yang

telah

memiliki

sertifikat

kompetensi, dengan paling sedikit 1 (satu) orang dengan
berkualifikasi sebagai ketua tim.
(4)

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melibatkan tenaga ahli sesuai dengan dampak
potensial

yang

diakibatkan

oleh

rencana

usaha

dan/atau kegiatan.
Pasal 80
(1)

Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat
(2) huruf a wajib memenuhi standar kompetensi untuk
kualifikasi ketua tim penyusun dokumen Amdal.

(2)

Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat
(2) huruf b wajib memenuhi standar kompetensi untuk
kualifikasi anggota tim penyusun dokumen Amdal.
Pasal 81

(1)

LPJP dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 ayat (1)

huruf b wajib memiliki persyaratan

yang meliputi:
a.

berbadan hukum;

b.

memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap
penyusun dokumen Amdal yang memiliki sertifikat
kompetensi dengan kualifikasi ketua tim penyusun
dokumen Amdal;

c.

memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap
penyusun dokumen Amdal yang memiliki sertifikat
kompetensi

dengan

kualifikasi

anggota

tim

penyusun dokumen Amdal;
d.

memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap
penyusun dokumen Amdal yang memiliki sertifikat
kompetensi penyusun dokumen Amdal dan seluruh
personil yang terlibat dalam penyusunan dokumen
Amdal yang dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum, termasuk dalam hal ketidakberpihakan;

e.

memiliki sistem manajemen mutu; dan

f.

melaksanakan

pengendalian

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

mutu

internal

- 70 terhadap

pelaksanaan

penyusunan

termasuk

menjaga

Amdal,

dokumen
prinsip

ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik
kepentingan.
(2)

LPJP dokumen Amdal yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan
registrasi kompetensi ke Menteri.

(3)

Menteri memberikan tanda registrasi kepada LPJP
dokumen Amdal yang telah melakukan registrasi.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan LPJP
dokumen Amdal diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 82

(1)

Menteri menyediakan informasi publik mengenai:
a.

registrasi LPK Amdal yang mencakup:
1.

nomor dan tanggal registrasi;

2.

identitas LPK Amdal;

3.

penanggung

jawab

pelatihan

kompetensi

penyusun Amdal; dan
4.
b.

daftar pengajar tetap dan tidak tetap.

registrasi LPJP dokumen Amdal mencakup:
1.

nomor dan tanggal registrasi;

2.

identitas LPJP dokumen Amdal;

3.

penanggung

jawab

teknis

pelaksanaan

penyusunan dokumen Amdal; dan
4.

daftar

penyusun

dokumen

Amdal

yang

memiliki sertifikat kompetensi dan ditugaskan
untuk

melakukan

penyusunan

dokumen

Amdal.
(2)

Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termuat dalam sistem informasi dokumen lingkungan
hidup.
Pasal 83

(1)

Menteri melakukan pembinaan terhadap:
a.

Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Amdal;

b.

Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK) Amdal; dan
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(2)

LPJP dokumen Amdal.

Pembinaan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

meliputi antara lain:
a.

bimbingan teknis Amdal dan UKL-UPL;

b.

penerapan norma,

standar, prosedur,

dan/atau

kriteria
c.

penyediaan informasi yang relevan dan mutakhir
kepada lembaga pelatihan kompetensi dan pengajar;
dan

d.

penyediaan panduan teknis yang memuat tatacara
dan penjelasan teknis penyusunan dokumen Amdal
Pasal 84

(1)

(2)

Menteri melakukan evaluasi terhadap:
a.

LSK Amdal;

b.

LPK Amdal; dan

c.

LPJP dokumen Amdal

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui inspeksi secara berkala dan sewaktu-waktu
terhadap LSK Amdal dan LPK Amdal dan LPJP dokumen
Amdal,

(3)

Dalam melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap
LPK Amdal sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1),

Menteri dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah
provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pasal 85
(1)

Berdasarkan
dalam

hasil

Pasal

84,

evaluasi
Menteri

sebagaimana
berwenang

dimaksud

membekukan

registrasi kompetensi terhadap:
a.

lembaga
Amdal

penyedia
yang

jasa

tidak

dapat

penyusunan
menjaga

dokumen

pemenuhan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
81 ayat (1);
b.

lembaga
Amdal

penyedia
yang

pemalsuan

jasa

melakukan

data

dalam

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

penyusunan

dokumen

penjiplakan

dan/atau

penyusunan

dokumen

- 72 Amdal; atau
c.

LPK Amdal yang tidak dapat menjaga pemenuhan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

(2)

Menteri

berwenang

mencabut

registrasi

kompetensi

LPJP dokumen Amdal atau LPK Amdal yang telah
dibekukan apabila setelah dibekukan lembaga penyedia
jasa penyusunan dokumen Amdal dan/atau LPK Amdal
tetap

tidak

memenuhi

ketentuan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c.
(3)

Pada kondisi pembekuan atau pencabutan registrasi
kompetensi,

LPK

Amdal

dilarang

melaksanakan

pelatihan kompetensi penyusun Amdal.
(4)

Pada kondisi pembekuan atau pencabutan registrasi
kompetensi,

LPJP

dokumen

Amdal

dilarang

untuk

melaksanakan penyusunan dokumen Amdal.
(5)

Menteri menginformasikan kepada publik mengenai
pembekuan

dan

pencabutan

registrasi

kompetensi

lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan
LPK Amdal.
Pasal 86
Biaya pembinaan dan evaluasi

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 83 dan Pasal 84 yang dilaksanakan oleh Menteri
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
Bagian Ketujuh
Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
Pasal 87
(1)

Dokumen

Amdal

merupakan

dasar

uji

kelayakan

lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau
kegiatan
(2)

Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
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Hidup
Pasal 88
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
Pasal 89
(1)

Menteri membentuk Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup.

(2)

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.

membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

b.

menyusun daftar kumpulan ahli bersertifikat;

c.

melakukan sertifikasi kompetensi penilai Amdal;

d.

menyediakan sistem informasi Uji Kelayakan yang
merupakan bagian dari sistem informasi dokumen
lingkungan hidup;

e.

melakukan pembinaan kepada Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup;

f.

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
uji kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup;

(3)

Struktur organisasi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.

ketua lembaga;

b.

wakil ketua;

c.

sekretaris lembaga;

d.

kepala divisi Lembaga Uji Kelayakan yang terdiri
dari;
1.

kepala divisi Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup;

2.

kepala

divisi

sertifikasi

dan

kapasitas

kompetensi;
3.

kepala divisi sistem informasi Uji Kelayakan;
dan
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kepala divisi monitoring dan evaluasi Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup;

e.
(4)

anggota.

Organisasi, personil dan fasilitas dukungan untuk
pelaksanaan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
ditetapkan oleh Menteri.

(5)

Menteri menunjuk pejabat Eselon I sebagai ketua
Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
Pasal 90

Pembentukan

Lembaga

Uji

Kelayakan

sesuai

dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Pasal 91
(1)

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup membentuk
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan
usulan:
a.

direktur jenderal yang membidangi Amdal, UKLUPL

dan

SPPL

untuk

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat;
b.

gubernur untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang berkedudukan di provinsi; dan/atau

c.

bupati/walikota
Lingkungan

untuk

Hidup

Tim

yang

Uji

Kelayakan

berkedudukan

di

kabupaten/kota.
(2)

Lisensi

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)

Kriteria pemenuhan persyaratan pembentukan Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

(4)

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

Lingkungan Hidup

(2),

Lembaga

membentuk

Tim

Uji

Kelayakan

Uji Kelayakan

Lingkungan Hidup dengan keputusan Menteri.
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Direktur jenderal yang membidangi Amdal, UKL-UPL
dan

SPPL,

gubernur,

bupati/walikota

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan lebih dari 1
(satu) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada
Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
Pasal 92
(1)

(2)

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berkedudukan:
a.

di pusat;

b.

di provinsi; dan

c.

di kabupaten/kota

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

yang

berkedudukan di pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a bertugas melakukan Uji Kelayakan
Amdal untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
(3)

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

yang

berkedudukan di provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b bertugas melakukan Uji Kelayakan
Amdal untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
(4)

Tim

Uji

Kelayakan

berkedudukan

di

Lingkungan

Hidup

kabupaten/kota

yang

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas melakukan Uji
Kelayakan
Kegiatan

Amdal
yang

untuk

merupakan

rencana

Usaha

kewenangan

dan/atau
pemerintah

kabupaten/kota.
Pasal 93
(1)

Atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat
(1), Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat
menambahkan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup dari unsur ahli bersertifikat untuk memperkuat
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang diusulkan;

(2)

Tambahan ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperoleh dari daftar kumpulan ahli
bersetifikat.
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Pasal 94
Terhadap Pemerintah Daerah yang tidak dapat memenuhi
kriteria pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup,
Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup membantu untuk
memenuhi kriteria pembentukan.
Pasal 95
(1)

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup membentuk
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adhoc dalam hal:
a.

instansi lingkungan hidup provinsi atau instansi
lingkungan

hidup

kabupaten/kota

bertindak

sebagai Pemrakarsa; dan
b.

penilaian terhadap suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan tertentu, dan/atau dampak lingkungan
yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau
kegiatan khusus yang bersifat sangat kompleks;

(2)

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

Adhoc

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas
usulan direktur jenderal yang membidangi Amdal, UKLUPL dan SPPL, gubernur atau bupati/walikota.
(3)

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

Adhoc

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan
bertugas untuk melakukan penilaian terhadap rencana
usaha

dan/atau

kegiatan

tertentu

sesuai

dengan

pengusulan pembentukannya.
Pasal 96
(1)

Pembiayaan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN).

(2)

Pembiayaan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang
berkedudukan

di

pusat

berasal

dari

Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN).
(3)

Pembiayaan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang
berkedudukan

di

provinsi

berasal

dari

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
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Pembiayaan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang
berkedudukan di kabupaten/kota berasal dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

(5)

Pembiayaan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adhoc
berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
(APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) sesuai dengan pengusulnya.
Pasal 97

(1)

(2)

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terdiri atas:
a.

Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

b.

Kepala Sekretariat Tim Uji Kelayakan; dan

c.

Anggota;

Ketua

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal
dijabat oleh pejabat eselon 3 yang menangani Amdal
atau pejabat eselon 3 atau pejabat fungsional tertentu
setara yang pernah berpengalaman 2 tahun menangani
Amdal dari pengusul.
(3)

Kepala sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal
dijabat oleh pejabat eselon 4 yang menangani Amdal
atau pejabat eselon 4 atau pejabat fungsional tertentu
setara yang pernah berpengalaman 2 tahun menangani
Amdal dari pengusul;

(4)

Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang
berkedudukan di pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari:
a.

paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat
dengan latar belakang keilmuan yang beragam
terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau
Kegiatan; dan

b.

unsur

Pemerintah

Pusat

yang

membidangi

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
(5)

Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang
berkedudukan

di

provinsi
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atas:
a.

paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat
dengan latar belakang keilmuan yang beragam
terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau
Kegiatan;

b.

unsur

Pemerintah

Pusat

yang

membidangi

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
dan/atau
c.

unsur

Pemerintah

Daerah

yang

membidangi

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
(6)

Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a dan ayat (5) huruf a dapat terdiri dari:
a.

ahli kualitas udara;

b.

ahli kualitas air;

c.

ahli kualitas tanah;

d.

ahli biodiversity;

e.

ahli kehutanan;

f.

ahli sosial;

g.

ahli kesehatan masyarakat;

h.

ahli transportasi;

i.

ahli geologi;

j.

ahli hidrogeologi;

k.

ahli hidrologi;

l.

ahli kelautan; atau

m.

ahli lain sesuai dengan dampak rencana Usaha
dan/atau Kegiatan;
Bagian Kedelapan

Sertifikasi Ahli Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
Pasal 98
(1)

Sertifikasi

ahli

bagi

anggota

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan Hidup dilakukan oleh Menteri melalui
Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
(2)

Sertifikasi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui uji kompetensi.
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Pasal 99
(1)

Setiap

orang

berhak

mengikuti

uji

kompetensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1);
(2)

Setiap

orang

yang

mengikuti

uji

kompetensi

sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki keahlian
sesuai keilmuan yang ditunjukkan dengan:
a.

latar belakang pendidikan minimal sarjana;

b.

memiliki sertifikat pelatihan sesuai keilmuannya;

c.

memiliki sertifikasi keahlian yang dikeluarkan
asosiasi keahlian;

d.

memiliki

pengalaman

sesuai

keilmuannya;

dan/atau
e.

memiliki tulisan ilmiah yang telah diterbitkan di
jurnal nasional atau internasional.

(3)

Setiap

orang

sebagaimana

yang

mengikuti

dimaksud

ayat

uji

(1)

kompetensi

wajib

memiliki

tanggung jawab hukum, administratif, sosial, moral dan
memiliki kapasitas keilmuan dan mampu menjaga
profesionalitas

dibidangnya,

menandatangani

pakta

serta

integritas

bersedia

sebagai

ahli

bersetifikat.
(4)

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk menguji ahli yang akan menjadi
anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memiliki
pemahaman yang memadai terkait dengan Amdal;

(5)

Tata laksana uji kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri;
Pasal 100

(1)

Menteri

sesuai

dengan

kewenangannya

berhak

menunjuk seorang ahli untuk menjadi ahli bersetifikat.
(2)

Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
berdasarkan pemeriksaan portofolio dari ahli tersebut.

(3)

Pemeriksaan portofolio sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berdasarkan:
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rekam jejak penilaian dokumen Amdal yang telah
dilakukan oleh Ahli tersebut;

b.

pengalaman sesuai keilmuannya;

c.

tulisan

ilmiah

dari

ahli

tersebut

yang

telah

diterbitkan di jurnal nasional atau internasional;
dan/atau
d.
(4)

rekomendasi dari asosiasi keahlian.

Berdasarkan

pemeriksaan

portofolio

sebagaimana

dimaksud ayat (3), Menteri menerbitkan sertifikasi Ahli.
(5)

Tata

laksana

pemeriksaan

portofolio

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri
Pasal 101
(1)

Daftar kumpulan ahli bersertifikat yang dibentuk oleh
Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b.

(2)

Ahli

bersertifikat

yang

terhimpun

dalam

daftar

kumpulan ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan sebagai anggota
Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

yang

berkedudukan di provinsi atau kabupaten/kota yang
diusulkan

oleh

gubernur

atau

bupati/walikota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b
dan c;
(3)

ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang

terhimpun

dalam

daftar

kumpulan

ahli

bersertifikat, dapat dilibatkan oleh Tim Uji Kelayakan
Hidup yang berkedudukan di pusat, provinsi, atau
kabupaten/kota
Formulir

sebagai

Kerangka

Acuan

ahli

pada

pemeriksaan

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 43 dan pada penilaian Andal, dan RKL-RPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
Bagian Kesembilan
Tugas Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
Pasal 102
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Tim

Uji

Kelayakan

berkedudukan

di

Lingkungan

Hidup

bertugas

melakukan

pusat

yang
Uji

Kelayakan dokumen Amdal untuk jenis rencana usaha
dan/atau kegiatan:
a.

yang

Perizinan

Berusaha

atau

Persetujuan

Pemerintahnya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
b.

berlokasi di:
1.

lebih dari 1 (satu) provinsi;

2.

lintas provinsi

3.

wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
dan/atau

(2)

Tim

Uji

Kelayakan

berkedudukan

di

Lingkungan

Provinsi

bertugas

Hidup

yang

melakukan

Uji

Kelayakan dokumen Amdal untuk jenis rencana usaha
dan/atau kegiatan
a.

yang

Perizinan

Pemerintahnya

Berusaha

atau

Persetujuan

diterbitkan

oleh

pemerintah

provinsi;
b.

berlokasi di:

1.

lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota

2.

lintas kabupaten/kota; dan/atau

3.

wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;

yang

Perizinan

Berusaha

atau

Persetujuan

Pemerintahnya diterbitkan oleh pemerintah provinsi.
(3)

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

yang

berkedudukan di kabupaten/kota bertugas melakukan
Uji Kelayakan dokumen Amdal untuk jenis rencana
usaha dan/atau kegiatan:
a.

yang

Perizinan

Pemerintahnya

Berusaha

atau

Persetujuan

diterbitkan

oleh

pemerintah

kabupaten/kota; dan/atau
b.
(4)

berlokasi di 1 (satu) kabupaten/kota.

Menteri

dapat

Lingkungan

menugaskan

Hidup

yang

Tim

Uji

berkedudukan

Kelayakan
di

Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tim Uji
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Lingkungan

Hidup

kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melakukan
Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

yang

Perizinan

Berusaha atau Persetujuan Pemerintahnya diterbitkan
oleh Pemerintah Pusat.
(5)

Gubernur atau bupati/walikota dapat meminta bantuan
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pusat untuk
melakukan

Uji

Kelayakan

Lingkungan

Hidup

yang

Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintahnya
diterbitkan

oleh

gubernur

atau

bupati/walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat
(3) huruf a.
Pasal 103
(1) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang
penyusunan

Amdalnya

menggunakan

pendekatan

terpadu atau kawasan, kewenangan pelaksanaan Uji
Kelayakan berada pada penerbit Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah;
(2) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang
penyusunan

Amdalnya

menggunakan

pendekatan

terpadu atau kawasan serta memiliki lebih dari 1 (satu)
Perizinan

Berusaha

atau

Persetujuan

Pemerintah

dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah berada di:
a. pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
b. pusat, dan provinsi; atau
c. pusat, dan kabupaten/kota;
Uji Kelayakan dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat.
(3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang
penyusunan

Amdalnya

menggunakan

pendekatan

terpadu atau kawasan serta memiliki lebih dari 1 (satu)
Perizinan

Berusaha

atau

Persetujuan

Pemerintah

dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah berada di provinsi dan
kabupaten/kota, Uji Kelayakan dilakukan oleh Tim Uji
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provinsi.
Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan DELH atau DPLH
Pasal 104
(1)

Pengenaan

DELH

atau

DPLH

wajib

disusun

oleh

Pemrakarsa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
memenuhi kiriteria:
a.

telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;

b.

lokasi

usaha

dan/atau

kegiatan

sesuai

dengan

rencana tata ruang; dan
c.

tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau
memilikidokumen lingkungan hidup tetapi dokumen
lingkungan hidup tidak sesuai ketentuan peraturan;

(2)

Pengenaan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan:
a.

melalui
paksaan

penerapan

sanksi

pemerintah

dan/atau

dari

administratif
Menteri,

bupati/walikota

berupa

gubernur,

sesuai

dengan

kewenangannya untuk Pelaku Usaha; atau
b.

melalui perintah dari Menteri, gubernur, dan/atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk
Instansi Pemerintah.
Pasal 105

(1)

Berdasarkan

penerapan

sanksi

administratif

berupa

paksaan pemerintah atau perintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 104 ayat (2), Pemrakarsa menyusun DELH
atau DPLH;
(2)

DELH atau DPLH
dimaksud

pada

yang telah disusun sebagaimana

ayat

(1)

diajukan

kepada

Menteri,

gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
melalui sistem informasi dokumen lingkungan;
(3)

Selain pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemrakarsa

wajib

melakukan

pengumuman

masyarakat terkena dampak langsung;
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Pengumuman

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3)

disampaikan melalui:

(5)

a.

media massa; dan/atau

b.

pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Masyarakat

terkena

dampak

langsung

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 5 (lima) hari
kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat

(4),

berhak

mengajukan

saran,

pendapat,

dan

tanggapan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan.
Pasal 106
(1)

Penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH dilakukan oleh
instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya melalui
sistem informasi dokumen lingkungan;

(2)

Kewenangan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH
sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan penerbitan
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintahnya;

(3)

Berdasarkan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur,
bupati/walikota

sesuai

dengan

kewenangannya

menerbitkan Persetujuan DELH atau Persetujuan DPLH;
(4)

Persetujuan DELH atau Persetujuan DPLH sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dipersamakan dengan Persetujuan
Lingkungan

yang

digunakan

sebagai

prasyarat

dan

termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah.
(5)

Ketentuan lebih lanjut terkait tata laksana penyusunan,
penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH di atur Lampiran
V yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
pemerintah ini.
Bagian Sebelas
Perubahan Persetujuan Lingkungan
Pasal 107

(1)

Persetujuan Lingkungan wajib dilakukan perubahan
apabila

Usaha

dan/atau
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Hidup

atau telah disahkan Penyataan Kesanggupan

Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk
dilakukan perubahan.
(2)

Perubahan

Usaha

dan/atau

Kegiatan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi
yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;

b.

penambahan kapasitas produksi;

c.

perubahan bahan baku dan/atau bahan penolong
yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;

d.

perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi
lingkungan;

e.

perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;

f.

perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau
Kegiatan;

g.

perubahan

waktu

atau

durasi

operasi

Usaha

dan/atau Kegiatan;
h.

Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang
belum tercakup di dalam Persetujuan Lingkungan;

i.

terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang
ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau

j.

terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat
mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat
lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau
Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

k.

Perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
diakibatkan

perubahan

Persetujuan

Teknis

sehingga melebihi dari Persetujuan Teknis awalnya.
l.

tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkannya

Surat

Lingkungan Hidup

Keputusan

Kelayakan

atau pengesahan Penyataan

Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
m.

perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
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perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha
dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan
dan/atau

penggabungan

baik

sebagian

atau

seluruhnya;
o.

perubahan

nama

penanggung

jawab

Usaha

dan/atau Kegiatan;
p.

perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis
kegiatan;

q.

perubahan wilayah administrasi pemerintahan;

r.

perubahan

pengelolaan

dan

pemantauan

lingkungan hidup;
s.

sertifikat layak operasi usaha dan/atau Kegiatan
yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang
dimiliki.

t.

penciutan/pengurangan kegiatan dan/atau luas
areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau

u.

terdapat

perubahan

dampak

dan/atau

risiko

lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis
risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan
hidup yang diwajibkan
(3)

Perubahan

Persetujuan

Lingkungan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dilakukannya
perubahan

Perizinan

Berusaha

atau

Persetujuan

Pemerintah.
Pasal 108
(1)

Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah memperoleh
Persetujuan Lingkungan direncanakan untuk dilakukan
perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat
(1),

Pemrakarsa

mengajukan

permohonan

arahan

perubahan Persetujuan Lingkungan kepada Menteri,
gubernur

atau

bupati/walikota

sesuai

dengan

kewenangannya.
(2)

Pengajuan permohonan arahan perubahan Persetujuan
Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilengkapi dengan penyajian informasi lingkungan.
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Permohonan arahan perubahan Persetujuan Lingkungan
sebagaimana
Pemrakarsa

dimaksud
ke

pada

dalam

ayat

sistem

(1),

diupload

informasi

dokumen

lingkungan hidup.
(4)

Format penyajian informasi lingkungan sebagaimana
dimaksud ayat (2) yang tercantum dalam Lampiran V
yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 109
(1)

Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya

melakukan

evaluasi

terhadap

permohonan arahan perubahan Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.
(2)

Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya menugaskan:
a.

pejabat instansi lingkungan hidup pusat;

b.

kepala instansi lingkungan hidup daerah provinsi,
atau

c.

kepala

instansi

lingkungan

hidup

daerah

kabupaten/kota.
(3)

Pelaksanaan evaluasi oleh pejabat lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
dengan melibatkan tenaga ahli/pakar;

(4)

Pejabat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), sesuai dengan kewenangannya memberikan
arahan

tindak

lanjut

perubahan

Persetujuan

Lingkungan kepada Pemrakarsa.
Pasal 110
(1)

Perubahan

Persetujuan

Lingkungan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dilakukan melalui:
a.

perubahan

Persetujuan

Lingkungan

dengan

kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup
baru; atau
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perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai
kewajiban menyusun dokumen lingkungan baru;

(2)

perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban
menyusun

dokumen

lingkungan

hidup

baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku
untuk

perubahan

Usaha

dan/atau

Kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf l;
(3)

perubahan

Persetujuan

Lingkungan

tanpa

disertai

kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku
untuk

perubahan

Usaha

dan/atau

Kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf
m sampai dengan huruf u;
Pasal 111
(1)

Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban
menyusun

dokumen

lingkungan

hidup

baru

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf
a dilakukan melalui:
a.

perubahan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan
dan Uji Kelayakan Amdal baru;

b.

perubahan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan
dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL; atau

c.

perubahan pengesahan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kewajiban
melakukan penyusunan dan pemeriksaan Formulir
UKL-UPL standar baru;

(2)

Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang
dilakukan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha
dan/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib
memiliki Amdal, perubahan Persetujuan Lingkungan
dilakukan melalui penyusunan dan Uji Kelayakan Amdal
baru;

(3)

Perubahan

Persetujuan

Lingkungan

tanpa

disertai

kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru
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b dilakukan melalui:
a.

hanya

melalui

Kelayakan

perubahan

Lingkungan

Surat

Hidup

atau

Keputusan
perubahan

pengesahan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 ayat (2) huruf m, n, o, p, dan q; dan/atau
b.

melalui perubahan Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau perubahan pengesahan
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang disertai perubahan pengelolaan dan
pemantauan

lingkungan

hidup

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf r, s, t dan
u.
(4)

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
yang memerlukan Persetujuan Teknis, didasarkan atas
Perubahan Persetujuan Teknis.
Pasal 112

(1)

Dokumen Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 ayat (1) huruf a disusun sesuai pedoman
penyusunan Amdal yang tercantum dalam Lampiran II
yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan Pemerintah ini.
(2)

Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b terdiri atas:

(3)

a.

addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;

b.

addendum Andal dan RKL-RPL tipe B; dan

c.

addendum Andal dan RKL-RPL tipe C.

Dokumen

addendum

Andal

dan

RKL-RPL

tipe

A

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun
dengan muatan:
a.

pendahuluan;

b.

deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c.

deskripsi rona lingkungan hidup;
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evaluasi kegiatan eksisting dan pemilihan DPH yang
sesuai

dengan

perubahan

Usaha

dan/atau

Kegiatan;

(4)

e.

prakiraan dan evaluasi dampak lingkungan;

f.

RKL-RPL;

g.

daftar pustaka;

h.

lampiran.

Dokumen

addendum

Andal

dan

RKL-RPL

tipe

B

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun
dengan muatan:
a.

pendahuluan;

b.

deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c.

deskripsi rona lingkungan hidup;

d.

evaluasi

kegiatan

eksisting

dan

identifikasi

komponen lingkungan yang terkena dampak;

(5)

e.

RKL-RPL;

f.

daftar pustaka; dan

g.

lampiran

Dokumen

addendum

Andal

dan

RKL-RPL

tipe

C

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun
dengan muatan:

(6)

a.

pendahuluan;

b.

deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

c.

RKL-RPL;

d.

daftar pustaka; dan

e.

lampiran.

Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), disusun
sesuai pedoman penyusunan addendum Andal dan RKLRPL

yang

tercantum

dalam

Lampiran

IV

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
(7)

Dokumen UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 ayat (1) huruf c disusun sesuai pedoman
penyusunan UKL-UPL yang tercantum dalam Lampiran
III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
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Pasal 113
Uji Kelayakan Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pedoman
penilaian Amdal yang tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan

bagian

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan

Pemerintah ini.

Pasal 114
(1)

Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud dalam 111 ayat (1) huruf b dilakukan dengan
tahapan:
a.

penerimaan dan penilaian permohonan perubahaan
Persetujuan Lingkungan, addendum Andal dan
RKL-RPL secara administratif;

b.

penilaian addendum Andal dan RKL-RPL dilakukan
oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan

c.

penyampaian
lingkungan

kelayakan
hidup

atau

berdasarkan

ketidaklayakan
hasil

penilaian

addendum Andal dan RKL-RPL;
(2)

Penerimaan

dan

penilaian

permohonan

secara

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a berupa:
a.

Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau
Kegiatan,

pemenuhan

baku

mutu

lingkungan

hidup, pengelolaan limbah B3, dan/atau analisis
dampak lalu lintas yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang;
b.

keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia
jasa penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan
Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal;

c.

keabsahan

tanda

bukti

sertifikasi

kompetensi

penyusunan Amdal; dan
d.

kesesuaian sistematika Addendum Andal dan RKLRPL

dengan

pedoman
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Lampiran

V

Yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(3)

Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim Uji
Kelayakan Lingkungan;

(4)

Dalam melakukan penilaian addendum Andal dan RKLRPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
a.

untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe A Tim Uji
Kelayakan

Lingkungan

Hidup

melibatkan

perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat( 8);
b.

untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe B Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan;
1.

instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan
Teknis

terkait

Kegiatan,

dan

rencana

Usaha

pemenuhan

dan/atau

baku

mutu

lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan
analisis dampak lalu lintas; dan
2.

instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota yang
terkait

dengan

rencana

usaha

dan/atau

kegiatan, dan/atau dampak usaha dan/atau
kegiatan
c.

untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe C Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan instansi
teknis yang menerbitkan Persetujuan Teknis, dalam
hal

terdapat

pemantauan

perubahan

lingkungan

pengelolaan

hidup

serta

dan

terdapat

Persetujuan Teknis uji kelayakan.
(5)

Jangka waktu penilaian addendum Andal dan RKL-RPL
sampai

dengan

disampaikannya

rekomendasi

hasil

penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama:
a.

50 (lima puluh) hari terhitung sejak

addendum

Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi;
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30 (tiga puluh) hari terhitung sejak addendum
Andal dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi; dan

c.

15 (lima belas) hari terhitung sejak addendum
Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan
lengkap secara administrasi.
Pasal 115

(1)

Berdasarkan hasil penilaian addendum Andal dan RKLRPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Menteri,
gubernur,

atau

bupati/wali

kota

sesuai

dengan

kewenangannya menerbitkan:
a.

perubahan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup, jika perubahan rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau

b.

keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika
perubahan

rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
(2)

Jangka waktu penerbitan perubahan Surat Keputusan
Kelayakan

Lingkungan

Persetujuan

Hidup

Lingkungan

dan

atau

perubahan

ketidaklayakan

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak
rekomendasi

hasil

ketidaklayakan

penilaian

lingkungan

kelayakan
hidup

atau

diterbitkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)

perubahan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
prasyarat

penerbitan

Perizinan

Berusaha

atau

Persetujuan Pemerintah
Pasal 116
(1)

Dokumen

Formulir

UKL-UPL

baru

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c disusun
sesuai pedoman penyusunan Amdal yang tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
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Pemeriksaan

Formulir UKL-UPL baru sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c dilakukan
berdasarkan pedoman penilaian Amdal yang tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini,
Pasal 117
(1)

Pemeriksaan Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa
disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1)
huruf b melalui tahapan:
a.

penerimaan

dan

pemeriksaan

permohonan

perubahaan Persetujuan Lingkungan dan laporan
perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup secara administratif;
b.

pemeriksaan laporan perubahan pemantauan dan
pengelolaan

lingkungan

hidup

secara

teknis;

dan/atau
c.
(2)

pemeriksaan perubahan Persetujuan Teknis;

Pemeriksaan

laporan

pemantauan

perubahan

lingkungan

pengelolaan

hidup

secara

dan
teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
pemeriksaan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling lama 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan
lengkap secara administratif.
(3)

Berdasarkan

hasil

pemeriksaan

laporan

perubahan

pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup secara
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri,
gubernur,

atau

kewenangannya

bupati/walikota
menerbitkan

sesuai

dengan

perubahan

Persetujuan

perubahan

Persetujuan

Lingkungan.
(4)

Jangka

waktu

penerbitan

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya hasil pemeriksaan laporan perubahan
pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup secara
teknis.
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perubahan

Persetujuan

Lingkungan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menjadi prasyarat penerbitan
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 118
Tata

laksana

perubahan

Persetujuan

Lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 115,

Pasal

116 dan Pasal 117 tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan

bagian

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan

Pemerintah ini.

Bagian Dua Belas
Bantuan Pemerintah terhadap UMK
Pasal 119
(1)

Pemerintah

Pusat dan pemerintah daerah membantu

penyusunan Amdal

bagi Usaha dan/atau kegiatan

Usaha

Kecil

Mikro

dan

yang

berdampak

penting

terhadap lingkungan hidup.
(2)

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

berupa

fasilitasi,

biaya,

dan/atau

penyusunan Amdal.
(3)

Penyusunan Amdal bagi Usaha dan/atau Kegiatan
Usaha Mikro dan Kecil

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibantu oleh instansi yang membidangi Usaha
dan/atau Kegiatan.
(4)

Dalam

hal Usaha dan/atau Kegiatan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan
atau pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang
membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan
Amdal atau UKL- UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan
yang direncanakan, dilakukan
membidangi

oleh

instansi

yang

Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat

dominan.
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Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha
Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 120

(1)

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 119 ayat (1) yang kewenangan penilaian
Amdalnya berada di Pemerintah Pusat, pembiayaannya
bersumber dari APBN;

(2)

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 119 ayat (1) yang kewenangan penilaian
Amdalnya berada di Pemerintah Daerah Provinsi atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pembiayaannya
bersumber dari APBN dan/atau APBD;
Bagian Tiga Belas
Pendanaan Persetujuan Lingkungan
Pasal 121

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh
Pemrakarsa.
Pasal 122
(1)

Pendanaan operasional kegiatan Lembaga Uji Kelayakan
Lingkungan

Hidup

dibebankan

pada

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
(2)

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan

Hidup

yang

berkedudukan

di

pusat

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN);
(3)

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan

Hidup

yang

berkedudukan

di

provinsi

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) provinsi;
(4)

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan

Hidup

yang
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dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota;
Pasal 123
(1)

Pendanaan operasional kegiatan Lembaga Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
122 ayat (1) mencakup:
a.

Pembiayaan

honorarium

bagi

Lembaga

Uji

Kelayakan Lingkungan Hidup
b.

Pembiayaan

pembentukan

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan Hidup;
c.

Pembiayaan pembentukan daftar kumpulan ahli
bersertifikat;

d.

pembiayaan pembinaan kepada Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup;

e.

pembiayaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
uji kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup.

(2)

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
122 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mencakup:
a.

Pembiayaan honorarium bagi anggota
Kelayakan

Lingkungan

Hidup

dari

Tim Uji

unsur

ahli

bersertifikat; dan
b.

c.

biaya administrasi persuratan antara lain:
1.

penggandaan surat undangan;

2.

pengiriman dokumen Amdal ;

3.

pengiriman surat undangan;

4.

pengadaan surat keputusan;

5.

pengiriman surat keputusan; dan

6.

pemeliharaan dokumentasi;

biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas
hasil perbaikan dokumen Amdal oleh Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup.
Pasal 124
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Pendanaan operasional pemeriksaan Formulir UKL-UPL
di instansi lingkungan hidup pusat dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

(2)

Pendanaan operasional pemeriksaan Formulir UKL-UPL
di instansi lingkungan hidup provinsi dibebankan pada
Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(APBD)

provinsi;
(3)

Pendanaan operasional pemeriksaan Formulir UKL-UPL
di

instansi

lingkungan

hidup

kabupaten/kota

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) kabupaten/kota;
Pasal 125
Pendanaan

operasional

pemeriksaan

Formulir

UKL-UPL

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 mencakup:
a.

Pembayaran

honorarium

bagi

anggota

selain

dari

instansi lingkungan hidup yang berwenang;
b.

c.

biaya administrasi persuratan antara lain:
1.

penggandaan surat undangan;

2.

pengiriman formulir UKL-UPL;

3.

pengiriman surat undangan; dan

4.

pengadaan surat keputusan;

5.

pengiriman surat keputusan; dan

6.

pemeliharaan dokumentasi;

biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil
perbaikan Formulir UKL-UPL oleh instansi lingkungan
hidup;
Pasal 126

Biaya pelaksanaan rapat Uji Kelayakan Amdal oleh Tim Uji
Kelayakan

Lingkungan

Hidup

dan

rapat

pemeriksaan

formulir UKL-UPL oleh instansi lingkungan hidup dibebankan
kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Pasal 127
(1)

Biaya rapat Uji Kelayakan Amdal oleh Tim Uji Kelayakan
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, mencakup
komponen biaya untuk Uji Kelayakan Amdal yang
meliputi:
a.

Honorarium rapat:
1.

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan

2.

peserta

undangan

rapat

uji

kelayakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(8);
b.

penggandaan

dokumen

Amdal

dalam

kegiatan

persiapan rapat Uji Kelayakan;
c.

Pelaksanaan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup, yang meliputi:
1.

biaya penyelenggaraan rapat;

2.

biaya transportasi lokal Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup dan peserta undangan rapat
uji kelayakan bagi yang berdomisili di dalam
kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;

3.

biaya

transportasi

Tim

Uji

Kelayakan

Lingkungan Hidup dan peserta undangan rapat
uji

kelayakan

dari

luar

kota

ke

lokasi

dilaksanakannya rapat;
4.

biaya akomodasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup

dan

kelayakan

peserta
dari

undangan

luar

kota

rapat
ke

uji

lokasi

dilaksanakannya rapat; dan
5.

uang harian Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup

dan

peserta

undangan

rapat

uji

kelayakan;
d.

penggandaan dokumen Amdal final pada tahap
pasca rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

(2)

Ketua Lembaga Uji Kelayakan menetapkan satuan biaya
rapat Uji Kelayakan Amdal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3)

Biaya pemeriksaan formulir UKL-UPL yang dibebankan
kepada Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
126, mencakup komponen biaya untuk pemeriksaan
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UKL-UPL

dan

penerbitan

Persetujuan

Lingkungan yang meliputi:
a.

Honorarium rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL;

b.

penggandaan

Formulir

UKL-UPL

pada

tahap

persiapan rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL:
c.

pelaksanaan rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL,
jika diperlukan koordinasi antara lain:
1.

biaya penyelenggaraan rapat;

2.

biaya transportasi lokal peserta rapat bagi yang
berdomisili

di

dalam

kota

ke

lokasi

dilaksanakannya rapat;
3.

biaya transportasi perserta rapat dari luar kota
ke lokasi dilaksanakannya rapat;

4.

biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota
lokasi dilaksanakannya rapat; dan

5.

uang harian peserta rapat;

6.

penggandaan formulir UKL-UPL yang
disetujui

pada

tahap

pasca

telah

pemeriksaan

formulir UKL-UPL.
(4)

Direktur jenderal yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan
SPPL,

kepala instansi lingkungan hidup

kabupaten/kota

menetapkan

satuan

provinsi,

biaya

rapat

pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).
Pasal 128
Pembiayaan untuk sertifikasi ahli dan sertifikasi penyusun
Amdal dibebankan kepada pemohon.
Bagian Empat Belas
Integrasi Izin PPLH dan ANDALALIN
Ke dalam Amdal dan UKL-UPL
Pasal 129
Persetujuan

Teknis

terkait

pemenuhan

baku

mutu

lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis
dampak lalu lintas dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.
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(1)

Persetujuan Teknis terkait baku mutu lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 terdiri atas:
a.

baku

mutu

air

limbah

yang

dibuang

ke

air

permukaan;
b.

baku mutu air limbah untuk pemanfaatan air
limbah;

(2)

c.

baku mutu air limbah yang dibuang secara injeksi;

d.

baku mutu emisi; dan

e.

baku mutu air limbah yang dibuang ke laut;

Persetujuan Teknis terkait pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 129 terdiri atas:
a.

pengumpulan

limbah

bahan

berbahaya

dan

beracun;
b.

pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;

c.

pengolah limbah bahan berbahaya dan beracun;
dan

d.
(3)

penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;

Persetujuan Teknis terkait analisis dampak lalu lintas
sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

127

berupa

rekomendasi dan rencana penanganan dampak lalu
lintas.
(4)

Persetujuan Teknis terkait analisis dampak lalu lintas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai
peraturan perundang-undangan.
Pasal 131

Persetujuan Teknis diterbitkan oleh instansi yang berwenang
berdasarkan:
a. standar yang diintegrasikan ke dalam sistem informasi
dokumen lingkungan hidup; atau
b. hasil kajian.
Pasal 132
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Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal
131:
a. dimasukkan dalam standar UKL-UPL;
b. dilakukan kajian atas dampak lingkungan yang
ditimbulkan pada penilaian Andal, RKL-RPL oleh Tim
Uji Kelayakan

(2)

Dalam

hal

berdasarkan

hasil

kajian

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat dampak
lingkungan yang tidak dapat dikelola, Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup

mengembalikan Persetujuan Teknis

melalui Pemrakarsa kepada instansi berwenang yang
menerbitkan

Persetujuan

Teknis

untuk

dilakukan

perubahan.
(3)

Persyaratan dan kewajiban dalam Persetujuan Teknis
termuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
atau pengesahan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

(4)

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
muatan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah.
Pasal 133

Muatan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
berupa

pemenuhan

komitmen

Persetujuan

Teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (8) huruf e atau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e menjadi
dasar

instansi

melakukan

berwenang

verifikasi

penerbit

dalam

rangka

Persetujuan
penerbitan

Teknis
surat

kelayakan operasional.
Bagian Lima Belas
Pelaksanaan RKL-RPL Rinci
Pasal 134
(1)

Pelaksanaan RKL-RPL Rinci oleh Pelaku Usaha di dalam
kawasan

merupakan

bagian

Persetujuan Lingkungan.
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Pelaksanaan RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui Pengawasan Lingkungan
Hidup

atas

pelaksanaan

Persetujuan

Lingkungan

pengelola kawasan.
Pasal 135
(1)

Lingkup Persetujuan Lingkungan pengelola kawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 meliputi usaha
dan/atau

kegiatan

milik

Pelaku

Usaha

yang

diselenggarakan di dalam kawasan.
(2)

Dalam hal terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan
oleh

tenant,

pengelola

kawasan

wajib

melakukan

perubahan Persetujuan Lingkungan.
(3)

Dalam hal Pelaku Usaha di kawasan yang telah lebih
dahulu memiliki Persetujuan Lingkungan, pengelola
kawasan wajib melakukan penggabungan (integrasi) dan
pemadanan

(sinkronisasi)

Persetujuan

Lingkungan

Pelaku Usaha dalam Persetujuan Lingkungan Pengelola
Kawasan.
Pasal 136
(1)

Pelaku Usaha yang berada di kawasan wajib menyusun
RKL-RPL Rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan
pengelola kawasan.

(2)

RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib diperiksa dan disetujui terlebih dahulu oleh
pengelola kawasan.

(3)

Pemeriksaan dan persetujuan RKL-RPL Rinci oleh
pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang- undangan.
(4)

Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Persetujuan
Lingkungan, Pelaku Usaha wajib melaporkan kepada
pengelola kawasan untuk dilakukan penggabungan
(integrasi) dan pemadanan (sinkronisasi) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3).

BAB III
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Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 137
(1)

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
meliputi:

(2)

a.

perencanaan;

b.

pemanfaatan;

c.

pengendalian;

d.

pemeliharaan;

e.

hak, kewajiban, dan larangan; dan

f.

peran serta masyarakat.

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di
dalam Badan Air yang meliputi:
a.

sungai, anak sungai, dan sejenisnya;

b.

danau dan sejenisnya;

c.

rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau

d.

akuifer.
Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 138

(1)

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT dan
ekosistemnya.

(2)

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:
a.

inventarisasi Badan Air;

b.

penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;

c.

perhitungan dan penetapan alokasi beban cemaran
air; dan

d.

penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Air.
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Paragraf 1
Inventarisasi Badan Air
Pasal 139
(1)

Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 138 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.

(2)

Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a.

mengidentifikasi Badan Air; dan

b.

melakukan karakterisasi Badan Air.
Pasal 140

(1)

Identifikasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendapatkan
informasi mengenai identitas Badan Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2).

(2)

Identifikasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui:

(3)

a.

citra satelit;

b.

foto udara; dan/atau

c.

penyelidikan hidrogeologi.

Identifikasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

dilakukan dengan memperhatikan peta DAS dan peta
CAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 141
(1)

Citra

satelit,

foto

udara,

dan/atau

penyelidikan

hidrogeologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140
ayat (2) huruf a diinterpretasikan dengan tahapan:
a.

mendelineasi citra satelit, foto udara, dan/atau
penyelidikan hidrogeologi; dan

b.

memindahkan hasil delineasi ke dalam peta Badan
Air dengan skala paling kecil 1:50.000.
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Peta Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan
karakterisasi Badan Air.
Pasal 142

(1)

Karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan
informasi:

(2)

a.

aspek hidrologi dan hidrogeologi;

b.

aspek geologi;

c.

aspek morfologi;

d.

aspek ekologi;

e.

aspek Mutu Air;

f.

aspek sumber cemaran; dan

g.

aspek pemanfaatan Air.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara pengumpulan dan pengkajian:

(3)

a.

data sekunder; dan/atau

b.

data primer.

Terhadap karakterisasi Badan Air dengan menggunakan
data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dapat dilakukan verifikasi melalui kegiatan survei
lapangan.

(4)

Hasil karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

disusun

di

atas

peta

Badan

Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2).
(5)

Hasil penyusunan karakterisasi Badan Air di atas peta
Badan

Air

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(4)

dituangkan dalam peta perlindungan dan pengelolaan
Mutu Air dengan skala disesuaikan dengan pengaturan
ruang yang dibutuhkan.
Paragraf 2
Penyusunan Dan Penetapan Baku Mutu Air
Pasal 143
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menyusun

dan

menetapkan

Baku

Mutu

Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf b
pada:
a.

air tanah; dan

b.

air permukaan.
Pasal 144

(1)

Penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air untuk air
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a
dilakukan melalui pemantauan rona awal Mutu Air tanah
dan/atau pemantauan Mutu Air tanah referensi.

(2)

Penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air untuk air
permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143
huruf b dilakukan melalui penentuan:
a.

peruntukan air; dan

b.

kriteria mutu air.
Pasal 145

(1)

Peruntukan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144
ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.

Kelas

satu,

air

yang

peruntukannya

dapat

digunakan untuk air baku air minum, dan/atau
peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air
yang sama dengan kegunaan tersebut;
b.

Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan
untuk

prasarana/sarana

rekreasi

air,

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air
untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan
lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut;
c.

Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan
untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan,
air untuk mengairi tanaman, dan/atau peruntukan
lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut;

d.

Kelas

empat,

air

yang

peruntukannya

dapat

digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau
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yang sama dengan kegunaan tersebut.
(2)

Kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
144 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran ….….
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 146
(1)

Menteri menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan
Pasal 145 pada:
a.

air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi
Badan Air dan peruntukan air; dan

b.
(2)

air tanah.

Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berisi informasi mengenai:
a.

parameter; dan

b.

kadar parameter.
Paragraf 3

Perhitungan dan Penetapan Alokasi Beban Cemaran Air
Pasal 147
(1)

Menteri melakukan perhitungan dan penetapan alokasi
beban cemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
138 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mendapatkan nilai
beban cemaran air paling tinggi dari sumber cemaran
yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.

(2)

Sumber cemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas sektor:
a.

industri;

b.

domestik;

c.

pertambangan;

d.

minyak dan gas bumi;

e.

pertanian dan perkebunan;

f.

perikanan;
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peternakan; dan

h.

sektor

lain

sesuai

dengan

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
(3)

Perhitungan dan penetapan alokasi beban cemaran air
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilaksanakan

melalui:
a.

hasil karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 142 ayat (5); dan

b.

Baku Mutu Air berdasarkan segmentasi Badan Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1)
huruf a.
Pasal 148

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi,
penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air, dan perhitungan
dan penetapan alokasi beban cemaran Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 147 diatur
dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan Dan
Pengelolaan Mutu Air
Pasal 149
Penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf d
meliputi:
a.

rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional;
dan

b.

rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi.
Pasal 150

(1)

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional
sebagaimana

dimaksud

dalam

diterapkan pada:
a.

DAS lintas negara;

b.

DAS lintas provinsi;
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(2)

c.

DAS nasional;

d.

CAT lintas negara; dan

e.

CAT lintas provinsi.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air nasional
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

disusun

dan

ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:
a.

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang sumber daya air;
b.

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang sumber daya mineral;
c.

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang tata ruang; dan
d.

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang kehutanan.
Pasal 151
(1)

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b disusun
dan ditetapkan oleh gubernur.

(2)

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:

(3)

a.

DAS lintas daerah kabupaten/kota;

b.

DAS daerah kabupaten/kota; dan

c.

CAT dalam Provinsi.

Dalam hal terdapat DAS lintas kabupaten/kota dalam 1
(satu)

provinsi

merupakan

yang

bagian

menjadi

dari

kewenangannya,

rencana

Perlindungan

dan
dan

Pengelolaan Mutu Air nasional, gubernur menyusun dan
menetapkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Air provinsi

berdasarkan rencana perlindungan dan

pengelolaan Air nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 150 ayat (1).
(4)

Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Air

provinsi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3)

dilakukan setelah:
a.

mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

a.

berkoordinasi dengan bupati/wali kota.
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Pasal 152
(1)

Rencana

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Mutu

Air

Mutu

Air

disusun

dan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 berisi:

(2)

a.

pemanfaatan;

b.

pengendalian; dan

c.

pemeliharaan.

Rencana

Perlindungan

sebagaimana

dimaksud

dan

Pengelolaan

pada

ayat

(1)

ditetapkan berdasarkan:
a.

pemantauan Mutu Air; dan

b.

alokasi beban cemaran air.
Pasal 153

(1)

Pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 152 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

(2)

a.

manual; dan/atau

b.

otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan.

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penentuan status Mutu Air.
Pasal 154

(1)

Status Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153
ayat (2) ditentukan dengan cara membandingkan hasil
pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 153 ayat (1) dengan Baku Mutu Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1).

(2)

Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. tercemar; atau
b. baik.

(3)

Untuk status Mutu Air tercemar, Menteri, gubernur, dan
bupati/wali

kota

sesuai

menetapkan:
a. Mutu Air sasaran; dan
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pemulihan Mutu Air.
(4)

Untuk status Mutu Air baik, Menteri, gubernur, dan
bupati/wali

kota

sesuai

dengan

kewenangannya

menetapkan rencana pencegahan pencemaran air dan
pemeliharaan Mutu Air.
(5)

Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan:

(6)

a.

data fisik dan lokasi Badan Air;

b.

kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

c.

rencana pemanfaatan air; dan

d.

ketersediaan teknologi pengolahan Air Limbah.

Mutu Air sasaran, rencana penanggulangan pencemaran
dan/atau

pemulihan

Mutu

Air,

dan/atau

rencana

pencegahan pencemaran air dan pemeliharaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
menjadi

bagian

dari

rencana

perlindungan

dan

pengelolaan Mutu Air.
Pasal 155
(1)

Rencana

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Mutu

Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (6) menjadi
bagian

dari

rencana

perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan hidup.
(2)

Rencana

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Mutu

Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
a.

penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air;
dan

b.

penyusunan tata ruang melalui kajian lingkungan
hidup strategis;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)

Rencana

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Mutu

Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah jika
terjadi perubahan:
a.

Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
146 ayat (1);

b.

tata ruang; dan/atau
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kebijakan

lainnya

yang

berimplikasi

pada

perlindungan dan pengelolaan Mutu Air.
Pasal 156
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan,
penetapan,

dan

perubahan

rencana

Perlindungan

dan

Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
149 sampai dengan Pasal 155 diatur dalam Peraturan
Menteri.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 157
(1)

Pemanfaatan Air pada Badan Air dilakukan berdasarkan
Rencana

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Mutu

Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149.
(2)

Pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan
peruntukannya.
Pasal 158

Badan Air dengan peruntukan kelas satu dapat dimanfaatkan
untuk usaha dan/atau kegiatan dengan ketentuan tidak
mengubah nilai Baku Mutu Air yang telah ditetapkan pada
Badan Air.
Bagian Keempat
Pengendalian
Paragraf 1
Umum
Pasal 159
(1)

Pengendalian

pencemaran

Air

dilaksanakan

sesuai

dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149.
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Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.

pencegahan pencemaran Air;

b.

penanggulangan pencemaran Air; dan

c.

pemulihan Mutu Air.
Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air
Pasal 160

(1)

Pencegahan

pencemaran

Air

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 159 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber:

(2)

a.

nirtitik cemaran; dan

b.

titik cemaran.

Pencegahan pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan
terbaik (best management practice).

(3)

Pencegahan pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a.

penyediaan sarana dan prasarana;

b.

pelaksanaan

pengurangan

(reduce),

penggunaan

kembali (reuse), pendauranulang (recycle), dan/atau
perolehan kembali manfaat (recovery) air Limbah;
c.

Baku Mutu Air Limbah;

d.

internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Air;
dan

e.

sistem perdagangan alokasi beban cemaran air.
Pasal 161

(1)

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan sarana
dan prasarana pengendalian pencemaran Air.

(2)

Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk
sumber Air Limbah dari:
a.

rumah tangga; dan

b.

air limpasan atau nirtitik.
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Pemerintah

Pusat,

Pemerintah

Daerah

provinsi

dan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat memberikan
bantuan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran
air bagi usaha skala kecil.
(4)

Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
ketentuan Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban
cemaran air yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(5)

Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian
pencemaran air, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan
kerja sama dengan badan usaha yang berizin.
(6)

Penyediaan

sarana

dan

prasarana

pengendalian

pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 162
(1)

Penanggung
menghasilkan
pengurangan

jawab
air

usaha

dan/atau

Limbah,

(reduce),

kegiatan

wajib

penggunaan

yang

melaksanakan
kembali

(reuse),

pendauranulang (recycle), dan/atau perolehan kembali
manfaat (recovery) Air Limbah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 160 ayat (3) huruf b.
(2)

Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak mampu melaksanakan pengurangan (reduce),
penggunaan kembali (reuse), pendauranulang (recycle),
dan/atau

perolehan

kembali

manfaat

(recovery)

Air

Limbah, terhadap Air Limbah yang dihasilkannya wajib
dilakukan pengolahan Air Limbah sebelum dibuang ke
media Air.
(3)

Pelaksanaan pengurangan (reduce), penggunaan kembali
(reuse), pendauranulang (recycle), dan/atau perolehan
kembali manfaat (recovery) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pembuangan Air Limbah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan Baku
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ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 163
(1)

Menteri menetapkan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) huruf c.

(2)

Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterapkan pada usaha dan/atau kegiatan yang
melakukan kegiatan:
a. pembuangan Air Limbah ke media air;
b. pembuangan

dan/atau

pemanfaatan

Air

Limbah

secara injeksi;
c.

pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah;
dan/atau

d. bentuk

pembuangan

Limbah

lainnya

dan/atau

sesuai

pemanfaatan

perkembangan

Air
ilmu

pengetahuan.
(3)

Penetapan

baku

sebagaimana

Mutu

Air

dimaksud

Limbah

pada

untuk

ayat

(2)

kegiatan
dilakukan

berdasarkan:
a.

ketersediaan teknologi pengolahan Air Limbah; dan

b.

pertimbangan ekonomi.
Pasal 164

(1)

Menteri menetapkan standar teknologi pengolahan Air
Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3)
huruf a yang memenuhi ketentuan Baku Mutu Air
Limbah.

(2)

Standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:

(3)

a.

verifikasi teknologi; dan/atau

b.

registrasi teknologi pengolahan Air Limbah.

Penanggung
menggunakan

jawab
standar

usaha

dan/atau

teknologi

yang

kegiatan
ditetapkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)

Dalam hal standar teknologi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum ditetapkan, Penanggung jawab usaha
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kegiatan

wajib

menentukan

teknologi

berdasarkan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan.

Pasal 165
(1)

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal
atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan
dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 163 ayat (2) wajib membuat kajian sebagai dasar
dalam Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air
Limbah.

(2)

Kajian bagi kegiatan pembuangan Air Limbah ke media
air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2)
huruf a meliputi:
a.

jenis dan kapasitas produksi;

b.

jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;

c.

sumber, debit, volume, dan karakteristik mutu air
limbah;

d.

perhitungan detil dan kriteria desain sistem
pengelolaan

air

limbah

dan

lumpur

yang

dihasilkan;
e.

hasil pemantauan rona lingkungan awal media
air;

f.

perhitungan Baku Mutu Air Limbah berdasarkan
alokasi

beban

pencemaran

air

dan

prediksi

sebaran Air Limbah di media air;
g.

lokasi titik penaatan, pembuangan air limbah dan
pemantauan media air;

h.

rencana pemantauan mutu Air Limbah dan media
air; dan

i.

penanganan

sarana

dan

prosedur

penanggulangan keadaan darurat.
(3)

Kajian bagi kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan
Air Limbah secara injeksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 162 ayat (2) huruf b, meliputi:
a.

sumber air limbah yang akan diinjeksikan ke
sumur injeksi;
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daerah Kajian Injeksi yang menggambarkan lokasi
sumur injeksi terkait dengan jarak terhadap
sumur penduduk, mata air, sungai dan badan air
terdekat;

c.

karakteristik Akuifer akan dijadikan sebagai zona
injeksi;

d.

informasi lapisan zona kedap;

e.

informasi lapisan zona penyangga;

f.

volume/kapasitas

tampung

zona

injeksi

dan

perkiraan sebaran Air Limbah di zona injeksi;
g.

uji integritas mekanik;

h.

konstruksi sumur bor;

i.

tekanan injeksi pada kepala sumur;

j.

tekan rekahan maksismum di lapisan zona kedap
sehingga menyebabkan perpindahan cairan Air
Limbah dan cairan formasi ke sumber air minum
bawah tanah;

k.

rencana pemantauan kinerja injeksi Air Limbah
dengan ketentuan;

l.

rencana tanggap darurat jika terjadi kondisi
opersional abnormal atau bencana alam; dan

m.

rencana penutup sumur injeksi yang telah selesai
masa operasinya

(4)

Kajian bagi kegiatan pemanfaatan Air Limbah untuk
aplikasi ke tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
163 ayat (2) huruf c meliputi:
a. jenis dan kapasitas produksi;
b. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
c. sumber, debit, dan volume;
d. karakteristik air limbah yang akan dimanfaatkan,
tujuan pemanfaatan, dan media lingkungan yang
menerima air limbah dan jalur pemaparan air
limbah;
e.

analisis sistem teknologi pemanfaatan air limbah;

f.

dosis, frekwensi dan/atau rotasi pemanfaatan air
limbah;

g.

besaran dampak pemanfaatan Air Limbah;
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efisiensi penggunaan Air;

i.

rencana pengelolaan Air Limbah dan lumpur yang
dihasilkan;

j.

rencana pemantauan Air Limbah dan Mutu Air
pada tanah dan air tanah; dan

k.

penanganan sarana dan prosedur penanggulangan
keadaan darurat.

(5)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

kajian

pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah diatur
dalam Peraturan Menteri.
Pasal 166
(1)

Kajian pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 165 dilakukan melalui penyusunan skenario
dampak berdasarkan:
a.

fungsi ekologis di sekitar usaha dan/atau kegiatan;

b.

alokasi beban cemaran Air; dan

c.

teknologi yang akan digunakan pada rencana usaha
dan/atau kegiatan.

(2)

Dalam hal alokasi beban cemaran air belum ditetapkan
perhitungan Baku Mutu Air Limbah, prediksi sebaran air
limbah berdasarkan data mutu air pada segmen atau
zonasi media air dimana lokasi usaha dan/atau kegiatan
berada.

(3)

Dalam hal perhitungan Baku Mutu Air Limbah yang
dibuang pada media air lebih longgar dari Baku Mutu Air
Limbah yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 146 ayat (1), pejabat pemberi Persetujuan
Teknis wajib menentukan Baku Mutu Air Limbah sama
atau lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah yang
ditetapkan Menteri.

(4)

Dalam hal alokasi beban cemaran air sudah terlewati,
usaha dan/atau kegiatan tidak diperbolehkan untuk
melakukan pembuangan Air Limbah atau diwajibkan
untuk

memanfaatkan

Air

Limbah

yang

memenuhi

persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 120 Pasal 167
(1)

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan
permohonan kepada Menteri, gubernur atau bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangan Persetujuan Lingkungan
untuk mendapatkan Persetujuan Teknis pemenuhan
Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 165 ayat (1), .

(2)

Pengajuan Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a.

sebelum mengajukan permohonan penilaian Andal
dan RKL-RPL, untuk rencana usaha dan/atau
kegiatan wajib Amdal; atau

b.

sebelum

pengajuan

Formulir

UKL-UPL

standar

untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKLUPL
(3)

Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 sesuai dengan
kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah
yang dimohonkan.

(4)

Permohonan
disampaikan

sebagaimana
melalui

dimaksud

Sistem

pada

Informasi

ayat

(2)

Dokumen

Lingkungan untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah.
(5)

Menteri,

gubernur

kewenangannya

atau

bupati/wali

melakukan

kota

evaluasi

sesuai
terhadap

permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(6)

Dalam

melakukan

evaluasi

terhadap

permohonan

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a.

Menteri,

menugaskan

direktur

jenderal

yang

membidangi pengendalian pencemaran air; dan
b.

gubernur

atau

bupati/wali

kota,

menugaskan

pejabat yang membidangi lingkungan hidup.
Pasal 168
(1)

Direktur

jenderal

atau

pejabat
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167 ayat (6) setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melakukan tahapan sebagai
berikut:
a.

pemeriksaan

kelengkapan

kajian

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3); dan
b.

memberikan

pernyataan

tertulis

mengenai

kelengkapan kajian paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan diterima.
(2)

Dalam hal kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan:
a.

lengkap,

dilakukan

penelahaan

terhadap

persyaratan kajian; atau
b.

tidak lengkap, permohonan ditolak disertai dengan
alasan penolakan.

(3)

Direktur

Jenderal

atau

pejabat

yang

membidangi

lingkungan hidup melakukan penelaahan persyaratan
kajian

paling

lama

10

(sepuluh)

hari

kerja

sejak

permohonan dinyatakan lengkap.
(4)

Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menunjukkan:
a.

permohonan

Persetujuan

Teknis

memenuhi

persyaratan, Direktur Jenderal atau pejabat yang
membidangi

lingkungan

hidup,

menerbitkan

Persetujuan Teknis paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak hasil penelaahan diketahui; atau
b.

permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi
persyaratan, permohonan Persetujuan Teknis ditolak
disertai dengan alasan penolakan.

(5)

Jangka waktu penelaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon
untuk memperbaiki dokumen.
Pasal 169

(1)

Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air
Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (4)
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(2)

a.

Standar teknis Baku Mutu Air Limbah;

b.

Standar sumber daya manusia; dan

c.

Standar sistem managemen lingkungan.

Standar teknis Baku Mutu Air Limbah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;
a.

Baku Mutu Air Limbah;

b.

disain instalasi pengolahan air limbah;

c.

titik penaatan dengan nama dan titik koordinat;

d.

titik pembuangan air limbah dan titik koordinat;

e.

titik pemantauan pada media air dengan nama dan
titik koordinat;

f.

biaya perlindungan dan pengelolaan Mutu Air;

g.

wajib:
1.

memisahkan

saluran

Air

Limbah

dengan

saluran limpasan air hujan;
2.

memiliki saluran Air Limbah kedap air;

3.

memiliki alat ukur debit; dan

4.

memiliki sistem tanggap darurat pencemaran
air;

h.

dilarang:
1.

membuang Air Limbah secara sekaligus dalam
1 (satu) saat atau pelepasan dadakan;

2.

mengencerkan

Air

Limbah

dalam

upaya

penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
3.

membuang Air Limbah di luar titik penaatan;

4.

mengaplikasikan Air Limbah di luar area yang
ditetapkan dalam izin pemanfaatan air limbah
ke tanah;

(3)

Standar sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
1.

penanggungjawab pengendalian pencemaran air;
dan

2.

operator instalasi pengolahan air limbah;

yang memiliki sertifikat kompetensi.
(4)

Standar sistem managemen lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
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memantau mutu, kuantitas Air Limbah, dan beban
cemaran Air Limbah secara berkala;

b.

menyusun

dan

melakukan

Sistem

Manajemen

Lingkungan;
c.

menaati baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan bagi
usaha dan/atau kegiatannya;

d.

memantau mutu dan kuantitas air pada media air
secara berkala bagi usaha dan/atau kegiatan wajib
memiliki Amdal atau UKL-UPL;

e.

melaporkan

seluruh

kewajiban

pengendalian

pencemaran air.
Pasal 170
Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
melakukan

perubahan

pengelolaan

dan

pemantauan

pengendalian pencemaran air wajib melakukan perubahan
Persetujuan Teknis sebagai dasar perubahan Persetujuan
Lingkungan.
Pasal 171
Ketentuan lebih lanjut mengenai Baku Mutu Air Limbah,
kewajiban dan larangan bagi penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan dan tata cara penyusunan dan penetapan
Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 sampai dengan Pasal
170 diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 172
(1)

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup, wajib
melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang
dan/atau dimanfaatkan.

(2)

Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan menggunakan teknologi pengolahan
air limbah dengan ketentuan:
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standar

teknologi

yang

ditetapkan

Menteri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1);
atau
b.

Standar

teknologi

yang

ditetapkan

berdasarkan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 173
(1)

Dalam pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan kerja
sama

dengan

operator

sarana

dan

prasarana

pengendalian pencemaran air yang dimiliki oleh:
a.

badan usaha yang berizin; atau

b.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,

untuk menyediakan sarana dan prasarana pengendalian
pencemaran air.
(2)

Penanggung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan
pengolahan awal yang disesuaikan dengan persyaratan
operator sarana dan prasarana pengendalian pencemaran
air.
Pasal 174
(1)

Menteri,

gubernur

atau

bupati/wali

kota

sesuai

kewenangannya melakukan verifikasi terhadap sarana
dan prasarana pengendalian pencemaran air setelah
penanggung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan

mendapatkan Perizinan Berusaha.
(2)

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a.

melihat kesesuaian Standar teknis Baku Mutu Air
Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana
yang dilakukan; dan

b.

memastikan berfungsinya sarana dan prasarana dan
terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.

(3)

Dalam hal hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana
pengendalian pencemaran air:
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terpenuhi, Menteri, gubernur atau bupati/wali kota
sesuai kewenangan menerbitkan Surat Kelayakan
Operasional; atau

b.

tidak terpenuhi atau terdapat perubahan terhadap
Standar teknis Baku Mutu Air Limbah, Menteri,
gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan
memberikan arahan perubahan untuk melakukan
perbaikan sarana prasarana dan/atau perubahan
Persetujuan Lingkungan dalam bentuk Berita Acara.
Pasal 175

(1)

Kompetensi

sumber

daya

manusia

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) meliputi:
a.

pengidentifikasian sumber pencemar air;

b.

penentuan karakteristik sumber cemaran Air Limbah;

c.

penilaian tingkat pencemaran Air Limbah;

d.

pengoperasian dan perawatan instalasi pengolahan
Air Limbah;

e.

pengidentifikasian bahaya dalam pengolahan Air
Limbah;

f.

pelaksanaan tindakan keselamatan dan kesehatan
kerja terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbah;
dan

g.

standar

kompetensi

lainnya

sesuai

dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan
perundang-undangan.
(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi
pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 176

(1)

Pemantauan mutu air limbah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara:
a.

manual; dan/atau

b.

otomatis, terus menerus dan dalam jaringan.
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Pemantauan Air Limbah secara manual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi
ketentuan:
a.

dilakukan pada titik penaataan Air Limbah;

b.

menggunakan metode pemantauan sesuai peraturan
perundang-undangan; dan

c.

dilakukan oleh laboratorium yang sudah memiliki
identitas registrasi dari Menteri.

(3)

Pemantauan Air Limbah secara otomatis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 177

(1)

Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 169 ayat (4) huruf b dilakukan melalui
tahapan:

(2)

a.

perencanaan;

b.

pelaksanaan;

c.

pemeriksanaan; dan

d.

Tindakan.

Perencanaan

pengelolaan

Air

Limbah

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.

memahami organisasi dan konteksnya, termasuk
kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan;

b.

menentukan

lingkup

dan

menerapkan

sistem

manajemen lingkungan;
c.

memastikan

kepemimpinan

dan

komitmen

dari

manajemen puncak;
d.

menetapkan kebijakan lingkungan;

e.

menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk
peran yang sesuai;

f.

menentukan aspek lingkungan dan terkait dengan
dampak lingkungan;

g.

identifikasi dan memiiki akses terhadap kewajiban
penaatan;

h.

menentukan

risiko

dan

ditangani;
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merencanakan untuk mengambil aksi menangani
risiko dan peluang dan evaluasi efektifitas dari
kegiatan tersebut; dan

j.

menetapkan sasaran lingkungan dan menentukan
indikator dan proses untuk mencapainya.

(3)

Pemantauan mutu dan kuantitas Air Limbah (do) secara
berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
harus memenuhi ketentuan:
a.

menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk
penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen
lingkungan;

b.

menentukan kebutuhan kompetensi personil dan
memastikan personil tersebut memiliki kompetensi
dan kepedulian sesuai yang ditentukan;

c.

menetapkan, menerapkan dan memelihara proses
yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan
eksternal;

d.

memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan
dan

pemutakhiran

dan

pengendalian

informasi

terdokumentasi;
e.

menetapkan,

menerapkan

dan

mengendalikan

proses pengendalian operasi yang dibutukhan untuk
memenuhi

persyaratan

sistem

manajemen

lingkungan; dan
f.

menentukan potensi situasi darurat dan respon
yang diperlukan.

(4)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c meliputi:
a.

memantau,

mengukur,

menganalisa

dan

mengevaluasi kinerja lingkungan;
b.

mengevaluasi

pemenuhan

terhadap

kewajiban

penaatan;
c.

melakukan internal audit secara berkala; dan

d.

mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi
untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan
keefektifan.
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Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:
a.

melakukan

tindakan

untuk

menangani

ketidaksesuaian; dan
b.

melakukan

tindakan

perbaikan

berkelanjutan

terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai,
cukup

efektif

untuk

meningkatkan

kinerja

lingkungan.
Pasal 178
(1)

Pelaporan

kewajiban

pengendalian

pencemaran

air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf e
dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup
Bagi Usaha dan/atau Kegiatan.
(2)

Ketentuan

lebih

Lingkungan

lanjut

Hidup

mengenai

Bagi

Usaha

Sistem

Informasi

dan/atau

Kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 179
(1)

Setiap

usaha

mencemari

dan/atau

Air

kegiatannya

melakukan

berpotensi

internalisasi

biaya

perlindungan dan pengelolaan Air dalam biaya produksi
dan/atau operasinya.
(2)

Biaya perlindungan dan pengelolaan Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
a.

pencegahan pencemaran Air;

b.

pengelolaan Air Limbah;

c.

pemantauan Air Limbah dan Mutu Air;

d.

penanggulangan pencemaran air;

e.

pemulihan Mutu Air pascakedaruratan dan pasca
operasi;

f.

pengembangan teknologi terbaik dalam pencegahan
pencemaran Air;

g.

penyediaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia

dalam

pencegahan

dan/atau
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kegiatan lain yang mendukung upaya pencegahan
pencemaran Air.
Pasal 180

(1)

Menteri

mengembangkan

dan

menerapkan

sistem

perdagangan alokasi beban cemaran Air terhadap usaha
dan/atau

kegiatan

yang

melakukan

kegiatan

pembuangan Air Limbah ke media Air.
(2)

Perdagangan alokasi beban cemaran Air sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

ditentukan

dengan

memperhatikan:
a.

alokasi beban cemaran Air di lokasi pembuangan Air
Limbah; dan

b.

ketersediaan alokasi beban cemaran Air dari usaha
dan/atau kegiatan.

(3)

Perdagangan alokasi beban cemaran Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan
oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai
kewenangannya.

(4)

Perdagangan

alokasi

beban

cemaran

air

nasional

ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:
a.

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang sumber daya air; dan
b.

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang tata ruang.
(5)

Perdagangan
ditetapkan

alokasi
oleh

beban

gubernur

cemaran

Air

provinsi

setelah

mendapatkan

rekomendasi teknis dari Menteri.
(6)

Perdagangan alokasi beban cemaran Air kabupaten/kota
ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah mendapatkan
rekomendasi teknis dari Menteri.
Pasal 181

(1)

Alokasi beban cemaran Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diperjualbelikan antara:
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penanggung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan;

dan/atau
b.

Pemerintah daerah;

sesuai

dengan

sistem

perdagangan

alokasi

beban

cemaran Air yang dikembangkan dan diterapkan oleh
Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
(2)

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan hanya dapat
membuang Air Limbah ke media Air sesuai dengan kuota
alokasi beban cemaran Air yang dimilikinya.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perdagangan
alokasi beban cemaran Air diatur dalam Peraturan
Menteri.
Paragraf Ketiga
Penanggulangan
Pasal 182

(1)

Penanggung

jawab

menyebabkan

usaha

dan/atau

pencemaran

Air

kegiatan

wajib

yang

melakukan

penanggulangan pencemaran Air.
(2)

Penanggulangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a.

pemberian
dan/atau

informasi

peringatan

kerusakan

lingkungan

pencemaran
hidup

pada

masyarakat;
b.

pengisolasian pencemaran Air;

c.

penghentian sumber cemaran Air; dan/atau

d.

cara

lain

sesuai

dengan

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi.
(3)

Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.

(4)

Dalam hal terjadi pencemaran Air di luar kehendak,
penanggung jawab Usaha dan/atau

Kegiatan wajib

melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat
secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) jam.
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Laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) memuat:
a.

lokasi

b.

waktu

c.

penyebab; dan

d.

dugaan dampak terhadap lingkungan
Pasal 183

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak
melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) dalam jangka waktu paling
lama

24

(dua

puluh

empat)

jam

sejak

diketahuinya

pencemaran, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan penanggulangan pencemaran Air atas beban biaya
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
Pasal 184
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan
pencemaran Air diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf Keempat
Pemulihan
Pasal 185
(1)

Penanggung

jawab

menyebabkan

usaha

dan/atau

pencemaran

Air

kegiatan

wajib

yang

melakukan

pemulihan Mutu Air .
(2)

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara:
a.

pembersihan unsur pencemar Air;

b.

remediasi;

c.

rehabilitasi;

d.

restorasi; dan/atau

e.

cara

lain

sesuai

dengan

pengetahuan.
Pasal 186
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melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 185 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak diketahuinya pencemaran Air, Menteri,
gubernur,

dan

bupati/wali

kota

sesuai

dengan

kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan
pemulihan Mutu Air atas beban biaya penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan.
Pasal 187
Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185
ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
provinsi, sesuai dengan kewenangannya jika:
a.

pada lokasi pencemaran Air tidak diketahui sumber
cemarannya; dan/atau

b.

tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran Air.
Pasal 188

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan Mutu
Air diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Pemeliharaan
Pasal 189
(1)

Menteri, gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pemeliharaan Air melalui
upaya:
a.

konservasi Badan Air dan ekosistemnya;

b.

pencadangan

Badan

Air

dan

ekosistemnya;

dan/atau
c.
(2)

pengendalian perubahan iklim.

Konservasi Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
a. perlindungan Badan Air dengan peruntukan Air baku
Air minum atau peruntukan lain yang mensyaratkan
Mutu Air yang sama; dan/atau
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perutukan Air baku Air minum atau peruntukan lain
yang mensyaratkan Mutu Air yang sama.
(3)

Pencadangan Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan air
yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu
tertentu.

(4)

Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengelolaan Air
Limbah untuk memitigasi pelepasan emisi gas rumah
kaca.

(5)

Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(4)

dilakukan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Hak, Kewajiban dan Larangan
Pasal 190
Setiap Orang berhak:
a.

mendapatkan informasi tentang rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan Menteri,
gubernur dan bupati/wali kota;

b.

mendapatkan

pendidikan

tentang

bahaya cemaran Air dan upaya

sumber

cemaran,

Perlindungan dan

Pengelolaan Mutu Air;
c.

berpartisipasi dalam memantau Mutu Air;

d.

menyampaikan pengaduan dan mengajukan keberatan
atas pencemaran Air yang terjadi di lingkungannya;
dan/atau

e.

mendapatkan

perlindungan

hukum

dalam

rangka

memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
sebagai suatu upaya perjuangan atas hak lingkungan
hidup yang baik dan sehat.
Pasal 191
Setiap Orang wajib:
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memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi Air;

b.

melakukan pencegahan pencemaran Air; dan

c.

ikut berpartisipasi dalam penanggulangan pencemaran
dan pemulihan Mutu Air.
Pasal 192

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:
a.

menaati kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen
lingkungan hidup dan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Air;

b.

memberikan

informasi

terkait

Perlindungan

dan

Pengelolaan Mutu Air dengan secara benar, akurat,
terbuka, dan tepat waktu; dan
c.

menjaga kelestarian fungsi badan air dan ekosistemnya
yang berada pada, atau terpengaruh oleh, wilayah usaha
dan/atau kegiatannya.
Pasal 193

Setiap orang dilarang:
a.

memasukkan Air Limbah ke Badan Air dalam kawasan
lindung, Air tanah dan mata Air yang digunakan sebagai
Air baku Air minum, dan danau tertutup;

b.

membuang Air Limbah pada Badan Air penerima yang
peruntukannya bukan sebagai penerima Air limbah;

c.

memasukkan sampah, limbah padat, limbah slurry,
bahan berbahaya dan beracun, dan/atau limbah bahan
berbahaya dan beracun ke Badan Air;

d.

merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air;

e.

melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran
Air;

f.

melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa genetik
ke Badan Air yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

g.

memberikan

informasi

palsu,

menghilangkan

informasi,

merusak

menyesatkan,
informasi,

memberikan keterangan yang tidak benar.
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Paragraf 6
Peran Serta Masyarakat
Pasal 194
Masyarakat dapat berperan aktif dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Air melalui:
a.

pemantauan mandiri di lingkungan masing-masing;

b.

melakukan upaya pengurangan bahan cemaran Air di
lingkungan masing-masing;

c.

menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar
dan akurat;

d.

menyebarluaskan gerakan pengurangan cemaran Air;

e.

melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka
pengurangan cemaran Air;

f.

program ekoriparian untuk pemulihan ekosistem sungai;

g.

pemulihan

ekosistem

gambut

yang

padang

lamun

berada

dilahan

dan

terumbu

masyarakat; dan/atau
h.

pemulihan

mangrove,

karang.
Pasal 195
(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya

dapat

memfasilitasi

terbentuknya

kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha,
dalam melakukan pengurangan cemaran air.
(2)

Kemitraan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dituangkan dalam bentuk perjanjian antara masyarakat
dengan badan usaha yang bersangkutan.
(3)

Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(2)

dilakukan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan.
BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA
Bagian Kesatu
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Pasal 196
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara meliputi:
a.

perencanaan;

b.

pemanfaatan; dan

c.

pengendalian.
Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 197

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara
dilakukan melalui:
a.

inventarisasi Udara;

b.

penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien;

c.

penyusunan dan penetapan WPPMU; dan

d.

penyusunan dan penetapan RPPMU.
Paragraf 2
Inventarisasi Udara
Pasal 198

(1)

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
197 huruf a meliputi:

(2)

a.

sumber Emisi dan/atau sumber gangguan; dan

b.

Mutu Udara ambien.

Inventarisasi sumber Emisi dan gangguan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:

(3)

a.

sumber tidak bergerak; dan

b.

sumber bergerak.

Inventarisasi Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan pada udara ambien.
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(1)

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
198 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a.

identifikasi

Sumber

Emisi

dan/atau

sumber

gangguan, jenis Emisi dan/atau jenis gangguan
Pencemar Udara; dan
b.

penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara
ambien.

(2)

Penahapan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan dengan menggunakan:

(3)

a.

data primer; dan/atau

b.

data sekunder.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a.

hasil pengambilan contoh;

b.

laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan
hidup dari pemegang Persetujuan lingkungan;

c.

data laporan statistik; dan/atau

d.

data lainnya yang relevan.
Pasal 200

(1)

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat
(1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan
informasi mengenai:
a.

jenis usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan
emisi dan/atau gangguan;

b.

lokasi Sumber Emisi dan/atau sumber gangguan;

c.

parameter dan besaran Pencemar Udara;

d.

sebaran Emisi dan gangguan;

e.

dampak

terhadap

kesehatan

manusia

dan

lingkungan;

(2)

f.

tingkat pertumbuhan ekonomi; dan

g.

tingkat kepadatan penduduk.

Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penghitungan Emisi, gangguan,
dan Mutu Udara.
Pasal 201
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dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf b dilakukan dengan
cara:
a.

Pengukuran; dan/atau

b.

perhitungan.
Pasal 202

(1)

Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201
huruf a dilakukan dengan cara:

(2)

a.

manual; dan/atau

b.

terus-menerus.

Pengukuran
dilakukan

sebagaimana
sesuai

dimaksud

dengan

pada

ketentuan

ayat

(1)

peraturan

perundang-undangan.
Pasal 203
(1)

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201
huruf b dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap
sumber emisi, gangguan, dan Mutu Udara.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai metode perhitungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan Menteri.
Pasal 204

(1)

Penghitungan

emisi,

gangguan,

dan

Mutu

Udara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 dan Pasal 203
dilakukan untuk mendapatkan informasi tingkat, status,
dan proyeksi emisi, gangguan, dan Mutu Udara.
(2)

Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di
bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara.
Pasal 205

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198
sampai dengan Pasal 204 dilakukan oleh:
a.

Menteri, untuk inventarisasi udara nasional;

b.

gubernur, untuk inventarisasi udara provinsi; dan
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bupati/walikota,

untuk

inventarisasi

udara

kabupaten/kota.
Pasal 206
(1)

Menteri

dalam

sebagaimana

melakukan

dimaksud

inventarisasi

dalam

Pasal

205

udara
huruf

a

berkoordinasi dengan:
a.

menteri/kepala

lembaga

pemerintah

nonkementerian terkait; dan
b.
(2)

Pemerintah Daerah terkait.

Gubernur

dalam

sebagaimana

melakukan

dimaksud

berkoordinasi

dalam

dengan

inventarisasi
Pasal

205

udara

huruf

Pemerintah

b

Daerah

Kabupaten/kota dalam satu provinsi.
(3)

Bupati/wali kota dalam melakukan inventarisasi udara
sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

205

huruf

c

mengoordinasikan organisasi perangkat daerah terkait.
Pasal 207
Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

inventarisasi

udara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal
206 diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Udara Ambien
Pasal 208
(1)

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 197 huruf b disusun dan ditetapkan dengan
mempertimbangkan:

(2)

a.

hasil inventarisasi udara; dan

b.

aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.

parameter Pencemar Udara; dan

b.

nilai parameter Pencemar Udara.

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 140 (3)

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud ayat
(2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(4)

Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud ayat
(2) digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan
nilai konsentrasi udara ambien tertinggi di kelas WPPMU.
Paragraf 4
Penyusunan dan Penetapan WPPMU
Pasal 209

(1)

WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf c
terdiri atas:

(2)

a.

WPPMU nasional;

b.

WPPMU lintas provinsi;

c.

WPPMU provinsi;

d.

WPPMU lintas kabupaten/kota; dan

e.

WPPMU kabupaten/kota.

WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
a.

WPPMU Kelas I, untuk peruntukan pelestarian dan
pencadangan udara bersih;

b.

WPPMU

Kelas

permukiman,

II,

untuk

komersial,

peruntukan
pertanian,

kawasan

perkebunan

dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan
kelas yang sama; dan
c.

WPPMU

Kelas

III,

untuk

peruntukan

industri

dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan
kelas yang sama.
(3)

WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
paling sedikit berdasarkan:
a.

hasil penghitungan emisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 210 ayat (1);

b.

nilai konsentrasi udara ambien;

c.

rencana tata ruang wilayah;

d.

kesamaan karakteristik bentang alam; dan

e.

kondisi iklim dan meteorologi.
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Dalam hal suatu wilayah memiliki hutan primer wajib
dikategorikan ke dalam WPPMU kelas I.
Pasal 210

WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ditetapkan
oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
Pasal 211
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan
penetapan WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209
dan Pasal 210 diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 5
Penyusunan dan Penetapan RPPMU
Pasal 212
RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf d
terdiri atas:
a.

RPPMU nasional;

b.

RPPMU provinsi; dan

c.

RPPMU kabupaten/kota.
Pasal 213

(1)

RPPMU nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212
huruf a disusun untuk:

(2)

a.

WPPMU skala nasional; dan

b.

WPPMU skala lintas provinsi.

RPPMU nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan nilai konsentrasi udara ambien
tertinggi di kelas WPPMU.
Pasal 214

(1)

RPPMU provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212
huruf b disusun untuk:
a.

WPPMU skala provinsi; dan

b.

WPPMU skala lintas kabupaten/kota.
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RPPMU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan:
a.

RPPMU nasional; dan

b.

nilai konsentrasi udara ambien tertinggi di kelas
WPPMU.
Pasal 215

(1)

RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 212 huruf c disusun untuk seluruh WPPMU yang
berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

(2)

RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan:
a.

RPPMU nasional;

b.

RPPMU provinsi; dan

c.

nilai konsentrasi udara ambien tertinggi di kelas
WPPMU.
Pasal 216

(1)

RPPMU nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213
disusun

dan

berkoordinasi

ditetapkan
dengan

oleh

Menteri

menteri/kepala

setelah
lembaga

pemerintah nonkementerian terkait.
(2)

RPPMU provinsi sebagaimana dimaskud dalam Pasal 214
disusun dan ditetapkan oleh gubernur.

(3)

RPPMU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 215 disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota.

(4)

Penetapan RPPMU oleh gubernur dan bupati/wali kota
yang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) harus
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan teknis dari
Menteri.
Pasal 217

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 paling
sedikit memuat:
a.

pemanfaatan sumber daya alam;

b.

pengendalian pencemaran udara;

c.

pemeliharaan sumber daya alam; dan
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adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
Pasal 218

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 disusun
dengan mempertimbangkan:
a.

status mutu udara ambien; dan

b.

bentuk pemanfaatan,

pada masing-masing kelas WPPMU.
Pasal 219
(1)

Status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 218 huruf a ditentukan dengan cara
membandingkan hasil pemantauan udara ambien dengan
WPPMU yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(2)

Status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:

(3)

a.

tercemar; dan

b.

tidak tercemar.

Dalam hal status mutu udara ambien tercemar Menteri,
gubernur,

dan

bupati/wali

kota

sesuai

dengan

kewenangannya menetapkan mutu udara sasaran.
(4)

Mutu udara sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditentukan dengan mempertimbangkan:

(5)

a.

faktor ekonomi; dan

b.

perkembangan teknologi pengendali emisi.

Dalam hal WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum ditetapkan, status mutu udara ambien ditentukan
dengan cara membandingkan hasil pemantauan udara
ambien dengan Baku Mutu Udara Ambien.
Pasal 220

(1)

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 menjadi
bagian

dari

rencana

perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan hidup.
(2)

RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diubah, jika terdapat perubahan pada:
a.

Baku Mutu Udara Ambien;
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kelas WPPMU; dan/atau

c.

tata ruang.
Pasal 221

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan,
penetapan, dan perubahan RPPMU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 212 sampai dengan Pasal 220 diatur dalam
Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 222
(1)

Pemanfaatan WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPMU
nasional, RPPMU provinsi, dan RPPMU kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216.

(2)

Pemanfaatan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan pada:
a.

WPPMU kelas I;

b.

WPPMU kelas II; dan

c.

WPPMU kelas III.
Pasal 223

(1)

Pemanfaatan WPPMU kelas I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 222 ayat (2) huruf a dilakukan terbatas
untuk kegiatan:
a.

penelitian dan ilmu pengetahuan;

b.

jasa lingkungan; dan

c.

kegiatan

lainnya

WPPMU

dan/atau

yang

tidak

sesuai

mengubah
dengan

fungsi

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2)

Pemanfaatan WPPMU kelas II dan kelas III sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2) huruf b dan huruf c
dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai RPPMU.
Bagian Keempat
Pengendalian
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Paragraf 1
Umum
Pasal 224
1.

Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai
dengan RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216.

2.

Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.

pencegahan;

b.

penanggulangan; dan

c.

pemulihan.
Paragraf 2
Pencegahan
Pasal 225

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan:
a.

Baku Mutu Emisi;

b.

baku mutu gangguan dari usaha dan/atau kegiatan;

c.

internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;

d.

sistem perdagangan kuota emisi; dan

e.

standar nasional terhadap produk yang digunakan di
rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.
Pasal 226

(1)

Menteri menyusun dan menetapkan Baku Mutu Emisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf a.

(2)

Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan mempertimbangkan teknologi terbaik
yang tersedia.

(3)

Ketersediaan

teknologi

terbaik

pengendalian

emisi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
a.

verifikasi teknologi; dan/atau

b.

registrasi teknologi
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Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterapkan pada:
a.

Sumber Emisi tidak bergerak; dan

b.

Sumber Emisi bergerak.
Pasal 227

(1)

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 226 ayat (4) huruf a ditetapkan
untuk usaha dan/atau kegiatan dengan:

(2)

a.

dampak emisi rendah; dan

b.

dampak emisi tinggi.

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak untuk usaha
dan/atau

kegiatan

sebagaimana

dengan

dimaksud

dampak

pada

ayat

emisi
(1)

rendah

huruf

a

menggunakan baku mutu yang telah ditetapkan oleh
Menteri.
(3)

Dalam hal baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum ditetapkan, mengunakan hasil kajian.

(4)

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak untuk usaha
dan/atau

kegiatan

sebagaimana

dengan

dimaksud

pada

dampak
ayat

emisi
(1)

tinggi

huru

b

menggunakan hasil kajian.
Pasal 228
Kajian teknis pembuangan emisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 227 ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit meliputi:
a.

identifikasi sumber emisi;

b.

informasi data meteorologi (arah angin, kecepatan angin,
topografi, lapisan inversi);

c.

informasi rona awal kawasan terdampak;

d.

perhitungan beban emisi yang dihasilkan;

e.

perhitungan simulasi dispersi untuk menetapkan kadar
maksimum;

f.

perhitungan neraca massa;

g.

bahan baku dan penunjang;

h.

perhitungan efisiensi;

i.

besaran dampak pembuangan emisi;
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nilai mutu emisi;

k.

proses produksi;

l.

alat pengendali emisi yang digunakan;

m.

konsumsi energi listrik yang digunakan;

n.

rencana pengelolaan emisi; dan

o.

rencana pemantauan emisi.
Pasal 229

(1)

Kajian teknis pembuangan emisi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 228 dilakukan pada tahap perencanaan
usaha dan/atau kegiatan dan menjadi bagian dalam
dokumen lingkungan hidup.

(2)

Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendapatkan

Persetujuan

Teknis

pemenuhan

Baku

Mutu Emisi dari Menteri.
(3)

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagai dasar dalam penetapan Persetujuan Lingkungan.
Pasal 230

(7)

Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis pemenuhan
Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
229 ayat (2), penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(8)

Pengajuan Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
c.

sebelum mengajukan permohonan penilaian Andal
dan RKL-RPL, untuk rencana usaha dan/atau
kegiatan wajib Amdal; atau

d.

sebelum

pengajuan

Formulir

UKL-UPL

standar

untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKLUPL.
(9)

Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228.

(10) Permohonan
disampaikan

sebagaimana
melalui

dimaksud

Sistem
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Mutu Emisi.
(11) Menteri

melakukan

evaluasi

terhadap

permohonan

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(12) Dalam

melakukan

evaluasi

terhadap

permohonan

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a.

Menteri menugaskan Pejabat tinggi madya yang
bertanggung

jawab

di

bidang

pengendalian

pencemaran udara; dan
b.

Gubernur

atau

Bupati/Wali

Kota,

menugaskan

pejabat yang membidangi lingkungan hidup.
Pasal 231
(1)

Pejabat tinggi madya yang bertanggung jawab di
bidang

pengendalian

pencemaran

udara

setelah

menerima permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan
Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
236 ayat (6), melakukan tahapan sebagai berikut:
a.

pemeriksaan

kelengkapan

kajian

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 229; dan
b.

memberikan

pernyataan

tertulis

mengenai

kelengkapan persyaratan kajian paling lama 2 (dua)
hari kerja sejak permohonan diterima.
(2)

Dalam hal persyaratan kajian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan:
a.

lengkap,

dilakukan

penelahaan

terhadap

persyaratan kajian; atau
b.

tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada
pemohon untuk dilengkapi.

(3)

Pejabat tinggi madya yang bertanggung jawab di
bidang

pengendalian pencemaran udara melakukan

penelaahan persyaratan kajian paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(4)

Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menunjukkan:
a.

permohonan

Persetujuan

persyaratan,

Pejabat
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jawab

di

bidang

pengendalian

pencemaran udara, menerbitkan Persetujuan Teknis
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil penelaahan
diketahui; atau
b.

permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi
persyaratan,

Pejabat

bertanggung

jawab

pencemaran

udara

Persetujuan

Teknis

tinggi
di

madya

bidang

pengendalian

menolak
disertai

yang

permohonan

dengan

alasan

penolakan.
(5)

Jangka waktu penelaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon
untuk memperbaiki dokumen.
Pasal 232

(1)

Persetujuan teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi
sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

229

ayat

(2)

memuat:

(2)

a.

standar teknis pemenuhan baku mutu emisi;

b.

standar sumber daya manusia; dan

c.

standar sistem managemen lingkungan.

Standar

teknis

pemenuhan

baku

mutu

emisi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.

nilai baku mutu emisi;

b.

desain alat pengendali emisi;

c.

lokasi titik pengambilan sampel;

d.

sumber emisi wajib pantau dilengkapi dengan nama
dan titik koordinat;

e.

sarana prasarana pengambilan sampel;

f.

lokasi titik pemantauan udara ambien;

g.

kewajiban:
1.

memiliki alat pengendali emisi;

2.

memiliki

penanggung

kompetensi

di

jawab

bidang

yang

perlindungan

pengelolaan mutu udara;
3.

melakukan perhitungan beban emisi;
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memiliki dana jaminan pemulihan lingkungan
hidup bagi usaha dan/atau kegiatan wajib
memiliki Amdal atau UKL-UPL;

5.

memiliki sistem tanggap darurat pencemaran
udara;

6.

menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi
usaha dan/atau kegiatannya;

7.

memantau mutu udara ambien, konsentrasi
emisi dan beban emisi secara berkala; dan

8.

melaporkan seluruh kewajiban pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui
SIMPEL.

h.

dilarangan:
1.

membuang

emisi

secara

langsung

atau

pelepasan dadakan;
2.

melakukan pembuangan emisi tidak melalui
cerobong;

3.

menambahkan oksigen atau udara bersih ke
cerobong setelah alat pengendali, di luar dari
proses operasi kegiatan; dan

4.

tindakan lain yang dilarang dalam dokumen
lingkungan hidup dan peraturan perundangundangan.

(3)

Standar sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.

penanggungjawab pengendalian pencemaran udara;

b.

penganggungjawab instalasi alat pengendali emisi;
dan

c.

personil yang memiliki kompentensi lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

(4)

Standar sistem managemen lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a.

menyusun

kebijakan

pengendalian

udara;
b.

penyusunan rencana pengelolaan emisi;

c.

pemantauan mutu dan kuantitas emisi;

d.

evaluasi hasil pemantauan emisi ;
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(5)

e.

pendokumentasian hasil pemantauan emisi; dan

f.

melakukan perubahan rencana emisi.

Rencana pengelolaan emisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b meliputi:
a.

melakukan inventarisasi sumber emisi;

b.

identifikasi, penamaan, dan pengkodean seluruh
sumber emisi;

c.

identifikasi upaya untuk pemanfaatan emisi;

d.

pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan
sarana dan prasarana pemantauan emisi;

e.

menyusun sistem tanggap darurat pencemaran air
dan/atau pencemaran udara;

f.

menyusun rencana pemantauan mutu Air Limbah
dan/atau mutu emisi;

g.

melakukan

pengurangan

(reduce),

penggunaan

kembali (reuse), pendauranulang (recycle), dan/atau
perolehan kembali manfaat (recovery);
h.

menyusun rencana efisiensi energi;

i.

memiliki

personil

yang

berkompeten

di

bidang

di

bidang

pengendalian pencemaran air; dan
j.

memiliki

personil

yang

berkompeten

pengendalian pencemaran udara
(6)

Evaluasi hasil pemantauan emisi dan penaatan Baku
Mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d
dilakukan terhadap nilai Baku Mutu yang ditetapkan
dalam dokumen persetujuan lingkungan atau peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang baku baku
mutu emisi.

(7)

Dalam

hal

evaluasi

hasil

pemantauan

emisi

dan

penaatan Baku Mutu Emisi menunjukkan ketidaktaatan,
rencana pengelolaan emisi harus dilakukan perubahan.
Pasal 233
(1)

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan
Sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 226 ayat (4) huruf a wajib menaati
ketentuan Baku Mutu Emisi.
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Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengukuran
emisi dengan cara:

(3)

a.

manual; dan/atau

b.

otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan

Pengukuran emisi dengan cara manual sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(2)

huruf

a

dilakukan

oleh

laboratorium yang terkareditasi oleh Komite Akreditasi
Nasional dan mendapat identitas registrasi dari Menteri.
(4)

Pengukuran emisi dengan cara otomatis, terus-menerus
dan dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan dengan cara memasang alat pengukur
kuantitas kadar dan laju alir emisi yang terkalibrasi.

(5)

Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memasang dan
mengoperasikan alat pemantauan secara terus-menerus
(CEMS) meliputi:
a.

peleburan besi dan baja;

b.

pulp dan/atau kertas;

c.

rayon;

d.

carbon black;

e.

minyak dan gas bumi;

f.

pertambangan

dan/atau

unit

pengolahan

dan

pemurnian;
g.

pengolahan sampah secara termal;

h.

semen;

i.

pembangkit listrik tenaga termal;

j.

pupuk dan amonium nitrat;

k.

utilitas dengan kapasitas ≥25 MW (lebih dari atau
sama dengan dua puluh lima Mega Watt);

l.

utilitas dengan kapasitas <25 MW (dibawah 25 Mega
Watt dengan bahan bakar sulfur yang digunakan
>25); dan/atau

m.

sumber emisi yang menggunakan energi > 0,025
GJ/detik (lebih dari atau sama dengan nol koma nol
dua puluh lima GigaJoule per detik).
Pasal 234
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Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 226 ayat (4) huruf b meliputi:
a.

produk

hasil

usaha

dan/atau

kegiatan

sektor

industri otomotif;

(2)

b.

penggunaan alat transportasi darat; dan

c.

penggunaan alat berat.

Sumber Emisi bergerak produk hasil usaha dan/atau
kegiatan sektor industri otomotif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dikategorikan berdasarkan:
a.

tipe baru, meliputi model baru dan yang sedang
diproduksi; dan

b.
(3)

produk yang telah beroperasi.

Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi Sumber Emisi berbasis:
a.

jalan; dan/atau

b.

non jalan.
Pasal 235

(1)

Penanggung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

menghasilkan emisi dari:
a.

produk

hasil

usaha

dan/atau

kegiatan

sektor

industri otomotif;
b.

penggunaan

alat

transportasi

darat

berbasis

nonjalan; dan/atau
c.

penggunaan alat berat,

wajib menaati ketentuan Baku Mutu Emisi.
(2)

Produk hasil industri otomotif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:

(3)

a.

enjin model baru;

b.

enjin yang sedang diproduksi.

Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a.

untuk produk hasil usaha dan/atau kegiatan sektor
industry otomotif, dilakukan oleh laboratorium yang
terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau
badan akreditasi penandatangan perjanjian saling
pengakuan dalam forum Asia Pacific Accreditation
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Accreditation Cooperation (ILAC); dan
b.

untuk alat transportasi darat berbasis nonjalan dan
alat berat, dilakukan oleh personel yang memiliki
sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
Pasal 236

(1)

Setiap

Orang

yang

menghasilkan

emisi

dari

alat

transportasi darat berbasis jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 235 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a
harus menaati ketentuan Baku Mutu Emisi.
(2)

Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a.

diterapkan pada alat transportasi darat berbasis
jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3
(tiga) tahun; dan

b.

dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat
yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian.

(3)

Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa hasil uji emisi
yang digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak
kendaraan bermotor .

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif pajak
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan

di

bidang

dalam

negeri,

setelah

berkoordinasi dengan Menteri.
Pasal 237
Dalam hal Baku Mutu Emisi yang ditetapkan oleh Menteri
berbeda dengan nilai mutu Emisi yang dihasilkan dari kajian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (3) dan ayat (4),
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menggunakan nilai mutu Emisi yang lebih ketat.
Pasal 238
(1)

Penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan dapat

mengajukan permohonan penetapan Baku Mutu Emisi
spesifik,

dalam

hal

kajian

pembuangan

emisi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) berisi
mutu unsur pencemar yang belum ditetapkan oleh
Menteri.
(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri melakukan penelaahan teknis terhadap
hasil kajian pembuangan emisi.

(3)

Dalam hal hasil penelahaan teknis menunjukan kajian
pembuangan emisi:
a.

disetujui, Menteri menetapkan nilai Baku Mutu
Emisi berdasarkan hasil kajian pembuangan emisi;
atau

b.

tidak

disetujui,

Menteri

menolak

permohonan

penetapan nilai Baku Mutu Emisi.
Pasal 239
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kajian pembuangan
emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (3) dan
ayat (4) serta permohonan penetapan baku mutu emisi
spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 240
Ketentuan lebih lanjut mengenai Baku Mutu Emisi dan
pengukuran emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226
sampai Pasal 239 diatur dalam Peraturan Menteri
Pasal 241
Penanggung

jawab

menyediakan

sarana

usaha

dan/atau

prasarana

udara.
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Pasal 242
(4)

Menteri,

gubernur

atau

bupati/wali

kota

sesuai

kewenangannya melakukan verifikasi terhadap sarana
prasarana pegnendalian pencemaran udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 241 setelah penanggung jawab
usaha

dan/atau

kegiatan

mendapatkan

Perizinan

Berusaha.
(5)

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
c.

melihat kesesuaian Standar teknis Baku Mutu Emisi
dengan pembangunan sarana dan prasarana yang
dilakukan; dan

d.

memastikan berfungsinya sarana dan prasarana dan
terpenuhinya Baku Mutu emisi.

(6)

Dalam hal hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana
pengendalian pencemaran udara:
c.

terpenuhi, Menteri, gubernur atau bupati/wali kota
sesuai kewenangan menerbitkan Surat Kelayakan
Operasional; atau

d.

tidak terpenuhi atau terdapat perubahan terhadap
Standar teknis Baku Mutu emisi, Menteri, gubernur
atau

bupati/wali

kota

sesuai

kewenangan

memberikan arahan perubahan untuk melakukan
perbaikan sarana prasarana dan/atau perubahan
Persetujuan Lingkungan dalam bentuk Berita Acara.
Pasal 243
(1)

Pengendalian Pencemaran Udara sumber tidak bergerak
dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di
bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara.

(2)

Kompetensi

pengelola

Mutu

Udara

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

kemampuan manajemen pengendalian Pencemaran
Udara;

b.

kemampuan

pengoperasian

Pencemaran Udara; dan/atau
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kemampuan pengoperasian alat pemantau Mutu
Udara.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pengelola
Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 244

(1)

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat
(1)

digunakan

sebagai

dasar

penerbitan

sertifikat

kompetensi pengelolaan Mutu Udara.
(2)

Tata cara penerbitan sertifikat kompetensi pengelola
Mutu Udara
dilaksanakan
undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai

di

dengan

bidang

ketentuan

standardisasi

Perundang-

dan

penilaian

kesesuaian.
Pasal 245
(1)

Menteri

menyusun

dan

menetapkan

baku

mutu

gangguan dari usaha dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 225 huruf b.
(2)

(3)

Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

kebisingan;

b.

kebauan; dan

c.

getaran;

Baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a.

kesehatan manusia;

b.

keselamatan sarana fisik;

c.

kelestarian bangunan;

d.

ketersediaan teknologi terbaik; dan/atau

e.

kemampuan ekonomi.
Pasal 246

(1)

Penanggung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

mengeluarkan gangguan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 245 ayat (2) wajib melakukan uji gangguan.
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Uji gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
a.

menggunakan laboratorium yang terkareditasi oleh
Komite Akreditasi Nasional dan mendapat identitas
registrasi dari Menteri; dan/atau

b.

menggunakan personel yang memiliki sertifikat yang
diterbitkan lembaga sertifikasi.
Pasal 247

Ketentuan lebih lanjut mengenai Baku Mutu Gangguan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) dan uji
gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 248
(1)

Setiap

usaha

internalisasi

dan/atau
biaya

kegiatan

pengendalian

harus

melakukan

Pencemaran

Udara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf c.
(2)

Internalisasi

biaya

pengendalian

Pencemaran

Udara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan memasukkan biaya pengendalian Pencemaran
Udara dalam perhitungan biaya produksi atau biaya
suatu usaha dan/atau kegiatan.
(3)

Biaya pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
a.

pencegahan Pencemaran Udara;

b.

pengembangan teknologi terbaik rendah emisi;

c.

penggunaan bahan bakar bersih;

d.

pengembangan sumber daya manusia; dan/atau

e.

kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian
Pencemaran Udara.
Pasal 249

(1)

Menteri menetapkan sistem perdagangan kuota emisi
sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

225

huruf

d

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan
emisi.
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Perdagangan kuota emisi sebgaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan RPPMU yang telah
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

(3)

Sistem perdagangan kuota emisi sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

ditetapkan

oleh

Menteri

setelah

berkoordinasi dengan:
a.

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang perindustrian;
b.

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya
mineral; dan
c.

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang keuangan.
(4)

Menteri dalam melaksanakan sistem perdagangan kuota
emisi

menetapkan kelembagaan pelaksanaan sistem

perdagangan kuota emisi.
Pasal 250
(1)

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan hanya dapat
melepas

emisi

sesuai

dengan

kuota

emisi

yang

dimilikinya.
(2)

Kuota emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperjualbelikan

antar

penanggung

jawab

usaha

dan/atau kegiatan.
Pasal 251
Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perdagangan kuota
emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 dan Pasal 250
diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 252
(1)

Menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

di

bidang

kesehatan menyusun Standar Nasional Indonesia produk
rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf e.
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Standar Nasional Indonesia untuk produk rumah tangga
yang mengeluarkan residu ke udara sebagaimana ayat (1)
meliputi:
a.

kebauan;

b.

gangguan kesehatan; dan

c.

bentuk

standar

lainnya

sesuai

dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan Peraturan
Perundang-undangan.
(3)

Standar Nasional Indonesia produk rumah tangga yang
mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

(4)

a.

kesehatan masyarakat;

b.

larangan penggunaan bahan kimia berbahaya;

c.

kelestarian bangunan;

d.

ketersediaan teknologi terbaik; dan/atau

e.

kondisi ekonomi.

Dalam menyusun Standar Nasional Indonesia, menteri
yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan
berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai tugas
dan

fungsi

di

bidang

standardisasi

dan

penilaian

kesesuaian.
(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Standar
Nasional

Indonesia

produk

rumah

tangga

yang

mengeluarkan residu ke udara diatur dalam peratuan
menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

di

bidang

kesehatan.
Paragraf Ketiga
Penanggulangan
Pasal 253
(1)

Penanggung
melakukan

jawab

usaha

pencemaran

penanggulangan

dan/atau

udara

pencemaran

kegiatan

yang

wajib

melaksanakan

udara

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) huruf b.
(2)

Penanggulangan

Pencemaran

Udara

dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
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pemberian informasi kepada masyarakat terkait
Pencemaran Udara;

b.

penghentian sumber Pencemaran Udara; dan

c.

cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(3)

Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
a.

penghentian proses produksi;

b.

penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait
dengan sumber Pencemaran Udara; dan/atau

c.

tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran
Udara pada sumbernya;

(4)

Penanggung
melakukan

jawab

dan/atau

penanggulangan

sebagaimana

dimaksud

menyampaikan
Pencemaran

usaha

laporan

Udara

kegiatan

Pencemaran

pada

ayat

pelaksanaan

kepada

Menteri,

yang
Udara

(2)

wajib

penghentian

gubernur,

dan

bupati/wali kota.
Pasal 254
(1)

Penanggulangan

Pencemaran

Udara

sebagaimana

dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 24 jam sejak diketahuinya
Pencemaran Udara.
(2)

Dalam

hal

penanggulangan

Pencemaran

Udara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya

menetapkan

pihak

ketiga

untuk

melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
(3)

Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan
Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan kepada Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.
Pasal 255
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Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal 254
diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 256
(1)

Dalam

hal

terjadi

bencana

yang

mengakibatkan

pencemaran udara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
melakukan penanggulangan pencemaran udara.
(2)

Ketentuan

mengenai

penanggulangan

bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Paragraf Keempat
Pemulihan
Pasal 257
(1)

Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib
melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 ayat (2) huruf c.

(2)

Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan:
a.

pembersihan

unsur

pencemar

pada

media

lingkungan hidup; dan
b.

cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Pasal 258

(1)

Pemulihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 257 ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari
kalender sejak diketahuinya Pencemaran Udara.

(2)

Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dilakukan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak
ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan
hidup.
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Biaya

yang

timbul

dari

pelaksanaan

pemulihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.
Pasal 259
(1)

Pemulihan sebagimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat
(1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangannya, jika:
a.

sumber

Pencemaran

Udara

tidak

diketahui;

dan/atau
b.
(2)

tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

Pemulihan

fungsi

lingkungan

hidup

sebagimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a.

Menteri, jika dampak pencemaran lintas provinsi;

b.

gubernur,

jika

dampak

pencemaran

lintas

kabupaten/kota; dan
c.

bupati/wali kota jika dampak pencemaran terbatas
dalam wilayah kabupaten/kota.
Pasal 260

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 sampai dengan
Pasal 259 diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB V
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT

Pasal 261
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut meliputi:
a. Perencanaan;
b. Pemanfaatan; dan
c. Pengendalian
Pasal 262
(1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 261 dilakukan oleh:
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b. gubernur.
(2) Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
berwenenang untuk laut yang berlokasi di:
a. di atas 12 mil laut;
b. Kawasan Strategis Nasional; Kawasan Antar Wilayah;
dan
c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
(3) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
berwenang untuk laut yang berlokasi pada sampai 12 mil
laut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam
pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 263
(1)

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu laut
dilaksanakan terhadap:

(2)

a.

air laut; dan

b.

ekosistem di pesisir dan laut.

Ekosistem di pesisir dan laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:
a.

ekosistem mangrove;

b.

ekosistem padang lamun;

c.

ekosistem terumbu karang; dan

d.

ekosistem

lainnya

sesuai

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi.
(3)

Perencanaan Perlindungan dan pengelolaan mutu laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:
a.

inventarisasi Mutu Laut;

b.

penetapan Baku Mutu Air Laut;

c.

penetapan Kriteria Baku Kerusakan ekosistem di
pesisir dan laut;

d.

penetapan Status Mutu Laut; dan
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penyusunan dan penetapan rencana perlindungan
dan pengelolaan mutu laut.
Paragraf Kesatu
Inventarisasi Mutu Laut
Pasal 264

(1)

Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

263

ayat

identifikasi

(3)

huruf

a

dilaksanakan

melalui

pencemar

air

laut

dan/atau

perusak

pencemar

air

laut

dan/atau

perusak

ekosistem.
(2)

Identifikasi
ekosistem

sebagaimana

dilakukan

untuk

dimaksud

mendapatkan

pada

data

dan

ayat

(1)

informasi

mengenai:
a.

jenis ekosistem di laut;

b.

peruntukan laut;

c.

bentuk pemanfaatan;

d.

sumber pencemar dan/atau perusak;

e.

jenis pencemar dan/atau perusakan;

f.

jenis usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan
pencemaran dan/atau kerusakan;

g.

lokasi sumber yang menghasilkan

pencemaran

dan/atau kerusakan;
h.

parameter dan besaran parameter kualitas air laut;

i.

tutupan dan kerapatan mangrove;

j.

luas padang lamun;

k.

luas tutupan karang;

l.

sosial ekonomi;

m.

sebaran dampak pembuangan air limbah ke laut;
dan

n.

dampak

terhadap

kesehatan

manusia

dan

lingkungan;
(3)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian:
a. data primer; dan/atau
b. data sekunder.

(4)

Data

primer

dan/atau

data

sekunder

dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari:
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b. laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan
hidup dari pemegang Persetujuan lingkungan;
c. data laporan statistik;
d. citra satelit;
e. foto udara;
f.

foto bawah laut; dan/atau

g. data lainnya yang relevan.
(5)

Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penentuan Baku Mutu Air Laut,
Kriteria Baku Kerusakan, dan penetapan Status Mutu
Laut.
Pasal 265

(1)

Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 264 ayat (4) huruf a dilaksanakan terhadap seluruh
komponen perencanaan perlindungan dan pengelolaan
mutu laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2)

Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya.
Pasal 266

(1)

Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
264 ayat (5) diolah dengan cara:

(2)

a.

pengukuran; dan/atau

b.

perhitungan.

Pengolahan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi
sumber dan jenis pencemar dan/atau perusak, mutu air
laut, dan tingkat kerusakan.
Pasal 267

a.

Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265
ayat (1) huruf a dilakukan oleh laboratorium lingkungan
teregistrasi

sesuai

dengan

perundang-undangan
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Pengukuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
Pasal 268
(1)

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265
ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan data dan
informasi mengenai nilai dari:

(2)

a.

kualitas air laut;

b.

tutupan dan kerapatan mangrove;

c.

luasan padang lamun; dan

d.

luasan tutupan karang.

Perhitungan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan dengan menggunakan metode yang telah
diakui secara nasional dan/atau internasional.
Pasal 269
(1)

Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 263 dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenenanganya.

(2)

Menteri

dalam

melakukan

inventarisasi

Mutu

Laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
dengan:
a.

menteri/kepala

lembaga

pemerintah

nonkementerian terkait lainnya; dan
b.
(3)

Pemerintah Daerah terkait.

Gubernur dalam melakukan inventarisasi Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
dengan

menteri/kepala

lembaga

pemerintah

nonkementerian terkait lainnya.
Pasal 270
Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Mutu Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264
Pasal 268 diatur dalam Peraturan Menteri.
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Baku Mutu Air Laut
Pasal 271
(1)

Menteri menetapkan Baku Mutu Air Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 262 ayat (3) huruf b.

(2)

Penetapan Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud
ayat

(1)

disusun

dan

ditetapkan

dengan

mempertimbangkan:
a.

hasil

inventarisasi

Mutu

Laut

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4; dan
b.
(3)

peruntukan air laut.

Peruntukan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:

(4)

a.

pelabuhan;

b.

wisata bahari; dan

c.

biota Laut;

Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

(5)

a.

parameter Pencemar Air Laut; dan

b.

nilai parameter Pencemar Air Laut.

Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud ayat (2)
digunakan sebagai dasar penetapan Status Mutu Laut.
Pasal 272

Menteri melakukan evaluasi Baku Mutu Air Laut sebagaimana
dimaksud

dalam

Pasal

270

ayat

(1)

dengan

mempertimbangkan:
a. data

dan

informasi

hasil

inventarisasi

Mutu

Laut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b. perkembangan

Ilmu

Pengetahuan

dan

Teknologi;

dan/atau
c. perubahan zonasi ruang laut dan peruntukan laut.
Pasal 273
Ketentuan lebih lanjut mengenai Baku Mutu Air Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 dan Pasal 272 diatur
dalam Peraturan Menteri.

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 169 Paragraf Ketiga
Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem di Pesisir Laut
Pasal 274
(1)

Menteri menetapkan Kriteria Baku Kerusakan ekosistem di
pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263
ayat (3) huruf b.

(2)

Kriteria Baku Kerusakan ekosistem di pesisir dan laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

kriteria baku kerusakan mangrove;

b.

kriteria baku kerusakan padang lamun;

c.

kriteria baku kerusakan terumbu karang; dan

d.

kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai
dengan

perkembangan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi.
(3)

Penetapan Kriteria Baku Kerusakan ekosistem di pesisir
dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan mempertimbangkan:
a. hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4;
b. pengkajian data dari berbagai publikasi penelitian
nasional dan internasional.

(4)

Penetapan Kriteria Baku Kerusakan ekosistem di pesisir
dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan tahapan:
a. pengumpulan dan pengkajian data;
b. penjaringan

masukan

dari

pemangku

kepentingan

dalam pengelolaan ekosistem; dan
c. penyusunan dan penetapan Kriteria Baku Kerusakan.
Pasal 275
(1)

Kriteria Baku Kerusakan Mangrove sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 274 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan:
a. tutupan tajuk;
b. kerapatan pohon mangrove yang hidup (pohon/ha)
berdiameter lebih besar atau sama dengan 4 cm yang
diukur pada ketinggian kurang lebih 1,3 meter di atas
permukaan tanah; dan/atau
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pengetahuan dan teknologi.
(2)

Kriteria Baku Kerusakan Mangrove sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan untuk kawasan budidaya yang
memiliki hak kelola pemanfaatan.
Pasal 276

(1)

Kriteria Baku Kerusakan Padang lamun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 274 ayat (2) huruf b ditetapkan
berdasarkan:
a.

luas area kerusakan padang lamun; dan/atau

b.

parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(2)

Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang sebagaimana
dimaksud dalm Pasal 273 ayat (2) huruf c ditetapkan
berdasarkan:
a.

tutupan karang; dan/atau

b.

parameter lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Pasal 277

Menteri

melakukan

evaluasi

Kriteria

Baku

Kerusakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (2) dengan
mempertimbangkan:
a.

data

dan

informasi

hasil

inventarisasi

Mutu

Laut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b.

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau

c.

perubahan zonasi ruang laut dan peruntukan laut.
Pasal 278

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Baku Kerusakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 sampai dengan Pasal
276 diatur dalam Peraturan Menteri
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Status Mutu Laut
Pasal 279
(1)

Menteri dan/atau Gubernur menetapkan status mutu laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) huruf d
sesuai kewenangannya.

(2)

Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan:
a. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
263;
b. Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 270; dan
c. Kriteria Baku Kerusakan sebagaimana dimaksud Pasal
273.

(3)

Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. baik; atau
b. buruk.

(4)

Dalam hal status Mutu Laut berupa:
a. baik,

Menteri

dan/atau

kewenangannya

gubernur,

menetapkan

sesuai

rencana

dengan

pencegahan

pencemaran dan pemeliharaan Mutu Laut; atau
b. buruk, Menteri dan/atau gubernur, sesuai dengan
kewenangannya menetapkan rencana penanggulangan
pencemaran dan/atau pemulihan Mutu laut.
(5)

Rencana pencegahan pencemaran dan pemeliharan mutu
laut atau rencana penanggulangan pencemaran dan/atau
pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menjadi bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Mutu Laut.
Pasal 280

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Status
Mutu Laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 diatur
dalam Peraturan Menteri.
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Perenyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Laut
Pasal 281
(1)

Menteri

dan/atau

gubernur

menetapkan

Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sesuai dengan
kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
263 ayat (3) huruf e.
(2)

Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian
dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

(3)

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
menerapkan prinsip pengelolaan wilayah pesisir dan
laut secara terpadu.

(4)

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan dalam kajian
lingkungan hidup strategis.
Pasal 282

(1)

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut yang
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281
ayat (1) dapat dievaluasi dan/atau diubah.

(2)

Rencana

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Mutu

Laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi
dan/atau diubah dalam hal:
a.

terjadi perubahan peruntukan Air laut;

b.

perubahan tata ruang; dan/atau

c.

perubahan kebijakan lainnya yang berimplikasi pada
perlindungan dan pengelolaan Mutu Air Laut.
Pasal 283

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan
perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 dan Pasal 282 diatur
dalam Peraturan Menteri.
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Pemanfaatan
Pasal 284
(1)

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262
huruf b ditetapkan berdasarkan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Laut.

(2)

Pemanfaatan

sebagaimana

dilaksanakan

untuk

dimaksud

menjaga

fungsi

pada

ayat

lingkungan

(1)
laut

dengan mempertimbangkan:

(3)

a.

zonasi Laut; dan

b.

peruntukan.

Ketentuan pemanfaatan laut sebagaimana dimaksud ayat
(1)

sesuai

dengan

ketentuan

Peraturan

Perundang-

Undangan.
Bagian Ketiga
Pengendalian
Pasal 285
(1)

Pengendalian

Pencemaran

sebagaimana

dimaksud

dan/atau
dalam

Pasal

Perusakan
262

Laut

huruf

c

dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Laut.
(2)

Pengendalian

Pencemaran

dan/atau

Perusakan

Laut

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a.

Pencegahan;

b.

penanggulangan; dan

c.

Pemulihan.
Paragraf Kesatu
Pencegahan
Pasal 286

(1)

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat
(2) huruf a dilakukan pada sumber:
a. nirtitik pencemaran dan/atau perusak; dan
b. titik pencemaran dan/atau perusak.
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Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan

melalui

cara

pengelolaan

terbaik

(best

management practice).
(3)

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan melalui:
a.

penyediaan sarana dan prasarana

b.

pembatasan limbah ke laut;

c.

pencegahan sampah laut; dan

d.

instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau
perkembangan ilmu pengetahuan.
Pasal 287

(1)

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi
menyediakan

sarana

pencemaran

dan/atau

dan

prasarana

perusakan

laut

pengendalian
sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3) huruf a untuk sumber
nirtitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (1)
huruf a.
(2)

Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan/atau
perusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mempertahakan Baku Mutu Air Laut
dan/atau Kriteria Baku Kerusakan.

(3)

Pemerintah

Pusat

dan/atau

Pemerintah

Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan
bantuan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran
dan/atau perusakan laut bagi usaha skala kecil.
(4)

Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian
pencemaran dan/atau perusakan laut, Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat melakukan kerja sama dengan badan
usaha yang berizin.

(5)

Penyediaan

sarana

pencemaran

dan/atau

dan

prasarana

perusakan

laut

pengendalian
sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 288
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(3) huruf b dilaksanakan terhadap:
a. pembuangan air limbah; dan
b. Dumping.
Pasal 289
(1)

Penanggung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

membuang air limbah ke laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 288 ayat (1) huruf a harus memenuhi
ketentuan mengenai:
a.

Baku Mutu Air Limbah;

b.

standar teknologi pengolahan Air Limbah; dan/atau

c.

ketentuan

lainnya

sesuai

dengan

Peraturan

Perundang-Undangan.
(2)

Persyaratan teknis bagi penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan

yang

melaksanakan

dumping

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 huruf b harus memenuhi
persyaratan teknis mengenai:
a.

Baku

Mutu

zat

pencemar

dalam

material

Dumping;
b.

standar teknologi pengolahan material Dumping;
dan/atau

c.

ketentuan

lainnya

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan.
(3)

Standar teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.

(4)

Dalam hal standar teknologi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) belum ditetapkan, Penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan wajib menggunakan teknologi untuk
memenuhi Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.
Pasal 290

(1)

Pembatasan limbah ke laut sebagaimana dalam Pasal 288
berlaku

kepada

penanggung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan yang memiliki dampak lingkungan meliputi:
a. rendah; atau
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(2)

Dalam dampak lingkungan berupa:
a.

rendah, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
wajib mentaati baku mutu sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan

b.

tinggi, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
harus mendapatkan persetujuan teknis.

(3)

Ketentuan lebih lanjut penapisan Usaha dan/atau kegiatan
yang memiliki dampak lingkungan rendah dan tinggi
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasal 291
(1)

Penanggung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

membuang air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
288 huruf a dan memiliki dampak lingkungan tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (2) huruf b
wajib menyusun kajian teknis.
(2)

Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

identifikasi sumber, kuantitas, dan karakteristik air
limbah;

b.

penentuan

parameter kunci yang akan dijadikan

prediksi sebaran Air Limbah dan baku mutu Air
Limbah;
c.

identifikasi laut penerima Air Limbah;

d.

kualitas air laut penerima Air Limbah;

e.

data sirkulasi air laut musiman;

f.

lokasi area sensitif seperti terumbu karang, mangrove,
padang lamun, tempat pemijahan dan pembiakan,
kawasan suaka alam laut, kawasan konservasi laut,
taman nasional laut, taman wisata alam, sempadan
pantai, kawasan budidaya perikanan dan kawasan
pembuatan garam rakyat;

g.

prediksi

sebaran

Air

Limbah

di

laut

termasuk

penentuan zone of initial dilution;
h.

usulan titik pemantauan kualitas air laut berdasarkan
hasil prediksi sebaran Air Limbah di laut;
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informasi mengenai tata letak industri keseluruhan
dan

penandaan

unit

yang

berkaitan

dengan

keseluruhan

sistem

pengelolaan Air Limbah;
j.

neraca

air

menggambarkan

pengelolaan Air Limbah;
k.

informasi

mengenai

deskripsi

sistem

Instalasi

Pengolahan Air Limbah;
l.

informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan
dalam pengelolaan Air Limbah;

m.

informasi

uraian

penanganan

kondisi

darurat

Pencemaran Laut;
n.

prosedur operasional standar tanggap darurat Instalasi
Pengolahan Air Limbah;

o.

informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan
dalam pengelolaan Air Limbah; dan

p.

informasi

uraian

penanganan

kondisi

darurat

Pencemaran Laut.
Pasal 292
a.

Penanggung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

melakukan dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal
288 huruf memiliki dampak lingkungan tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 290 ayat (2) huruf b wajib menyusun
kajian teknis.
b.

Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1)

meliputi:
a.

karakteristik limbah;

b.

dampak dari material

c.

sebaran;

d.

risiko pipa pecah;

e.

kejadian bencana alam seperti gempa bawah laut dan
tsunami;

f.

hilangnya produktifitas perairan laut sekitar tempat
pembuangan;

g.

potensi kerusakan habitat di lokasi penempatan
dumping; dan

h.

lokasi dumping.
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Pasal 293
a.

Lokasi Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292
ayat (2) huruf h harus memenuhi persyaratan:
a.

terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan
termoklin permanen;

b.

tidak berada di lokasi area sensitif; dan

c.

rona awal kualitas air laut harus memenuhi baku
mutu air laut sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

b.

Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan
termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, untuk Dumping berupa tailing harus memenuhi
persyaratan:
a.

terletak di dasar laut dengan kedalaman ≥ 100 m (lebih
besar dari atau sama dengan seratus meter);

b.

secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya
ngarai

dan/atau

saluran

di

dasar

laut

yang

mengarahkan tailing ke kedalaman ≥ 200 m (lebih
besar dari atau sama dengan dua ratus meter);
c.

tidak ada proses pengadukan (mixing) di daerah upwelling; dan

d.

tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif
berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak.

c.

Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan
termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, untuk Dumping berupa serbuk bor dan lumpur bor
harus memenuhi persyaratan:
a.

terletak di laut dengan kedalaman ≥50 m (lebih besar
dari atau sama dengan lima puluh meter);

b.

dampaknya berada di dalam radius ≤500 m (lebih kecil
dari atau sama dengan lima ratus meter) dari lokasi
Dumping (pembuangan) Limbah berdasarkan kajian
pemodelan sebaran dampak;

c.

tidak ada proses pengadukan (mixing) di daerah upwelling; dan
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tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif
berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak.

d.

Lokasi area sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b antara lain meliputi:
a.

kawasan konservasi laut;

b.

daerah rekreasi atau wisata bahari;

c.

kawasan mangrove;

d.

padang lamun;

e.

terumbu karang;

f.

taman nasional;

g.

taman wisata alam laut;

h.

kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

i.

kawasan rawan bencana alam;

j.

daerah

pemijahan

dan

pembesaran

ikan

serta

budidaya perikanan;

e.

k.

alur migrasi biota laut yang dilindungi;

l.

daerah penangkapan ikan atau zona perikanan;

m.

alur pelayaran; dan/atau

n.

daerah khusus militer.

Dalam hal rona awal kualitas air laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memenuhi baku mutu
air

laut,

wajib

dipastikan

tidak

ada

penambahan

konsentrasi pada parameter yang melampaui baku mutu air
laut.
Pasal 294
a.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan
permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya untuk mendapatkan Persetujuan Teknis
Pembatasan Limbah ke Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 290 ayat (2) huruf b.

b.

Pengajuan Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a.

sebelum mengajukan permohonan penilaian Andal dan
RKL-RPL, untuk rencana usaha dan/atau kegiatan
wajib Amdal; atau

b.

sebelum pengajuan Formulir UKL-UPL standar untuk
rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL.
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Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

dilengkapi

dengan

persyaratan

kajian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 dan Pasal 291.
d.

Permohonan
disampaikan

sebagaimana
melalui

dimaksud

Sistem

pada

Informasi

ayat

(1)

Dokumen

Lingkungan untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah.
e.

Menteri atau Gubernur melakukan

evaluasi terhadap

permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
f.

Dalam

melakukan

evaluasi

terhadap

permohonan

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.

Menteri, menugaskan Pejabat Tinggi Madya yang
membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan; dan

b.

gubernur,

menugaskan

pejabat

yang

membidangi

lingkungan hidup.

Pasal 295
a.

Pejabat Tinggi Madya atau pejabat yang membidangi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294
ayat (6) huruf a dan huruf b memproses Persetujuan
Teknis.

b.

Proses Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a.

pemeriksaan

kelengkapan

kajian

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 290 dan Pasal 291; dan
b.

memberikan

pernyataan

tertulis

mengenai

kelengkapan administrasi paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak permohonan diterima.
c.

Dalam hal kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan:
a.

lengkap, dilakukan penelahaan terhadap persyaratan
kajian; atau

b.

tidak lengkap, permohonan ditolak disertai dengan
alasan penolakan.
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Pejabat Tinggi Madya atau pejabat yang membidangi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan penelaahan persyaratan kajian paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

e.

Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menunjukkan:
a.

permohonan

Persetujuan

Teknis

memenuhi

persyaratan, Pejabat Tinggi Madya atau pejabat yang
membidangi

lingkungan

hidup,

menerbitkan

Persetujuan Teknis paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
hasil penelaahan diketahui; atau
b.

permohonan

Persetujuan

Teknis

tidak

memenuhi

persyaratan, permohonan Persetujuan Teknis ditolak
disertai dengan alasan penolakan.
f.

Jangka waktu penelaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon
untuk memperbaiki dokumen.
Pasal 296

a.

Pejabat Tinggi Madya atau pejabat yang membidangi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294
ayat (6) huruf a dan huruf b memproses Persetujuan
Teknis.

b.

Proses Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
a.

pemeriksaan

kelengkapan

kajian

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 290 dan Pasal 291; dan
b.

memberikan

pernyataan

tertulis

mengenai

kelengkapan administrasi paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak permohonan diterima.
c.

Dalam hal kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan:
a.

lengkap, dilakukan penelahaan terhadap persyaratan
kajian; atau

b.

tidak lengkap, permohonan ditolak disertai dengan
alasan penolakan.
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Pejabat Tinggi Madya atau pejabat yang membidangi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan penelaahan persyaratan kajian paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

e.

Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menunjukkan:
a.

permohonan

Persetujuan

Teknis

memenuhi

persyaratan, Pejabat Tinggi Madya atau pejabat yang
membidangi

lingkungan

hidup,

menerbitkan

Persetujuan Teknis paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
hasil penelaahan diketahui; atau
b.

permohonan

Persetujuan

Teknis

tidak

memenuhi

persyaratan, permohonan Persetujuan Teknis ditolak
disertai dengan alasan penolakan.
f.

Jangka waktu penelaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon
untuk memperbaiki dokumen.
Pasal 297

a.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
296 ayat (5) huruf a untuk pembuangan air limbah
memuat:

b.

a.

Standar teknis Baku Mutu Air Limbah;

b.

Standar kompetensi sumber daya manusia; dan

c.

Standar sistem managemen lingkungan.

Standar teknis Baku Mutu Air Limbah meliputi:
a.

Penetapan Baku Mutu Air Limbah;

b.

disain instalasi pengolahan air limbah;

c.

nama dan titik koordinat penaatan;

d.

titik koordinat pemantauan air laut;

e.

kewajiban:
1.

melaksanakan pemantauan air limbah;

2.

melaksanakan pemantauan kualitas air laut;

3.

melaporkan hasil pemantauan;

4.

memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran
limpasan air hujan;

5.

memiliki saluran Air Limbah kedap air;
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memiliki alat ukur debit atau alat ukur yang
setara; dan

7.
f.

memiliki sistem tanggap darurat pencemaran air.

larangan:
1.

membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1
(satu) kali pembuangan;

2.

mengencerkan Air Limbah dalam upaya penaatan
batas kadar yang dipersyaratkan; dan

3.
(3)

(4)

membuang Air Limbah di luar titik penaatan.

Standar sumber daya manusia meliputi:
a.

penanggungjawab pengendalian pencemaran air; dan

b.

operator instalasi pengolahan air limbah;

c.

yang memiliki sertifikat kompetensi.

Standar sistem manajemen lingkungan meliputi:
a.

menyusun

dan

melakukan

Sistem

Manajemen

Lingkungan;
b.

memantau mutu dan debit air limbah;

c.

menghitung

beban

pencemar

Air

Limbah

secara

berkala;
d.

menaati baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan bagi
usaha dan/atau kegiatannya;

e.

memantau kualitas air laut secara berkala bagi usaha
dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKLUPL;

f.

melaporkan

seluruh

kewajiban

pengendalian

pencemaran air laut.

Pasal 298
a.

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
296 ayat (5) huruf a untuk dumping memuat:

b.

a.

Standar teknis Baku Mutu zat pencemar;

b.

Standar kompetensi sumber daya manusia; dan

Standar teknis Baku Mutu kandungan bahan pencemar
meliputi:
a.

penetapan Baku Mutu kandungan bahan pencemar
material Dumping;

b.

sistem netralisasi atau penurunan kadar racun bahan
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c.

titik titik koordinat dumping;

d.

titik koordinat pemantauan air laut;

e.

kewajiban:
2. melakukan netralisasi atau pengurangan racun
pada limbah;
3.

melakukan identifikasi material bahan pencemar
Dumping;

4.

melakukan pencatatan nama dan jumlah material
yang akan dilakukan Dumping;

5.

melakukan pemantauan kualitas air laut pada
titik penaatan;

6.

memiliki sistem tanggap darurat;

7.

melakukan penanggulangan dan pemulihan; dan

8.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pelaksanaan Dumping.
f.

dilarang melakukan dumping

di luar lokasi yang

ditetapkan.
c.

d.

Standar sumber daya manusia meliputi:
a.

penanggungjawab pengendalian pencemaran air; dan

b.

operator instalasi pengolahan air limbah;

c.

yang memiliki sertifikat kompetensi.

Standar sistem manajemen lingkungan meliputi:
a.

menyusun

dan

melakukan

Sistem

Manajemen

Lingkungan;
b.

memantau jumlah limbah;

c.

menaati Baku Mutu kandungan bahan pencemar
material Dumping;

d.

memantau kualitas air laut secara berkala bagi usaha
dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKLUPL;

e.

melaporkan seluruh kewajiban pengendalian
pencemaran air laut.
Pasal 299

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan
perubahan terhadap muatan Persetujuan Teknis sebagaimana
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pengajuan Kajian teknis untuk perubahan Persetujuan Teknis
sebagai dasar perubahan Persetujuan Lingkungan.
Pasal 300
Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

Persetujuan

Teknis

Pembatasan Limbah ke Laut bagi penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294
sampai dengan Pasal 299 diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 301
a.

Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melakukan
verifikasi

terhadap

standar

teknologi

pengolahan

pembatasan limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 288 setelah penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan mendapatkan Perizinan Berusaha.
b.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
a.

melihat kesesuaian Standar teknis Baku Mutu Air
Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana
yang dilakukan; dan

b.

memastikan berfungsinya sarana dan prasarana dan
terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.

c.

Dalam hal hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana
pengendalian pencemaran air:
a.

terpenuhi, Menteri,
sesuai

kewenangan

gubernur atau bupati/wali kota
menerbitkan

Surat

Kelayakan

Operasional; atau
b.

tidak terpenuhi atau terdapat perubahan terhadap
Standar teknis Baku Mutu Air Limbah, Menteri,
gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangan
memberikan arahan perubahan untuk melakukan
perbaikan sarana prasarana dan/atau perubahan
Persetujuan Lingkungan dalam bentuk Berita Acara.
Pasal 302

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 186 a.

Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 297 ayat (3) dan Pasal 297 ayat (3)
meliputi:
a.

pengidentifikasian sumber pencemar air;

b.

penentuan karakteristik sumber cemaran Air Limbah;

c.

penilaian tingkat pencemaran Air Limbah;

d.

pengoperasian dan perawatan instalasi pengolahan Air
Limbah;

e.

pengidentifikasian

bahaya

dalam

pengolahan

Air

Limbah;
f.

pelaksanaan tindakan keselamatan dan kesehatan
kerja terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbah;
dan

g.

standar

kompetensi

perkembangan

ilmu

lainnya

sesuai

pengetahuan

dan

dengan
peraturan

perundang-undangan.
b.

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

standar

kompetensi

pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 303
a.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan
kewajiban pemantauan yang diatur dalam Persetujuan
Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 dan Pasal
299.

b.

Pemantauan
dilaksanakan

sebagaimana
sesuai

dimaksud

dengan

pada

ketentuan

ayat

(1)

peraturan

perundang-undangan.
Pasal 304
a.

Penanggungjawab

usaha/dan

atau

kegiatan

wajib

melaporkan pelaksanaan Persetujuan Teknis Pembatasan
Limbah

ke

Laut

yang

telah

memenuhi

persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (5) huruf a.
b.

Pelaporan sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1)
dilakukan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan
Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan.
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Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

Sistem

Pelaporan

Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 305
a.

Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya melakukan
pencegahan sampah laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 286 ayat (3) huruf c.

b.

Pencegahan sampah Laut meliputi sampah yang berasal
dari kegiatan:

c.

a.

di darat; dan

b.

di laut.

Pencegahan sampah laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:

d.

a.

pengurangan sampah di sumber; dan

b.

Pemantauan sampah laut.

Pengurangan sampah laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

e.

Pemantauan sampah laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dilaksanakan untuk memperoleh data dan
informasi

yang

komprehensif

dan

terpadu

mengenai

karakteristik sampah laut.
Pasal 306
a.

Pemantauan sampah laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 304 ayat (3) huruf b dapat dilakukan oleh:

b.

a.

pemerintah;

b.

pemerintah daerah;

c.

institusi pendidikan;

d.

lembaga penelitian; dan

e.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pemantauan sampah laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan tahapan:
a.

perencanaan;

b.

pelaksanaan;

c.

pengolahan dan analisis data; dan
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c.

pelaporan dan evaluasi.

Pemantauan sampah laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi
karakteristik sampah laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 305 ayat (5).

d.

Data dan informasi karakteristik sampah laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi:

e.

a.

komposisi;

b.

berat; dan

c.

kepadatan berdasarkan jenis.

Karateristik sampah laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) meliputi:
a.

sampah pantai;

b.

sampah terapung; dan

c.

sampah dasar laut yang berukuran sedang atau besar.
Pasal 307

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan sampah
laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 diatur dalam
Peraturan Menteri.
Paragraf Kedua
Penanggulangan
Pasal 308
a.

Penanggung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

mengakibatkan pencemaran dari/atau perusakan laut wajib
melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285 ayat (3) huruf b.
b.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat
rencana penanggulangan pada keadaan darurat yang tidak
terduga lainnya.

c.

Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
a.

pemberian

informasi

peringatan

pencemaran

laut

kepada masyarakat;
b.

pengisolasian

dan

pembersihan

dan/atau perusak;
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penghentian

sumber

pencemaran

laut

dan/atau

perusakan laut; dan/atau
d.

cara

lain

sesuai

dengan

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi.
d.

Penghentian sumber pencemar laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
a.

penghentian

kegiatan

pada

fasilitas

yang

terkait

dengan sumber Pencemaran; dan/atau perusakan;
dan/atau
b.

tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran
dan/atau perusakan pada sumbernya.

e.

Penanggung

jawab

usaha

melakukan

penanggulangan

dan/atau

kegiatan

Pencemaran

yang

dan/atau

perusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyampaikan laporan penanggulangan kepada Menteri
dan/atau gubernur.
Pasal 309
a.

Penanggulangan Pencemaran dan/atau perusakan laut
sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
terjadinya pencemaran dan/atau perusakan laut.

b.

Dalam hal Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau
perusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya
dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan
penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut atas
beban biaya kepada pelaku.

c.

Biaya

yang

timbul

dari

pelaksanaan

penanggulangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
Penanggung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

melakukan Pencemaran dan/atau perusakan laut.
Pasal 310
a.

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam
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perusakan laut yang tidak diketahui sumbernya.
b.

Penanggulangan Pencemaran dan/atau perusakan laut
sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a.

Menteri, jika dampak pencemaran lintas provinsi; atau

b.

gubernur, untuk pencemaran laut dalam wilayahnya.
Pasal 311

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan Pencemaran
dan/atau perusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
308 sampai dengan Pasal 310 diatur dalam Peraturan Menteri
Pasal 312
a.

Pemulihan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3)
huruf c dilakukan untuk mengembalikan mutu laut.

b.

Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan oleh:

c.

a.

Penangung jawab usaha dan/atau kegiatan; atau

b.

Menteri atau gubernur.

Pemulihan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
a.

penghentian dan pembersihan sumber pencemar;

b.

remediasi;

c.

rehabilitasi;

d.

restorasi; dan/atau

e.

cara

lain

sesuai

dengan

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi.
Pasal 313
a. Penanggungjawab

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

melaksanakan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 312 ayat (2) huruf a wajib mengajukan rencana
pemulihan.
b. Rencana pemulihan wajib sebagaimana dimaksud diajukan
kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya untuk
mendapatkan persetujuan.
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usaha dan/atau kegiatan wajib memulai kegiatan pemulihan
Mutu Laut dalam jangka waktu paling lambat 30 hari
kalender.
d. Dalam hal pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dilakukan, Menteri atau gubernur dengan
kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan
pemulihan Mutu Laut.
e. Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Penanggung
jawab

Usaha

dan/atau

Kegiatan

yang

melakukan

Pencemaran dan/atau perusakan laut.
Pasal 314
a.

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (3) huruf c
melakukan pemulihan Mutu Laut yang tidak diketahui
sumbernya.

b.

Pemulihan mutu laut sebagimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh:
a.

Menteri, jika dampak pencemaran lintas provinsi; atau

b.

gubernur, untuk pencemaran laut dalam wilayahnya.
Pasal 315

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pemulihan

Mutu

Laut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 sampai dengan Pasal
313 diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB VI
PENGENDALIAAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 316
(1)

Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan
hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup;

(2)

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan:
a.

terumbu karang;
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mangrove;

c.

padang lamun;

d.

tanah untuk produksi biomassa;

e.

karst;

f.

gambut;

g.

lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan/atau lahan;

h.

lahan

akibat

usaha

dan/atau

kegiatan

pertambangan; dan
i.

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup lainnya
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

(3)

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan i diatur
sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Dalam hal kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan,
penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
dilakukan melalui hasil kajian atau pendapat ahli.
Pasal 317

(1)

Pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara pembakaran
dilakukan berdasarkan kearifan lokal dengan luas lahan
maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami
tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat
bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah
sekelilingnya.

(2)

Pemerintah

memberikan

rekomendasi,

fasilitasi,

pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat yang
melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara
membakar

agar

pelaksanaannya

memperhatikan

sungguh-sungguh kearifan lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan
kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
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PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Pasal 318
Dalam rangka memberikan kemudahan dalam tata cara
perizinan yang berkaitan dengan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah ini mengubah,
menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
101

Tahun

Berbahaya

2014
dan

tentang

Pengelolaan

Beracun

(Lembaran

Limbah
Negara

Bahan

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5617).
Pasal 319
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617) diubah menjadi sebagai berikut:
1.

Ketentuan angka 26 dalam Pasal 1 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disingkat B3 adalah 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.
2.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

3.

Limbah

Bahan

Berbahaya

dan

Beracun

yang

selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu
usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
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Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity
Characteristic Leaching Procedure) yang selanjutnya
disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk
memprediksi

potensi

pelindian

B3

dari

suatu

Limbah.
5.

Uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang selanjutnya
disebut Uji Toksikologi LD50 adalah uji hayati
untuk mengukur hubungan dosis-respon antara
Limbah B3 dengan kematian hewan uji yang
menghasilkan 50% (lima

puluh persen) respon

kematian pada populasi hewan uji.
6.

Simbol

Limbah

B3

adalah

gambar

yang

menunjukkan karakteristik Limbah B3.
7.

Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai
Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi
informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat
Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah,
dan karakteristik Limbah B3.

8.

Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau
pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan
pada kemasan langsung Limbah B3.

9.

Ekspor Limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan
Limbah B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

10.

Notifikasi Ekspor Limbah B3 adalah pemberitahuan
terlebih
kepada

dahulu

dari

otoritas

otoritas

negara

negara

penerima

eksportir
sebelum

dilaksanakan perpindahan lintas batas Limbah B3.
11.

Pengelolaan

Limbah

B3

adalah

kegiatan

yang

meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau
penimbunan.
12.

Dumping

(Pembuangan)

adalah

kegiatan

membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan
Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi,
waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan
tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
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Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil
Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau
mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari
Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha
dan/atau kegiatan.

14.

Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang
karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan
Limbah B3.

15.

Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan

kegiatan

Pengumpulan

Limbah

B3

sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3,
Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan
Limbah B3.
16.

Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

17.

Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

18.

Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.

19.

Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.

20.

Penyimpanan
menyimpan

Limbah
Limbah

B3

B3

yang

adalah

kegiatan

dilakukan

oleh

Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan
sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
21.

Pengumpulan

Limbah

B3

adalah

kegiatan

mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah
B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun
Limbah B3.
22.

Pemanfaatan
penggunaan

Limbah
kembali,

B3

adalah

kegiatan

daur

ulang,

dan/atau

perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah
Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan
sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong,
dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan
manusia dan lingkungan hidup.
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Pengolahan

Limbah

B3

adalah

proses

untuk

mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya
dan/atau sifat racun.
24.

Penimbunan

Limbah

menempatkan

B3

Limbah

adalah

kegiatan

pada

fasilitas

B3

penimbunan dengan maksud tidak membahayakan
kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
25.

Sistem

Tanggap

pengendalian

Darurat

keadaan

adalah

sistem

yang

meliputi

darurat

pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan
kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan
hidup

akibat

kejadian

kecelakaan

Pengelolaan

Limbah B3.
26.

Persetujuan
Kelayakan

Lingkungan
Lingkungan

adalah

Hidup

atau

Keputusan
Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah
Pusat atau pemerintah daerah.
27.

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau
dimasukkannya

makhluk

hidup,

zat,

energi,

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui
baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
28.

Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat
fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup.

29.

Perusakan

Lingkungan

Hidup

adalah

tindakan

orang yang menimbulkan perubahan langsung atau
tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati

lingkungan

hidup

sehingga

melampaui

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
30.

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara
atau

proses

untuk

mengatasi

Pencemaran

Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan
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31.

Pemulihan

Fungsi

serangkaian

Lingkungan

kegiatan

Hidup

adalah

penanganan

lahan

terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan,
pelaksanaan,

evaluasi

memulihkan

fungsi

dan

pemantauan

lingkungan

hidup

untuk
yang

disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
32.

Pejabat

Pengawas

Lingkungan

Hidup

yang

selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan
tanggung

jawab

pengawasan

untuk

melaksanakan

lingkungan

hidup

kegiatan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.
33.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang
selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri
Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang,
kewajiban,

dan

melaksanakan
hidup

sesuai

tanggung

kegiatan

jawab

untuk

pengawasan

lingkungan

ketentuan

peraturan

dengan

perundang-undangan.
34.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun
yang tidak berbadan hukum.

35.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali
kota,

dan

perangkat

daerah

sebagai

unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
36.

Pemerintah

Pusat

yang

selanjutnya

disebut

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
37.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
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Menyisipkan 1 (satu) Pasal di antara Pasal 5 dan Pasal 6,
yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5A
(1)

Terhadap

Limbah

karakteristik

dan

yang

telah

diidentifikasi

dilakukan
sebagai

uji

Limbah

nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf c, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah
wajib melakukan pengelolaan Limbah nonB3.
(2)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pengelolaan

Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri.
3.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan Penyimpanan Limbah B3.

(2)

Setiap

Orang

yang

menghasilkan

Limbah

B3

sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan
pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
(3)

Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang
yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki:
a.

standar

Penyimpanan

Limbah

B3

yang

diintegrasikan ke dalam NIB, bagi pelaku usaha
yang menghasilkan Limbah B3 dari usaha
dan/atau

kegiatan

dengan

risiko

rendah;

dan/atau
b.

rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang
dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
1.

pelaku usaha yang menghasilkan Limbah
B3 dari usaha dan/atau kegiatan dengan
risiko menengah dan risiko tinggi; dan

2.

Instansi Pemerintah yang menghasilkan
Limbah B3.
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Standar

dan/atau

rincian

teknis

Penyimpanan

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a.

nama,

sumber,

karakteristik,

dan

jumlah

Limbah B3 yang akan disimpan;
b.

dokumen yang menjelaskan tentang tempat
Penyimpanan Limbah B3; dan

c.

dokumen

yang

menjelaskan

tentang

pengemasan Limbah B3.
(5)

Tata

cara

pengintegrasian

standar

teknis

Penyimpanan Limbah B3 terhadap NIB sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13
Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b harus memenuhi
persyaratan:
a.

lokasi Penyimpanan Limbah B3;

b.

fasilitas

Penyimpanan

Limbah

B3

yang

sesuai

dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3,
dan

dilengkapi

dengan

upaya

pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
c.
5.

peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16
(1)

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf a memenuhi persyaratan:
a.

desain dan konstruksi yang mampu melindungi
Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;

b.

memiliki penerangan dan ventilasi; dan

c.

memiliki saluran drainase dan bak penampung.
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Persyaratan

fasilitas

Penyimpanan

Limbah

B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
kegiatan Penyimpanan Limbah B3:
a.

kategori 1; dan

b.

kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan
sumber spesifik umum.

(3)

Persyaratan

fasilitas

Penyimpanan

Limbah

B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf

c

berlaku

untuk

kegiatan

Penyimpanan

Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
6.

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19
(1)

Pengemasan

Limbah

B3

dilakukan

dengan

menggunakan kemasan yang:
a.

terbuat dari bahan yang dapat mengemas
Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah
B3 yang akan disimpan;

b.

mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap
berada dalam kemasan;

c.

memiliki penutup yang kuat untuk mencegah
terjadinya

tumpahan

penyimpanan,

saat

dilakukan

pemindahan,

atau

pengangkutan; dan
d.

berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak
berkarat, atau tidak rusak.

(2)

Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol
Limbah B3.

(3)

Label Limbah B3 memuat keterangan mengenai:
a.

nama Limbah B3;

b.

identitas Penghasil Limbah B3;

c.

tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan

d.

tanggal Pengemasan Limbah B3.

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 201 (4)

Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan
karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2).

(5)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pengemasan Limbah B3, pelabelan Limbah B3, dan
pemberian

Simbol

Limbah

B3

diatur

dalam

Peraturan Menteri.
7.

Pasal 20 dihapus.

8.

Pasal 21 dihapus.

9.

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 22
(1)

NIB atau Persetujuan Lingkungan wajib diubah
dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan:
a.

nama Limbah B3 yang disimpan;

b.

lokasi

tempat

Penyimpanan

Limbah

B3;

dan/atau
c.

desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan
Limbah B3.

(2)

Tata

cara

perubahan

persetujuan

lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
10. Pasal 24 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
(1)

Persyaratan

Pasal 25
lingkungan

hidup

paling

sedikit

meliputi:
a.

memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

b.

menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke
dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
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melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan karakteristik Limbah B3; dan

d.

melekatkan

Label

Limbah

B3

dan

Simbol

Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
(2)

Persyaratan

lingkungan

hidup

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d
dikecualikan untuk kegiatan Penyimpanan Limbah
B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
12. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Setiap

Orang

Pasal 26
yang menghasilkan

Limbah

B3

dan

melakukan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
a.

melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;

b.

melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3
yang dihasilkan;

c.

melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
sampai dengan Pasal 25;

d.

melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan
Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang
dilakukan

sendiri

atau

menyerahkan

kepada

Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah
B3; dan
e.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

Penyimpanan Limbah B3.
13. Pasal 27 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan
melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
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memenuhi

persyaratan

lingkungan

hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan
ketentuan teknis Penyimpanan Limbah B3;
b.

melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling
lama:
1.

90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3
dihasilkan,

untuk

Limbah

B3

yang

dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh
kilogram) per hari atau lebih;
2.

180 (seratus delapan puluh) hari sejak
Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3
yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima
puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3
kategori 1;

3.

365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak
Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3
yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima
puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3
kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan
sumber spesifik umum; atau

4.

365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak
Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3
kategori 2 dari sumber spesifik khusus,

dan
c.

menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan
Penyimpanan Limbah B3.

(2)

Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
a.

sumber,

nama,

jumlah,

dan

karakteristik

Limbah B3;
b.

pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan

c.

Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah
B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang
dilakukan sendiri oleh Penghasil Limbah B3
dan/atau

penyerahan

Limbah

B3

kepada

Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
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Limbah

B3,

dan/atau

Penimbun

Limbah B3.
(3)

Laporan

kegiatan

Penyimpanan

Limbah

B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak
Persetujuan Lingkungan diterbitkan.
15. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29
(1)

Dalam

hal

kegiatan

Penyimpanan

Limbah

B3

melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Penghasil Limbah
B3 wajib:
a.

melakukan

Pemanfaatan

Limbah

B3,

Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan
Limbah B3; dan/atau
b.
(2)

menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

(3)

a.

Pengumpul Limbah B3;

b.

Pemanfaat Limbah B3;

c.

Pengolah Limbah B3; dan/atau

d.

Penimbun Limbah B3.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan
bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

16. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 33
(1)

Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
a.

Persetujuan Lingkungan; dan
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Perizinan Berusaha untuk kegiatan

bidang

usaha Pengelolaan Limbah B3.
(2)

Untuk

mendapat

persetujuan

lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3.
(3)

Pengumpul Limbah B3 dilarang:
a.

melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau
Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau
seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;

b.

menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan
kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan

c.
(4)

Tata

melakukan pencampuran Limbah B3.
cara

penerbitan

Persetujuan

Lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
18. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 34
(1)

Untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat

(2),

Pengumpul

Limbah

B3

mengajukan

permohonan secara tertulis kepada:
a.

bupati/wali kota, untuk Pengumpulan Limbah
B3 skala kabupaten/kota;

b.

gubernur,

untuk

Pengumpulan

Limbah

B3

skala provinsi; atau
c.

Menteri, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala
nasional.

(2)

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3

untuk

kegiatan

Pengumpulan

Limbah

B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan persyaratan yang meliputi:
a.

nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3
yang akan dikumpulkan;
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rencana pembangunan fasilitas Pengumpulan
Limbah B3 yang memuat:
1.

desain

dan

rancang

bangun

fasilitas

Pengumpulan Limbah B3; dan
2.

jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pengumpulan Limbah B3;

c.

rencana pembangunan dan/atau penyediaan
laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa
laboratorium
sedikit

yang

mampu

karakteristik

meledak,

mudah

menguji

Limbah

menyala,

paling

B3

mudah

reaktif,

korosif,

dan/atau beracun;
d.

tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;

e.

dokumen yang menjelaskan tentang tempat
penyimpanan
persyaratan

Limbah

B3

sebagaimana

sesuai

dengan

dimaksud

dalam

Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
f.

dokumen
pengemasan

yang

menjelaskan

Limbah

B3

tentang

sesuai

dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19;
g.

prosedur Pengumpulan Limbah B3;

h.

bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran

Lingkungan

Hidup

dan/atau

Kerusakan

Lingkungan

Hidup

atau

dana

penjaminan

Pemulihan

Fungsi

Lingkungan

Hidup;
i.

perhitungan biaya dan model keekonomian;

j.

sistem

tanggap

darurat

berupa

dokumen

program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
dan
k.

tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

(3)

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 dari
sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari
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pada ayat (2) huruf f.
(4)

Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dapat
dimanfaatkan dan/atau diolah.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35
(1)

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota setelah
menerima

permohonan

Persetujuan

Teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memberikan
pernyataan

tertulis

mengenai

kelengkapan

administrasi permohonan paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak permohonan diterima.
(2)

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri,
gubernur,

atau

bupati/wali

kota

melakukan

verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(3)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menunjukkan:
a.

permohonan

Persetujuan

persyaratan,

Menteri,

bupati/wali

kota

Teknis

memenuhi

gubernur,

menerbitkan

atau

Persetujuan

Teknis untuk kegiatan Pengumpulan Limbah
B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil
verifikasi diketahui; atau
b.

permohonan
memenuhi

Persetujuan
persyaratan,

Teknis

Menteri,

tidak

gubernur,

atau bupati/wali kota menolak permohonan
Persetujuan
Pengumpulan

Teknis
Limbah

alasan penolakan.
20. Pasal 36 dihapus.
21. Pasal 37 dihapus.
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berikut:
Pasal 38
(1)

Dalam

hal

pemegang

Pengelolaan

Limbah

Pengumpulan

Limbah

Persetujuan
B3

B3

untuk

Teknis
kegiatan

berkehendak

untuk

mengubah:
a.

lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;

b.

desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan
Limbah B3; dan/atau

c.

skala Pengumpulan Limbah B3;

pemegang Persetujuan Teknis wajib mengajukan
permohonan perubahan Persetujuan Teknis kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya.
(2)

Menteri,

gubernur,

melakukan
perubahan

dan/atau

evaluasi

bupati/wali

kota

terhadap

permohonan

teknis

sebagaimana

persetujuan

dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan
Teknis diterima.
(3)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menunjukkan:
a.

kesesuaian

data,

bupati/wali

kota

Menteri,

gubernur,

menerbitkan

atau

perubahan

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi
diketahui; atau
b.

ketidaksesuaian data, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali
perubahan
Limbah

B3

kota

menolak

Persetujuan
untuk

Teknis

kegiatan

permohonan
Pengelolaan
Pengumpulan

Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
(4)

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar dalam perubahan Persetujuan
Lingkungan.
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23. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 39
Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2) tidak termasuk waktu yang diperlukan
pemohon untuk memperbaiki dokumen.
24. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 40
Persetujuan

Teknis

Pengelolaan

Limbah

B3

untuk

kegiatan Pengumpulan Limbah B3 memuat:
a.

identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

b.

tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3;

c.

kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah
B3; dan

d.

persyaratan teknis Pengumpulan Limbah B3 yang
meliputi:
1.

nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3
yang akan dikumpulkan;

2.

desain

dan

rancang

bangun

fasilitas

Pengumpulan Limbah B3;
3.

tata cara pengemasan Limbah B3;

4.

tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;

5.

ketentuan simbol Limbah B3;

6.

sistem

tanggap

darurat

berupa

dokumen

program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
dan
7.

kepemilikan fasilitas laboratorium dan/atau
alat analisa laboratorium yang mampu menguji
paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah
meledak,

mudah

menyala,

dan/atau beracun.
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25. Pasal 41 dihapus.
26. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 42
Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:
a.

mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan
karakteristik Limbah B3;

b.

memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

c.

menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam
tempat Penyimpanan Limbah B3;

d.

melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan
karakteristik Limbah B3; dan

e.

melekatkan

simbol

Limbah

B3

pada

kemasan

Limbah B3;
f.

melakukan

identifikasi

Limbah

B3

yang

dikumpulkan;
g.

melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (4);

h.

melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik,
dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan; dan

i.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

Pengumpulan Limbah B3;
j.

memiliki sistem tanggap darurat berupa dokumen
program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan

k.

memiliki

tenaga

kerja

terdidik

yang

memiliki

sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah
B3.
27. Pasal 43 dihapus.
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berikut:
Pasal 44
(1)

Pengumpul Limbah B3 wajib:
a.

melaksanakan

kewajiban

sebagaimana

tercantum

dalam

Persetujuan

Pengelolaan

Limbah

B3

untuk

Teknis
kegiatan

Pengumpulan Limbah B3;
b.

melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4);

c.

melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling
lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3
diserahkan

oleh

Setiap

Orang

yang

menghasilkan Limbah B3; dan
d.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah
B3, bagi Pengumpul Limbah B3 yang masih
melakukan

pembangunan

fasilitas

Pengumpulan Limbah B3; dan
e.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

Pengumpulan Limbah B3 yang memuat:
1.

nama, sumber, karakteristik, dan jumlah
Limbah B3;

2.

salinan

bukti

penyerahan

Limbah

B3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (3);
3.

identitas Pengangkut Limbah B3;

4.

pelaksanaan

Pengumpulan

Limbah

B3;

dan
5.

penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat
Limbah

B3,

Pengolah

Limbah

B3,

dan/atau Penimbun Limbah B3.
(2)

Laporan

pembangunan

fasilitas

Pengumpulan

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d disampaikan kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
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belas) hari kerja sejak selesainya pembangunan
fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
(3)

Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak
Persetujuan

Teknis

Pengelolaan

Limbah

B3

diterbitkan.
29. Di antara Pasal 44 dan 45 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 44A sehingga berbunyi:
Pasal 44A
(1)

Berdasarkan

laporan

pembangunan

fasilitas

Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam

Pasal

44

ayat

(2),

Menteri,

gubernur,

dan/atau bupati/wali Kota sesuai kewenangannya
melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh
puluh) hari kerja sejak laporan diterima.
(2)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengumpulan
Limbah B3:
a.

sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah

B3

Limbah

B3,

untuk

kegiatan

Menteri,

Pengumpulan

gubernur,

dan/atau

bupati/wali kota menerbitkan surat kelayakan
operasional kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
atau
b.

tidak

sesuai

Pengelolaan

dengan
Limbah

Persetujuan
B3

untuk

Teknis
kegiatan

Pengumpulan Limbah B3, Menteri, gubernur,
dan/atau

wali

kewenangannya
Pengumpul

kota

sesuai

menyampaikan

Limbah

B3

dengan

surat

agar

mengubah rencana

pembangunan fasilitas yang termuat dalam
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untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
(3)

Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
verifikasi dilakukan.

30. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45
(1)

Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud

dalam

Pasal

44

ayat

(1)

huruf

c

melampaui 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul
Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang
dikumpulkannya kepada pihak lain.
(2)

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

(3)

a.

Pemanfaat Limbah B3;

b.

Pengolah Limbah B3; dan/atau

c.

Penimbun Limbah B3.

Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3,
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang usaha
Pengelolaan Limbah B3.

31. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 46
(1)

Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki
penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
a.

menghentikan usaha dan/atau kegiatan;

b.

mengubah

penggunaan

lokasi

dan/atau

fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
c.

memindahkan

lokasi

Pengumpulan Limbah B3.
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Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi
Lingkungan

Hidup

dalam

pencemaran

lingkungan

hal

hidup,

ditemukan
dan

harus

mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.
(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:
a.

identitas pemohon;

b.

laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3;
dan/atau

c.

laporan

pelaksanaan

Pemulihan

Fungsi

Lingkungan Hidup.
(4)

Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(3)

melakukan

evaluasi

terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan
penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak permohonan diterima.
(5)

Penetapan

penghentian

pada ayat (4) menjadi

sebagaimana

dimaksud

dasar bagi pencabutan

Perizinan Berusaha.
32. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 48
(1)

Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:
a.

rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan

b.

Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan
Limbah B3.

(2)

Rekomendasi

Pengangkutan

Limbah

B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menjadi dasar diterbitkannya Perizinan Berusaha di
bidang Pengangkutan Limbah B3.
(3)

Untuk

memperoleh

rekomendasi

Pengangkutan

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, Pengangkut Limbah B3 harus mengajukan
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dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a.

identitas pemohon;

b.

akta pendirian badan usaha;

c.

bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran

Lingkungan

Hidup

dan/atau

Kerusakan

Lingkungan

Hidup

atau

dana

penjaminan

Pemulihan

Fungsi

Lingkungan

Hidup;

(4)

d.

bukti kepemilikan alat angkut; dan

e.

dokumen Pengangkutan Limbah B3.

Dokumen Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e memuat:
a.

jenis dan jumlah alat angkut;

b.

sumber, nama, dan karakteristik Limbah B3
yang diangkut;

c.

prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi
darurat;

d.

peralatan untuk penanganan Limbah B3; dan

e.

prosedur bongkar muat Limbah B3.

33. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 49
(1)

Menteri setelah menerima permohonan rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3)
memberikan

pernyataan

tertulis

mengenai

kelengkapan administrasi paling lama 2 (dua) hari
kerja sejak permohonan diterima.
(2)

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari
kerja.

(3)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menunjukkan:
a.

permohonan

rekomendasi

memenuhi

persyaratan, Menteri menerbitkan rekomendasi
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hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
b.

permohonan

rekomendasi

persyaratan,

Menteri

Pengangkutan

tidak

menolak

Limbah

B3

memenuhi
rekomendasi

disertai

dengan

alasan penolakan.
(4)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a memuat:
a.

kode manifes Pengangkutan Limbah B3;

b.

nama

dan

karakteristik

Limbah

B3

yang

diangkut; dan
c.

masa berlaku rekomendasi.

34. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 51
(1)

Setelah

mendapat

Pengangkut
permohonan

rekomendasi

Limbah

B3

Perizinan

dari

wajib

Berusaha

Menteri,

mengajukan
di

bidang

Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b.
(2)

Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang perhubungan.
(3)

Persyaratan

dan

tata

penerbitan

Perizinan

cara

permohonan

Berusaha

di

dan

bidang

Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
35. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 52
(1)

Pengangkut Limbah B3 yang telah memperoleh
Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 wajib:
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melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai
dengan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3
dan

Perizinan

Berusaha

di

bidang

Pengangkutan Limbah B3;
b.

menyampaikan manifes Pengangkutan Limbah
B3 kepada Menteri; dan

c.

melaporkan pelaksanaan Pengangkutan Limbah
B3.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c memuat:
a.

nama,

sumber,

karakteristik,

dan

jumlah

Limbah B3 yang diangkut;

(3)

b.

jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;

c.

tujuan akhir pengangkutan Limbah B3; dan

d.

bukti penyerahan Limbah B3.

Laporan

sebagaimana

disampaikan

kepada

dimaksud
Menteri

pada

dan

ayat

(2)

ditembuskan

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perhubungan paling sedikit
1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(4)

Ketentuan mengenai pembuatan dan penggunaan
manifes

dalam

Pengangkutan

Limbah

B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur
dalam Peraturan Menteri.
36. Pasal 56 dihapus.
37. Pasal 57 dihapus.
38. Pasal 58 dihapus.
39. Pasal 59 dihapus.
40. Pasal 60 dihapus.
41. Pasal 61 dihapus.
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43. Pasal 63 dihapus.
44. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 64
(1)

Untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3,
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
memiliki:

(2)

a.

Persetujuan Lingkungan; dan

b.

Perizinan Berusaha.

Untuk

mendapatkan

Persetujuan

Lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Setiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
(3)

Setiap

Orang

yang

menghasilkan

Limbah

B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan
permohonan kepada Menteri, dilengkapi dengan
persyaratan yang meliputi:
a.

nama,

sumber,

karakteristik,

dan

jumlah

Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
b.

lokasi dan koordinat kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3;

c.

rencana pembangunan fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah B3 yang
membutuhkan fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3, yang memuat:
1.

desain

dan

rancang

bangun

fasilitas

Pemanfaatan Limbah B3; dan
2.

jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3;

d.

dokumen

mengenai

tempat

Penyimpanan

Limbah B3 sesuai dengan ketentuan;
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dokumen mengenai pengemasan Limbah B3
sesuai

dengan

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19;
f.

dokumen

mengenai

desain

dan

spesifikasi

teknologi, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah
B3;
g.

dokumen mengenai nama dan jumlah bahan
baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah
B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3;

h.

prosedur Pemanfaatan Limbah B3; dan

i.

dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologi,

dan/atau

fasilitas

Pemanfaatan

Limbah B3 meliputi:
1.

lokasi uji coba;

2.

jadwal pelaksanaan uji coba;

3.

keterangan mengenai peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3;

4.

keterangan mengenai rencana pelaksanaan
uji coba; dan

5.

prosedur

penanganan

pelaksanaan

uji

coba,
bagi Pemanfaatan Limbah B3:
1.

sebagai substitusi bahan baku yang tidak
memiliki standar nasional Indonesia (SNI);
dan/atau

2.
j.

sebagai substitusi sumber energi.

sistem

tanggap

darurat

berupa

dokumen

program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
dan
k.

tenaga kerja terdidik yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

(4)

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori
2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari
persyaratan

permohonan

Persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
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45. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 65
(1)

Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 memberikan pernyataan tertulis
mengenai kelengkapan administrasi permohonan
Persetujuan Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan diterima.

(2)

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari
kerja.

(3)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menunjukkan:
a.

permohonan

Persetujuan

Teknis

memenuhi

persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
b.

permohonan
memenuhi

Persetujuan
persyaratan,

Teknis
Menteri

tidak
menolak

permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah

B3

untuk

kegiatan

Pemanfaatan

Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
46. Pasal 66 dihapus.
47. Pasal 67 dihapus.
48. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 68
(1)

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib diubah
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yang meliputi:
a.

nama

dan

karakteristik

Limbah

B3

yang

dimanfaatkan;
b.

desain teknologi, metode, proses, kapasitas
Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau

c.

bahan baku dan/atau bahan penolong berupa
Limbah

B3

untuk

campuran

Pemanfaatan

Limbah B3.
(2)

Permohonan

perubahan

Persetujuan

Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Menteri.
(3)

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan

persetujuan

teknis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan
Teknis diterima.
(4)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menunjukkan:
a.

kesesuaian
perubahan
Limbah

B3

data,

Menteri

Persetujuan
untuk

menerbitkan

Teknis

kegiatan

Pengelolaan
Pemanfaatan

Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b.

ketidaksesuaian

data,

Menteri

permohonan

perubahan

Pengelolaan

Limbah

Persetujuan

B3

untuk

menolak
Teknis
kegiatan

Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan
penolakan.
(5)

Perubahan

Persetujuan

Teknis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam
perubahan Persetujuan Lingkungan.
49. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 69
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Pasal 65 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk
waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki
dokumen.
50. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 70
(1)

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 memuat:
a.

identitas

pemegang

Persetujuan

Teknis

Persetujuan

Teknis

Pengelolaan Limbah B3;
b.

tanggal

penerbitan

Pengelolaan Limbah B3;
c.

kewajiban

pemegang

Pengelolaan

Limbah

Persetujuan
B3

untuk

Teknis
kegiatan

Pemanfaatan Limbah B3; dan
d.

persyaratan teknis Pemanfaatan Limbah B3
yang meliputi:
1.

nama, sumber, dan karakteristik Limbah
B3 yang akan dimanfaatkan;

2.

jumlah, kapasitas, dan komposisi Limbah
B3 yang akan dimanfaatkan;

3.

desain

dan

rancang

bangun

fasilitas

Pemanfaatan Limbah B3;
4.

tata cara pengemasan Limbah B3;

5.

tata letak lokasi Pemanfaatan Limbah B3;

6.

ketentuan simbol Limbah B3;

7.

tata

letak

saluran

untuk

pengelolaan

limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3;
8.

hasil uji laboratorium untuk Limbah B3
sebelum dimanfaatkan, parameter kualitas
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dan
9.

sistem tanggap darurat Limbah B3 berupa
dokumen

program

kedaruratan

Pengelolaan Limbah B3.
(2)

Kewajiban

pemegang

Persetujuan

Teknis

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi:
a.

melakukan

identifikasi

Limbah

B3

yang

dikumpulkan;
b.

melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai
dengan standar produk, standar lingkungan
hidup, dan/atau baku mutu lingkungan hidup;

c.

melaksanakan uji coba Pemanfaatan Limbah B3
bagi Pemanfaatan Limbah B3:
1.

sebagai substitusi bahan baku yang tidak
memiliki standar nasional Indonesia (SNI);
dan/atau

2.
d.

sebagai substitusi sumber energi;

melakukan

pencatatan

nama

dan

jumlah

Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3
yang dihasilkannya;
e.

memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

f.

menyimpan

Limbah

B3

yang

akan

dimanfaatkan ke dalam tempat Penyimpanan
Limbah B3;
g.

melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan
dimanfaatkan;

h.

memanfaatkan
teknologi

Limbah

Pemanfaatan

B3

sesuai

Limbah

dengan

B3

yang

dimiliki;
i.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah

1

Contoh: Limbah B3 yang akan dimanfaatkan oleh industri Semen, maka memerlukan uji total konsentrasi
logam TCLP, uji emisi, dan uji kualitas produk semen.
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memiliki fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
j.

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan
Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang
tidak memiliki standar nasional Indonesia (SNI)
dan/atau substitusi sumber energi;

k.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

Pemanfaatan Limbah B3;
l.

melakukan

uji

terhadap

produk

hasil

Pemanfaatan Limbah B3 secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
m.

memiliki

sistem

dokumen

program

tanggap

darurat

kedaruratan

berupa

Pengelolaan

Limbah B3; dan
n.

memiliki tenaga kerja terdidik yang memiliki
sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan
Limbah B3.

51. Pasal 71 dihapus.
52. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 72
(1)

Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 wajib:
a.

melaksanakan

kewajiban

sebagaimana

tercantum

dalam

Persetujuan

Pengelolaan

Limbah

B3

untuk

Teknis
kegiatan

Pemanfaatan Limbah B3;
b.

melakukan

Pengumpulan

dihasilkannya

sesuai

Limbah
dengan

B3

yang

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
c.

melakukan

Penyimpanan

Limbah

B3

yang

dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai

dengan

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf d;
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melakukan

pengemasan

dihasilkannya

sesuai

Limbah

B3

dengan

yang

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3)
huruf e;
e.

melakukan

Pemanfaatan

Limbah

B3

yang

dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
f.

menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika
Pemanfaatan

Limbah

B3

menghasilkan

air

Limbah;
g.

menaati baku mutu emisi udara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika
Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan emisi
udara; dan

h.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum
memiliki fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
i.

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan
Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang
tidak memiliki standar nasional Indonesia (SNI)
dan/atau substitusi sumber energi;

j.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

Pemanfaatan Limbah B3, yang memuat:
1.

sumber, nama, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2.

pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3 yang
dihasilkannya;

k.

memiliki

sistem

dokumen

program

tanggap

darurat

kedaruratan

berupa

Pengelolaan

Limbah B3; dan
l.

memiliki tenaga kerja terdidik yang memiliki
sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan
Limbah B3.

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 226 (2)

Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber
spesifik

khusus

dikecualikan

dari

kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
(3)

Laporan

pembangunan

fasilitas

Pemanfaatan

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf h disampaikan kepada Menteri, paling lambat
14 (empat belas) hari sejak selesainya pembangunan
fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
(4)

Laporan

uji

coba

sebagaimana

Pemanfaatan

dimaksud

pada

ayat

Limbah
(2)

B3

huruf

i

disampaikan kepada Menteri, paling lambat 14
(empat

belas)

hari

sejak

selesainya

uji

coba

Pemanfaatan Limbah B3.
(5)

Laporan

Pemanfaatan

Limbah

B3

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada
Menteri, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 diterbitkan.
53. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) pasal
yakni Pasal 72A dan Pasal 72B sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 72A
(1)

Berdasarkan

laporan

pembangunan

fasilitas

Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h, Menteri melakukan
verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
laporan diterima.
(2)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3:
a.

sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah

B3

Limbah

B3,

untuk

kegiatan

Menteri

Pemanfaatan

menerbitkan

surat

kelayakan operasional kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3, bagi kegiatan Pemanfaatan Limbah
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Pemanfaatan Limbah B3; atau
b.

tidak

sesuai

Pengelolaan

dengan
Limbah

Pemanfaatan

Persetujuan
B3

Limbah

Teknis

untuk

kegiatan

B3,

Menteri

menyampaikan surat agar Penghasil Limbah B3
mengubah rencana pembangunan fasilitas yang
termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah

B3

untuk

kegiatan

Pemanfaatan

Limbah B3.
(3)

Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
verifikasi dilakukan.
Pasal 72B

(1)

Berdasarkan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)
huruf i, Menteri melakukan verifikasi paling lambat
10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

(2)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan uji coba Pemanfaatan
Limbah B3:
a.

sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah

B3

untuk

Limbah

B3,

Menteri

kegiatan

Pemanfaatan

menyampaikan

kelayakan operasional

surat

kegiatan Pemanfaatan

Limbah B3; atau
b.

tidak

sesuai

Pengelolaan
Pemanfaatan

dengan
Limbah

Persetujuan
B3

Limbah

Teknis

untuk

kegiatan

B3,

Menteri

menyampaikan surat agar Penghasil Limbah B3
mengubah proses Pemanfaatan Limbah B3 yang
termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah

B3

untuk

Limbah B3.
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Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
verifikasi dilakukan.

54. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 73
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang
melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib
memiliki

penetapan

penghentian

kegiatan

jika

bermaksud:
a.

menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau

b.

mengubah

penggunaan

atau

memindahkan

lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3.
(2)

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus

mengajukan

permohonan

secara

tertulis

kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai

kewenangan

penerbitan

Persetujuan

Lingkungan.
(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:

(4)

a.

identitas pemohon; dan

b.

laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3.

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan
paling

lama

10

(sepuluh)

hari

kerja

sejak

permohonan diterima.
(5)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menunjukkan:
a.

tidak terdapat pencemaran lingkungan hidup,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
kewenangannya

menerbitkan
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atau
b.

terdapat

pencemaran

lingkungan

hidup,

pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi
lingkungan

hidup

hingga

memperoleh

penetapan status telah selesainya pemulihan
lahan terkontaminasi dari Menteri.
(6)

Penetapan

penghentian

kegiatan

terhadap

permohonan penghentian yang terdapat pencemaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
dilaksanakan oleh Menteri paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak ditetapkannya status telah selesai
pemulihan lahan terkontaminasi.
(7)

Penghasil
penetapan

Limbah

B3

wajib

penghentian

melaporkan

kegiatan

surat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a yang diterbitkan
gubernur atau bupati/wali kota, kepada Menteri
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat
ditetapkan.
55. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 76
(1)

Pemanfaat Limbah B3 untuk dapat melakukan
Pemanfaatan Limbah B3 yang diserahkan oleh
Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
ayat (1) huruf a wajib memiliki:
a.

Persetujuan Lingkungan: dan

b.

Perizinan

Berusaha

di

bidang

usaha

Pengelolaan Limbah B3.
(2)

Pemanfaatan Limbah B3 oleh Pemanfaat Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi
bahan baku;

b.

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi
sumber energi;
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Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku;
dan

d.

Pemanfaatan

Limbah

B3

sesuai

dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)

Limbah

B3

yang

dimanfaatkan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berasal dari Limbah B3 yang
dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil
Limbah B3.
56. Pasal 81 dihapus.
57. Pasal 82 dihapus.
58. Pasal 83 dihapus.
59. Pasal 84 dihapus.
60. Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 85
(1)

Untuk dapat memperoleh Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1)
huruf a, Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

(2)

Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengajukan permohonan kepada Menteri,
dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a.

nama,

sumber,

karakteristik,

dan

jumlah

Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
b.

lokasi dan koordinat kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3;

c.

rencana pembangunan fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3 bagi Pemanfaatan Limbah B3 yang
membutuhkan fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3, yang memuat:
1.

desain

dan

rancang

bangun

Pemanfaatan Limbah B3; dan
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jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3;

d.

dokumen

mengenai

Limbah

B3

tempat

sesuai

Penyimpanan

dengan

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai
dengan Pasal 18;
e.

dokumen mengenai pengemasan Limbah B3
sesuai

dengan

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19;
f.

dokumen

mengenai

desain

dan

spesifikasi

teknologi,

metode,

proses,

dan

kapasitas

Pemanfaatan Limbah B3;
g.

dokumen mengenai nama dan jumlah bahan
baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah
B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3;

h.

prosedur Pemanfaatan Limbah B3; dan

i.

dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologi,

dan/atau

fasilitas

Pemanfaatan

Limbah B3 meliputi:
1.

lokasi uji coba;

2.

jadwal pelaksanaan uji coba;

3.

keterangan mengenai peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3;

4.

keterangan mengenai rencana pelaksanaan
uji coba; dan

5.

prosedur

penanganan

pelaksanaan

uji

coba,
bagi Pemanfaatan Limbah B3:
1.

sebagai substitusi bahan baku yang
tidak

memiliki

standar

nasional

Indonesia (SNI); dan/atau
2.

sebagai substitusi sumber energi.

j.

perhitungan biaya dan model keekonomian;

k.

bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran
Kerusakan

Lingkungan
Lingkungan
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Pemulihan

Fungsi

Lingkungan

Hidup;
l.

rencana pembangunan dan/atau penyediaan
laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa
laboratorium
sedikit

yang

mampu

karakteristik

meledak,

mudah

menguji

Limbah

menyala,

paling

B3

mudah

reaktif,

korosif,

dan/atau beracun;
m.

sistem

tanggap

darurat

berupa

dokumen

program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
dan
n.

tenaga kerja terdidik yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

(3)

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori
2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari
persyaratan

permohonan

Persetujuan

Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
61. Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 86
(1)

Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 memberikan pernyataan tertulis
mengenai kelengkapan administrasi permohonan
Persetujuan Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan diterima.

(2)

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari
kerja.

(3)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menunjukkan:
a.

permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 memenuhi persyaratan, Menteri
menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah

B3

untuk
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sejak hasil verifikasi diketahui; atau
b.

permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah

B3

tidak

Menteri

menolak

memenuhi

persyaratan,

permohonan

Persetujuan

Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan
penolakan.
62. Pasal 87 dihapus.
63. Pasal 88 dihapus.
64. Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 89
(1)

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib diubah
dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
yang meliputi:
a.

nama

dan

karakteristik

Limbah

B3

yang

dimanfaatkan;
b.

desain teknologi, metode, proses, kapasitas
Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau

c.

bahan baku dan/atau bahan penolong berupa
Limbah

B3

untuk

campuran

Pemanfaatan

Limbah B3.
(2)

Permohonan

perubahan

Persetujuan

Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Menteri.
(3)

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan

persetujuan

teknis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan
Teknis diterima.
(4)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menunjukkan:
a.

kesesuaian

data,
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Limbah

Persetujuan

B3

untuk

Teknis

kegiatan

Pengelolaan
Pemanfaatan

Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b.

ketidaksesuaian

data,

Menteri

permohonan

perubahan

Pengelolaan

Limbah

Persetujuan

B3

untuk

menolak
Teknis
kegiatan

Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan
penolakan.
(5)

Perubahan

Persetujuan

Teknis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam
perubahan Persetujuan Lingkungan.
65. Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 91
(1)

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 memuat:
a.

identitas

pemegang

Persetujuan

Teknis

Persetujuan

Teknis

Pengelolaan Limbah B3;
b.

tanggal

penerbitan

Pengelolaan Limbah B3;
c.

kewajiban

pemegang

Pengelolaan

Limbah

Persetujuan
B3

untuk

Teknis
kegiatan

Pemanfaatan Limbah B3; dan
d.

persyaratan teknis Pemanfaatan Limbah B3
yang meliputi:
1.

nama, sumber, dan karakteristik Limbah
B3 yang akan dimanfaatkan;

2.

jumlah, kapasitas, dan komposisi Limbah
B3 yang akan dimanfaatkan;

3.

desain

dan

rancang

bangun

fasilitas

Pemanfaatan Limbah B3;
4.

tata cara pengemasan Limbah B3;

5.

tata letak lokasi Pemanfaatan Limbah B3;

6.

ketentuan simbol Limbah B3;
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tata

letak

saluran

untuk

pengelolaan

limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3;
8.

hasil uji laboratorium untuk Limbah B3
sebelum dimanfaatkan, parameter kualitas
lingkungan, dan standar mutu produk;2

9.

sistem tanggap darurat Limbah B3 berupa
dokumen

program

kedaruratan

Pengelolaan Limbah B3; dan
10.

kepemilikan

fasilitas

laboratorium

dan/atau alat analisa laboratorium yang
mampu

menguji

paling

sedikit

karakteristik Limbah B3 mudah meledak,
mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau
beracun.
(2)

Kewajiban

pemegang

Persetujuan

Teknis

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c paling sedikit meliputi:
a.

melakukan

identifikasi

Limbah

B3

yang

dikumpulkan;
b.

melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai
dengan standar produk, standar lingkungan
hidup, dan/atau baku mutu lingkungan hidup;

c.

melaksanakan uji coba Pemanfaatan Limbah B3
bagi Pemanfaatan Limbah B3:
1.

sebagai substitusi bahan baku yang tidak
memiliki standar nasional Indonesia (SNI);
dan/atau

2.
d.

sebagai substitusi sumber energi;

melakukan

pencatatan

nama

dan

jumlah

Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3
yang dihasilkannya;
e.

memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

2

Contoh: Limbah B3 yang akan dimanfaatkan oleh industri Semen, maka memerlukan uji total konsentrasi
logam TCLP, uji emisi, dan uji kualitas produk semen.
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menyimpan

Limbah

B3

yang

akan

dimanfaatkan ke dalam tempat Penyimpanan
Limbah B3;
g.

melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan
dimanfaatkan;

h.

memanfaatkan
teknologi

Limbah

Pemanfaatan

B3

sesuai

Limbah

dengan

B3

yang

dimiliki; dan
i.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum
memiliki fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
j.

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan
Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang
tidak memiliki standar nasional Indonesia (SNI)
dan/atau substitusi sumber energi;

k.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

Pemanfaatan Limbah B3;
l.

melakukan uji terhadap Limbah B3 dan produk
hasil Pemanfaatan Limbah B3 secara berkala
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
dan

m.

memiliki

sistem

dokumen

program

tanggap

darurat

kedaruratan

berupa

Pengelolaan

Limbah B3; dan
n.

memiliki tenaga kerja terdidik yang memiliki
sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan
Limbah B3.

66. Pasal 92 dihapus.
67. Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 93
(1)

Pemanfaat Limbah B3 wajib:
a.

melaksanakan
tercantum

kewajiban
dalam
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Limbah

B3

untuk

kegiatan

Pemanfaatan Limbah B3;
b.

melakukan

Pengumpulan

dihasilkannya

sesuai

Limbah
dengan

B3

yang

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
c.

melakukan

Penyimpanan

Limbah

B3

yang

dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2)
huruf d;
d.

melakukan

pengemasan

Limbah

B3

yang

dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayat (2) huruf e;
e.

melakukan

Pemanfaatan

Limbah

B3

yang

dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
f.

menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika
Pengolahan

Limbah

B3

menghasilkan

air

Limbah; dan
g.

menaati baku mutu emisi udara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika
Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan emisi
udara;

h.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3, bagi Pemanfaat Limbah B3 yang belum
memiliki fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
i.

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan
Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang
tidak memiliki standar nasional Indonesia (SNI)
dan/atau substitusi sumber energi; dan

j.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

Pemanfaatan Limbah B3, yang memuat:
1.

nama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan
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pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya.

(2)

Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber
spesifik

khusus

dikecualikan

dari

kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
(3)

Laporan

pembangunan

fasilitas

Pemanfaatan

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h disampaikan kepada Menteri, paling lambat
14 (empat belas) hari sejak selesainya pembangunan
fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
(4)

Laporan

uji

coba

sebagaimana

Pemanfaatan

dimaksud

pada

ayat

Limbah
(1)

B3

huruf

i

disampaikan kepada Menteri, paling lambat 14
(empat

belas)

hari

sejak

selesainya

uji

coba

Pemanfaatan Limbah B3.
(5)

Laporan

Pemanfaatan

Limbah

B3

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada
Menteri, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 diterbitkan.
68. Diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 2 pasal yakni
Pasal 93A dan Pasal 93B sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 93A
(1)

Berdasarkan

laporan

pembangunan

fasilitas

Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 ayat (1) huruf h, Menteri melakukan
verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak
laporan diterima.
(2)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3:
a.

sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah

B3

Limbah

B3,

untuk

kegiatan

Menteri

Pemanfaatan

menerbitkan

surat

kelayakan operasional kegiatan Pemanfaatan
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B3

yang

tidak

wajib

melakukan

uji

coba

Pemanfaatan Limbah B3; atau
b.

tidak

sesuai

Pengelolaan

dengan

Persetujuan

Limbah

Pemanfaatan

B3

Limbah

Teknis

untuk

kegiatan

B3,

Menteri

menyampaikan surat agar Pemanfaat Limbah
B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas
yang

termuat

Pengelolaan

dalam

Limbah

Persetujuan
B3

untuk

Teknis
kegiatan

Pemanfaatan Limbah B3.
(3)

Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
verifikasi dilakukan.
Pasal 93B

(1)

Berdasarkan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1)
huruf i, Menteri melakukan verifikasi paling lambat
10 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima.

(2)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan uji coba Pemanfaatan
Limbah B3:
a.

sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah

B3

untuk

Limbah

B3,

Menteri

kegiatan

Pemanfaatan

menyampaikan

surat

kelayakan operasional kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3; atau
b.

tidak

sesuai

Pengelolaan

dengan
Limbah

Pemanfaatan

Persetujuan
B3

Limbah

Teknis

untuk

kegiatan

B3,

Menteri

menyampaikan surat agar Pemanfaat Limbah
B3 mengubah proses Pemanfaatan Limbah B3
yang

termuat

Pengelolaan

dalam

Limbah

Persetujuan
B3

Pemanfaatan Limbah B3.
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Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
verifikasi dilakukan.

69. Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 94
(1)

Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki penetapan
penghentian kegiatan jika bermaksud:
a.

menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau

b.

mengubah

penggunaan

atau

memindahkan

lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3.
(2)

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

wajib

melakukan

Pemulihan

Fungsi

Lingkungan Hidup dalam hal terdapat pencemaran
lingkungan

hidup,

dan

harus

mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Menteri.
(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:
a.

identitas pemohon;

b.

laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
dan/atau

c.

laporan

pelaksanaan

Pemulihan

Fungsi

Lingkungan Hidup.
(4)

Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(3)

melakukan

evaluasi

terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan
penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak permohonan diterima.
70. Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 95
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber
spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan Tabel
4 Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini, yang akan melakukan Pemanfaatan
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dikecualikan dari kewajiban memiliki Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3.
71. Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 98
(1)

Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli Limbah
B3 menetapkan Limbah B3 dari sumber spesifik
sebagai:

(2)

a.

produk samping; atau

b.

bukan produk samping.

Penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai
produk samping dilakukan paling lama 14 (empat
belas) hari kerja sejak rekomendasi tim ahli Limbah
B3 disampaikan kepada Menteri.

(3)

Dalam

hal

Limbah

B3

dari

sumber

spesifik

ditetapkan Menteri sebagai produk samping, Menteri
memberikan

rekomendasi

kepada

menteri

atau

kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi

usaha

dan/atau

kegiatan

menerbitkan

nomor

registrasi

produk

B3

sumber

untuk
samping

sebagai produk.
(4)

Dalam

hal

Limbah

dari

spesifik

ditetapkan Menteri sebagai bukan produk samping,
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari
sumber spesifik wajib melakukan Penyimpanan
Limbah B3.
(5)

Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) wajib memiliki Persetujuan Teknis
Pengelolaan

Limbah

B3

untuk

kegiatan

Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana diatur dalam
Pasal 12 sampai dengan Pasal 30.
72. Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 101
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melakukan

Pengolahan

Limbah

B3

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 100 wajib memiliki:
a.

Persetujuan Lingkungan; dan

b.

Perizinan Berusaha.

73. Pasal 102 dihapus.
74. Pasal 103 dihapus.
75. Pasal 104 dihapus.
76. Pasal 105 dihapus.
77. Pasal 106 dihapus.
78. Pasal 110 dihapus.
79. Pasal 111 dihapus.
80. Pasal 112 dihapus.
81. Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 113
(1)

Untuk

dapat

memiliki

Persetujuan

Lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Setiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3.
(2)

Setiap

Orang

yang

menghasilkan

Limbah

B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan
permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kepada
Menteri,

dilengkapi

dengan

persyaratan

yang

meliputi:
a.

nama,

sumber,

karakteristik,

Limbah B3 yang akan diolah;
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lokasi

dan

koordinat

kegiatan

Pengolahan

fasilitas

Pengolahan

Limbah B3;
c.

rencana

pembangunan

Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3 yang
membutuhkan fasilitas Pengolahan Limbah B3,
yang memuat:
1.

desain,

rancang

Pengolahan

bangun

Limbah

B3

fasilitas

dan/atau

alat

Pengolahan Limbah B3; dan
2.

jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pengolahan Limbah B3,

d.

dokumen
Limbah

mengenai
B3

tempat

sesuai

Penyimpanan

dengan

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai
dengan Pasal 18;
e.

dokumen mengenai pengemasan Limbah B3
sesuai

dengan

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19;
f.

dokumen

mengenai

desain

dan

spesifikasi

teknologi,

metode,

proses,

dan

kapasitas

Pengolahan Limbah B3;
g.

dokumen mengenai nama dan jumlah bahan
baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah
B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;

h.

prosedur Pengolahan Limbah B3; dan

i.

dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologi,

dan/atau

fasilitas

Pengolahan

Limbah B3 yang meliputi:
1.

lokasi uji coba;

2.

jadwal pelaksanaan uji coba;

3.

keterangan mengenai peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan
Limbah B3;

4.

keterangan mengenai rencana pelaksanaan
uji coba; dan

5.

prosedur

penanganan

coba,

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

pelaksanaan

uji

- 244 bagi Pengolahan Limbah B3:
1.

dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a; dan

2.

dengan cara lain sesuai perkembangan
teknologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (1) huruf c yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia;

j.

sistem

tanggap

darurat

berupa

dokumen

program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
dan
k.

tenaga kerja terdidik yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

82. Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 114
(1)

Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan

Limbah

B3

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 113 memberikan pernyataan tertulis
mengenai kelengkapan administrasi permohonan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3, paling lama 2 (dua)
hari kerja sejak permohonan diterima.
(2)

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari
kerja.

(3)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menunjukkan:
a.

permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 memenuhi persyaratan, Menteri
menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah
B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil
verifikasi diketahui; atau

b.

permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah

B3

tidak

Menteri

menolak

memenuhi

persyaratan,

permohonan

Persetujuan
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Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan
penolakan.
83. Pasal 115 dihapus.
84. Pasal 116 dihapus.
85. Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 117
(1)

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib diubah dalam
hal terjadi perubahan terhadap persyaratan yang
meliputi:
a.

nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;

b.

desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau

fasilitas

Pengolahan

Limbah

B3;

dan/atau
c.

bahan baku dan/atau bahan penolong berupa
Limbah

B3

untuk

campuran

Pengolahan

Limbah B3.
(2)

Permohonan

perubahan

Persetujuan

Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Menteri.
(3)

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan

persetujuan

teknis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan
Teknis diterima.
(4)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menunjukkan:
a.

kesesuaian
perubahan

data,

Menteri

Persetujuan

Teknis

menerbitkan
Pengelolaan

Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah
B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil
evaluasi diketahui; atau
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ketidaksesuaian

data,

Menteri

permohonan

perubahan

Pengelolaan

Limbah

menolak

Persetujuan

B3

untuk

Teknis
kegiatan

Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan
penolakan.
(5)

Perubahan

Persetujuan

Teknis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam
perubahan Persetujuan Lingkungan.
86. Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 119
(1)

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan

Pengolahan

Limbah

B3

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a paling
sedikit memuat:
a.

identitas

pemegang

Persetujuan

Teknis

Persetujuan

Teknis

Pengelolaan Limbah B3;
b.

tanggal

penerbitan

Pengelolaan Limbah B3;
c.

kewajiban

pemegang

Pengelolaan

Limbah

Persetujuan
B3

untuk

Teknis
kegiatan

Pengolahan Limbah B3; dan
d.

persyaratan teknis Pengolahan Limbah B3 yang
meliputi:
1.

nama, sumber, dan karakteristik Limbah
B3 yang akan diolah;

2.

jumlah dan kapasitas Limbah B3 yang
akan diolah;

3.

desain

dan

rancang

bangun

fasilitas

Pengolahan Limbah B3;
4.

spesifikasi teknis alat Pengolahan Limbah
B3;

5.

tata

letak

lokasi

fasilitas

Limbah B3;
6.

ketentuan simbol Limbah B3;
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tata

letak

saluran

untuk

pengelolaan

limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan
Pengolahan Limbah B3;
8.

hasil uji laboratorium untuk karakteristik
Limbah B3 yang akan diolah;

9.

uji laboratorium untuk parameter kualitas
lingkungan; dan

10. sistem tanggap darurat berupa dokumen
program kedaruratan Pengelolaan Limbah
B3.
(2)

Kewajiban

pemegang

Persetujuan

Teknis

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c paling sedikit meliputi:
a.

melakukan

identifikasi

Limbah

B3

yang

dikumpulkan;
b.

melakukan

pencatatan

nama

dan

jumlah

Limbah B3 yang diolah;
c.

melaksanakan uji coba Pengolahan Limbah B3,
bagi Pengolahan Limbah B3:
1.

dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a; dan

2.

dengan cara lain sesuai perkembangan
teknologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (1) huruf c yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia;

d.

melaksanakan Pengolahan Limbah B3 sesuai
dengan standar Pengolahan Limbah B3;

e.

memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

f.

menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke
dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;

g.

melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan
diolah;

h.

mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi
Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki;
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menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pembangunan fasilitas Pengolah Limbah B3,
bagi Pengolah Limbah B3 yang belum memiliki
fasilitas Pengolahan Limbah B3;
j.

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pengolahan

Limbah

B3,

bagi

Pengolahan

Limbah B3:
1. dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a; dan
2. dengan

cara

teknologi

lain

sesuai

sebagaimana

perkembangan

dimaksud

dalam

Pasal 100 ayat (1) huruf c yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia;
k.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

Pengolahan Limbah B3;
l.

memiliki

sistem

dokumen

program

tanggap

darurat

kedaruratan

berupa

Pengelolaan

Limbah B3; dan
m.

memiliki tenaga kerja terdidik yang memiliki
sertifikat kompetensi dan/atau pelatihan di
bidang Pengelolaan Limbah B3.

87. Pasal 120 dihapus.
88. Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 121
(1)

Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan
Pengolahan Limbah B3 wajib:
a.

melaksanakan

kewajiban

sebagaimana

tercantum

dalam

Persetujuan

Pengelolaan

Limbah

B3

untuk

Teknis
kegiatan

Pengolahan Limbah B3;
b.

melakukan

Pengumpulan

dihasilkannya

sesuai

Limbah
dengan

B3

yang

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
c.

melakukan

Penyimpanan

Limbah

B3

yang

dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3
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(3) huruf h;
d.

melakukan

pengemasan

Limbah

B3

yang

dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115 ayat (3) huruf i;
e.

melakukan

Pengolahan

Limbah

B3

yang

dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
f.

memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 dan Pasal 108;

g.

menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika
Pengolahan

Limbah

B3

menghasilkan

air

Limbah;
h.

melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa
pembakaran,

jika

Pengolahan

Limbah

B3

dilakukan dengan cara termal; dan
i.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pembangunan fasilitas Pengolah Limbah B3,
bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki
fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
j.

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pengolahan

Limbah

B3,

bagi

Pengolahan

Limbah B3:
1.

dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a; dan

2.

dengan cara lain sesuai perkembangan
teknologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (1) huruf c yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia; dan

k.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

Pengolahan Limbah B3, yang memuat:
1.

nama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2.

pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang
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l.

memiliki

sistem

tanggap

dokumen

program

darurat

kedaruratan

berupa

Pengelolaan

Limbah B3; dan
m.

memiliki tenaga kerja terdidik yang memiliki
sertifikat kompetensi dan/atau pelatihan di
bidang Pengelolaan Limbah B3.

(2)

Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan
cara

termal,

selain

memenuhi

kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib
melakukan

penyimpanan

residu

dan/atau

sisa

pembakaran berupa abu dan cairan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
sampai dengan Pasal 18.
(3)

Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan
cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil
stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbusan
akhir Limbah B3.

(4)

Laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
disampaikan kepada Menteri, paling lambat 14
(empat belas) hari sejak selesainya pembangunan
fasilitas Pengolahan Limbah B3.

(5)

Laporan

uji

sebagaimana

coba

Pengolahan

dimaksud

pada

ayat

Limbah
(1)

B3

huruf

j

disampaikan kepada Menteri, paling lambat 14
(empat

belas)

hari

sejak

selesainya

uji

coba

Pengolahan Limbah B3.
(6)

Laporan

Pengolahan

Limbah

B3

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak
Persetujuan

Teknis

Pengelolaan

diterbitkan.
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89. Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 2 pasal
yaitu Pasal 121A dan Pasal 121B sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 121A
(1)

Berdasarkan
Pengolahan

laporan
Limbah

B3

pembangunan
sebagaimana

fasilitas
dimaksud

dalam Pasal 121 ayat (1) huruf i, Menteri melakukan
verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak
laporan diterima.
(2)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengolahan
Limbah B3:
a.

sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah
B3, Menteri menyampaikan surat kelayakan
operasional kegiatan Pengolahan Limbah B3,
bagi kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang tidak
wajib dilakukan uji coba Pengolahan Limbah
B3; atau

b.

tidak

sesuai

Pengelolaan

dengan
Limbah

Persetujuan
B3

untuk

Teknis
kegiatan

Pengolahan Limbah B3, Menteri menyampaikan
surat agar Penghasil Limbah B3 mengubah
rencana

pembangunan

fasilitas

Pengolahan

Limbah B3 yang termuat dalam Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3.
(3)

Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
verifikasi dilakukan
Pasal 121B

(1)

Berdasarkan laporan uji coba Pengolahan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1)
huruf j, Menteri melakukan verifikasi paling lambat
10 (sepuluh) hari sejak laporan diterima.
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Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan uji coba Pengolahan
Limbah B3:
a.

sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah
B3, Menteri menyampaikan surat kelayakan
operasional kegiatan Pengolahan Limbah B3;
atau

b.

tidak

sesuai

Pengelolaan

dengan
Limbah

Persetujuan
B3

untuk

Teknis
kegiatan

Pengolahan Limbah B3, Menteri menyampaikan
surat agar Penghasil Limbah B3 mengubah
proses Pengolah Limbah B3 yang termuat
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
(3)

Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
verifikasi dilakukan.

90. Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 122
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan
melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib
memiliki

penetapan

penghentian

kegiatan

jika

bermaksud:
a.

menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau

b.

mengubah

penggunaan

atau

memindahkan

lokasi dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah
B3.
(2)

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup dalam hal terdapat pencemaran lingkungan
hidup, dan harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan
Lingkungan.
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:
a.

identitas pemohon;

b.

laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
dan/atau

c.

laporan

pelaksanaan

Pemulihan

Fungsi

Lingkungan Hidup.
(4)

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan
dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan
paling

lama

10

(sepuluh)

hari

kerja

sejak

permohonan diterima.
(5)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menunjukkan:
a.

tidak terdapat pencemaran lingkungan hidup,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
kewenangannya

menerbitkan

penetapan

penghentian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
atau
b.

terdapat

pencemaran

lingkungan

hidup,

pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi
lingkungan

hidup

hingga

memperoleh

penetapan status telah selesainya pemulihan
lahan terkontaminasi dari Menteri.
(6)

Penetapan

penghentian

kegiatan

terhadap

permohonan penghentian yang terdapat pencemaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
dilaksanakan oleh Menteri paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak ditetapkannya status telah selesai
pemulihan lahan terkontaminasi.
(7)

Penghasil
penetapan

Limbah

B3

wajib

penghentian

melaporkan

kegiatan

surat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a yang diterbitkan
gubernur atau bupati/wali kota, kepada Menteri
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat
ditetapkan.
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Pasal 125
(1)

Pengolah

Limbah

B3

untuk

dapat

melakukan

Pengolahan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap
Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat
(1) huruf a wajib memiliki:
a.

Persetujuan Lingkungan; dan

b.

Perizinan

Berusaha

di

bidang

usaha

Pengelolaan Limbah B3.
(2)

Pengolahan Limbah B3 oleh Pengolah Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:

(3)

a.

termal;

b.

stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau

c.

cara lain sesuai perkembangan teknologi.

Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. ketersediaan teknologi; dan
b. standar lingkungan hidup atau baku mutu
lingkungan hidup.

(4)

Limbah B3 yang diolah sebagaimana dimaksud pada
ayat

(2)

dapat

berasal

dari

Limbah

B3

yang

dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil
Limbah B3.
92. Pasal 126 dihapus.
93. Pasal 127 dihapus.
94. Pasal 129 dihapus.
95. Pasal 130 dihapus.
96. Pasal 132 dihapus.
97. Pasal 133 dihapus.
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99. Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 135
(1)

Untuk

dapat

memiliki

persetujuan

lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Pengolah
Limbah

B3

wajib

memiliki

Persetujuan

Teknis

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3.
(2)

Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

mengajukan

permohonan

Persetujuan

Teknis Pengelolaan Limbah B3 kepada Menteri,
dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a.

nama,

sumber,

karakteristik,

dan

jumlah

Limbah B3 yang akan diolah;
b.

lokasi

dan

koordinat

kegiatan

Pengolahan

fasilitas

Pengolahan

Limbah B3;
c.

rencana

pembangunan

Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3 yang
membutuhkan fasilitas Pengolahan Limbah B3,
yang memuat:
1.

desain,

rancang

Pengolahan

bangun

Limbah

B3

fasilitas

dan/atau

alat

Pengolahan Limbah B3; dan
2.

jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Pengolahan Limbah B3,

d.

dokumen
Limbah

mengenai
B3

tempat

sesuai

Penyimpanan

dengan

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai
dengan Pasal 18;
e.

dokumen mengenai pengemasan Limbah B3
sesuai

dengan

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19;
f.

dokumen

mengenai

desain

dan

spesifikasi

teknologi,

metode,

proses,

dan

kapasitas

Pengolahan Limbah B3;
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dokumen mengenai nama dan jumlah bahan
baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah
B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3;

h.

prosedur Pengolahan Limbah B3; dan

i.

dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologi,

dan/atau

fasilitas

Pengolahan

Limbah B3 yang meliputi:
1.

lokasi uji coba;

2.

jadwal pelaksanaan uji coba;

3.

keterangan mengenai peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan
Limbah B3;

4.

keterangan mengenai rencana pelaksanaan
uji coba; dan

5.

prosedur

penanganan

pelaksanaan

uji

coba,
bagi Pengolahan Limbah B3:
1.

dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a; dan

2.

dengan cara lain sesuai perkembangan
teknologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (1) huruf c yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia;

j.

bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran

Lingkungan

Hidup

Kerusakan

Lingkungan

Hidup

penjaminan

Pemulihan

Fungsi

dan/atau
dan

dana

Lingkungan

Hidup; dan
k.

perhitungan biaya dan model keekonomian;

l.

rencana pembangunan dan/atau penyediaan
laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa
laboratorium
sedikit
meledak,

yang

mampu

karakteristik
mudah

Limbah

menyala,

dan/atau beracun;
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sistem

tanggap

darurat

berupa

dokumen

program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
dan
n.

tenaga kerja terdidik yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

100. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 136
(1)

Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan

Limbah

B3

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 135 memberikan pernyataan tertulis
mengenai kelengkapan administrasi permohonan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3, paling lama 2 (dua)
hari kerja sejak permohonan diterima.
(2)

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari
kerja.

(3)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menunjukkan:
a.

permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 memenuhi persyaratan, Menteri
menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah
B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil
verifikasi diketahui; atau

b.

permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah

B3

tidak

Menteri

menolak

memenuhi

persyaratan,

permohonan

Persetujuan

Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3 disertai dengan alasan
penolakan.
101. Pasal 137 dihapus.
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103. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 139
(1)

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib diubah dalam
hal terjadi perubahan terhadap persyaratan yang
meliputi:
a.

nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;

b.

desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau

fasilitas

Pengolahan

Limbah

B3;

dan/atau
c.

bahan baku dan/atau bahan penolong berupa
Limbah

B3

untuk

campuran

Pengolahan

Limbah B3.
(2)

Permohonan

perubahan

Persetujuan

Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Menteri.
(3)

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan

persetujuan

teknis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan
Teknis diterima.
(4)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menunjukkan:
a.

kesesuaian
perubahan
Limbah

B3

data,

Menteri

Persetujuan
untuk

menerbitkan

Teknis

kegiatan

Pengelolaan
Pemanfaatan

Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b.

ketidaksesuaian

data,

Menteri

permohonan

perubahan

Pengelolaan

Limbah

Persetujuan

B3

untuk

menolak
Teknis
kegiatan

Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan
penolakan.
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Perubahan

Persetujuan

Teknis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam
perubahan Persetujuan Lingkungan.
104. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 141
(1)

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan

Pengolahan

Limbah

B3

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a paling
sedikit memuat:
a.

identitas

pemegang

Persetujuan

Teknis

Persetujuan

Teknis

Pengelolaan Limbah B3;
b.

tanggal

penerbitan

Pengelolaan Limbah B3;
c.

kewajiban

pemegang

Pengelolaan

Limbah

Persetujuan
B3

untuk

Teknis
kegiatan

Pengolahan Limbah B3; dan
d.

persyaratan teknis Pengolahan Limbah B3 yang
meliputi:
1.

nama, sumber, dan karakteristik Limbah
B3 yang akan diolah;

2.

jumlah dan kapasitas Limbah B3 yang
akan diolah;

3.

desain

dan

rancang

bangun

fasilitas

Pengolahan Limbah B3;
4.

spesifikasi teknis alat Pengolahan Limbah
B3;

5.

tata

letak

lokasi

fasilitas

Pengolahan

Limbah B3;
6.

ketentuan simbol Limbah B3;

7.

tata

letak

saluran

untuk

pengelolaan

limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan
Pengolahan Limbah B3;
8.

hasil uji laboratorium untuk karakteristik
Limbah B3 yang akan diolah;
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uji laboratorium untuk parameter kualitas
lingkungan;

10. sistem tanggap darurat berupa dokumen
program kedaruratan Pengelolaan Limbah
B3; dan
11. kepemilikan

fasilitas

laboratorium

dan/atau alat analisa laboratorium yang
mampu

menguji

paling

sedikit

karakteristik Limbah B3 mudah meledak,
mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau
beracun.
(2)

Kewajiban

pemegang

Persetujuan

Teknis

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c paling sedikit meliputi:
a.

melakukan

identifikasi

Limbah

B3

yang

dikumpulkan;
b.

melakukan

pencatatan

nama

dan

jumlah

Limbah B3 yang diolah;
c.

melaksanakan uji coba Pengolahan Limbah B3,
bagi Pengolahan Limbah B3:
1.

dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a; dan

2.

dengan cara lain sesuai perkembangan
teknologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (1) huruf c yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia;

d.

melaksanakan Pengolahan Limbah B3 sesuai
dengan standar Pengolahan Limbah B3;

e.

memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

f.

menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke
dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;

g.

melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan
diolah;

h.

mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi
Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki;
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menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pembangunan fasilitas Pengolah Limbah B3,
bagi Pengolah Limbah B3 yang belum memiliki
fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
j.

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pengolahan

Limbah

B3,

bagi

Pengolahan

Limbah B3:
1.

dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a; dan

2.

dengan cara lain sesuai perkembangan
teknologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (1) huruf c yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia; dan

k.

memiliki sistem pemantauan emisi secara terus
menerus atau Continous Emission Monitoring
System (CEMS);

l.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

Pengolahan Limbah B3;
m.

memiliki

sistem

dokumen

program

tanggap

darurat

kedaruratan

berupa

Pengelolaan

Limbah B3; dan
n.

memiliki tenaga kerja terdidik yang memiliki
sertifikat kompetensi

di bidang Pengelolaan

Limbah B3.
105. Pasal 142 dihapus.
106. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 143
(1)

Pengolah Limbah B3 wajib:
a.

melaksanakan

kewajiban

sebagaimana

tercantum

dalam

Persetujuan

Pengelolaan

Limbah

B3

Pengolahan Limbah B3;
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melakukan

Pengumpulan

dihasilkannya

sesuai

Limbah

B3

dengan

yang

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
c.

melakukan

Penyimpanan

Limbah

B3

yang

dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat
(2) huruf d;
d.

melakukan

pengemasan

Limbah

B3

yang

dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 135 ayat (2) huruf e;
e.

melakukan

Pengolahan

Limbah

B3

yang

dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
f.

memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 dan Pasal 108;

g.

menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika
Pengolahan

Limbah

B3

menghasilkan

air

Limbah;
h.

melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa
pembakaran,

jika

Pengolahan

Limbah

B3

dilakukan dengan cara termal; dan
i.

memiliki sistem pemantauan emisi secara terus
menerus atau Continous Emission Monitoring
System (CEMS);

j.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pembangunan fasilitas Pengolah Limbah B3,
bagi Pengolah Limbah B3 yang belum memiliki
fasilitas Pengolahan Limbah B3;
k.

menyusun dan menyampaikan laporan uji coba
Pengolahan

Limbah

B3,

bagi

Pengolahan

Limbah B3:
1.

dengan cara termal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a; dan
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dengan cara lain sesuai perkembangan
teknologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (1) huruf c yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia; dan

l.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

Pengolahan Limbah B3, yang memuat:
1.

nama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2.

pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang
dihasilkannya.

m.

memiliki

sistem

dokumen

program

tanggap

darurat

kedaruratan

berupa

Pengelolaan

Limbah B3; dan
n.

memiliki tenaga kerja terdidik yang memiliki
sertifikat kompetensi

di bidang Pengelolaan

Limbah B3.
(2)

Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan
cara

termal,

selain

memenuhi

kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib
melakukan

penyimpanan

residu

dan/atau

sisa

pembakaran berupa abu dan cairan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
sampai dengan Pasal 18.
(3)

Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan
cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil
stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbusan
akhir Limbah B3.

(4)

Laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
disampaikan kepada Menteri, paling lambat 14
(empat belas) hari sejak selesainya pembangunan
fasilitas Pengolahan Limbah B3.
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Laporan

uji

sebagaimana

coba

Pengolahan

dimaksud

pada

ayat

Limbah
(1)

B3

huruf

j

disampaikan kepada Menteri, paling lambat 14
(empat

belas)

hari

sejak

selesainya

uji

coba

Pemanfaatan Limbah B3.
(6)

Laporan

Pengolahan

Limbah

B3

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
sejak terbitnya sertifikat layak operasi Pengelolaan
Limbah B3 diterbitkan.
107. Di antara Pasal 143 dan Pasal 144 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 143A dan Pasal 143B sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 143A
(1)

Berdasarkan
Pengolahan

laporan
Limbah

B3

pembangunan
sebagaimana

fasilitas
dimaksud

dalam Pasal 143 ayat (1) huruf i, Menteri melakukan
verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
laporan diterima.
(2)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengolahan
Limbah B3:
a.

sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah
B3, Menteri menyampaikan surat kelayakan
operasional kegiatan Pengolahan Limbah B3,
bagi kegiatan Pengolahan Limbah B3 yang tidak
wajib dilakukan uji coba Pengolahan Limbah
B3; atau

b.

tidak

sesuai

Pengelolaan

dengan
Limbah

Persetujuan
B3

untuk

Teknis
kegiatan

Pengolahan Limbah B3, Menteri menyampaikan
surat agar Pengolah Limbah B3 mengubah
rencana

pembangunan

fasilitas

Pengolahan

Limbah B3 yang termuat dalam Persetujuan
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Pengolahan Limbah B3.
(3)

Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
verifikasi dilakukan.
Pasal 143B

(1)

Berdasarkan laporan uji coba Pengolahan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1)
huruf j, Menteri melakukan verifikasi paling lambat
10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.

(2)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan uji coba Pengolahan
Limbah B3:
a.

sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah
B3, Menteri menyampaikan surat kelayakan
operasional kegiatan Pengolahan Limbah B3;
atau

b.

tidak

sesuai

Pengelolaan

dengan
Limbah

Persetujuan
B3

untuk

Teknis
kegiatan

Pengolahan Limbah B3, Menteri menyampaikan
surat agar Pengolah Limbah B3 mengubah
proses Pengolahan Limbah B3 yang termuat
dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
(3)

Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
verifikasi dilakukan.

108. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 144
(1)

Pengolah Limbah B3 wajib memiliki penetapan
penghentian kegiatan jika bermaksud:
a.

menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
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mengubah

penggunaan

atau

memindahkan

lokasi dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah
B3.
(2)

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

wajib

melakukan

Pemulihan

Fungsi

Lingkungan Hidup dalam hal terdapat pencemaran
lingkungan

hidup,

dan

harus

mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Menteri.
(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:
a.

identitas pemohon;

b.

laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
dan/atau

c.

laporan

pelaksanaan

Pemulihan

Fungsi

Lingkungan Hidup.
(4)

Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(3)

melakukan

evaluasi

terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan
penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak permohonan diterima.
109. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 146
(1)

Penimbunan Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)
wajib memiliki:

(2)

a.

Persetujuan Lingkungan; dan

b.

Perizinan Berusaha.

Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

dapat

dilakukan

Penimbunan Limbah B3 berupa:
a.

penimbusan akhir;

b.

sumur injeksi;
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penempatan kembali di area bekas tambang;3

d.

dam tailing; dan/atau

e.

fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3)

Fasilitas

Penimbunan

Limbah

B3

berupa

penimbusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a terdiri atas fasilitas penimbusan akhir:

(4)

a.

kelas I;

b.

kelas II; dan

c.

kelas III.

Terhadap Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif
lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2 (satu
Becquerel

per

sentimeter

persegi)

dan/atau

konsentrasi aktivitas sebesar:
a.

1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap
radionuklida

anggota

deret

uranium

dan

thorium; atau
b.

10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk
kalium,

dilakukan penimbunan pada fasilitas penimbusan
akhir Limbah B3 kelas II sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b.
(5)

Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a meliputi:

(6)

a.

Uranium-238 (U-238);

b.

Plumbum-210 (Pb-210);

c.

Radium-226 (Ra-226);

d.

Radium-228 (Ra-228);

e.

Thorium-228 (Th-228);

f.

Thorium-230 (Th-230);

g.

Thorium-234 (Th-234); dan

h.

Polonium-210 (Po-210).

Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf h hanya berlaku

3

Menempatkan Limbah B3 yang dihasilkan dari bahan baku yang bersumber dari kegiatan pertambangan
sejenis dan memenuhi ketentuan teknis, ke dalam area bekas lubang tambang.
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anggota deret uranium dan thorium pada Limbah B3
yang

berasal

dari

kegiatan

eksploitasi

dan

pengilangan gas bumi.
(7)

Limbah

B3

berupa

tailing

dari

kegiatan

pertambangan yang memiliki tingkat kontaminasi
radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat

ditempatkan

pada

fasilitas

Penimbunan

Limbah B3 berupa dam tailing.
(8)

Ketentuan mengenai fasilitas Penimbunan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Menteri.

110. Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 147
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang
akan melakukan Penimbunan Limbah B3 pada
fasilitas penimbusan akhir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 146 ayat (3) wajib melakukan uji total
konsentrasi zat pencemar sebelum

mengajukan

permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
(2) Uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan

pada

laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6.
(3)

Setiap

orang

yang

menghasilkan

Limbah

B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.

wajib
Teknis

mengajukan

permohonan

Pengelolaan

Limbah

persetujuan
B3

untuk

Penimbunan Limbah B3 paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak uji total konsentrasi zat
pencemar Limbah B3 selesai dilakukan; atau
b.

dapat menyerahkan kepada Penimbun Limbah
B3.
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Ketentuan

mengenai

konsentrasi

zat

pelaksanaan

pencemar

untuk

uji

total

Penimbunan

Limbah B3 sebagaimana maksud pada (1) diatur
dalam Peraturan Menteri.
111. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut
(1)

Pasal 149
Fasilitas Penimbunan Limbah B3 harus memenuhi
persyaratan yang meliputi:
a.

desain fasilitas;

b.

memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan:
1.

saluran

untuk

pengaturan

aliran

air

permukaan;
2.

pengumpulan air lindi dan pengolahannya;

3.

sumur pantau; dan

4.

lapisan penutup akhir,

dan
c.

memiliki

peralatan

pendukung

Penimbunan

Limbah B3 yang paling sedikit terdiri atas:
1.

peralatan

dan

perlengkapan

untuk

mengatasi keadaan darurat;
2.

alat angkut untuk Penimbunan Limbah
B3; dan

3.

alat pelindung dan keselamatan diri; dan

4.

memiliki rencana Penimbunan Limbah B3,
penutupan, dan pascapenutupan fasilitas
Penimbunan Limbah B3.

(2)

Persyaratan memiliki sistem pelapis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk
fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa sumur
injeksi

dan/atau

penempatan

di

area

bekas

tambang.
(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan
fasilitas

Penimbunan

Limbah

Peraturan Menteri.
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berikut:
Pasal 151
(1)

Untuk

dapat

memiliki

Persetujuan

Lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1)
huruf a, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah
B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
(2)

Setiap

Orang

yang

menghasilkan

Limbah

B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan
permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 kepada Menteri, dilengkapi dengan persyaratan
yang meliputi:
a.

nama,

sumber,

karakteristik,

dan

jumlah

Limbah B3 yang akan ditimbun;
b.

rencana pembangunan fasilitas Penimbunan
Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang
belum memiliki fasilitas Penimbunan Limbah
B3, yang memuat:
1.

desain

dan

Penimbunan

rancang
Limbah

bangun
B3

fasilitas

dan

fasilitas

pendukung Penimbunan Limbah B3; dan
2.

jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Penimbunan Limbah B3;

c.

dokumen

mengenai

Penimbunan

Limbah

lokasi
B3

dan

fasilitas

sesuai

dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
148 dan Pasal 149;
d.

dokumen mengenai desain, teknologi, metode,
proses dan fasilitas Penimbunan Limbah B3;

e.

prosedur Penimbunan Limbah B3;

f.

hasil

uji

laboratorium

terhadap

parameter

lingkungan hidup;
g.

hasil

uji

laboratorium

permeabilitas

tanah

untuk menentukan kelas fasilitas penimbusan
akhir;
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persetujuan dari lembaga pemerintah yang
memilki

urusan

bendungan,

di

untuk

bidang
kegiatan

keamanan
Penimbunan

Limbah B3 pada fasilitas Penimbunan Limbah
B3 berupa dam tailing; dan
i.

rencana pembangunan dan/atau penyediaan
laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa
laboratorium
sedikit

yang

mampu

karakteristik

meledak,

mudah

menguji

Limbah

menyala,

paling

B3

mudah

reaktif,

korosif,

dan/atau beracun;
j.

rincian

pelaksanaan

penutupan

fasilitas

Penimbunan Limbah B3; dan
k.

tenaga kerja terdidik yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

(3)

Dokumen mengenai rencana pembangunan fasilitas
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(2)

memperkirakan

huruf

total

b

disusun

konsentrasi

zat

dengan
pencemar

Limbah B3, bagi kegiatan Penimbunan Limbah B3
pada fasilitas penimbusan akhir.
113. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 152
(1)

Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 151 memberikan pernyataan tertulis
mengenai kelengkapan administrasi permohonan
Persetujuan Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan diterima.

(2)

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari
kerja.

(3)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menunjukkan:
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permohonan

Persetujuan

Teknis

memenuhi

persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
b.

permohonan
memenuhi

Persetujuan
persyaratan,

Teknis
Menteri

tidak
menolak

permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah
B3 disertai dengan alasan penolakan.
114. Pasal 153 dihapus.
115. Pasal 154 dihapus.
116. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 155
(1)

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib diubah
dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
yang meliputi:
a.

nama

dan

karakteristik

Limbah

B3

yang

ditimbun; dan/atau
b.

desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.

(2)

Permohonan

perubahan

Persetujuan

Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Menteri.
(3)

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan

persetujuan

teknis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan
Teknis diterima.
(4)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menunjukkan:
a.

kesesuaian

data,
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Limbah

Persetujuan

B3

untuk

Teknis

kegiatan

Pengelolaan
Pemanfaatan

Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b.

ketidaksesuaian

data,

Menteri

permohonan

perubahan

Pengelolaan

Limbah

Persetujuan

B3

untuk

menolak
Teknis
kegiatan

Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan alasan
penolakan.
(5)

Perubahan

Persetujuan

Teknis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam
perubahan Persetujuan Lingkungan.
117. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 157
(1)

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan

Penimbunan

Limbah

B3

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a,
memuat:
a.

identitas

pemegang

Persetujuan

Teknis

Persetujuan

Teknis

Pengelolaan Limbah B3;
b.

tanggal

penerbitan

Pengelolaan Limbah B3;
c.

kewajiban

pemegang

Pengelolaan

Limbah

Persetujuan
B3

untuk

Teknis
kegiatan

Penimbunan Limbah B3; dan
d.

persyaratan teknis Penimbunan Limbah B3
yang meliputi:
1.

nama, sumber, dan karakteristik Limbah
B3 yang akan ditimbun;

2.

jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun
dan

kapasitas

fasilitas

Penimbunan

Limbah B3;
3.

desain

rancang

bangun

Penimbunan Limbah B3;
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rincian

tata

letak

dan

rincian

lokasi

fasilitas Penimbunan Limbah B3;
5.

hasil uji dari laboratorium terakreditasi
Limbah B3 yang akan ditimbun;

6.

uji

laboratorium

terakreditasi

untuk

parameter kualitas lingkungan;
7.

sistem tanggap darurat Limbah B3 berupa
dokumen

program

kedaruratan

Pengelolaan Limbah B3; dan
8.

rincian pelaksanaan penutupan fasilitas
Penimbunan Limbah B3.

(2)

Kewajiban

pemegang

Persetujuan

Teknis

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c paling sedikit meliputi:
a.

melakukan

identifikasi

Limbah

B3

yang

ditimbun;
b.

melaksanakan Penimbunan Limbah B3 sesuai
dengan standar Penimbunan Limbah B3;

c.

melakukan

pencatatan

nama

dan

jumlah

Limbah B3 yang ditimbun;
d.

menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke
dalam tempat Penyimpanan Limbah B3; dan

e.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3,
bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki
fasilitas Penimbunan Limbah B3;
f.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

Penimbunan Limbah B3;
g.

memiliki

sistem

dokumen

program

tanggap

darurat

kedaruratan

berupa

Pengelolaan

Limbah B3; dan
h.

memiliki tenaga kerja terdidik yang memiliki
sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan
Limbah B3.

118. Pasal 158 dihapus.
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berikut:
Pasal 159
(1)

Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan
Penimbunan Limbah B3 wajib:
a.

melaksanakan

kewajiban

sebagaimana

tercantum

dalam

Persetujuan

Pengelolaan

Limbah

B3

Teknis

untuk

kegiatan

Penimbunan Limbah B3;
b.

melakukan

Penyimpanan

Limbah

B3

yang

dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3;
c.

melakukan

Penimbunan

Limbah

B3

yang

dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
d.

memenuhi standar lingkungan hidup dan/atau
baku

mutu

lingkungan

hidup

mengenai

pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
e.

menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika
penimbunan menghasilkan air Limbah;

f.

melakukan pemagaran dan memberi tanda
tempat Penimbunan Limbah B3;

g.

melakukan pemantauan kualitas air tanah dan
menanggulangi dampak negatif yang mungkin
timbul

akibat

keluarnya

Limbah

B3

ke

lingkungan hidup;
h.

menutup

bagian

paling

atas

fasilitas

menyampaikan

laporan

Penimbunan Limbah B3;
i.

menyusun

dan

pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3,
bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki
fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
j.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

Penimbunan Limbah B3, yang memuat:
1.

nama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan
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pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 yang
dihasilkannya.

k.

memiliki

sistem

tanggap

dokumen

program

darurat

kedaruratan

berupa

Pengelolaan

Limbah B3; dan
l.

memiliki tenaga kerja terdidik yang memiliki
sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan
Limbah B3.

(2)

Kewajiban menutup fasilitas Penimbunan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
dilakukan jika fasilitas Penimbunan Limbah B3
telah

terisi

penuh

atau

kegiatan

Penimbunan

Limbah B3 selesai dilakukan.
(3)

Laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
disampaikan kepada Menteri, secara bertahap pada
kegiatan:
a.

penetapan

lokasi

Penimbunan

Limbah

B3,

dengan dilengkapi kajian tentang pemenuhan
persyaratan lokasi Limbah B3 meliputi:
1.

bebas banjir;

2.

permeabilitas tanah;

3.

merupakan daerah yang secara geologis
aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di
luar kawasan lindung; dan

4.

tidak

merupakan

daerah

resapan

air

tanah, terutama yang digunakan untuk air
minum;
dan
b.

pelaksanaan

pembangunan

fasilitas

Penimbunan Limbah B3.
(4)

Laporan

pelaksanaan

pembangunan

fasilitas

Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b bagi fasilitas penimbusan
Akhir, memuat informasi mengenai:
a.

sistem pelapis sesuai dengan kelas fasilitas
Penimbusan Akhir; dan
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hasil tes kebocoran, untuk fasilitas Penimbusan
Akhir kelas I dan kelas II.

(5)

Pelaporan secara bertahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri, paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah selesainya
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a dan huruf b.

(6)

Laporan

Penimbunan

Limbah

B3

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada
Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 diterbitkan.
(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
rincian pelaksanaan penutupan bagian paling atas
fasilitas penimbusan akhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h diatur dalam Peraturan
Menteri.

120. Di antara Pasal 159 dan Pasal 160 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 159A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 159A
(1)

Berdasarkan

laporan

pembangunan

fasilitas

Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 159 ayat (1) huruf i, Menteri melakukan
verifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
laporan diterima.
(2)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Penimbunan
Limbah B3:
a.

sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah
B3

Menteri menerbitkan surat kelayakan

operasional

untuk

kegiatan

Penimbunan

Limbah B3; atau
b.

tidak

sesuai

Pengelolaan

dengan
Limbah
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Limbah

B3,

Menteri

menyampaikan surat agar Penghasil Limbah B3
mengubah

rencana

fasilitas

Limbah B3 yang termuat dalam

Penimbunan
Persetujuan

Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3.
(3)

Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
verifikasi dilakukan.

121. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 160
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang
telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3
wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
a.

bermaksud

menghentikan

usaha

dan/atau

kegiatan;
b.

bermaksud

mengubah

memindahkan

lokasi

penggunaan
dan/atau

atau
fasilitas

Penimbunan Limbah B3; atau
c.
(2)

selesai melaksanakan Penimbunan Limbah B3.

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup dalam terjadi pencemaran lingkungan hidup,
dan harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai

kewenangan

penerbitan

Persetujuan

Lingkungan.
(3)

Permohonan penetapan penghentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
a.

identitas pemohon;

b.

laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
dan/atau
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laporan

pelaksanaan

Pemulihan

Fungsi

Lingkungan Hidup.
(4)

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah
menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan
dan menerbitkan penetapan penghentian kegiatan
paling

lama

10

(sepuluh)

hari

kerja

sejak

permohonan diterima.
(5)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menunjukkan:
a.

tidak terdapat pencemaran lingkungan hidup,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
kewenangannya

menerbitkan

penetapan

penghentian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
atau
b.

terdapat

pencemaran

lingkungan

hidup,

pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi
lingkungan

hidup

hingga

memperoleh

penetapan status telah selesainya pemulihan
lahan terkontaminasi dari Menteri.
(6)

Penetapan

penghentian

kegiatan

terhadap

permohonan penghentian yang terdapat pencemaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
dilaksanakan oleh Menteri paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak ditetapkannya status telah selesai
pemulihan lahan terkontaminasi.
(7)

Penghasil
penetapan

Limbah

B3

wajib

penghentian

melaporkan

kegiatan

surat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a yang diterbitkan
gubernur atau bupati/wali kota, kepada Menteri
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat
ditetapkan.
122. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 161
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Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang
telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (4)
wajib melaksanakan pemantauan lingkungan hidup
pada bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan
Limbah

B3

yang

telah

memperoleh

penetapan

penghentian kegiatan.
(2)

Pemantauan

lingkungan

hidup

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat:
a.

30

(tiga

puluh)

penghentian
fasilitas

tahun

kegiatan

sejak

penetapan

diterbitkan,

Penimbunan

Limbah

B3

untuk
berupa

penimbusan akhir dan sumur injeksi; dan
b.

10

(sepuluh)

tahun

sejak

penetapan

penghentian kegiatan diterbitkan untuk fasilitas
Penimbunan Limbah B3 berupa dam tailing;
dan
c.

5 (lima) tahun sejak kegiatan Penimbunan
Limbah

B3

dihentikan,

untuk

fasilitas

Penimbunan Limbah B3 berupa penempatan
kembali di area bekas tambang.
(3)

Pemantauan

lingkungan

hidup

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi
kegiatan:
a.

pemantauan
pelindian,

terhadap
dan/atau

potensi

kebocoran,

kegagalan

fasilitas

Penimbunan Limbah B3;
b.

pemantauan

kualitas

lingkungan

hidup

di

sekitar lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3;
dan
c.

pelaporan

hasil

pemantauan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b secara
berkala.
(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
persyaratan pemantauan lingkungan hidup diatur
dalam Peraturan Menteri.
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berikut:
Pasal 163
(1)

Untuk dapat melakukan Penimbunan Limbah B3
yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 162, Penimbun Limbah B3
wajib memiliki:
a.

Persetujuan Lingkungan; dan

b.

Perizinan

Berusaha

di

bidang

usaha

Pengelolaaan Limbah B3.
(2)

Penimbunan Limbah B3 oleh Penimbun Limbah B3
dilakukan pada fasilitas penimbusan akhir Limbah
B3 kelas I atau kelas II sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3)
huruf a dan huruf b, dan ayat (4).

(3)

Limbah B3 yang ditimbun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang
dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil
Limbah B3.

124. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 164
(1)

Untuk

dapat

memiliki

persetujuan

lingkungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1)
huruf a, Penimbun Limbah B3 wajib memiliki
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3.
(2)

Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

mengajukan

permohonan

Persetujuan

Teknis Pengelolaan Limbah B3 kepada Menteri,
dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a.

karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan
ditimbun;

b.

rencana pembangunan fasilitas Penimbunan
Limbah B3, yang memuat:
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desain

dan

Penimbunan

rancang

bangun

Limbah

B3

fasilitas

dan

fasilitas

pendukung Penimbunan Limbah B3; dan
2.

jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas
Penimbunan Limbah B3;

c.

dokumen

mengenai

Penimbunan

lokasi

Limbah

B3

dan

fasilitas

sesuai

dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
148 dan Pasal 149;
d.

dokumen mengenai desain, teknologi, metode,
proses dan fasilitas Penimbunan Limbah B3;

e.

prosedur Penimbunan Limbah B3;

f.

perhitungan biaya dan model keekonomian;

g.

hasil

uji

laboratorium

terhadap

parameter

lingkungan hidup sesuai dengan jenis fasilitas
Penimbunan Limbah B3;
h.

bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran

Lingkungan

Hidup

Kerusakan

Lingkungan

Hidup

penjaminan

Pemulihan

Fungsi

dan/atau
dan

dana

Lingkungan

Hidup;
i.

rencana pembangunan dan/atau penyediaan
laboratorium uji Limbah B3

yang

mampu

menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3
mudah

meledak,

mudah

menyala,

reaktif,

korosif, dan/atau beracun;
j.

sistem

tanggap

darurat

berupa

dokumen

program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
dan
k.

tenaga kerja terdidik yang memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

(3)

Dokumen mengenai rencana pembangunan fasilitas
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(2)

memperkirakan

huruf

total

b

disusun

konsentrasi

Limbah B3.
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berikut:
Pasal 165
(1)

Menteri setelah menerima permohonan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 164 memberikan pernyataan tertulis
mengenai kelengkapan administrasi permohonan
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 paling
lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

(2)

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari
kerja.

(3)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menunjukkan:
a.

permohonan

Persetujuan

Teknis

memenuhi

persyaratan, Menteri menerbitkan Persetujuan
Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
b.

permohonan
memenuhi

Persetujuan
persyaratan,

Teknis
Menteri

tidak
menolak

permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah
B3 disertai dengan alasan penolakan.
126. Pasal 166 dihapus.
127. Pasal 167 dihapus.
128. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 168
(1)

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib diubah
dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
yang meliputi:
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karakteristik

Limbah

B3

yang

ditimbun;

dan/atau
b.

desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.

(2)

Permohonan

perubahan

Persetujuan

Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis kepada Menteri.
(3)

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan

persetujuan

teknis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan
Teknis diterima.
(4)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menunjukkan:
a.

kesesuaian

data,

perubahan

Menteri

Persetujuan

menerbitkan

Teknis

Pengelolaan

Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah
B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil
evaluasi diketahui; atau
b.

ketidaksesuaian

data,

Menteri

permohonan

perubahan

Pengelolaan

Limbah

Persetujuan

B3

untuk

menolak
Teknis
kegiatan

Penimbunan Limbah B3 disertai dengan alasan
penolakan.
(5)

Perubahan

Persetujuan

Teknis

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi dasar dalam
perubahan Persetujuan Lingkungan.
129. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 170
(1)

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan

Penimbunan

Limbah

B3

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) huruf a memuat:
a.

identitas

pemegang

Pengelolaan Limbah B3;
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tanggal

penerbitan

Persetujuan

Teknis

Pengelolaan Limbah B3;
c.

kewajiban

pemegang

Pengelolaan

Persetujuan

Limbah

B3

untuk

Teknis
kegiatan

Penimbunan Limbah B3; dan
d.

persyaratan teknis Penimbunan Limbah B3
yang meliputi:
1.

karakteristik

Limbah

B3

yang

akan

ditimbun;
2.

jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun
dan

kapasitas

fasilitas

Penimbunan

Limbah B3;
3.

desain

rancang

bangun

fasilitas

Penimbunan Limbah B3;
4.

rincian

tata

letak

dan

rincian

lokasi

fasilitas Penimbunan Limbah B3;
5.

hasil uji dari laboratorium terakreditasi
untuk Limbah B3 yang akan ditimbun;

6.

uji

laboratorium

terakreditasi

untuk

parameter kualitas lingkungan;
7.

sistem tanggap darurat Limbah B3 berupa
dokumen

program

kedaruratan

Pengelolaan Limbah B3; dan
8.

rincian pelaksanaan penutupan fasilitas
Penimbunan Limbah B3.

(2)

Kewajiban

pemegang

Persetujuan

Teknis

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi:
a.

melakukan

identifikasi

Limbah

B3

yang

ditimbun;
b.

melaksanakan Penimbunan Limbah B3 sesuai
dengan standar Penimbunan Limbah B3;

c.

melakukan

pencatatan

nama

dan

jumlah

Limbah B3 yang ditimbun;
d.

menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke
dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
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menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
dan
f.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

Penimbunan Limbah B3.
g.

memiliki

sistem

dokumen

program

tanggap

darurat

kedaruratan

berupa

Pengelolaan

Limbah B3; dan
h.

memiliki tenaga kerja terdidik yang memiliki
sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan
Limbah B3.

130. Pasal 171 dihapus.
131. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 172
(1)

Penimbun Limbah B3 wajib:
a.

melaksanakan

kewajiban

sebagaimana

tercantum

dalam

Persetujuan

Pengelolaan

Limbah

B3

Teknis

untuk

kegiatan

Penimbunan Limbah B3;
b.

melakukan

Penyimpanan

Limbah

B3

yang

dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3;
c.

melakukan

Penimbunan

Limbah

B3

yang

dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam
Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
d.

memenuhi standar lingkungan hidup dan/atau
baku

mutu

lingkungan

hidup

mengenai

pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
e.

menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika
penimbunan menghasilkan air Limbah;

f.

melakukan pemagaran dan memberi tanda
tempat Penimbunan Limbah B3;
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melakukan pemantauan kualitas air tanah dan
menanggulangi dampak negatif yang mungkin
timbul

akibat

keluarnya

Limbah

B3

ke

lingkungan hidup;
h.

menutup

bagian

paling

atas

fasilitas

menyampaikan

laporan

penimbusan akhir;
i.

menyusun

dan

pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
dan
j.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

Penimbunan Limbah B3, yang memuat:
1.

nama, sumber, jumlah, dan karakteristik
Limbah B3; dan

2.

pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 yang
dihasilkannya.

(2)

Kewajiban

menutup

fasilitas

penimbusan

akhir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
dilakukan jika fasilitas penimbusan akhir telah terisi
penuh atau kegiatan Penimbunan Limbah B3 selesai
dilakukan.
(3)

Laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
disampaikan kepada Menteri, secara bertahap pada
kegiatan:
a.

penetapan

lokasi

Penimbunan

Limbah

B3,

dengan dilengkapi kajian tentang pemenuhan
persyaratan lokasi Limbah B3 meliputi:
1.

bebas banjir;

2.

permeabilitas tanah;

3.

merupakan daerah yang secara geologis
aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di
luar kawasan lindung; dan

4.

tidak

merupakan

daerah

resapan

air

tanah, terutama yang digunakan untuk air
minum;
dan
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pelaksanaan

pembangunan

fasilitas

Penimbunan Limbah B3.
(4)

Laporan

pelaksanaan

pembangunan

fasilitas

Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b bagi fasilitas penimbusan
akhir, memuat informasi mengenai:
a.

sistem pelapis sesuai dengan kelas fasilitas
Penimbusan Akhir; dan

b.

hasil tes kebocoran, untuk fasilitas Penimbusan
Akhir kelas I dan kelas II.

(5)

Pelaporan secara bertahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri, paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah selesainya
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a dan huruf b.

(6)

Laporan

Penimbunan

Limbah

B3

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada
Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam)
bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 diterbitkan.
(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
rincian pelaksanaan penutupan bagian paling atas
fasilitas penimbusan akhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h diatur dalam Peraturan
Menteri.

132. Ketentuan Pasal 173 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 173
(1)

Penimbun

Limbah

B3

yang

telah

memperoleh

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki
penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
a.

menghentikan usaha dan/atau kegiatan;

b.

mengubah

penggunaan

atau

memindahkan

lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah
B3; atau
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melakukan penutupan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah
B3 telah penuh.

(2)

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

wajib

melakukan

Pemulihan

Fungsi

Lingkungan

Hidup

dalam

terjadi

pencemaran

lingkungan

hidup,

dan

harus

mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Menteri.
(3)

Permohonan

penetapan

penghentian

kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilengkapi dengan:
a.

identitas pemohon;

b.

laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
dan/atau

c.

laporan

pelaksanaan

Pemulihan

Fungsi

Lingkungan Hidup.
(4)

Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(3)

melakukan

evaluasi

terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan
penghentian kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak permohonan diterima.
133. Ketentuan Pasal 175 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 175
Setiap

Orang

dilarang

melakukan

Dumping

(Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup
tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat.
134. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 176
(1)

Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan
hidup wajib memiliki persetujuan dari Pemerintah
Pusat, yang diterbitkan oleh Menteri.
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Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan
Limbah B3.

(3)

Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk
Dumping

(Pembuangan)

Limbah

B3

kegiatan
ke

media

lingkungan hidup berupa:

(4)

a.

tanah; dan

b.

laut.

Persyaratan

dan

tata

cara

permohonan

dan

penerbitan Persetujuan dari Pemerintah Pusat untuk
kegiatan

dumping (pembuangan) Limbah B3 ke

media lingkungan hidup berupa tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai
dengan

ketentuan

Penimbunan

Limbah

B3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai
dengan Pasal 174.
135. Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 178
(1)

Untuk memperoleh Persetujuan dari Pemerintah
Pusat

untuk

kegiatan

Dumping

(Pembuangan)

Limbah B3 ke laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 176 ayat (3) huruf b, Setiap Orang yang
menghasilkan

Limbah

B3

harus

mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Menteri.
(2)

Sebelum memperoleh Persetujuan dari Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap
Orang wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.

(3)

Persyaratan

dan

tata

cara

permohonan

dan

penerbitan Persetujuan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
136. Ketentuan Pasal 177 diubah sehingga….
Pasal 177
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Limbah

B3

yang

dapat

dilakukan

Dumping

(Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan
hidup berupa laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 176 ayat (3) huruf b berupa:
a.

tailing

dari

kegiatan

pengolahan

hasil

pertambangan; dan
b.

serbuk

bor

dan/atau

dari

hasil

kegiatan

pemboran

eksplorasi

usaha

dan/atau

eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor
berbahan dasar sintetis (synthetic-based mud).
(2)

Terhadap Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilakukan netralisasi atau penurunan
kadar

racun

sebelum

dilakukan

Dumping

(Pembuangan) Limbah B3 ke laut.
137. Ketentuan Pasal 179 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 179
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178
ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a.

identitas pemohon;

b.

salinan Persetujuan Lingkungan; dan

c.

dokumen kajian teknis Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 yang paling sedikit meliputi keterangan
mengenai:
1.

nama, sumber, karakteristik, jenis, jumlah, dan
debit Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3;

2.

studi

pemodelan

Dumping

(Pembuangan)

Limbah B3:
a.

untuk kegiatan di sektor pertambangan,
memperhatikan

keberadaan

termoklin

permanen dan kedalamannya; dan
b.

untuk kegiatan di sektor minyak dan gas,
memperhatikan angin musim;
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lokasi

tempat

dilakukannya

Dumping

(Pembuangan) Limbah B3 dilengkapi dengan
peta lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
4.

diagram alir proses pengolahan Limbah yang
akan

dilakukan

Dumping

(Pembuangan)

Limbah B3;
5.

rona awal laut, biota laut, dan sedimen;

6.

studi pemodelan untuk Limbah B3 yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah;

7.

hasil uji dari laboratorium terakreditasi:
a.

untuk kegiatan dari sektor minyak dan
gas, meliputi parameter:
1)

toksikologi LC50 96 (sembilan puluh
enam) jam

2)

total konsentrasi logam berat;

3)

total petroleum hidrokarbon (TPH);
dan

4)
b.

poli aromatik hidrokarkon (PAH);

untuk kegiatan dari sektor pertambangan,
meliputi parameter:
1)

toksikologi LC50 96 (sembilan puluh
enam) jam

2)

total konsentrasi logam berat; dan

3)

teratogenisitas;

8.

komposisi bahan kimia dalam lumpur bor;

9.

peta batimetri, daerah sensitif, alur pelayaran,
dan daerah terlarang terbatas; dan

10. sistem

tanggap

darurat

berupa

dokumen

Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.
138. Ketentuan Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 182
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan
Persetujuan

dari

Pemerintah

Pusat

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 179, Pasal 180, dan Pasal 181
diatur dalam Peraturan Menteri.
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139. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 183
(1)

Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 179, memberikan pernyataan
tertulis

mengenai

kelengkapan

administrasi

permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan diterima.
(2)

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh
lima) hari kerja.

(3)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menunjukkan:
a.

permohonan memenuhi persyaratan, Menteri
menerbitkan Persetujuan dari Pemerintah Pusat
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil
verifikasi diketahui; atau

b.

permohonan

tidak

memenuhi

persyaratan,

Menteri menolak permohonan disertai dengan
alasan penolakan.
140. Ketentuan Pasal 184 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 184
(1)

Persetujuan dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan
Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa:
a.

tailing

dari

kegiatan

pengolahan

hasil

pertambangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 177 ayat (1) huruf a berlaku selama 5
(lima) tahun dan dapat diperpanjang; dan
b.

serbuk
dan/atau

bor

dari
kegiatan

hasil

pemboran

eksplorasi

usaha

dan/atau

eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor
berbahan dasar sintentis (synthetic-based mud)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat
(1) huruf b berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
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Pemegang Persetujuan dari Pemerintah Pusat untuk
kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang
akan memperpanjang Persetujuan dari Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
harus

mengajukan

permohonan

secara

tertulis

kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari
sebelum jangka waktu Persetujuan dari Pemerintah
Pusat berakhir.
(3)

Permohonan perpanjangan waktu Persetujuan dari
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilengkapi dengan:
a.

identitas pemohon; dan

b.

laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3.

(4)

Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi paling
lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak
permohonan diterima.

(5)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menunjukkan:
a.

permohonan

perpanjangan

Pemerintah

Pusat

Persetujuan

memenuhi

dari

persyaratan,

Menteri menerbitkan perpanjangan Persetujuan
dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b.

permohonan perpanjangan Persetujuan tidak
memenuhi

persyaratan,

Menteri

menolak

permohonan perpanjangan Persetujuan disertai
dengan alasan penolakan.
141. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 185
(1)

Pemegang Persetujuan dari Pemerintah Pusat untuk
kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 wajib
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perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
a.

identitas pemohon;

b.

akta pendirian badan hukum;

c.

nama, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3; dan/atau

d.

metode dan tata cara Dumping (Pembuangan)
Limbah B3.

(2)

Permohonan

perubahan

Persetujuan

diajukan

secara tertulis kepada Menteri paling lama 7 (tujuh)
hari setelah terjadi perubahan.
(3)

Permohonan perubahan Persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen
yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap
permohonan perubahan Persetujuan paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan
Persetujuan diterima.

(5)

Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan
huruf d, Menteri melakukan evaluasi terhadap
permohonan perubahan Persetujuan paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan
Persetujuan diterima.

(6)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
a.

kesesuaian

data,

Menteri

menerbitkan

perubahan Persetujuan dari Pemerintah Pusat
untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil
evaluasi diketahui; atau
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ketidaksesuaian

data,

Menteri

menolak

permohonan perubahan disertai dengan alasan
penolakan.
142. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 187
(1)

Persetujuan dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan
Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf a, Pasal
184 ayat (5) huruf a, dan Pasal 185 ayat (6) huruf a
paling sedikit memuat:
a.

identitas pemegang Persetujuan;

b.

tanggal penerbitan Persetujuan;

c.

masa berlaku Persetujuan;

d.

persyaratan lingkungan hidup; dan

e.

kewajiban

pemegang

Persetujuan

dari

Pemerintah Pusat untuk kegiatan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3.
(2)

Persyaratan

lingkungan

hidup

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit
meliputi:
a.

melakukan netralisasi atau penurunan kadar
racun

Limbah

B3

yang

akan

dilakukan

Dumping (Pembuangan) Limbah B3; dan
b.
(3)

melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Kewajiban pemegang Persetujuan dari Pemerintah
Pusat

untuk

kegiatan

Dumping

(Pembuangan)

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e paling sedikit meliputi:
a.

melakukan identifikasi Limbah B3 yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

b.

melakukan

pencatatan

nama

dan

jumlah

Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3;
c.

melakukan pemantauan kualitas air laut pada
titik penaatan; dan
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menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3.
143. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 188
Persetujuan
Dumping

dari

Pemerintah

(Pembuangan)

Pusat

Limbah

untuk
B3

kegiatan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf a, Pasal 184
ayat (5) huruf a, dan Pasal 185 ayat (6) huruf a berakhir
jika:
a.

masa berlaku Persetujuan dari Pemerintah Pusat
habis

dan

tidak

melakukan

perpanjangan

Persetujuan;
b.

dicabut oleh Menteri;

c.

badan

hukum

pemegang

Persetujuan

dari

Pemerintah Pusat bubar atau dibubarkan; atau
d.

Persetujuan Lingkungan dicabut.

144. Ketentuan Pasal 189 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 189
(1)

Setelah Persetujuan dari Pemerintah Pusat untuk
kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 terbit,
pemegang Persetujuan wajib:
a.

melaksanakan

kewajiban

sebagaimana

tercantum dalam Persetujuan dari Pemerintah
Pusat untuk kegiatan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3;
b.

melakukan netralisasi atau penurunan kadar
racun untuk Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 berupa tailing;

c.

melakukan penurunan kandungan hidrokarbon
total terhadap Limbah B3 untuk Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 berupa serbuk bor;
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menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.

melakukan

pemantauan

lingkungan

dari

terhadap

pelaksanaan

dampak
Dumping

(Pembuangan) Limbah B3; dan
f.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3.
(2)

Laporan

pelaksanaan

Dumping

(Pembuangan)

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f paling sedikit memuat:
a.

nama, sumber, karakteristik, jumlah, debit dan
volume Limbah B3; dan

b.

pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 yang dihasilkannya.

(3)

Laporan

Dumping

(Pembuangan)

Limbah

B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3
(tiga) bulan sejak Persetujuan dari Pemerintah Pusat
diterbitkan.
145. Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 190
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang
telah
Pusat

memperoleh
untuk

Persetujuan

kegiatan

dari

Dumping

Pemerintah

(Pembuangan)

Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian
kegiatan jika bermaksud:
a.

menghentikan

usaha

dan/atau

kegiatan;

dan/atau
b.

mengubah

penggunaan

dan/atau

memindahkan lokasi Dumping (Pembuangan)
Limbah B3.
(2)

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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mengajukan

permohonan

secara

tertulis

kepada Menteri.
(3)

Permohonan

penetapan

penghentian

kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan:
a.

identitas pemohon; dan

b.

laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3.

(4)

Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(3)

melakukan

evaluasi

terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan
penghentian kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sejak permohonan diterima.
(5)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

permohonan dan penerbitan penetapan penghentian
kegiatan diatur dalam Peraturan Menteri.
146. Pasal 239 dihapus.

147. Ketentuan Pasal 241 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 241
(1)

Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah
B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang menghasilkan
Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut
Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah
B3 dan Penimbun Limbah B3.

(2)

Permohonan untuk memperoleh Persetujuan dari
Pemerintah

Pusat

untuk

kegiatan

Dumping

(Pembuangan) Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang
yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3.
148. Pasal 243 dihapus.
149. Pasal 245 dihapus.
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150. Pasal 247 dihapus.
151. Pasal 248 dihapus.
152. Pasal 249 dihapus.
153. Pasal 250 dihapus.
154. Pasal 251 dihapus.
155. Pasal 252 dihapus.
156. Pasal 253 dihapus.
157. Pasal 254 dihapus.

158. Mengubah ketentuan Tabel 4 Lampiran I Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga menjadi
sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran

VII

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

BAB VIII
DANA JAMINAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 320
Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kelestarian
fungsi lingkungan hidup Peraturan Pemerintah ini mengubah,
menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
228).
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Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup dalam Peraturan
Pemerintah

Nomor

46

Tahun

2017

tentang

Instrumen

Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 228) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 321
(1)

Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup digunakan
untuk kegiatan:
a.

penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup; dan/atau

b.

pemulihan

fungsi

lingkungan

hidup

akibat

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
(2)

Penanggulangan

pencemaran

dan/atau

perusakan

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a termasuk diantaranya penanggulangan keadaan
darurat lingkungan hidup.
(3)

Pemulihan

fungsi

lingkungan

dan/atau

perusakan

akibat

pencemaran

hidup

sebagaimana

lingkungan

dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk diantaranya
pemulihan fungsi lingkungan hidup pada usaha dan/atau
kegiatan di tahap pasca operasi.
Pasal 322
(1)

Penanggulangan

pencemaran

dan/atau

perusakan

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155
ayat (2) meliputi:
a.

pemberian
dan/atau

informasi
kerusakan

peringatan
lingkungan

pencemaran
hidup

kepada

masyarakat;
b.

pengisolasian

pencemaran

dan/atau

kerusakan

pencemaran

dan/atau

lingkungan hidup;
c.

penghentian

sumber

kerusakan lingkungan; dan/atau
d.

upaya lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
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Pemulihan

fungsi

dan/atau

perusakan

lingkungan
lingkungan

akibat

pencemaran

hidup

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) meliputi:
a.

penghentian sumber pencemaran dan pembersihan
unsur pencemar;

b.

remediasi;

c.

rehabilitasi;

d.

restorasi; dan/atau

e.

upaya lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(3)

Penanggulangan

pencemaran

dan/atau

kerusakan

lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan di:
c.

dalam areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau

d.

luar areal Usaha dan/Kegiatan yang terkena dampak
dari Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 323
(1)

Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 155 wajib disediakan oleh setiap
Usaha dan/atau Kegiatan.

(2)

Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
a. ditempatkan di Bank Pemerintah dan/atau Lembaga
jasa keuangangan lainnya; atau
b. dikelola secara mandiri.

(3)

Pemerintah Pusat menetapkan jenis Usaha dan/atau
Kegiatan

yang

wajib

menyediakan

Dana

Jaminan

Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a;
(4)

Jenis usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan kriteria:
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atau
b. memanfatkan

sumber

daya

alam

yang

tahap

perencanaannya akan melakukan perubahan bentang
alam dan memiliki rencana pasca operasi usaha dan/
atau kegiatan.
Pasal 324
(1)

Dana

Jaminan

Pemulihan

Lingkungan

Hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf
a

disediakan pemegang perizinan berusaha dalam

bentuk:

(2)

a.

deposito berjangka;

b.

tabungan bersama;

c.

bank garansi;

d.

polis asuransi; dan/atau

e.

lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Penempatan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan
Hidup dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b wajib disimpan di bank pemerintah yang
ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

(3)

Penempatan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan
Hidup dalam bentuk bank garansi, polis asuransi dan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
huruf d dan huruf e disimpan di lembaga jasa keuangan
yang diawasi lembaga Otorita Jasa Keuangan.

(4)

Dana

Jaminan

Pemulihan

Lingkungan

Hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf
a disediakan pemegang persetujuan pemerintah dalam
bentuk penyediaan alokasi APBN/APBD atau sumbersumber

lain

yang

sesuai

dengan

peraturan

Dana

Jaminan

Pemulihan

perundangan.
(5)

Kewajiban

penempatan

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4):
a.

dicantumkan dalam Persetujuan Lingkungan; dan
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termuat

di

dalam

Perizinan

Berusaha

atau

Persetujuan Pemerintah
(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara
perhitungan, dan penetapan standar besarnya Dana
Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur
oleh menteri yang membidangi masing-masing Usaha
dan/atau Kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

(7)

Pengaturan

ketentuan

dimaksud

pada

lebih

ayat

lanjut

(6)

sebagaimana

ditetapkan

setelah

berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 325
(1)

Dana

Jaminan

Pemulihan

Lingkungan

hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 digunakan
berdasarkan

perintah

dari

Pemerintah

Pusat

atau

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
(2)

Penggunaan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh:
a.

Pemegang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah; dan/atau

b.

Pihak ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

(3)

Pemegang

Perizinan

Berusaha

atau

Persetujuan

Pemerintah wajib memenuhi kekurangan pembiayaan
apabila dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mencukupi.
(4)

Dalam hal Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah digunakan
untuk kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau
perusakan

lingkungan

hidup

dan/atau

pemulihan

fungsi lingkungan hidup, maka pemegang Perizinan
Berusaha

atau

menyediakan

Persetujuan

kembali

Pemerintah

kecukupan

Pemulihan Lingkungan Hidup.
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Penyediaan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 tidak membebaskan
kewajiban pemegang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah

untuk

melakukan

pencegahan

pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat Usaha dan/atau
Kegiatannya.
Pasal 327
Penerapan

Dana

Jaminan

Pemulihan

Lingkungan

Hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal
160 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IX
SISTEM INFORMASI
Pasal 328
(1)

Menteri,

gubernur,

bupati/wali

kota

menyediakan

informasi melalui sistem informasi lingkungan hidup.
(2)

Sistem

informasi

lingkungan

hidup

sebagaimana

dimaksud ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara
elektronik dengan memuat paling sedikit:

(3)

a.

dokumen lingkungan hidup;

b.

status lingkungan hidup;

c.

peta rawan lingkungan;

d.

Sistem informasi Pengelolaan Limbah B3

e.

pelaporan dan pengawasan; dan

f.

informasi lingkungan hidup lainnya.

Sistem

informasi

lingkungan

hidup

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan secara nasional.

Pasal 329
(1)

Sistem

Informasi

dokumen

lingkungan

hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (2) huruf a
bertujuan:
a.

mempermudah

proses

pelayanan

lingkungan bagi setiap orang;
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mempermudah penyusunan dokumen lingkungan
hidup;

c.

mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan
dokumen lingkungan hidup;

d.

mempermudah

dalam

pelacakan

data

bagi

masyarakat, pemrakarsa dan pemerintah;
e.

membantu

pengambilan

keputusan

dalam

penentuan kelayakan/ ketidaklayakan lingkungan
terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
dan
f.

memfasilitasi keterbukaan informasi publik dalam
proses

penilaian

dan

pemeriksaan

dokumen

lingkungan.
(2)

Sistem

informasi

dokumen

lingkungan

hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri
dari:
a.

layanan publik (tambahkan di penjelasan);

b.

basis data dokumen lingkungan;

c.

webgis dokumen lingkungan;

d.

standar Persetujuan Teknis;

e.

pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan;

f.

penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan;

g.

penelusuran proses uji kelayakan, penilaian, atau
pemeriksaan dokumen lingkungan;

h.
(3)

pelaporan lingkungan hidup.

Sistem

informasi

dokumen

lingkungan

hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh
Menteri,
melakukan

gubernur,
proses

atau
Uji

bupati/walikota

Kelayakan,

penilaian,

dalam
atau

pemeriksaan dokumen lingkungan.
(4)

Dalam rangka pengambilan keputusan, sistem informasi
dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terintegrasi dengan sistem informasi terkait di
tingkat landscape.
Catatan: Perlu ditambahkan Penjelasan Pasal terkait
sistem informasi tingkat landscape.
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Sistem Informasi Dokumen Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan sistem
informasi Perizinan Berusaha.
Pasal 330

(1)

Sistem

informasi

dokumen

lingkungan

digunakan

dalam:

(2)

a.

pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

b.

pengisian Formulir Kerangka Acuan;

c.

pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan;

d.

penyusunan Andal dan RKL-RPL;

e.

pengisian Formulir UKL-UPL;

f.

Uji Kelayakan;

g.

penerbitan Persetujuan Lingkungan;

h.

pengisian SPPL;

i.

pelaporan lingkungan hidup;

j.

pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup; dan

k.

pelaksanaan DELH dan DPLH.

Dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan sebagaimana
dimaksud

ayat

(1)

huruf

a,

Pemrakarsa

mengisi

berdasarkan template/format baku Formulir Kerangka
Acuan yang disediakan dan/atau Formulir Kerangka
Acuan untuk setiap jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan

wajib

Amdal

yang

disediakan

oleh

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang
membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal.
(3)

Dalam
dimaksud

pengisian
ayat

(1)

Formulir
huruf

UKL-UPL
d,

sebagaimana

Pemrakarsa

mengisi

berdasarkan template/ format baku Formulir UKL-UPL
yang disediakan dan/atau Formulir UKL-UPL untuk
setiap jenis rencana Usaha dan/atau

Kegiatan wajib

UKL-UPL yang disediakan oleh kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang membidangi sektor
bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL.

Pasal 331
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Sistem Informasi status lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal XYZ ayat (2) huruf b untuk
merekam

dan

menggambarkan

data

dan

informasi

lingkungan hidup secara komprehensif sebagai acuan
pengambilan keputusan
(2)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun dan
melaporkan status lingkungan hidup yang memuat
informasi terdiri dari:
a.

faktor pemicu perubahan lingkungan (drive);

b.

tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan
(pressure);

(3)

c.

status dan kondisi lingkungan (state);

d.

dampak dari perubahan lingkungan (impact); dan

e.

respon terhadap perubahan lingkungan (response).

Faktor

pemicu

perubahan

lingkungan

(drive)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

(4)

a.

jumlah penduduk

b.

tingkat pertumbuhan penduduk

c.

tingkat pertumbuhan ekonomi; dan

d.

bencana

Tekanan

yang

menyebabkan

perubahan

lingkungan

(pressure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi:
a.

penggunaan sumber daya;

b.

jumlah limbah yang dihasilkan;

c.

emisi langsung dan tidak langsung ke udara, air,
dan tanah;

(5)

d.

tingkat kebisingan;

e.

radiasi; dan

f.

tingkat gangguan.

Status dan kondisi lingkungan (state) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dengan indeks
kualitas lingkungan hidup yang terdiri dari:
a.

indeks kualitas air;

b.

indeks kualitas udara;

c.

indeks kualitas air laut;
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indeks kualitas lahan yang meliputi indeks kualitas
tutupan

lahan

dan

indeks

kualitas

Ekosistem

Gambut; dan
e.

indeks

lainnya

sesuai

dengan

perkembangan

teknologi.
(6)

Dampak

dari

perubahan

lingkungan

(impact)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
a.

perubahan lingkungan;

b.

dampak yang ditimbulkan oleh sumber pencemar air
terhadap Mutu Air

c.

dampak yang ditimbulkan oleh sumber pencemar
udara terhadap Mutu udara

d.

daya dukung dan daya tampung;

e.

kebencanaan; dan

f.

perubahan

sosial

ekonomi

akibat

perubahan

perubahan

lingkungan

lingkungan.
(7)

Respon

(response)

terhadap

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi
perubahan kebijakan untuk mengatasi tekanan, status
dan dampak dari perubahan lingkungan.
(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan
sistem informasi status lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri

(9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan
indeks kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 332

(1)

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan
perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan
publik terkait dengan pemantauan kualitas lingkungan
melakukan
informasi

pertukaran
status

informasi

lingkungan

melalui

hidup

sistem

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal X-A
(2)

Dalam

menyelenggarakan

sistem

lingkungan hidup:
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Menteri

menunjuk

informasi

pejabat

pengelola

sistem

status lingkungan hidup di lingkungan

instansi yang dipimpinnya;
b.

gubernur

menunjuk

instansi

lingkungan

hidup

provinsi untuk mengelola sistem informasi status
lingkungan hidup; dan
c.

bupati/wali kota menunjuk instansi lingkungan
hidup

kabupaten/kota

untuk

mengelola

sistem

informasi status lingkungan hidup.
Pasal 333
(1)

Sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 327 ayat (2) huruf d paling sedikit
meliputi informasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan:
a.

Penyimpanan Limbah B3;

b.

Pengumpulan Limbah B3;

c.

Pengangkutan Limbah B3;

d.

Pemanfaatan Limbah B3;

e.

Pengolahan Limbah B3;

f.

Penimbunan Limbah B3; dan

g.

Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke Laut;

h.

peta sebaran jasa Pengelola Limbah B3;

i.

pelaksanaan penanggulangan kedaruratan Limbah
B3; dan

j.
(2)

pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3.

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

sistem

informasi

pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 334
(1)

Sistem Informasi peta rawan lingkungan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal XYZ ayat (2) huruf c bertujuan
untuk menggambarkan kondisi rawan lingkungan di
Indonesia yang diakibatkan oleh :
a. rawan banjir
b. rawan longsor
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d. rawan dampak perubahan iklim
e. rawan dampak lingkungan lainnya
(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyuusnan
sistem informasi peta rawan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 335

(1)

Menteri

menetapkan

Sistem

Informasi

pengawasan dan sanksi administrasi

manajemen
sebagaimana

dimaksud dalam Pasal XYZ ayat (2) huruf d bertujuan
untuk mengintegrasikan pelaksanaan pengawasan dan
penerapan sanksi administratif di pusat dan provinsi
dengan berbasis teknologi informasi.
(2)

Gubernur atau bupati/walikota menyampaikan laporan
hasil pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi
administratif kepada Menteri untuk diintegrasikan ke
dalam sistem informasi manajemen pengawasan dan
penerapan sanksi administratif.

(3)

Sistem informasi manajemen pengawasan dan penerapan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat informasi paling sedikit berupa:
a. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang
diterbitkan;
b. identitas

pemegang

Perizinan

Berusaha

atau

Persetujuan Pemerintah;
c. status ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah; dan
d. status tindak lanjut hasil pengawasan.
(4)

Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan sesuai peraturan perundangundangan.
Pasal 336
Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

sistem

informasi

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….
sampai dengan Pasal ….. diatur dalam peraturan Menteri.
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BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 337
(1)

Menteri melakukan pembinaan kepada:
a.

Gubernur;

b.

penyusun Amdal;

c.

Pejabat pengawas Lingkungan Hidup

d.

penanggung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan;

dan/atau
e.
(2)

masyarakat.

Pembinaan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan terkait:
a.

Perizinan Berusaha;

b.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

c.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;

d.

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Laut;

e.

Pengelolaan Limbah B3; dan/atau

f.

Muatan teknis lainnya sesuai dengan peraturan
perundangan.

(3)

Pembinaan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

dilakukan melalui:
a.

pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;

b.

evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;

c.

diseminasi peraturan perundang-undangan;

d.

bimbingan teknis;

e.

pendidikan dan pelatihan;

f.

bantuan sarana dan prasarana;

g.

program percontohan;

h.

forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;

i.

penyuluhan;

j.

penelitian;

k.

pengembangan;
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pemberian penghargaan; dan/atau

m.

bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan.

(4)

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf k kepada:
a.

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melalui
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan;

b.

pemerintah

Kabupaten/Kota

melalui

Program

Adipura;
c.

individu dan kelompok/lembaga masyarakat melalui
Penghargaan Kalpataru;

d.

sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan
melalui program Adiwiyata; dan/atau

e.

bentuk

penghargaan

lain

dalam

peningkatan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(5)

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 338

(1)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan kepada:
a.

Bupati/walikota;

b.

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
persetujuan

lingkungan hidupnya ditetapkan oleh

gubernur; dan
c.
(2)

masyarakat.

Bupati/wali kota melakukan pembinaan kepada:
a.

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
persetujuan lingkungan hidupnya ditetapkan oleh
bupati/wali kota; dan

b.
(3)

masyarakat

Pembinaan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

dilakukan melalui:
a. evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
c.

bimbingan teknis;
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e.

bantuan sarana dan prasarana;

f.

program percontohan;

g.

forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;

h. penyuluhan;
i.

penelitian;

j.

pengembangan;

k. pemberian penghargaan; dan/atau
l.

bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan

(4)

Dalam
Menteri

hal

gubernur

melakukan

belum

melakukan

pembinaan

pembinaan,

kepada

daerah

kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan gubernur.
Pasal 339
(1)

Pembinaan terkait Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) huruf e terhadap
penanggung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan,

dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kinerja
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam
Pengelolaan Limbah B3.
(2)

Untuk menilai tingkat kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri mengembangkan sistem penetapan
indeks kinerja Pengelolaan Limbah B3.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pembinaan dan penetapan indeks kinerja Pengelolaan
Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Wewenang Pengawasan
Pasal 340
(1)

Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap
ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau
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dan

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)

Menteri, gubernur atau bupati/walikota dalam melakukan
pengawasan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 341
(1)

Menteri

berwenang

melakukan

pengawasan

terhadap

ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang meliputi:
a.

Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan
yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat; atau

b.

Persetujuan

Pemerintah

untuk

Persetujuan

Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
(2)

Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap
ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang meliputi:
a.

Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan
yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi; atau

b.

Persetujuan
Lingkungan

Pemerintah
yang

untuk

diterbitkan

oleh

Persetujuan
Pemerintah

Provinsi.
(3)

Bupati/walikota

berwenang

melakukan

pengawasan

terhadap ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang meliputi:
a.

Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
atau

b.

Persetujuan
Lingkungan

Pemerintah
yang

untuk

diterbitkan

oleh

Persetujuan
Pemerintah

Kabupaten/Kota.
Pasal 342
(1)

Menteri,

gubernur

mendelegasikan

atau

bupati/walikota

kewenangannya
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kepada

bertanggung

jawab

pejabat/instansi
di

bidang

teknis

yang

perlindungan

dan

pengelolaan lingkungan hidup.
(2)

Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur
atau bupati/walikota wajib menetapkan pejabat pengawas
lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

(3)

Menteri,

gubernur

atau

bupati/walikota

dalam

menetapkan pejabat fungsional pengawas lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur
jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup.
Bagian Ketiga
Wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Pasal 343
(1)

Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:
a.

melakukan pemantauan;

b.

meminta keterangan;

c.

membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat
catatan yang diperlukan;

d.

memasuki tempat tertentu;

e.

memotret;

f.

membuat rekaman audio visual;

g.

mengambil sampel;

h.

memeriksa peralatan;

i.

memeriksa

instalasi

dan/atau

alat

transportasi;

dan/atau
j.
(2)

menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pejabat pengawas lingkungan hidup:
a.

wajib membuat Berita Acara; dan

b.

dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik
pegawai negeri sipil.

(3)

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang
menghalangi

pelaksanaan

tugas

lingkungan hidup.
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Pelaksanaan Pengawasan
Pasal 344
(1)

Pengawasan

wajib

dilakukan

oleh

Pejabat

Pengawas

Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
(2)

(3)

Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
a.

pengawasan langsung; dan/atau

b.

pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

huruf

a

dengan

cara

mendatangi

lokasi

usaha

dan/atau kegiatan yang diawasi dan dilakukan secara:

(4)

a.

reguler; atau

b.

insidental.

Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelaahan data
laporan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

(5)

Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menunjukkan pelanggaran yang
berulang atau mengindikasikan terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan, menjadi prioritas untuk
dilakukan pengawasan langsung.
Pasal 345

(1)

Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal
166

ayat

(3)

perencanaan

huruf
setiap

a

dilaksanakan

tahun

sesuai

berdasarkan

dengan
Perizinan

Berusaha atau Persetujuan Pemerintah untuk Persetujuan
Lingkungan dan/atau informasi lainnya.
Catatan:
Agar menghubungkan Proper sebagai bagian dari sistem
pengawasan,

untuk

salah

satu

penentuan

prioritas

pengawasan.
Perencanaan

pengawasan

agar

Penjelasan
Catatan: Hasil dari
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Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tahapan:

(3)

a.

perencanaan pengawasan; dan

b.

pelaksanaan pengawasan.

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
a.

inventarisasi dan identifikasi perizinan berusaha, dan
persetujuan

pemerintah

untuk

persetujuan

lingkungan; dan
b.

penetapan prioritas usaha dan/atau kegiatan yang
diawasi dengan pengawasan langsung.

(4)

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b yang meliputi kegiatan:
a.

persiapan pengawasan;

b.

pemeriksaan ketaatan; dan

c.

tindak lanjut hasil pengawasan.
Pasal 346

(1)

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

166 ayat (3) huruf b dapat dilakukan apabila

memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.

adanya indikasi pelanggaran yang terdeteksi;

b.

adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
dan/atau

c.

adanya

laporan

dari

pengelola

kawasan

atas

pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pelaku
Usaha dalam kawasan.
(2)

Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur pengaduan lingkungan hidup.

(3)

Dalam hal laporan dari pengelola kawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pengawas
Lingkungan

Hidup

melakukan

pengawasan

ketaatan

pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL rinci Pelaku
Usaha dalam kawasan.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan RKL-RPL
rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan
ayat (3) diatur dalam peraturan menteri.

Pasal 347
(1)

Pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan
penghentian pelanggaran tertentu.

(2)

Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan prinsip:

(3)

a.

cepat;

b.

cermat;

c.

tepat; dan

d.

sesuai dengan perundang-undangan.

Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah:
a.

dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak
segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup; dan/atau

b.

kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika
tidak

segera

dihentikan

pencemaran

dan/atau

perusakan lingkungan hidup.
(4)

Penghentian pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat berupa:
a.

penutupan saluran pembuangan air limbah;

b.

pembongkaran

saluran

langsung

media

ke

pembuangan
lingkungan

air

hidup

limbah
tanpa

pengolahan terlebih dahulu;
c.

penghentian

operasi

sumber

emisi

udara

tanpa

fasilitas pengendalian pencemaran udara;
d.

penutupan fasilitas pengelolaan limbah B3 ilegal;

e.

penghentian operasi tambang ilegal;

f.

penyegelan limbah B3 impor;

g.

penyegelan limbah non-B3 impor terkontaminasi
limbah B3;

h.

penyegelan limbah non-B3 impor illegal; dan/atau
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lainnya

yang

bertujuan

untuk

menghentikan

pelanggaran tertentu.
(5)

Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat dilakukan melalui pemasangan plang
penghentian pelanggaran tertentu dan/atau garis Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup

(6)

Pejabat pengawas lingkungan hidup setelah melakukan
penghentian pelanggaran tertentu menyusun berita acara
penghentian pelanggaran tertentu yang paling sedikit
memuat:

(7)

a.

lokasi;

b.

waktu;

c.

dugaan pelanggaran

d.

jangka waktu penghentian pelanggaran tertentu.

Terhadap

tindakan

penghentian pelanggaran tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan bertanggung jawab menjaga
lokasi dari potensi kerusakan, berubah atau hilangnya
barang bukti.
(8)

Berdasarkan

berita

acara

penghentian

pelanggaran

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat
pengawas lingkungan hidup segera melaporkan kepada
pejabat pemberi tugas.
(9)

Ketentuan lebih lanjut pemasangan plang penghentian
pelanggaran tertentu dan/atau garis Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 348

(1)

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas
lingkungan hidup dituangkan ke dalam laporan hasil
pengawasan.

(2)

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan status ketaatan usaha dan/atau
kegiatan.

(3)

Dalam

hal

kesimpulan

laporan

hasil

pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak
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tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi:

(4)

a.

hukum administrasi;

b.

hukum perdata; dan/atau

c.

hukum pidana.

Pengawasan tidak langsung dan terjadi pelanggaran yang
terlihat secara kasat indera atau terdokumentasi oleh alat
sistem informasi secara elektronik diberikan rekomendasi
tindak lanjut penegakan hukum.

(5)

Hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana ayat (4)
dikenakan sanksi adminstratif.
Bagian Kelima
Pengawasan Lapis Kedua
Pasal 349

(1)

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan
Penanggung

jawab

usaha

dan/atau

kegiatan

yang

Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah untuk
Persetujuan

Lingkungan

diterbitkan

oleh

Pemerintah

Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang
serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)

Pelanggaran yang serius sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.

tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
relatif besar; dan/atau

b.
(3)

menimbulkan keresahan masyarakat.

Menteri

dalam

melakukan

pengawasan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
a.

penyerahan

pengawasan

bupati/walikota; dan/atau
b.

pengaduan masyarakat.
Bagian Keenam
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Pasal 350
(1)

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan
kegiatannya berdasarkan Kode Etik.

(2)

Kode

Etik

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

didasarkan atas prinsip:

(3)

a.

integritas;

b.

profesionalisme; dan

c.

responsif;

Prinsip Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib ditaati oleh setiap Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup.

(4)

Untuk

menegakkan

Prinsip

Kode

Etik

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibentuk Dewan Kode Etik
Pengawas Lingkungan Hidup.
(5)

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melanggar Kode
Etik

dikenakan

sanksi

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan
Menteri.
Pasal 351

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pedoman

pengawasan

lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB XI
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERIZINAN
BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH
Bagian Kesatu
Wewenang Penerapan Sanksi Administratif
Pasal 352
(1)

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan
sanksi administratif terhadap Penanggung jawab usaha
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- 323 dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha, atau
Persetujuan Pemerintah untuk Persetujuan Lingkungan,
dan/atau

Peraturan

Perundang-undangan

di

bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2)

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar,
prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 353

(1)

Menteri

berwenang

menerapkan

sanksi

administratif

terhadap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang:
a.

Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan
yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat; atau

b.

Persetujuan

Pemerintah

untuk

Persetujuan

Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
(2)

Gubernur berwenang menerapkan sanksi administratif
terhadap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang:
a.

Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan
yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi; atau

b.

Persetujuan Pemerintah Daerah untuk Persetujuan
Lingkungan

yang

diterbitkan

oleh

Pemerintah

Provinsi.
(3)

Bupati/walikota

berwenang

menerapkan

sanksi

administratif terhadap Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang:
a.

Perizinan Berusaha untuk Persetujuan Lingkungan
yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
atau

b.

Persetujuan pemerintah daerah untuk Persetujuan
Lingkungan

yang

diterbitkan

kabupaten/kota.
Pasal 354
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sanksi administratif dapat mendelegasikan kewenangannya
kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Bagian Kedua
Penerapan Sanksi Administratif
Paragraf 1
Umum
Pasal 355
(6)

(7)

Sanksi administratif berupa:
a.

teguran tertulis;

b.

paksaan pemerintah;

c.

denda administratif;

d.

pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau

e.

pencabutan Perizinan Berusaha.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak membebaskan Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan

dari

tanggung

jawab

pemulihan

fungsi

lingkungan hidup dan pidana.
Pasal 356
(1)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
177 dapat diterapkan terhadap Penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan secara:

(2)

a.

bertahap;

b.

bebas; dan/atau

c.

kumulatif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan oleh pejabat yang berwenang mengenakan
sanksi administratif atas dasar pertimbangan:
a.

efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi
lingkungan hidup;

b.

tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang
dilakukan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan;
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tingkat ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan

terhadap

kewajiban

yang

pemenuhan
ditentukan

perintah
dalam

atau
sanksi

administratif;
d.

riwayat ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan; dan/atau

e.

tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang
dilakukan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan pada lingkungan hidup.
Paragraf 2
Teguran Tertulis
Pasal 357

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a diterapkan apabila
Penanggung
ketentuan

jawab
dalam

usaha
Perizinan

dan/atau

kegiatan

Berusaha,

atau

melanggar
Persetujuan

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Persetujuan
Lingkungan,

dan/atau

Peraturan

Perundang-undangan

di

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
bersifat administratif.
Paragraf 3
Paksaan Pemerintah
Pasal 358
(1)

Sanksi

administratif

berupa

paksaan

pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf b
diterapkan terhadap Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran
tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
(2)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila
pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a.

ancaman yang sangat serius bagi manusia dan
lingkungan hidup;
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dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak
segera

dihentikan

pencemaran

dan/atau

perusakannya; dan/atau
c.

kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup
jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau
perusakannya.

(3)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
a.

penghentian sementara kegiatan produksi;

b.

pemindahan sarana produksi;

c.

penutupan saluran pembuangan air limbah atau
emisi;

d.

pembongkaran;

e.

penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi
menimbulkan pelanggaran;

f.

penghentian

sementara

sebagian

atau

seluruh

kegiatan;
g.

kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau

h.

tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran

dan

tindakan

memulihkan

fungsi

lingkungan hidup.
Pasal 359
(1)

Menteri,

gubernur

atau

bupati/walikota

berwenang

untuk memaksa Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup
akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup.
(2)

Menteri, gubernur atau bupati/walikota berwenang atau
dapat

menunjuk

pemulihan

pihak

lingkungan

ketiga
hidup

untuk
akibat

melakukan
pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan
atas beban biaya Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan.
(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai paksaan pemerintah
dan penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud
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Menteri.
Paragraf 4
Denda Administratif
Pasal 360
(1)

Sanksi

administratif

berupa

denda

administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf c
diterapkan terhadap Penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan dengan kriteria:
a.

tidak memiliki Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah untuk Persetujuan Lingkungan;

b.

melakukan perbuatan yang melebihi baku mutu air
limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan,
dan/atau kriteria baku kerusakan, sesuai dengan
Perizinan Berusaha;

c.

melakukan

perbuatan

yang

mengakibatkan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,
di

mana

perbuatan

tersebut

dilakukan

karena

kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan
manusia

dan/atau

luka

dan/atau

luka

berat,

dan/atau matinya orang;
d.

tidak

melaksanakan

Berusaha

atau

kewajiban

Persetujuan

dalam

Perizinan

Pemerintah

untuk

Persetujuan Lingkungan;
e.

karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang
mengakibatkan

dilampauinya

baku

mutu

udara

ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, dan/atau
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang tidak
sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Persetujuan
Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
f.

penyusun

AMDAL

tanpa

memiliki

sertifikat

kompetensi.
(2)

Jenis dan besaran denda administratif sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 328 (3)

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang wajib
disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

yang

mengatur

mengenai

Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(4)

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.
Pasal 361

(1)

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak
memiliki Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal …. (Usulan dr Unit
Teknis), dikenakan sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. paksaan pemerintah
b. Denda administratif;

(3)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi:
a. kewajiban menyusun DELH atau DPLH;
b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.

(4)

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
tidak memenuhi atau tidak mematuhi paksaan pemerintah
dapat dikenakan pidana.
Pasal 362

(1)

Penanggung
memiliki

jawab

Perizinan

usaha

dan/atau

Berusaha

tetapi

kegiatan
tidak

yang

memiliki

Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal …. (Usulan dr Unit Teknis), dikenakan sanksi
administratif.
(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. paksaan pemerintah;
b. Denda administratif; dan/atau
c. pembekuan Perizinan Berusaha.
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Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:
a. kewajiban menyusun DELH atau DPLH;
b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran

dan

tindakan

memulihkan

fungsi

lingkungan hidup.
(4)

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang tidak memenuhi atau tidak mematuhi paksaan
pemerintah,

Menteri,

gubernur,

dan

bupati/walikota

sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif
berupa pembekuan Perizinan Berusaha.
Paragraf 2
Usaha dan/atau Kegiatan Memiliki Perizinan Berusaha
Pasal 363
(pelanggaran ringan usaha dan/atau kegiatan bukan jasa)
(1) Setiap Orang yang tidak memenuhi atau melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ….. (Usulan dr Unit
Teknis), dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. teguran tertulis; dan/atau
b. paksaan pemerintah
(3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dikenakan, apabila penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan tidak mememnuhi atau tidak mematuhi
teguran tertulis.
Pasal 364
(pelanggaran sedang usaha dan/atau kegiatan bukan jasa)

(1) Setiap Orang yang tidak memenuhi atau melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ……(Usulan dr Unit
Teknis), dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
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d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
e. pencabutan Perizinan Berusaha
(3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:
a. penghentian sementara kegiatan produksi;
b. pemindahan sarana produksi;
c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
d. pembongkaran;
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi
menimbulkan pelanggaran;
f.

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
dan/atau
tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran

dan

tindakan

memulihkan

fungsi

lingkungan hidup..
(4) Menteri,

gubernur,

atau

bupati/walikota

sesuai

kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa
teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan, apabila tidak memenuhi
atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(5) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran tidak
melaksanakan teguran tertulis sesuai dengan jangka waktu,
Menteri,

gubernur,

atau

bupati/walikota

sesuai

kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa
paksaan pemerintah dan denda administratif.
(6) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran tidak
mematuhi paksaan pemerintah, Menteri, Gubernur, dan
bupati/walikota memberikan sanksi administratif berupa
pembekuan Perizinan Berusaha.
(7) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran tidak
mematuhi

pembekuan

Perizinan
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dan

bupati/walikota

memberikan

sanksi

administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu
pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah dan
pembekuan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan
Menteri.
Pasal 365
(pelanggaran berat usaha dan/atau kegiatan bukan jasa)

(1)

Setiap Orang yang tidak memenuhi atau melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... (Usulan dr Unit
Teknis), dikenakan sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
d. paksaan pemerintah;
e. Denda administratif;
f. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
g. pencabutan Perizinan Berusaha.

(3)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:
a. penghentian sementara kegiatan produksi;
b. pemindahan sarana produksi;
c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
d. pembongkaran;
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi
menimbulkan pelanggaran;
f.

penghentian

sementara

sebagian

atau

seluruh

kegiatan; dan/atau
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran

dan

tindakan

memulihkan

fungsi

lingkungan hidup..
(4)

Menteri,

gubernur,

atau

bupati/walikota

sesuai

kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa
paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan dan denda administratif, apabila tidak
memenuhi atau melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(5)

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran tidak
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waktu, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
kewenangannya memberikan sanksi administratif denda
keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.
(6)

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran tidak
melaksanakan paksaan pemerintah sesuai dengan jangka
waktu sebagaimana ayat (5), Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota
sanksi

sesuai

administratif

kewenangannya
berupa

memberikan

pembekuan

Perizinan

Berusaha.
(7)

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran tidak
mematuhi paksaan pemerintah, Menteri, Gubernur, dan
bupati/walikota memberikan sanksi administratif berupa
pembekuan Perizinan Berusaha.

(8)

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran tidak
mematuhi

pembekuan

Gubernur,

dan

Perizinan

bupati/walikota

Berusaha,
memberikan

Menteri,
sanksi

administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.
(9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu
pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah dan
pembekuan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan
Menteri.
Pasal 366

(pelanggaran sedang dan berat terhadap usaha dan/atau kegiatan jasa)

(1)

Setiap Orang yang tidak memenuhi atau melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... (Usulan dr Unit
Teknis), dikenakan sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. paksaan pemerintah;
b. Denda administratif;
c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
d. pencabutan Perizinan Berusaha.

(3)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:
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b. pemindahan sarana produksi;
c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
d. pembongkaran;
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi
menimbulkan pelanggaran;
f.

penghentian

sementara

sebagian

atau

seluruh

kegiatan; dan/atau
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran

dan

tindakan

memulihkan

fungsi

lingkungan hidup..
(4)

Menteri,

gubernur,

atau

bupati/walikota

sesuai

kewenangannya memberikan sanksi administratif berupa
paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan dan denda administratif, apabila tidak
memenuhi atau melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(5)

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran tidak
melaksanakan paksaan pemerintah sesuai dengan jangka
waktu sebagaimana ayat (5), Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota
sanksi

sesuai

administratif

kewenangannya
berupa

memberikan

pembekuan

Perizinan

Berusaha.
(6)

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran tidak
mematuhi paksaan pemerintah, Menteri, Gubernur, dan
bupati/walikota memberikan sanksi administratif berupa
pembekuan Perizinan Berusaha.

(7)

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran tidak
mematuhi

pembekuan

Gubernur,

dan

Perizinan

bupati/walikota

Berusaha,
memberikan

Menteri,
sanksi

administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.
(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu
pemenuhan terhadap ketentuan paksaan pemerintah dan
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Menteri.
Pasal 367
(1)

Setiap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai
denda

atas

keterlambatan

pelaksanaan

paksaan

pemerintah.
(2)

Denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi
paksaan Pemerintah terhadap penanggung jawab usaha
dan atau kegiatan ditentukan berdasarkan penghitungan:
Denda = X% x nilai maksimum denda.

(3)

Ketentuan

lebih

keterlambatan
sebagaimana

lanjut

mengenai

pelaksanaan
dimaksud

pada

paksaan
ayat

(1)

denda

atas

pemerintah
diatur

dalam

Peraturan Menteri.
(4)

Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
wajib disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan

perundang-undangan

tentang

Penerimaan

Negara Bukan Pajak.
Paragraf 5
Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pasal 368
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 182 ayat (3) dan Pasal 183 ayat (3) dimanfaatkan antara
lain untuk dukungan pelaksanaan pengawasan dan penerapan
sanksi administratif.

Paragraf 6
Pembekuan Perizinan Berusaha
Pasal 369
Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 177 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap Penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan
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denda administratif dan/atau denda setiap keterlambatan atas
pelaksanaan paksaan pemerintah.
Paragraf 7
Pencabutan Perizinan Berusaha
Pasal 370
Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 177 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap Penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran
antara lain:
a.

tidak melaksanakan sanksi paksaan pemerintah;

b.

tidak membayar denda administratif;

c.

tidak membayar setiap keterlambatan atas pelaksanaan
paksaan pemerintah;

d.

tidak

melaksanakan

sanksi

pembekuan

Perizinan

Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau
e.

melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup

yang

tidak

dapat

ditanggulangi

atau

sulit

dipulihkan.
Paragraf 8
Pembatalan Perizinan Berusaha
Pasal 371
Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:
a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan
Berusaha

mengandung

penyalahgunaan,

serta

cacat

hukum,

kekeliruan,

ketidakbenaran

dan/atau

pemalsuan data, dokumen, dan/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
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Paragraf 9
Penerapan Sanksi Administratif Lapis Kedua
Pasal 372
(1)

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal
Menteri menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja
tidak

menerapkan

sanksi

administratif

terhadap

pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
(2)

Menteri

dalam

menerapkan

sanksi

administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas
hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
171.

Paragraf 10
Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif
Pasal 373
(1)

Menteri

melakukan

pengawasan

terhadap

penaatan

pelaksanaan sanksi adminisatratif yang diterbitkan oleh
Menteri.
(2)

Gubernur melakukan pengawasan terhadap penaatan
pelaksanaan sanksi administratif yang diterbitkan oleh
gubernur.

(3)

Bupati/walikota
penaatan

melakukan

pelaksanaan

pengawasan

sanksi

terhadap

administratif

yang

diterbitkan oleh bupati/walikota.
(4)

Dalam

hal

hasil

pengawasan

pelaksanaan

sanksi

administratif menunjukkan Penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau
seluruh kewajiban dalam sanksi administratif, Menteri,
gubernur atau bupati/walikota dapat menerapkan sanksi
administratif yang lebih berat.
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Menteri dapat melakukan pengawasan pelaksanaan sanksi
administratif

yang

diterbitkan

oleh

gubernur

atau

bupati/walikota, apabila tidak dilakukan pengawasan oleh
gubernur atau bupati/walikota dan/atau menimbulkan
keresahan masyarakat.
Paragraf 11
Pencabutan Keputusan Sanksi Administratif
Pasal 374
Menteri,

gubernur

atau

bupati/walikota

sesuai

kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat
(1), ayat (2) atau ayat (3) melakukan pencabutan keputusan
sanksi administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan
terhadap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah
mentaati seluruh kewajiban dalam sanksi administratif.

Bagian Kedelapan
Sistem Informasi Manajemen
Pasal 375
(5)

Menteri mengembangkan sistem informasi manajemen
pengawasan dan penerapan sanksi administratif untuk
mengintegrasikan

pelaksanaan

pengawasan

dan

penerapan sanksi administratif di pusat dan provinsi
dengan berbasis teknologi informasi.
(6)

Gubernur atau bupati/walkota menyampaikan laporan
hasil pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi
administratif kepada Menteri untuk diintegrasikan ke
dalam sistem informasi manajemen pengawasan dan
penerapan sanksi administratif.

(7)

Sistem informasi manajemen pengawasan dan penerapan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat informasi paling sedikit berupa:
e. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang
diterbitkan;
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identitas

pemegang

Perizinan

Berusaha

atau

Persetujuan Pemerintah;
g. status ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah; dan
h. status tindak lanjut hasil pengawasan.
(8)

Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan sesuai peraturan perundangundangan.

Bagian Kesembilan
Pembinaan
Pasal 376
(1)

Menteri,

gubernur

atau

bupati/walikota

sesuai

kewenangannya melakukan pembinaan terhadap Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup.
(2)

Pembinaan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan melalui kegiatan:
a.

fasilitasi;

b.

konsultasi;

c.

pendidikan dan pelatihan;

d.

penelitian;

e.

pengembangan; dan

f.

lainnya.
Bagian Kesepuluh
Pendanaan
Pasal 377

(1)

Pembiayaan pelaksanaan pengawasan dan penerapan
sanksi

administratif

dibebankan

kepada

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
(2)

Menteri, gubernur, bupati/walikota wajib mengalokasikan
biaya pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

=================================================
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KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 378
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a.

Izin

Lingkungan,

lingkungan

hidup

izin

perlindungan

dan

Surat

dan

pengelolaan

Keputusan

Kelayakan

Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang
dipersamakan dengan Izin Lingkungan yang telah terbit
sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dinyatakan
tetap berlaku dan menjadi persyaratan serta termuat
dalam Perizinan Berusaha.
b.

penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan
pengajuan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang sedang dalam proses permohonan, diproses
sesuai Peraturan Pemerintah ini;

c.

komisi Penilai Amdal melaksanakan tugas melakukan uji
kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup;

d.

Komisi Penilai Amdal yang memiliki lisensi dan masih
berlaku pada saat Peraturan Pemerintah ini dipersamakan
dengan telah memiliki Tim Uji Kelayakan dan wajib
mengajukan usulan pembentukan Tim Uji Kelayakan
dalam waktu paling lambat 9 (sembilan) bulan semenjak
terbitnya Peraturan Pemerintah ini

e.

penyusun Amdal yang telah memiliki sertifikasi profesi
dari lembaga sertifikasi profesi, masih tetap berlaku
sampai dengan habisnya masa berlaku sertifikasi.

f.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini

mulai berlaku,

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menggunakan Baku
Mutu

Air

kelas

dua

sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
g.

Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sampai dengan berlakunya Baku Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
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kewajiban memiliki tenaga kerja terdidik yang memiliki
kompetensi Pengelolaan Limbah B3 berlaku sejak 1 (satu)
tahun disahkan Peraturan Pemerintah ini;

i.

kewajiban memiliki sistem pemantauan emisi secara terus
menerus atau Continous Emission Monitoring System
(CEMS) bagi Pengolah Limbah B3 berlaku sejak 3 (tiga)
tahun disahkannya Peraturan Pemerintah ini;

j.

seluruh

keputusan

diterbitkan

dan

sanksi

masih

administratif

berlaku

sebelum

yang

telah

berlakunya

Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai
diterbitkan Keputusan pencabutan sanksi administratif.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 379
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari:
a.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3816);

b.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3853);

c.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4161);

d.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5617);
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diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 380
Sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;

b.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara;

c.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4161)

d.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 381
(1)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini

mulai berlaku,

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup wajib terbentuk
dalam

waktu

paling

lama

6

(enam)

bulan

sejak

diberlakukan Peraturan Pemerintah ini;
(2)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup wajib terbentuk dalam
waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak diberlakukan
Peraturan Pemerintah ini;

(3)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini

mulai berlaku,

lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal wajib
terbentuk dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diberlakukan Peraturan Pemerintah ini.
(4)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dalam
jangka

waktu

paling

lama

6

(enam)

bulan

sampai

terbentuknya Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup,
perpanjangan lisensi komisi penilai Amdal dilakukan
sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 382
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Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan

pelaksanaan

Dana

Jaminan

Pemulihan

Lingkungan Hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
(2)

Dengan mempertimbangkan prioritas nasional, kesiapan
kelembagaan,
penerapan

mekanisme
kewajiban

dan

Dana

sistem
Jaminan

pendukung,
Pemulihan

Lingkungan Hidup dilaksanakan paling lambat dalam 5
(lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
(3)

Pemegang

Perizinan

Berusaha

atau

Persetujuan

Pemerintah yang telah mendapatkan izin usaha/kegiatan,
sejak mulai diundangkannya peraturan pelaksana yang
diterbitkan
memenuhi

oleh

kementerian/lembaga pembina

kewajiban

penyediaan

Dana

wajib

Jaminan

Pemulihan Lingkungan Hidup.
Pasal 383
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

tentang

pengawasan dan sanksi administratif disesuaikan dengan
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 384
Peraturan

Pemerintah

ini

mulai

diundangkan.
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Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

Pemerintah

memerintahkan
ini

dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
......
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAM
…….
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
NOMOR

--END—
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PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN …. TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
I.

UMUM
Sejak 3 Oktober 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan memperkenalkan nomenklatur izin baru yang bernama
Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu
instrument

pengelolaan

lingkungan

hidup.

Persetujuan

Lingkungan

didasarkan atas persetujuan Amdal (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup) dan persetujuan UKL-UPL (Rekomendasi UKL-UPL). Persetujuan
Lingkungan dimaksudkan sebagai penguatan terhadap instrumen Amdal dan
UKL-UPL. Dengan adanya Persetujuan Lingkungan diharapkan amanat pasal
28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu ―Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat ...‖ dapat tercapai dengan baik.
Dalam rentang waktu 4 tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, telah disusun berapa peraturan pelaksanaan terkait Persetujuan
Lingkungan antara lain:
1. Peraturan

Pemerintah

Nomor

27

Tahun

2012

tentang

Persetujuan

Lingkungan;
2. Peraturan Menteri LH Nomor 7 Tahun 2010, tentang Sertifikasi Kompetensi
Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan
Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri LH Nomor 15 Tahun 2010, tentang Persyaratan dan tata
cara lisensi Lembaga penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup
4. Peraturan

Menteri

LH

Nomor

16

Tahun

2012,

Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
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Menteri

LH

Nomor

17

Tahun

2012,

tentang

Pedoman

Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan dan
Persetujuan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri LH Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian
dan Pemeriksaan Dokumen LH serta Penerbitan Persetujuan Lingkungan
Dalam perkembangannya sampai dengan di tahun 2018 ada beberapa
tantangan yang dihadapi terkait implementasi pelaksanaan Persetujuan
Lingkungan antara lain:
1. Perbedaan tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan
(Amdal dan UKL-UPL) yang berbeda setiap daerah walaupun memiliki
pedoman yang sama;
2. Perbedaan sumber daya manusia (SDM) penilai Amdal di masing-masing
daerah yang berbeda, sehingga menghasilkan kualitas Amdal yang berbeda
3. Banyak nya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pelaksanaan
Persetujuan Lingkungan dan penerbitan Persetujuan Lingkungan di
kabupaten/kota yang berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah nya;
4. Kompetensi penyusun Amdal yang masih lemah;
5. Waktu penyusunan serta penilaian Amdal yang masih lama dan banyak
tidak sesuai tata waktu yang di atur;
6. Gubernur, bupati/walikota yang dengan pertimbangan tertentu dapat tidak
menerbitkan

Persetujuan

Lingkungan

walupun

telah

diberikan

rekomendasi kelayakan oleh Komisi Penilai Amdal.
Di tahun 2018, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektonik, Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk
mempermudah perizinan dan di pusatkan di suatu sistem bernama Online
Single Submission. Dalam pelaksanaannya, terdapat juga beberapa tantangan
baru yang harus dihadapi antara lain:
1. Dianggap sebagai proses birokrasi baru sehingga memperlama proses
penerbitan Izin.
2. Adanya Izin berupa komitmen yang banyak diinterpretasikan berbeda oleh
daerah;
3. Masih banyaknya daerah yang menerbitkan Izin di luar Izin yang
diterbitkan oleh OSS sehingga terdapat 2 Izin yang diterbitkan.
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Nomor

11

tentang

Cipta

Kerja

yang

dimaksudkan

untuk

mendorong

kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi seluruh warga Negara
Republik Indonesia dan penyerdehanaan regulasi perizinan. Dalam UndangUndang baru ini, Terdapat beberapa butir pengaturan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:
1. Persetujuan Lingkungan;
2. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
3. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup:
5. Pengawasan dan Sanksi;

II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup
Huruf d
Cukup
Huruf e
Cukup
Huruf f
Cukup
Huruf g
Cukup
Huruf h
Cukup
Huruf i
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan frasa ―berakhir bersamaan‖ adalah
Persetujuan Lingkungan tidak akan berlaku lagi bila Perizinan
Berusaha telah berakhir atau habis masa berlakunya.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan Persetujuan Lingkungan yang masih
relevan dengan Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan
Berusaha adalah Persetujuan Lingkungan untuk Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak mengalami perubahan yang akan
dilaksanakan oleh pemegang Perizinan Berusaha baru.
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kawasan lindung yang dimaksud adalah daftar kawasan
lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I
Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
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komprehensif yang dapat menggambarkan suatu rencana
usaha dan/atau kegiatan memiliki dampak yang berpengaruh
terhadap kawasan lindung atau tidak..
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci adalah KLHS
dengan kriteria:
a. memiliki deskripsi rinci dan akurat terkait dengan muatan
subtansi teknis beserta data dan informasi yang digunakan
di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS:
b. memiliki metodologi yang jelas dan digunakan di setiap
tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
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setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS, yang
mencakup: proses, bentuk, metode dan hasil partisipasi
masyakakat terkait dengan pelaksanaan KLHS.
Huruf b
Rencana kelola hutan adalah rencana pada Kesatuan
Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan
hasil
tata
hutan
dan
rencana
kehutanan,
dengan
memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya
masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek
pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka
pendek.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Pengecualiaan ini hanya berlaku untuk tenant yang berada
kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan
pelabuhan dan perdagangan bebas yang telah dilengkapi
dengan Amdal kawasan serta rencana usaha dan/atau kegiatan
milik tenant telah dilingkup di dalam Amdal kawasan.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dimaksud
mencakup:
a. kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tidak
memerlukan izin Usaha dan/atau Kegiatan dan dilakukan
dengan memanfaatkan bahan yang alami;
b. kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan
menggunakan bahan alami;
c. kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan
berbahaya dan beracun; dan/atau
d. kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang tidak
diketahui sumber dan pelaku pencemaran dan/atau
kerusakan.
Huruf i
Yang dimaksud adalah kegiatan yang secara skala/besaran
tidak wajib Amdal dan tidak tergolong usaha dengan tingkat
resiko tinggi, mekanismenya dilakukan dengan mengajukan
permohonan pengecualian kewajiban memiliki Amdal kepada
instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap
pengelolaan kawasan lindung.
Huruf j
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
RKL-RPL Rinci adalah RKL-RPL yang bersifat rinci dan spesifik
yang disusun pelaku usaha yang berada dalam KEK berdasarkan
RKL-RPL Kawasan.
Ayat (6)
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
yang menjadi bentuk persetujuan RKL-RPL rinci menjadi bagian
tidak terpisahkan dan termuat dalam Perizinan Berusaha milik
tenant.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Ayat (2)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup
Ayat (3)
Huruf a

jelas.
jelas.

jelas.
jelas.
jelas.
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Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (1)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup
Ayat (2)
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
penapisan secara mandiri adalah penapisan yang dilakukan sendiri
oleh Pemrakarsa yang dapat diajukan dan ditetapkan instansi
lingkungan hidupr sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sesuai tata ruang bermakna kesuaian ruang keseluruhan baik itu
sesuai RTRW, sesuai RZWP3K, maupun diperbolehkan untuk
dilakukan di dalam kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
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Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 28
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup
Huruf d
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Masyarakat terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam
penyusunan Amdal adalah 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.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif adalah
dampak terhadap masyarakat terkena dampak langsung yang
memiliki efek positif seperti adanya kesempatan kerja atau
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sosial atau gangguan kesehatan.
Ayat (2)
pemerhati lingkungan/peneliti/lembaga swadaya masyarakat
pendamping yang dimaksud adalah orang perorangan atau
lembaga yang memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup di
wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan, memiliki
perhatian terhadap masyarakat yang berada di wilayah studi
rencana usaha dan/atau kegiatan, ikut serta membina masyarakat
atau membina masyarakat di wilayah studi rencana usaha
dan/atau kegiatan.

Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Nilai nilai lokal merujuk pada perilaku positif masyarakat yang
terkena dampak langsung dalam berhubungan dengan alam
dan
lingkungan
sekitarnya,
yang
dapat
bersumber
dari nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau
budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu
komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan
di sekitarnya.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 35
Masyarakat rentan merupakan lapisan masyarakat yang paling
berpotensi terkena dampak dari usaha dan/atau kegiatan sehingga
yang membutuhkan perhatian lebih agar tidak berakibat buruk pada
kehidupannya.
Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang secara turun
menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya
ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan
sumber daya alam serta adanya sistem nilai yang menentukan
pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
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Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
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Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 39
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Cukup
Ayat (4)
Cukup
Ayat (5)
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
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Ayat (2)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup

jelas.

jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Ahli terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan atau
dampak kegiatan merupakan orang yang memiliki pengetahuan
terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan beserta memahami
dampak lingkungan yang akan dihasilkan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Prakiraan dampak penting yang dimaksud disini mencakup
pula prakiraan besaran dan sifat penting, bukan sebatas
besaran yang diprakirakan.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat kompleks adalah
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat sangat spesifik
atau terdiri dari beberapa rencana usaha dan/atau kegiatan yang
saling terkait dan terhubung
atau rencana usaha dan/atau
kegiatan yang membutuhkan teknologi tinggi.
Pasal 48
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Penilaian administratif merujuk pada pemeriksaan terhadap
kelengkapan
administrasi
berdasarkan
persyaratan
administrasi yang telah ditetapkan.
Huruf b
Penilaian sustansi merujuk pada penilaian secara keseluruhan
dan komprehensif yang berupa penilaian terhadap aspek
konsistensi, keharusan, relevansi, dan kedalaman di dalam
rapat Uji Kelayakan.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Persetujuan Teknis adalah persetujuan yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang yang mencakup:
1. persetujuan awal yang memuat perencanaan teknis
usaha dan/atau kegiatan dalam bentuk seperti
persetujuan tekno ekonomi untuk usaha pertambangan,
rencana induk pelabuhan (RIP) untuk usaha kepelabuhan
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udaraan, dan persetujuan awal yang sejenis;
2. persetujuan awal yang memuat perencanaan teknis
terkait pemenuhan baku mutu lingkungan hidup,
pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Ayat (2)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup
Huruf d
Cukup
Huruf e
Cukup
Huruf f
Cukup
Huruf g
Cukup
Huruf h
Cukup
Huruf i
Cukup
Huruf j

jelas.
jelas.

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
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Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal (9)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Persetujuan Teknis adalah persetujuan awal yang memuat
perencanaan teknis usaha dan/atau kegiatan, dan/atau terkait
pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah
B3, dan analisis dampak lalu lintas yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang secara otomatis atau melalui
persetujuan secara elektronik.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
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Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 61
Ayat (1)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Ayat (2)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Ayat (3)
Huruf a
Cukup
Huruf b

jelas.
jelas.

jelas.
jelas.

jelas.
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Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 371 Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 65
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup
Huruf d
Cukup
Huruf e
Cukup
Huruf f
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
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Huruf c
Cukup
Huruf d
Cukup
Ayat (2)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.

jelas.
jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Cukup
Ayat (4)
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Cukup
Ayat (4)
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
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Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 81
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 82
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 83
Ayat (1)
Huruf a
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Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup
Ayat (2)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup
Huruf d
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
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Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
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Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 92
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 96
Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Cukup
Ayat (4)
Cukup
Ayat (5)
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 97
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
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Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup
Huruf d
Cukup
Huruf e
Cukup
Huruf f
Cukup
Huruf g
Cukup
Huruf h
Cukup
Huruf i
Cukup
Huruf j
Cukup
Huruf k
Cukup
Huruf l
Cukup
Huruf m
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pemahaman yang memadai adalah
memiliki pengetahuan terkait bagaimana menilai pelingkupan
Amdal, metode studi, data rona lingkungan hidup rinci, perkiraan
dan sifat penting dampak, evaluasi holistik serta memahami
bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang
harus dilakukan
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 101
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 102
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
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Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Ayat (3)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup

jelas.
jelas.

jelas.
jelas.

Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 104
Ayat (1)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup
Ayat (2)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.

jelas.
jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
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Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 106
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
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Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 108
Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Cukup
Ayat (4)
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 110
Ayat (1)
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Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 111
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
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Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 115
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 117
Ayat (1)
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Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Cukup
Ayat (4)
Cukup
Ayat (5)
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 120
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
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Pasal 123
Ayat (1)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup
Huruf d
Cukup
Huruf e
Cukup
Ayat (2)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 124
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 125
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Ayat (1)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup
Huruf d
Cukup
Huruf e
Cukup
Ayat (2)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup
Huruf d
Cukup
Ayat (3)
Huruf a
Cukup
Huruf b

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

jelas.
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Huruf c
Cukup
Huruf d
Cukup
Huruf e
Cukup
Huruf f
Cukup
Huruf g
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 131
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 132 lama
Ayat (1)
diberikan secara otomatis hanya untuk usaha yang merupakan
usaha tunggal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 132
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
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Pasal 135
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 136
Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Cukup
Ayat (4)
Cukup

jelas.
jelas
jelas.
jelas.

Pasal 137
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan sungai adalah alur atau wadah Air
alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran Air beserta
Air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara, dengan
dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
Huruf b
yang dimaksud dengan danau adalah tempat limpasan Air
permukaan dan/atau pada aliran Air tanah yang berkumpul
pada suatu titik yang nisbi lebih rendah daripada wilayah
sekitarnya, baik secara alami maupun buatan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan Rawa adalah wadah Air beserta Air dan
daya Air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terusmenerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang
relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau
gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu
ekosistem.
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Yang dimaksud dengan akuifer adalah lapisan batuan jenuh air
tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam
jumlah cukup dan ekonomis.
Pasal 138
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ―penyelenggaraan dengan pendekatan
DAS‖ adalah penyelenggaraan yang bersifat sistematis di dalam
DAS yang melingkupi batas-batas wilayah administratif dan/atau
kegiatan sektor.
Yang dimaksud dengan ekosistem adalah suatu sistem ekologi
yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara
mahluk hidup dengan lingkungannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 139
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 140
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Peta DAS dan Peta CAT yang digunakan adalah peta yang sudah
ditetapkan dan/atau dipublikasikan oleh instansi pemerintah
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peratuan
perundang-undangan.
Pasal 141
Ayat (1)
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 142
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan aspek hidrologi, antara lain kualitas,
kuantitas air, dan manfaat air.
Yang dimaksud dengan aspek hidrogeologi, antara lain
cekungan air tanah, aliran air tanah, rawan air tanah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan aspek geologi, antara lain komposisi,
struktur, sifat fisik, sejarah dan proses pembentukan
bebatuan yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air.
Huruf c
Yang dimaksud dengan aspek morfologi adalah tampang
memanjang alur sungai, tampang melintang sungai.
Huruf d
Yang dimaksud dengan aspek ekologi adalah jenis, populasi,
kondisi flora dan fauna air.
Huruf e
Yang dimaksud dengan aspek Mutu Air adalah informasi
yang

menggambarkan

keadaan

air

termasuk

sedimen

beserta parameter tertentu yang terkandung dalam air.
Huruf f
Yang dimaksud dengan informasi sumber cemaran yaitu
aktivitas

atau

kondisi

lingkungan

yang

berpotensi

mempengaruhi Mutu Air, seperti usaha dan/atau kegiatan.
Huruf g
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adalah informasi mengenai bentuk pemanfaatan air yang
mempengaruhi

Mutu

Air,

seperti

kebiasaan/budaya

masyarakat, dan informasi terkait lainnya.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ―data sekunder‖ adalah data yang
diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui tangan
kedua, ketiga atau seterusnya, yang masih relevan dan
dapat digunakan dalam melakukan karakterisasi Badan Air.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ―data primer‖ adalah data yang
diperoleh langsung di objek penelitian atau dari tangan
pertama subjek penelitian, responden atau informan, yang
diperlukan dalam melakukan karakterisasi Badan Air.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemantauan Mutu Air tanah referensi,
yaitu pemantauan air tanah di lokasi lain yang memiliki
karakteristik hidrogeokimia yang sama dengan karakteristik air
tanah di lokasi yang sedang dikaji atau ditentukan baku
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pristine/atau alami belum dipengaruhi kegiatan antropogenik.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ―peruntukan air‖ yaitu penetapan
fungsi atau keguanaan badan air untuk air baku air minum,
prasarana atau sarana rekreasi air, pembudidayaab ikab air
tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan
peruntukan

lain

berdasarkan

kesesuaian

karakteristik

fisika, kimia, biologi dan ekologi badan air, kondisi geofrafis
dan kondisi sosial budaya serta pertimbangan ekonomi.
Pasal 145
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan peruntukan lain yang mensyaratkan
Mutu Air yang sama yaitu peruntukan Air yang digunakan
oleh suatu kegiatan yang mampu menjaga Mutu Air untuk
peruntukan Air baku Air Minum.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peruntukan lain yang mensyaratkan
Mutu Air yang sama, yaitu peruntukan Air yang digunakan
oleh suatu kegiatan yang mampu menjaga Mutu Air untuk
peruntukan rekreasi air, olah raga air, pembudidayaan ikan
air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman.
Huruf c
Yang dimaksud dengan peruntukan lain yang mensyaratkan
Mutu Air yang sama, yaitu peruntukan Air yang digunakan
oleh suatu kegiatan yang mampu menjaga Mutu Air untuk
peruntukan pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air
untuk mengairi tanaman.
Huruf d
Yang

dimaksud

dengan

peruntukan

lain

yang

mensyaratkan Mutu Air yang sama, yaitu peruntukan Air
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Mutu Air untuk mengairi pertanaman.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 146
Ayat (1)
Huruf a
Segmentasi atau zonasi Badan Air ditentukan berdasarkan
kesamaan ekosistem.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 147
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan sektor industri merupakan seluruh
bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku
dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga
menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau
manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
Huruf b
Yang dimaksud dengan sektor domestik mgiatan yang
menghasilkan air limbah domestik, seperti rumah sakit,
kegiatan

pariwisata,

perkantoran,

kegiatan lainnya.
Huruf c
Cukup jelas.
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Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan DAS nasional adalah DAS yang
pengelolaannya

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Huruf d
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Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ―status Mutu Air‖ adalah tingkat kondisi
Mutu Air yang menunjukan kondisi cemar atau kondisi baik
pada

suatu

badan

air

dalam

waktu

tertentu

dengan

membandingkan dengan Baku Mutu Air yang akan dicapai.
Pasal 154
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ―Mutu Air sasaran‖ adalah Mutu Air yang
direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu
tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka
pengendalian pencemaran air dan pemulihan Mutu Air.
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Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mencakup bentukbentuk kegiatan di bidang tersebut yang berhubungan
dengan pemanfaatan dan pembuangan Air Limbah, seperti
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
rumah tangga yang berkontribusi dalam mencemari air.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 155
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
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Yang dimaksud dengan ―kebijakan lainnya‖ merupakan
kebijakan

yang

dikeluarkan

pemerintah

pusat

untuk

menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok air sehari-hari
untuk masyarakat, atau kebutuhan lainnya sesuai prioritas
nasional.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kegiatan pemanfaatan air adalah bentukbentuk kegiatan yang menggunakan air sebagai bahan baku
dan/atau sebagai media untuk menerima Air Limbah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 160
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan nirtitik cemaran adalah kondisi tidak
diketahuinya sumber utama cemaran.
Huruf b
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 161
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Sumber Air Limbah dari rumah tangga berupa Air Limbah
yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti air
mandi, cuci, dan kakus.
Huruf b
Sumber Air Limbah dari air limpasan adalah Air Limbah
yang dibawa oleh air larian (run off) pada saat atau setelah
terjadinya hujan.
Ayat (3)
Yang dimaksud bantuan sarana dan prasarana yaitu bantuan
dengan kriteria tertentu dan berdasarkan skala prioritas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan ―badan usaha yang berizin‖ adalah badan
usaha

yang

memiliki

perizinan

yang

melakukan kegiatan pengelolaan Air Limbah.
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Cukup jelas.
Pasal 162
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengurangan (reduce), penggunaan
kembali (reuse), pendauranulang (recycle), dan/atau perolehan
kembali manfaat (recovery) Air Limbah adalah kegiatan yang
ditujukan untuk mengurangi Air Limbah yang dilepas ke media
Air, melalui pemanfaatan Air Limbah, efisiensi penggunaan Air,
penyimpanan Air Limbah, dan/atau bentuk lainnya sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "memenuhi ketentuan baku mutu air
limbah

dan/atau

dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan" adalah pemenuhan nilai baku
mutu air limbah dan/atau ketentuan lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan, seperti standar air limbah yang
dapat

dimanfaatkan

kembali

berdasarkan

Keselamatan Kerja (K3).
Pasal 163
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
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- 404 Yang dimaksud dengan pemanfaatan Air Limbah untuk
aplikasi ke tanah yaitu pemanfaatan air limbah dari suatu
jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu
masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan,
baik

dijadikan

sebagai

substitusi

pupuk

maupun

penyiraman tanah pada lahan budidaya atau non budidaya.
Huruf d
Baku Mutu Air Limbah untuk pemanfaatan air limbah yang
digunakan kembali proses disesuaikan dengan standar dan
spesifikasi Mutu Air yang dipersyaratkan oleh masing-masing
proses.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 164
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 165
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 166
Ayat (1)
Huruf a
Pertimbangan

―fungsi

ekologis‖

ditujukan

untuk

mendapatkan informasi mengenai jasa ekosistem, penyedia
dan pengatur air (penyediaan air bersih, pengaturan tata
aliran

air,

dan

pemurnian

air),

serta

biota

yang

membutuhkan Mutu Air tertentu.
Huruf b
Yang dimaksud dengan Alokasi Beban Cemaran Air yaitu
penurunan atau kuota beban yang
masing-masing

sumber

cemaran

ditetapkan untuk

sesuai

(proporsional)

dengan besaran kontribusi beban cemaran masing-masing
sumber cemaran tersebut terhadap total beban cemaran
aktual/eksisting pada satu segmen badan air permukaan
atau DAS. Alokasi Beban Cemaran Air dapat berarti
penurunan beban cemaran untuk masing-masing sumber
cemaran apabila daya tampung beban cemaran sudah
terlewati, sedangkan apanila daya tampung beban cemaran
masih tersedia/belum terlewati, maka kuota beban cemaran
yang masih diperbolehkan untuk dibuang bagi masingmasing sumber cemaran.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 167
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
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Huruf c
Yang dimaksud dengan ―titik penaatan‖ merupakan titik
yang ditetapkan sebagai acuan ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan dalam pengambilan contoh uji
pada pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ―titik pembuangan‖ merupakan titik
yang ditetapkan sebagai lokasi keluaran air limbah pada
media air.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ―titik pemanatauan‖ merupakan titik
yang ditetapkan sebagai acuan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan dalam pengambilan contoh uji pada
media air.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Angka 1
Yang dimaksud pelepasan dadakan yaitu membuang
air limbah di luar debit yang ditentukan pada saat
teertentu sekaligus.
Angka 2
Yang dimaksud pengenceran yaitu menambahkan air
setelah pengolahan air limbah sebelum atau pada titik
penaatan untuk keperluan pemenuhan Baku Mutu Air
Limbah.
Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal pengenceran Air
Limbah merupakan bagian integral dari teknologi
pengelolaan.
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
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Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ―remediasi‖ adalah upaya pemulihan
pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu
lingkungan hidup.
Huruf c
Yang

dimaksud

dengan

―rehabilitasi‖

adalah

upaya

pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat
lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan
lahan,

memberikan

perlindungan,

dan

memperbaiki

ekosistem.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ―restorasi‖ adalah upaya pemulihan
untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya
berfungsi kembali sebagaimana semula.

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 410 -

Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ―pemeliharaan air‖ adalah upaya yang
dilakukan untuk menjaga kualitas dan kuantitas air.
Huruf a
Yang

dimaksud

dengan

―konservasi

badan

air

dan

ekosistemnya‖ adalah upaya melindungi badan air beserta
ekosistemnya karena keduanya saling mempengaruhi dan
menentukan kualitas dan kuantitas air.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ―pencadangan Badan Air dan
ekosistemnya‖ adalah upaya mengelola Badan Air dan
ekosistemnya dalam jangka waktu tertentu agar fungsi
keduanya sebagai penyedia air tidak terganggu.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
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Ayat (4)
Yang dimaksud dengan memitigasi pelepasan emisi gas
rumah kaca adalah upaya untuk menekan atau menghindari
pelepasan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Air
Limbah.Senyawa

gas

rumah

kaca

dari

Air

Limbah

bersumber dari senyawa organik yang terkandung dalam Air
Limbah, berupa karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4).
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ―badan usaha‖ dapat berupa penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah,
ataupun pihak lainnya yang melakukan kegiatan pengurangan
cemaran air.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
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Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197
Huruf a
Yang dimaksud dengan inventarisasi udara adalah kegiatan
pengumpulan, pencatatan dan analisis data dan informasi yang
meliputi sumber emisi dan gangguan, serta mutu udara ambien.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 198
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ―sumber emisi‖ merupakan sumber
pencemar dari usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan
Emisi.
Yang dimaksud dengan ―sumber gangguan‖ merupakan sumber
pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk
penyebarannya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ―Mutu Udara‖ adalah ukuran kondisi
udara

pada

waktu

tertentu

yang

diukur

dan/atau

diuji

berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu yang
ditetapkan.
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di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam
wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan
memengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur
lingkungan hidup lainnya.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ―sumber tidak bergerak‖ adalah sumber
emisi yang menetap, tidak berpindah atau tetap pada suatu
tempat mencakup sumber titik (point source) seperti cerobong
pabrik dan sumber area (area source) seperti kawasan industri,
tempat pemrosesan sampah, kehutanan, perkebunan dan
perumahan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ―sumber bergerak‖ merupakan sumber
emisi yang tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari alat
transportasi berbasis jalan seperti kendaraan bermotor, dan
berbasis nonjalan seperti kereta api, alat berat, kendaraan berat
lainnya, dan lain-lain.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 199
Ayat (1)
Huruf a
Sumber emisi dan gangguan merupakan usaha dan/atau
kegiatan yang menghasilkan emisi dan gangguan.
Jenis emisi, dan pencemar udara dapat berupa gas atau
partikulat, seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida
(NOx), sulfur dioksida (SO2), dan hidrokarbon (HC).
Jenis gangguan dapat berupa kebisingan, kebauan dan getaran.
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Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ―data primer‖ merupakan data yang
diperoleh secara langsung di objek penelitian atau dari tangan
pertama subjek penelitian, responden atau informan, yang
diperlukan dalam melaksanakan inventarisasi udara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ―data sekunder‖ merupakan data yang
diperoleh

secara

tidak

langsung

melalui

tangan

pertama

melainkan melalui tangan kedua, ketiga, atau seterusnya, yang
masih relevan dan dapat digunakan dalam melaksanakan
inventarisasi udara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 201
Huruf a
Pengukuran merupakan kegiatan untuk menentukan besaran emisi,
gangguan, dan Mutu Udara ambien dengan menggunakan alat ukur.
Huruf b
Perhitungan

merupakan

kegiatan

menghitung

besaran

emisi,

gangguan, dan/atau Mutu Udara ambien dengan menggunakan
metode tertentu.
Pasal 202
Cukup jelas.
Pasal 203
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Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh

metode

internasional

yang
seperti

telah

diakui

secara

penghitungan

nasional
passive

dan/atau
sampler,

spektrofotometer, atau kromatografi ion.
Pasal 204
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Ayat (1)
Menteri/kepala lembaga nonkementerian terkait antara lain menteri
yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan, energi dan
sumber daya mineral, perindustrian,

tata ruang, ketenagakerjaan,

kesehatan, riset dan teknologi, perencanaan dan pembangunan
nasional, serta meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dari pengaturan pasal ini adalah inventarisasi udara
dilakukan oleh bupati/wali kota dan mengoordinasikan masingmasing SKPD di wilayahnya. Data hasil inventarisasi udara dari
bupati/wali kota dalam 1 (satu) provinsi diserahkan kepada gubernur
untuk dianalisis sehingga didapat penyebab utama sumber pencemar
udara dan parameter pencemar dominan dari setiap kabupaten/kota.
Selanjutnya data inventarisasi udara tersebut diserahkan ke tingkat
nasional

untuk

dibuat

peta

panduan

pencemaran udara.
Pasal 207
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Pasal 208
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ―parameter Pencemar Udara‖ adalah zat
atau senyawa kimia yang menyebabkan terjadinya pencemaran
udara, seperti karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), atau
sulfur dioksida (SO2).
Huruf b
Yang dimaksud dengan ―nilai parameter Pencemar Udara‖
adalah besaran konsentrasi zat atau senyawa kimia yang
menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 209
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ―kawasan pristine‖ adalah daerah yang
menghasilkan cadangan udara bersih seperti hutan primer.
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Pasal 210
Menteri/kepala lembaga nonkementerian terkait antara lain menteri yang
menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang dan urusan dalam negeri
Pasal 211
Cukup jelas.
Pasal 212
Cukup jelas.
Pasal 213
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ―nilai konsentrasi udara ambien tertinggi di
kelas WPPMU‖ adalah besaran baku mutu udara ambien nasional
yang dikalikan dengan angka indeks atau persentase di masingmasing kelas WPPMU yang ditetapkan.
Pasal 214
Cukup jelas.
Pasal 215
Cukup jelas.
Pasal 216
Ayat (1)
Menteri/kepala lembaga nonkementerian terkait antara lain menteri
yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang, urusan dalam
negeri, perindustrian, perhubungan, serta energi dan sumber daya
mineral.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 217
Cukup jelas.
Pasal 218
Huruf a
Yang dimaksud dengan status mutu udara ambien adalah keadaan
mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 219
Cukup jelas.
Pasal 220
Cukup jelas.
Pasal 221
Cukup jelas.
Pasal 222
Cukup jelas.
Pasal 223
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk
memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak
lingkungan dan kehidupan manusia.
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Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 224
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran udara adalah
upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara
serta pemulihan mutu udara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 225
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan internalisasi biaya pengelolaan mutu udara
adalah

memasukkan

biaya

pencemaran

dan/atau

kerusakan

lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya
suatu usaha dan/atau kegiatan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan kuota emisi adalah kuota emisi dari sumber
tidak bergerak yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan
hidup.
Yang dimaksud dengan perdagangan kuota emisi adalah jual beli
kuota emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan
hidup antar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
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Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 226
Cukup jelas.
Pasal 227
Cukup jelas.
Pasal 228
Cukup jelas.
Pasal 229
Cukup jelas.
Pasal 230
Cukup jelas.
Pasal 231
Cukup jelas.
Pasal 232
Cukup jelas.
Pasal 233
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau
badan hukum yang melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan
termasuk kegiatan produksi dan/atau impor dan ekspor.
Ayat (2)
Huruf a
Pemantauan dengan cara manual dilakukan dengan cara
pengambilan sampel lalu sampel dianalisis lebih lanjut di
laboratorium.
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Huruf b
Pemantauan
peralatan

dengan

cara

otomatis

yang

terus-menerus
langsung

menggunakan

menghasilkan

data

pengukuran dan sekaligus mengirimkan datanya ke suatu
stasiun pengumpul data.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 234
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan produk hasil usaha adalah semua hasil
produk

suatu

usaha

seperti

kendaraan

bermotor

untuk

angkutan orang, angkutan barang dan gandengan atau tempel,
dan alat berat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan alat transportasi darat adalah alat yang
dipergunakan untuk memindahkan barang dan orang dari satu
lokasi ke lokasi lainnya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan alat berat adalah alat penunjang
kegiatan

industri,

pertambangan,

pertanian/perkebunan,

konstruksi yang menggunakan enjin yang digerakkan dengan
motor bakar penyalaan kompresi yang berfungsi sebagai alat
angkat angkut, penggali, penarik, pemadat dan/atau perata
yang tidak beroperasi dijalan raya dan mempunyai daya
minimum 18 KW.
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Ayat (2)
Huruf a
Pengaturan emisi dari sumber bergerak tipe baru dikenakan
terhadap enjin induk (parent engine). Enjin induk (parent engine)
adalah enjin yang dipilih dari rumpun enjin (family engine) yang
memiliki fungsi memberi efek tingkat emisi yang lebih tinggi.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ―berbasis jalan‖ adalah kendaraan
bermotor
Yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan
yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain
kendaraan yang berjalan di atas rel sebagaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ―berbasis nonjalan‖ adalah peralatan
yang digerakan oleh enjin motor bakar yang digunakan dalam
menunjang kegiatan industri dan/atau alat angkat dan angkut
penarik,

pemadat

dan/atau

perata

yang

didesain

tidak

beroperasi di jalan raya, misalnya enjin stasioner, kereta api,
peralatan militer, alat berat dan kendaraan berat lainnya.
Pasal 235
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ―enjin‖ adalah enjin yang berdiri sendiri
(standalone engine). Yang dimaksud dengan ―enjin model baru‖
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yang sudah beroperasi di kawasan tetapi akan diproduksi ulang
dengan perubahan desain enjin, atau yang diimpor dan belum
beroperasi, ataupun yang sudah beroperasi di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan dimasukan ke
wilayah Indonesia sebagai barang modal bukan baru.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 236
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud peraturan perundang-undangan antara lain
peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan
penilaian kesesuaian.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan uji emisi adalah pengujian emisi gas buang
yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor sesuai dengan baku
mutu emisi gas buang yang yang ditetapkan.
Tanda lulus uji emisi adalah tanda bukti status kelulusan uji emisi
gas buang kendaraan bermotor yang berupa stiker atau e-uji emisi
yang diberikan oleh pihak bengkel uji emisi setelahkendaraan
bermotor dilakukan uji emisi.
Ayat (4)
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Pasal 237
Cukup jelas.
Pasal 238
Cukup jelas.
Pasal 239
Cukup jelas.
Pasal 240
Cukup jelas.
Pasal 241
Cukup jelas.
Pasal 242
Cukup jelas.
Pasal 243
Cukup jelas.
Pasal 244
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang

dimaksud

peraturan

peraturan

perundang-undangan

perundang-undangan

di

bidang

antara

lain

standardisasi

dan

penilaian kesesuaian.
Pasal 245
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan baku mutu gangguan adalah ukuran batas
maksimum pencemar yang ditenggang keberadaannya meliputi
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emisi.
Parameter baku mutu kebauan ditentukan misalnya dengan cara:
a.

metode survey; dan

b.

panel.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 246
Cukup jelas.
Pasal 247
Cukup jelas.
Pasal 248
Yang dimaksud dari pengaturan pasal ini adalah dimana setiap usaha
dan/atau kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara harus
memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam
perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.
Pasal 249
Cukup jelas.
Pasal 250
Cukup jelas.
Pasal 251
Cukup jelas.
Pasal 252
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 254
Cukup jelas.
Pasal 255
Cukup jelas.
Pasal 256
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ―bencana yang mengakibatkan pencemaran
udara‖ antara lain kebakaran hutan dan lahan, dan bencana lain
yang menyebabkan menurunnya mutu udara, serta berpotensi
terjadinya resiko ganguan kesehatan dan korban jiwa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 257
Cukup jelas.
Pasal 258
Cukup Jelas.
Pasal 259
Cukup jelas.
Pasal 260
Cukup jelas.
Pasal 261
Cukup jelas.
Pasal 262
Ayat (1)
Huruf a
air laut yang dimaksud mencakup air, sedimen dan biota laut
Huruf b
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 263
Cukup jelas
Pasal 264
Cukup jelas
Pasal 265
Cukup jelas.
Pasal 266
Cukup jelas
Pasal 267
Cukup jelas
Pasal 268
Cukup jelas
Pasal 269
Cukup jelas
Pasal 270
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3):
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Biota laut yang dimaksud antara lain mencakup biota
di ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu
karang.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
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Cukup jelas
Pasal 272
Cukup jelas.
Pasal 273
Cukup jelas
Pasal 274
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kawasan budidaya yang memiliki hak kelola pemanfaatan yang
dimaksud adalah kawasan yang dikelola oleh pemegang
persetujuan lingkungan atau masyarakat.
Pasal 275
Cukup jelas
Pasal 276
Cukup jelas
Pasal 277
Cukup jelas
Pasal 277
Cukup jelas
Pasal 278
Cukup jelas
Pasal 279
Cukup jelas
Pasal 280
Cukup jelas
Pasal 281
Cukup jelas
Pasal 282
Cukup jelas
Pasal 283
Cukup jelas
Pasal 284
Cukup jelas
Pasal 285
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Pasal 286
Cukup jelas
Pasal 287
Cukup jelas
Pasal 288
Cukup jelas
Pasal 289
Cukup jelas
Pasal 290
Cukup jelas
Pasal 291
Cukup jelas
Pasal 292
Cukup jelas
Pasal 293
Cukup jelas
Pasal 294
Cukup jelas
Pasal 295
Cukup jelas
Pasal 296
Cukup jelas
Pasal 297
Cukup jelas .
Pasal 298
Cukup jelas .
Pasal 299
Cukup jelas
Pasal 300
Cukup jelas
Pasal 301
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Pasal 302
Cukup jelas
Pasal 303
Cukup jelas
Pasal 304
Cukup jelas
Pasal 305
Cukup jelas
Pasal 306
Cukup jelas
Pasal 307
Cukup jelas
Pasal 308
Cukup jelas
Pasal 309
Cukup jelas
Pasal 310
Cukup jelas
Pasal 311
Cukup jelas .
Pasal 312
Cukup jelas
Pasal 313
Cukup jelas
Pasal 314
Cukup jelas
Pasal 315
Cukup jelas
Pasal 316
Cukup jelas
Pasal 317
Cukup jelas
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Pasal 318
Kemudahan diwujudkan dengan menggantikan Izin Pengelolaan
Limbah B3 dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 yang
terintegrasi dengan persetujuan lingkungan, dan persetujuan dari
Pemerintah Pusat untuk kegiatan Dumping.
Pasal 319
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 5A
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ―pencampuran Limbah B3‖
adalah pencampuran Limbah B3

dengan media

lingkungan, bahan, Limbah, dan/atau Limbah B3
lainnya,

termasuk

pengenceran

dengan

menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah
B3, sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat
bahayanya berubah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 13
Cukup jelas.
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Pasal 16
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 19
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 22
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 25
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 26
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Perhitungan

waktu

dalam

ketentuan

ini

dimulai sejak Limbah B3 dihasilkan.
Angka 1
Jumlah 50 kg (lima puluh kilogram)
per

hari

merupakan

jumlah

kumulatif dari 1 (satu) atau lebih
nama Limbah B3.

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 433 Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 29
Cukup jelas.
Angka 16
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 33
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 34
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 35
Cukup jelas.
Angka 20
Cukup jelas.
Angka 21
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 38
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 39
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 40
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan ―melakukan identifikasi
Limbah B3‖ adalah menentukan sumber dan
karakteristik Limbah B3. Informasi
karakteristik

Limbah

B3

mengenai

diperlukan

untuk

mengumpulkan Limbah B3 dengan tepat.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Laporan Pengumpulan Limbah B3 disusun untuk
memastikan keseimbangan antara Limbah B3
yang

diterima

diserahkan
Pemanfaat

dan

Limbah

kepada
Limbah

Pengolah
B3,

Limbah B3.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
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Cukup jelas
Angka 27
Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 44
Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 44A
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 45
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 46
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 48
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 49
Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 51
Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
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berupa keterangan penyerahan Limbah B3,
berita acara, atau risalah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 36
Cukup jelas.
Angka 37
Cukup jelas.
Angka 38
Cukup jelas.
Angka 39
Cukup jelas.
Angka 40
Cukup jelas.
Angka 41
Cukup jelas.
Angka 42
Cukup jelas.
Angka 43
Cukup jelas.
Angka 44
Pasal 64
Cukup jelas.
Angka 45
Pasal 65
Cukup jelas.
Angka 46
Cukup jelas.
Angka 47
Cukup jelas.
Angka 48
Pasal 68
Cukup jelas.
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Pasal 69
Cukup jelas.
Angka 50
Pasal 70
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Contoh

Limbah

B3

yang

akan

dimanfaatkan oleh industri Semen,
maka

memerlukan

uji

total

konsentrasi logam TCLP, uji emisi,
dan uji kualitas produk semen.
Angka 9
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Cukup jelas.
Angka 52
Pasal 72
Cukup jelas.
Angka 53
Pasal 72A
Cukup jelas.
Pasal 72B
Cukup jelas.
Angka 54
Pasal 73
Cukup jelas.
Angka 55
Pasal 76
Cukup jelas.
Angka 56
Cukup jelas.
Angka 57
Cukup jelas.
Angka 58
Cukup jelas.
Angka 59
Cukup jelas.
Angka 60
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
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pelaksanaan

pembangunan

fasilitas

Pemanfaatan

memuat

informasi

Limbah

tentang

B3

uraian

kegiatan pembangunan fasilitas dan
lini

masa

fasilitas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 61
Pasal 86
Cukup jelas.
Angka 62
Cukup jelas.
Angka 63
Cukup jelas.
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Pasal 89
Cukup jelas.
Angka 65
Pasal 91
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Contoh

Limbah

B3

yang

akan

dimanfaatkan oleh industri Semen,
maka

memerlukan

uji

total

konsentrasi logam TCLP, uji emisi,
dan uji kualitas produk semen.
Angka 9
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
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dimaksud

dengan

―melakukan

identifikasi Limbah B3‖ adalah menentukan
sumber

dan

karakteristik

Limbah

B3.

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3
diperlukan untuk memanfaatkan Limbah B3
dengan tepat.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Laporan Pemanfaatan Limbah B3 disusun
untuk memastikan keseimbangan antara
Limbah B3 yang diterima dengan Limbah B3
yang dimanfaatkan, dan Limbah B3 hasil
kegiatan

Pemanfaatan

dikelola

dan/atau

Limbah

diserahkan

B3

yang

kepada

Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun
Limbah B3.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Angka 66
Cukup jelas.
Angka 67
Pasal 93
Cukup jelas.
Angka 68
Pasal 93A
Cukup jelas.
Pasal 93B
Cukup jelas.
Angka 69
Pasal 94
Cukup jelas.
Angka 70
Pasal 95
Produk samping merupakan produk sekunder yang
dihasilkan dari suatu proses industri yang terintegrasi
dengan proses yang menghasilkan produk utama (main
product). Produk samping lazimnya memiliki sifat
antara

lain

penggunaannya

bersifat

pasti,

dapat

digunakan secara langsung tanpa proses lebih lanjut,
dan memenuhi syarat dan/atau standar produk.
Angka 71
Pasal 98
Cukup jelas.
Angka 72
Pasal 101
Cukup jelas.
Angka 73
Cukup jelas.
Angka 74
Cukup jelas.
Angka 75
Cukup jelas.
Angka 76
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Angka 77
Cukup jelas.
Angka 78
Cukup jelas.
Angka 79
Cukup jelas.
Angka 80
Cukup jelas.
Angka 81
Pasal 113
Cukup jelas.
Angka 82
Pasal 114
Cukup jelas.
Angka 83
Cukup jelas.
Angka 84
Cukup jelas.
Angka 85
Pasal 117
Cukup jelas.
Angka 86
Pasal 119
Cukup jelas.
Angka 87
Cukup jelas.
Angka 88
Pasal 121
Cukup jelas.
Angka 89
Pasal 121A
Cukup jelas.
Pasal 121B
Cukup jelas.
Angka 90
Pasal 122
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Angka 91
Pasal 125
Cukup jelas.
Angka 92
Cukup jelas.
Angka 93
Cukup jelas.
Angka 94
Cukup jelas.
Angka 95
Cukup jelas.
Angka 96
Cukup jelas.
Angka 97
Cukup jelas.
Angka 98
Cukup jelas.
Angka 99
Pasal 135
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Jadwal

pelaksanaan

fasilitas

Pengolahan

memuat

informasi

pembangunan
Limbah
tentang

B3

uraian

kegiatan pembangunan fasilitas dan
lini

masa

fasilitas.
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(timeline)

pembangunan

- 445 Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Angka 100
Pasal 136
Cukup jelas.
Angka 101
Cukup jelas.
Angka 102
Cukup jelas.
Angka 103
Pasal 139
Cukup jelas.
Angka 104
Pasal 141
Ayat (1)
Cukup jelas.
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- 446 Ayat (2)
Huruf a
Yang

dimaksud

dengan

―melakukan

identifikasi Limbah B3‖ adalah menentukan
sumber

dan

karakteristik

Limbah

B3.

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3
diperlukan untuk mengolah Limbah B3
dengan tepat.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf k
Laporan Pengolahan Limbah B3 disusun
untuk memastikan keseimbangan antara
Limbah B3 yang diterima dengan Limbah
B3 yang diolah, dan Limbah B3 hasil
kegiatan

Pengolahan

dikelola

dan/atau

Penimbun Limbah B3.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
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Limbah
diserahkan

B3

yang

kepada

- 447 Cukup jelas.
Angka 105
Cukup jelas.
Angka 106
Pasal 143
Cukup jelas.
Angka 107
Pasal 143A
Cukup jelas.
Pasal 143B
Cukup jelas.
Angka 108
Pasal 144
Cukup jelas.
Angka 109
Pasal 146
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Menempatkan Limbah B3 yang dihasilkan
dari bahan baku yang bersumber dari
kegiatan

pertambangan

sejenis

dan

memenuhi ketentuan teknis, ke dalam area
bekas lubang tambang.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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- 448 Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Angka 110
Pasal 147
Cukup jelas.
Angka 111
Pasal 149
Cukup jelas.
Angka 112
Pasal 151
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Jadwal

pelaksanaan

pembangunan

fasilitas

Penimbunan

memuat

informasi

Limbah

tentang

B3

uraian

kegiatan pembangunan fasilitas dan
lini

masa

fasilitas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
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(timeline)

pembangunan

- 449 Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 113
Pasal 152
Cukup jelas.
Angka 114
Cukup jelas.
Angka 115
Cukup jelas.
Angka 116
Pasal 155
Cukup jelas.
Angka 117
Pasal 157
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang

dimaksud

dengan

―melakukan

identifikasi Limbah B3‖ adalah menentukan
sumber

dan

karakteristik

Limbah

B3.

Informasi mengenai karakteristik Limbah B3
diperlukan untuk menimbun Limbah B3
dengan tepat.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
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- 450 Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf fh
Cukup jelas.
Angka 118
Cukup jelas.
Angka 119
Pasal 159
Cukup jelas.
Angka 120
Pasal 159A
Cukup jelas.
Angka 121
Pasal 160
Cukup jelas.
Angka 122
Pasal 161
Cukup jelas.
Angka 123
Pasal 163
Cukup jelas.
Angka 124
Pasal 164
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
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- 451 Cukup jelas.
Angka 2
Jadwal

pelaksanaan

pembangunan

fasilitas

Penimbunan

memuat

informasi

Limbah

tentang

B3

uraian

kegiatan pembangunan fasilitas dan
lini

masa

fasilitas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 125
Pasal 165
Cukup jelas.
Angka 126
Cukup jelas.
Angka 127
Cukup jelas.
Angka 128
Pasal 168
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(timeline)

pembangunan

- 452 Cukup jelas.
Angka 129
Pasal 170
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang

dimaksud

identifikasi

dengan

Limbah

―melakukan

B3‖

adalah

menentukan sumber dan karakteristik
Limbah

B3.

karakteristik

Informasi
Limbah

B3

mengenai
diperlukan

untuk menimbun Limbah B3 dengan
tepat.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Laporan Penimbunan Limbah B3 disusun
untuk memastikan bahwa jumlah Limbah
B3 yang diterima sama dengan Limbah
B3 yang diolah dan/atau ditimbun.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Angka 130
Cukup jelas.
Angka 131
Pasal 172
Cukup jelas.
Angka 132
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- 453 Pasal 173
Cukup jelas.
Angka 133
Pasal 175
Cukup jelas.
Angka 134
Pasal 176
Cukup jelas.
Angka 135
Pasal 177
Cukup jelas.
Angka 136
Pasal 178
Cukup jelas.
Angka 137
Pasal 179
Cukup jelas.
Angka 138
Pasal 182
Cukup jelas.
Angka 139
Pasal 183
Cukup jelas.
Angka 140
Pasal 184
Cukup jelas.
Angka 141
Pasal 185
Cukup jelas.
Angka 142
Pasal 187
Cukup jelas.
Angka 143
Pasal 188
Cukup jelas.
Angka 144
Pasal 189
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- 454 Cukup jelas.
Angka 145
Pasal 190
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ―menghentikan usaha
dan/atau kegiatan‖ adalah penghentian kegiatan
Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang sedang
berlangsung.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 146
Cukup jelas.
Angka 147
Pasal 241
Cukup jelas.
Angka 148
Cukup jelas.
Angka 149
Cukup jelas.
Angka 150
Cukup jelas.
Angka 151
Cukup jelas.
Angka 152
Cukup jelas.
Angka 153
Cukup jelas.
Angka 154
Cukup jelas.
Angka 155
Cukup jelas.
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- 455 Angka 156
Cukup jelas.
Angka 157
Cukup jelas.
Angka 158
Mengeluarkan Limbah fly ash dan bottom ash dari hasil
pembakaran batu bara pada fasilitas pembangkit listrik
tenaga uap, steel slag dari hasil proses peleburan bijih
dan/atau logam besi dan baja, dan slag nikel dari proses
peleburan bijih nikel dari Tabel 4 Lampiran I Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, untuk dikelola lebih
lanjut sebagai Limbah non B3.

Pasal 320
Cukup jelas
Pasal 321
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup digunakan antara lain
untuk kegiatan penanggulangan pencemaran dan /atau perusakan
lingkungan hidup termasuk penanggulangan keadaan darurat
lingkungan hidup yang terjadi akibat Usaha dan/atau Kegiatan
pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan
dan/atau pasca operasi
Penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi suatu
keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang
menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
dan memerlukan tindakan penanggulangan sesegera mungkin
untuk meminimalisasi terjaidnya tingkat pencemaran dan/
kerusakan lingkungan yang lebih parah.
Suatu keadaan dinyatakan menjadi keadaan darurat lingkungan
hidup dengan mempertimbangkan:
sumber/ bahan penyebab terjadinya terjadinya kedaruratan seperti
antara lain B3 dan/atau LB3;
memerlukan penanganan segera dan memadai agar dampaknya
tidak meluas
mengancam keselamatan jiwa manusia, dan
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- 456 terdapat potensi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan
hidup jika tidak segera ditanggulangi.

Ayat (3)
Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup digunakan antara lain
untuk kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat
pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi
pada akibat Usaha dan/atau Kegiatan tahap pra-konstruksi,
konstruksi, commissioning, operasi dan pemeliharaan dan/atau
pasca operasi
Pasal 322
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan ―remediasi‖ adalah upaya pemulihan
pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu
lingkungan hidup
Huruf c
Yang dimaksud dengan ―rehabilitasi‖ adalah
upaya
pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat
lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan
lahan, memberikan perlindungan dna memperbaiki ekosistem
Huruf d
Yang dimaksud dengan ―restorasi‖ adalah uipaya pemulihan
untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya
berfungsi kembali sebagaimana semula.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 323
Ayat (1)
Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup adalah dana yang
disiapkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan untuk pemulihan
kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak karena
kegiatannya. Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup dapat
berbentuk dana jaminan reklamasi, dana jaminan pasca tambang,
asuransi pengelolaan Limbah B3 atau nomenklatur lain sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan sector teknis terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
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- 457 Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap
lingkungan hidup adalah Usaha dan/atau Kegiatan yang jika
terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan
dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia
dan lingkungan hidup.
Ada beberapa Usaha dan/atau
Kegiatan wajib UKL-UPL yang memiliki risiko tinggi terhadap
lingkungan hidup seperti pembangunan jalur pipa migas di
darat.
Huruf b
Contoh Usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya
alam adalah usaha dan/atau kegiatan pertambangan yang
sejak awal perencanaan akan melakukan perubahan bentang
alam dan sejak awal perencaanaanya juga sudah memiliki
rencana pasca operasi;
Pasal 324
Cukup jelas
Pasal 325
Cukup jelas
Pasal 326
Penyedian Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup pada
dasarnya bertujuan untuk memastikan tersedianya dana untuk
menanggulangi terjadinya kondisi kedaruratan lingkungan hidup
dan/ atau memulihkan kondisi lingkungan hidup yang tercemar
dan/atau rusak yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau
kegiatan.
Pemegang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah tetap
wajib melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seperti yang
tercantum di dalam persetujuan lingkungan hidup, walaupun
sudah menyediakan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup.
Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
merupakan kewajiban yang harusn dilakukan oleh semua pihak
termasuk Pemegang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah.
Penyedian dana jaminan pemulihan lingkungan hidup juga tidak
membebaskan Pemegang Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah dari aspek penegakan hukum lingkungan seperti
tuntutan pidana da/atau ganti rugi pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup.
Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagai instrumen
ekonomi lingkungan hidup harus diterapkan secara terintegrasi
dengan instrumen-instrumen lingkungan hidup lainnya, seperti
instrument penaatan lingkungan hidup (command and control) dan
asuransi lingkungan hidup diluar dana jaminan lingkungan hidup
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- 458 dalam konteks transfer risiko terkait dengan tanggung jawab
hukum (memberikan perlindungan bagi pemegang perizinan
berusaha atau persetujuan pemerintah pada saat terjadi
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup)

Pasal 327
Cukup jelas
Pasal 328
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 329
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
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- 459 Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 330
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 331
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
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- 461 Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
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- 462 Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 332
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 333
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
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- 463 Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 334
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 335
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 336
Cukup jelas.
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Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
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- 465 Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 338
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
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- 466 Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 329
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 467 Cukup jelas.
Pasal 340
Cukup Jelas
Pasal 341
Cukup Jelas
Pasal 342
Cukup Jelas
Pasal 343
Cukup Jelas
Pasal 344
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 345
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan informasi lainnya dapat berupa data
terkait laporan pelaksanaan ketentuan perizinan berusaha atau
persetujuan pemerintah antara lain melalui sistem informasi
lingkungan hidup, laporan hasil pembinaan, dan lain-lain.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
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Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang

dimaksud

dengan

pemeriksaan

ketaatan

adalah

pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan
yang

tercantum

dalam

Perizinan

Berusaha

untuk

persetujuan lingkungan atau Peraturan Pemerintah untuk
persetujuan lingkungan.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 346
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 347
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
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Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 348
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 349
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 351
Cukup jelas.
Pasal 352
Cukup Jelas
Pasal 353
Cukup Jelas
Pasal 354
Cukup Jelas
Pasal 355
Cukup Jelas
Pasal 356
Cukup jelas.
Pasal 357
Cukup Jelas
Pasal 358
Cukup Jelas
Pasal 359
Cukup Jelas
Pasal 360
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Pasal 361
Cukup jelas.
Pasal 362
Cukup Jelas
Pasal 363
Cukup Jelas
Pasal 364
Cukup Jelas
Pasal 365
Cukup Jelas
Pasal 366
Cukup jelas.
Pasal 367
Cukup Jelas
Pasal 368
Cukup Jelas
Pasal 369
Cukup Jelas
Pasal 370
Cukup Jelas
Pasal 371
Cukup jelas.
Pasal 372
Cukup Jelas
Pasal 373
Cukup Jelas
Pasal 374
Cukup Jelas
Pasal 375
Cukup Jelas
Pasal 376
Cukup jelas.
Pasal 377
Cukup Jelas
Pasal 378
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Pasal 379
Cukup Jelas
Pasal 380
Cukup Jelas
Pasal 381
Cukup jelas.
Pasal 382
Cukup Jelas
Pasal 383
Cukup Jelas
Pasal 384
Cukup Jelas
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

BAGIAN I
DAFTAR KAWASAN LINDUNG
Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai
berikut:
1.

kawasan hutan lindung;

2.

kawasan bergambut; dan

3.

kawasan resapan air.

4.

sempadan pantai;

5.

sempadan sungai;

6.

kawasan sekitar danau atau waduk;

7.

suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;

8.

cagar alam dan cagar alam laut;

9.

kawasan pantai berhutan bakau;

10. taman nasional dan taman nasional laut;
11. taman hutan raya;
12. taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
13. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
14. kawasan cagar alam geologi ;
15. kawasan imbuhan air tanah;
16. sempadan mata air;
17. kawasan perlindungan plasma nutfah;
18. kawasan pengungsian satwa;
19. terumbu karang;
20. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
21. kawasan konservasi maritim;
22. kawasan konservasi perairan; dan
23. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 23
adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 475 lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAGIAN II
RINGKASAN PENYAJIAN INFORMASI AWAL ATAS RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN PENAPISAN
Sebelum dilakukan penapisan terhadap jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan
tersebut memiliki Amdal, maka pemrakarsa wajib mengisi ringkasan informasi
awal sebagai berikut:
a. Identitas pengusul,
Sampaikan informasi terkait dengan identitas jelas pihak pemrakarsa,
termasuk di dalamnya informasi yang menyangkut:
1. Nama Badan Usaha;
2. Nama penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. Alamat kantor/pabrik/lokasi
4. Nomor telepon/fax
5. ………..
b. Deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan
beserta skala/besarannya.
Pada bagian ini agar dapat dijelaskan secara terinci rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan yang mencakup kegiatan utama
yang akan dilakukan dan sarana serta prasarana kegiatan pendukung yang
akan dibangun. Kegiatan utama yang akan dilakukan bisa saja lebih dari 1
jenis kegiatan dan begitu pula dengan kegiatan pendukungnya. Jelaskan
pula

keterkaitan

lokasi

rencana

Usaha

dan/atau

Kegiatan

dan

kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Tabel berikut
memberikan gambaran informasi seperti yang diuraikan diatas;
NO
.

KETERANGAN
HAL

INFORMASI

SKALA/BESARAN

/INFORMASI
TAMBAHAN
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rencana

[isi dengan informasi

[tulis

[isi dengan

Usaha

rinci mengenai

skala/besaran

keterangan

dan/atau

deskripsi rencana

dari rencana

yang dianggap

Kegiatan

Usaha dan/atau

usaha dan/atau

perlu]

utama yang

Kegiatan utama yang

kegiatan

ditapis

akan dilakukan

dimaksud]

penapisan]
Contoh:

Contoh:

PT ABCDE berencana

Kapasitas

melakukan kegiatan

produksi semen

pembangunan dan

300.000

pengoperasian industri

ton/tahun

semen dengan proses
klinker
2.

rencana

isi dengan informasi

Usaha

rinci mengenai

dan/atau

deskripsi rencana

Kegiatan

Usaha dan/atau

Contoh:

pendukung

Kegiatan pendukung

-

yang ditapis

yang akan dilakukan
penapisan]

Panjang jetty
100 m;

-

Luas quarry
100 ha;

Contoh:
-

-

-

kapasitas

Direncanakan pula

pengambilan

membangun jetty

air tanah

Direncanakan pula

dengan debit

untuk melakukan

50 Liter/detik

penambangan

(dari 5 sumur

kapur (quarry) di

dalam satu

lokasi XXXX

area seluas 1

Direncanakan pula

ha)

untuk melakukan
pengambilan air
tanah
3.

Lokasi

[isi dengan hasil

rencana

analisis awal mengenai
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kesesuaian lokasi

atau

rencana Usaha

Kegiatan

dan/atau Kegiatan
dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah yang
berlaku sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundangan,
lampirkan pula peta
yang dapat
dioverlaykan dengan
peta tata ruang
wilayah yang berlaku]
Catatan: lokasi
rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
juga wajib sesuai
dengan rencana tata
ruang yang berlaku
dan Peta Indikatif
Penundaan Izin Baru
yang ditetapkan
melalui Peraturan
Perundang-undangan
yang berlaku
Contoh:
Lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan
berada pada koordinat:
A (1003’45‖LS dan
90034’12’’BT
B (......)
C (......)
D (......) dan seterusnya

4.

Tipe rencana [isi dengan status
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rencana Usaha

dan/atau

dan/atau Kegiatan

Kegiatan

yang diusulkan,

ditinjau dari

kaitannya dengan

tahapan

tahapan pelaksanaan,

pelaksanaan

apakah pada tahap

nya

studi kelayakan, tahap
eksplorasi,
penyelidikan, survei,
observasi dan/atau
penelitian]

5.

Tipe rencana

[isi dengan tipe

Usaha

rencana Usaha

dan/atau

dan/atau Kegiatan

Kegiatan

yang diusulkan,

ditinjau dari

apakah merupakan

telaahan

tipe kegiatan yang

budidaya

bersifat budidaya atau

atau non

non budidaya]

budidaya
Contoh:
-

Kegiatan
pengambilan rotan
di kawasan lindung
adalah tipe kegiatan
budidaya

-

Kegiatan
pembangunan pos
jaga di kawasan
lindung adalah
kegiatan non
budidaya

c. Status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan.
Sampaikan dan jelaskan status kondisi lingkungan di lokasi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan secara jelas dan terinci termasuk pula bila terdapat hasil

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 479 perhitungan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
serta keterkaitan kondisi lingkungan tersebut dengan kegiatan eksisting
yang telah ada di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Kedetailan
informasi kondisi lingkungan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
menjadi salah satu faktor kunci untuk dapat melihat keterkaitan rencana
usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan dan dampak lingkungan
yang akan terjadi;
d. Analisis dampak lingkungan yang akan terjadi, ketersediaan teknologi
pengelolaan lingkungan hidup dan alasan ilmiahnya.
Pada bagian ini dilakukan analisis terhadap rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang akan dilakukan tersebut apakah berdampak penting atau
tidak berdampak penting terhadap lingkungan dan dapat ditetapkan
menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal
atau ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
wajib Amdal. Ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan yang ada dan
komitmen

serta

kemampuan

pihak

pemrakarsa

kegiatan

untuk

menerapkan teknologi pengelolaan tersebut, menjadi salah satu faktor
pertimbangan untuk dapat disetujui atau tidak disetujuinya usulan
penetapan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal atau ditetapkan menjadi jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang
tidak wajib Amdal. Justifikasi diatas juga perlu dilengkapi/disempurnakan
lagi

dengan

alasan

ilmiah yang

dilengkapi

dengan

data-data

yang

mendukung justifikasi tersebut, bila perlu sampaikan pula contoh dan
analogi yang relevan terhadap kegiatan tersebut di lokasi tertentu yang
menyebabkan kegiatan tersebut dapat ditetapkan menjadi kegiatan yang
wajib Amdal ataupun ditetapkan menjadi kegiatan yang tidak wajib Amdal.
e. Informasi lainnya yang relevan.
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BAGAN ALIR TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN WAJIB
TIDAKNYA SUATU RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN MEMILIKI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
Pemrakarsa mengisi
ringkasan informasi awal
atas rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang
diusulkan yang lokasinya
telah sesuai dengan
rencana tata ruang

1
5

2
uji ringkasan penyajian
informasi awal dengan daftar
jenis rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki
amdal (Lampiran I)

6

Jika:
a. rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang
diusulkan; atau
b. terdapat Usaha
dan/atau Kegiatan
pendukung atas usaha
dan/atau kegiatan yang
diusulkan yang;
TIDAK TERMASUK dalam
daftar pada lampiran I

Catatan:
1. Gunakan daftar kawasan
lindung pada Lampiran II
(kawasan lindung
dimaksud waijb ditetapkan
sesuai ketentuan
peraturan perundangan);
dan
2. Gunakan kriteria
berbatasan langsung
dengan kawasan lindung
(Pasal 4 ayat (7)).

3
Jika:
a. rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang diusulkan;
atau
b. terdapat Usaha dan/atau
Kegiatan pendukung atas
usaha dan/atau kegiatan
yang diusulkan yang;
TERMASUK dalam daftar pada
lampiran I

Jika:
a. rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang diusulkan; atau
b. terdapat Usaha dan/atau
Kegiatan pendukung atas Usaha
dan/atau Kegiatan yang
diusulkan yang;
BERADA di dalam dan/atau
berbatasan langsung dengan
kawasan lindung

10

4

Apakah lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan berada di
dalam dan/atau berbatasan
langsung dengan kawasan
lindung?

7
Jika:
a. rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang diusulkan; atau
b. terdapat Usaha dan/atau
Kegiatan pendukung atas
usaha dan/atau kegiatan
yang diusulkan yang;
TIDAK BERADA di dalam
dan/atau berbatasan langsung
dengan kawasan lindung

13

14

Wajib
memiliki
amdal

9

uji ringkasan informasi awal
dengan kriteria pengecualian
atas jenis daftar jenis rencana
usaha dan/atau kegiatan yang
wajib memiliki Amdal yang
berada dalam dan/atau
berbatasan langsung dengan
Kawasan Lindung
(Pasal 4 ayat (4))

Jika:
a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
diusulkan; atau
b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan
pendukung atas usaha dan/atau
kegiatan yang diusulkan yang;
TIDAK termasuk dalam kriteria
pengecualian wajib Amdal)

Wajib
memiliki
UKL-UPL
atau SPPL

11
Jika:
a. rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
yang diusulkan; atau
b. terdapat Usaha
dan/atau Kegiatan
pendukung atas
Usaha dan/atau
Kegiatan yang
diusulkan yang;

8

12

TERMASUK dalam
kriteria pengecualian
dalam Pasal 6 ayat (1)

Keterangan:
1.

2.
3.

4.

Pemrakarsa mengisi ringkasan penyajian informasi awal atas rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan.
lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana
tata ruang yang berlaku dan Peta Indikatif Penundaan Penerbitan Izin
Baru yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
Uji ringkasan penyajian informasi awal dengan daftar jenis rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki amdal (Lampiran I)
Jika:
a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; atau
b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas Usaha dan/atau
Kegiatan yang diusulkan yang;
TERMASUK dalam daftar pada lampiran I, maka:
Terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan
wajib memiliki Amdal.
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Jika:
a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; atau
b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas usaha dan/atau
kegiatan yang diusulkan yang;
TIDAK TERMASUK dalam daftar pada lampiran I, maka:
Uji lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan apakah lokasi tersebut
berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung?
Catatan:
a. Gunakan daftar kawasan lindung pada Lampiran II (kawasan lindung
dimaksud wajib ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan);
dan
b. Gunakan kriteria berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Pasal
4 ayat (7)).
Jika:
a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; atau
b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas Usaha dan/atau
Kegiatan yang diusulkan yang
TIDAK BERADA di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan
lindung, maka:
Terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan
wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.
Jika:
a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; atau
b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas usaha dan/atau
kegiatan yang diusulkan yang;
BERADA di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan
lindung, maka:
Uji ringkasan informasi dengan kriteria pengecualian atas jenis daftar
jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan
Amdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan
kawasan lindung (Pasal 4 ayat (4)).
Jika:
a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; atau
b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas Usaha dan/atau
Kegiatan yang diusulkan yang;
TERMASUK dalam kriteria pengecualian dalam Pasal 6 ayat (1), maka:
Terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan, disimpulkan
wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.
Jika:
a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan; atau
b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas usaha dan/atau
kegiatan yang diusulkan yang;
TIDAK termasuk dalam kriteria pengecualian wajib Amdal, maka:
Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan
wajib memiliki Amdal.
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KRITERIA KLHS RDTR UNTUK PENGECUALIAN
KEWAJIBAN MENYUSUN AMDAL
Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk penyusunan dan evaluasi RDTR
dilakukan melalui mekanisme:
1) Pengkajian pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup, yang
dilaksanakan melalui tahapan:
a. identifikasi
dan
perumusan
isu-isu
strategis
pembangunan
berkelanjutan;
b. identifikasi materi muatan rdtr yang berpotensi menimbulkan pengaruh
terhadap kondisi lingkungan hidup;
c. analisis pengaruh materi muatan rdtr terhadap isu-isu strategis
pembangunan berkelanjutan.
2) Perumusan alternatif penyempurnaan RDTR berdasarkan hasil analis
pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan
berkelanjutan;
3) Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR
yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan
hasil perumusan alternatif penyempurnaan RDTR.
Berdasarkan tahapan-tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS tersebut,
disusun kriteria rinci KLHS RDTR yang dapat digunakan sebagai dasar
pengecualian dari kewajiban menyusun Amdal. Kriteria rinci tersbeut tersebut
pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kategori:
d. Deskripsi rinci dan akurat terkait dengan muatan subtansi teknis beserta
data dan informasi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan dan
pelaksanaan KLHS RDTR:
e. Metodologi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan
KLHS RDTR,
f. Partisipasi masyarakat yang dilakukan di setiap tahapan pembuatan dan
pelaksanaan KLHS RDTR, yang mencakup: proses, bentuk, metode dan
hasil partisipasi masyakakat terkait dengan pelaksanaan:
Kriteria rinci KLHS RDTR yang dapat digunakan sebagai dasar pengecualian
kewajiban menyusun Amdal tercantum di dalam tabel atau matrik di bawah
ini, yang terdiri dari tiga kolom, yaitu: (1) nomor, (2) Kriteria Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian
Kewajiban Menyusun Amdal, (3) Hasil Evaluasi KLHS RDTR.
Evaluasi dilakukan terhadap RDTR yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah beserta Laporan KLHS RDTR yang telah divalidasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan evaluasi KLHS
RDTR ini Tim evaluasi menuliskan secara rinci hasil telaahan (review) untuk
setiap kriteria KLHS RDTR di kolom hasil evaluasi KLHR RDTR.
A. KRITERIA PENGKAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP

TERHADAP

KONDISI

1. SUB
KRITERIA
IDENTIFIKASI
DAN
PERUMUSAN
STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

ISU-ISU

No

PENGARUH

RDTR

Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR
beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai
Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal
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Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR
beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai
Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal
Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan yang
paling strategis diidentifikasi dan dideskripsikan
secara rinci berdasarkan:
a. status kondisi saat ini,
b. trend ke depan;
c. target
yang
akan
dicapai
selama
masa
implementasi RDTR,
dengan mempertimbangkan paling sedikit 10
(sepuluh) kriteria di bawah ini:

1.1.

Karakteristik wilayah. Apakah isu-isu pembangunan
berkelanjutan telah diidentifikasi dan dideskripsikan
secara rinci berdasarkan karekteristik wilayah yang
relevan dan terdapat di dalam wilayah perencanaan
RDTR (BWP), yang mencakup komponen-komponen di
bawah ini:
a. komponen, sub komponen dan parameter terkait
dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti:
kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah
dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan
tingkat pelayananya (antara lain:rawa, gambut,
mangrove, terumbu karang);
b. komponen, sub komponen dan parameter terkait
dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain:
pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan
kelembagaan pengelolaannya; dan
c. komponen, sub komponen dan parameter terkait
dengan aspek kesehatan masyarakat.

1.2.

Tingkat pentingnya potensi dampak: Apakah isuisu pembangunan berkelanjutan telah diidentifikasi
dan dideskripsikan secara rinci, berdasarkan
pertimbangan 7 (tujuh) unsur di bawah ini:
a. besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak;
b. luas wilayah penyebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingkungan hidup terkena
dampak;
e. sifat kumulatif dampak;
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu
dan teknologi.

1.3.

Keterkaitan antar isu strategis pembangunan
berkelanjutan. Apakah keterkaitan antara isu-isu
strategis
pembangunan
berkelanjutan
telah
dideskripsikan secara rinci dengan melihat interaksi
dan diagram alir yang menggambarkan hubungan
antar isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan
berdasarkan
pendekatan
sistem
dengan
menggunakan konsep Driver-Pressure-State-Impactand-Respon atau DPSIR?

1.4.

Keterkaitan dengan materi muatan KRP: Apakah
isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah
dideskripsikan
secara
rinci
dengan
mempertimbangkan
keterkaitan
dengan
materi
muatan RDTR?

1.5.

Muatan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan
Lingkungan Hidup (RPPLH); Apakah isu-isu strategis
pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan
secara rinci dengan mempertimbangkan keterkaitan
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Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR
beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai
Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal
dengan materi muatan RPPLH (bagi daerah yang telah
memiliki RPPLH)?

1.6.

Hasil KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya,
serupa dan berada di wilayah yang berdekatan
dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi
langsung. Apakah isu-isu strategis pembangunan
berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci
dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan:
a. hasil KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya,
b. hasil KLHS dari KRP serupa;
c. hasil KLHS dari KRP yang berada di wilayah yang
berdekatan
dan/atau
memiliki
keterkaitan
dan/atau relevansi langsung seperti RTRW
Kabupaten/Kota, RDTR BWP yang berdekatan?

1.7.

Pengelompokan
isu-isu
pembangunan
berkelanjutan.
apakah
hasil
identifikasi
isu
pembangunan berkelanjutan telah dikelompokan
seperti di bawah ini? (pengelompokan paling sedikit
berkaitan dengan):
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d. intensitas dan cakupan wilayah bencana;
e. status mutu dan ketersedian sumberdaya alam;
f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
g. kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan
iklim;
h. tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau
penghidupan
kelompok
masyarakat
serta
terancamnya
keberlanjutan
penghidupan
masyarakat;
i.
j.

risiko terhadap kesehatan dan keselamatan
masyarakat; dan
ancaman
terhadap
perlindungan
terhadap
kawasan tertentu yang secara tradisional dikelola
oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

1.8

Keterlibatan
masyarakat
dan
pemangku
kepentingan: Apakah dalam melakukan identifikasi
dan
pendeskripsian
isu-isu
pembangunan
berkelanjutan, proses keterlibatan masyarakat telah
dideskripkan secara rinci terkait dengan proses,
bentuk, metoda dan hasil keterlibatan masyarakat?
a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku
kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;
b. bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan yang dilakukan (pemberian pendapat,
saran dan usul; pendampingan tenaga ahli;
bantuan teknis; penyampaian informasi dan/atau
pelaporan);
c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan
d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan.

1.9

Metodologi: Apakah metode identifikasi
strategis
pembangunan
berkelanjutan
dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah?

1.10

isu-isu
telah

Data dan informasi: Apakah isu-isu pembangunan
berkelanjutan telah diidentifikasi dan dideskripsikan
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Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR
beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai
Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal
secara rinci dengan menggunakan:
a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
b. data dan informasi yang digunakan mencakup
data atribut dan data spasial (primer dan/atau
sekunder)?

Hasil Evaluasi
KLHS RDTR

2. SUB KRITERIA IDENTIFIKASI MATERI MUATAN RDTR YANG
BERPOTENSI
MENIMBULKAN
PENGARUH
TERHADAP
KONDISI
LINGKUNGAN HIDUP
No

2.

Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR
yang
dapat
Digunakan
Sebagai
Dasar
Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal

Hasil Evaluasi
KLHS RDTR

Apakah materi Muatan RDTR yang berpotensi
menimbulkan
pengaruh
terhadap
kondisi
lingkungan hidup yang mencakup:
a. wilayah perencanaan RDTR (BWP);
b. Tujuan Penataan BWP;
c. Rencana Pola Ruang, (d) rencana jaringan
prasarana;
d. penetapan sub-BWP yang diprioritaskan;
e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
f. peraturan zonasi,
telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci
sesuai dengan ketentuan (Peraturan Menteri PU No.
20/PRT/M/2011 tentang Pedoman atau peraturan
pengantinya)?

Hasil penilaian/validasi diisi
berdasarkan kesimpulan hasil
penilaian setiap criteria rinci (angka
2.1 – 2.8)

2.1.

Wilayah Perencanaan RDTR (BWP):
a. Apakah peta lokasi wilayah BWP telah
digambarkan secara spasial sesuai dengan
kaidah kartografi? ;
b. Apakah wilayah perencanaan BWP beserta
pembagian BWP ke dalam sub-BWP atau blok,
pembagian sub-BWP ke dalam blok telah
dideskripsikan sesuai dengan ketentuan dan
dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah
kartografi? ;
c. Apakah Luas BWP, Sub-BWP dan/atau Blok
telah dideksripsikan dengan jelas berdasarkan
satuan luas tertentu)?

2.2.

Tujuan Penataan BWP: Apakah tujuan penataan
BWP telah didesripsikan secara rinci sesuai dengan
ketentuan?

2.3.

Rencana Pola Ruang (Lindung dan Budidaya),
Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan
Zonasi
a. Kawasan/Zona Lindung: Apabila dalam rencana
tata ruang eksisting dan RDTR terdapat alokasi
ruang untuk kawasan lindung, Apakah rencana
pengembangan kawasan lindung selama masa
implementasi RDTR yang dilakukan antara lain
dalam bentuk:
i. Perubahan/modifikasi
kawasan
lindung
eksisting (perbaikan/peningkatan kualitas
kawasan lindung eksisting);
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Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR
yang
dapat
Digunakan
Sebagai
Dasar
Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal
ii. Pembangunan baru kawasan lindung.
telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan
dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah
kartografi, dengan memuat informasi sebagaimana
tercantum di bawah ini?, antara lain:
i. Jenis kawasan lindung eksisting dan jenis
kawasan lindung yang akan dikembangkan di
dalam RDTR;
ii. Lokasi/sebaran untuk setiap jenis kawasan
lindung eksisting dan setiap jenis kawasan
lindungyang akan dikembangkan di dalam
RDTR;
iii. Skala/besaran untuk setiap jenis kawasan
lindung eksisting dan setiap jenis kawasan
lindung yang akan dikembangkan dalam
RDTR;
iv. Ketentuan pemanfaatan Ruang dalam zona
lindung telah dideskripsikan secara rinci
sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:
 program pemanfaatan ruang prioritas
selama masa implementasi RDTR;
 lokasi usulan program akan dilaksanakan;
 perkiraan jumlah satuan masing-masing
usulan program prioritas pengembangan
wilayah yang akan dilaksanakan;
 sumber pendanaan;
 instansi pelaksana;
 waktu dan tahapan pelaksanaan.
v. Materi peraturan zonasi dalam zona lindung
telah dideskripsikan secara rinci sesuai
dengan ketentuan, terkait dengan:
 materi wajib
o ketentuan kegiatan dan penggunaan
lahan;
o ketentuan
intensitas
pemanfaatan
ruang;
o ketentuan tata bangunan;
o ketentuan
prasarana
dan
sarana
minimal;
o ketentuan pelaksanaan.
 materi pilihan
o ketentuan tambahan;
o ketentuan khusus;
o standar teknis;
o ketentuan pengaturan zonasi.
b. Kawasan/Zona Budidaya: Apakah rencana
pengembangan kawasan budidaya selama masa
implementasi RDTR yang dilakukan antara lain
dalam bentuk
i. Perubahan/modifikasi
terhadap
kawasan
budidaya
eksisting
(i.e.
peremajaan,
perbaikan, pemugaran kawasan budidaya
eksisting);
ii. Pembangunan baru kawasan budidaya.
telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan
dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah
kartografi dengan memuat informasi sebagaimana
tercantum di bawah ini? antara lain:
i. Jenis kawasan budidaya eksisting dan jenis
kawasan budidaya yang akan dikembangkan
di dalam RDTR;
ii. Lokasi/sebaran untuk setiap jenis kawasan
budidaya eksisting dan setiap jenis kawasan
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Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR
yang
dapat
Digunakan
Sebagai
Dasar
Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal
budidayayang akan dikembangkan di dalam
RDTR;
iii. Skala/besaran untuk setiap jenis kawasan
budidayaeksisting dan setiap jenis kawasan
budidaya yang akan dikembangkan dalam
RDTR;
vi. Ketentuan pemanfaatan Ruang dalam zona
budidaya telah dideskripsikan secara rinci
sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:
 program pemanfaatan ruang prioritas
selama masa implementasi RDTR
 lokasi usulan program akan dilaksanakan;
 perkiraan jumlah satuan masing-masing
usulan program prioritas pengembangan
wilayah yang akan dilaksanakan;
 sumber pendanaan;
 instansi pelaksana;
 waktu dan tahapan pelaksanaan.
iv. Materi peraturan zonasi dalam zona budidaya
telah dideskripsikan secara rinci sesuai
dengan ketentuan, terkait dengan:
 materi wajib
o Ketentuan kegiatan dan penggunaan
lahan;
o Ketentuan intensitas pemanfaatan
ruang;
o Ketentuan tata bangunan;
o Ketentuan prasarana dan sarana
minimal;
o Ketentuan pelaksanaan;
 materi pilihan
o Ketentuan tambahan;
o Ketentuan khusus;
o Standar teknis;
o Ketentuan pengaturan zonasi

2.4.

Rencana Struktur Ruang:
Apakah rencana
pengembangan jaringan prasarana (pergerakan,
energi/kelistrikan, telekomunikasi, air minum, air
limbah,
prasarana
lainnya)
selama
masa
implementasi RDTR, yang dilakukan antara lain
dalam bentuk:
a. perubahan/modifikasi
terhadap
jaringan
prasarana eksisting (antara lain: peremajaan,
perbaikan,
pemugaran
jaringan
prasarana
eksisting);
b. pembangunan baru jaringan prasarana,
telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan
dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah
kartografi dengan memuat informasi sebagiaman
tercantum di bawah ini? antara lain:
a. jenis jaringan prasarana eksisting dan jenis
jaringan prasarana yang akan dikembangkan di
dalam RDTR;
b. lokasi/jalur setiap jenis jaringan prasarana
eksisting dan setiap jenis jaringan prasarana
yang akan dikembangkan di dalam RDTR;
c. skala/besaran untuk setiap jenis jaringan
prasarana eksisting dan setiap jenis jaringan
prasarana yang akan dikembangkan dalam
RDTR;
d. tahapan pengembangan jaringan prasarana
selama masa berlakunya RDTR.
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dapat
Digunakan
Sebagai
Dasar
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2.5.

Penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan: Sub-BWP
yang
diprioritaskan
penangangannya
telah
dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan
dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah
kartografi, terkait dengan:
a. lokasi
Sub-BWP
yang
dipriotitaskan
penangannya;
b. tema penanganannya;
c. pembagian blok dan sub-blok di dalam sub-BWP
yang dipriotitaskan penanganannya beserta
luasannya;
d. pola ruang di dalam
Sub-BWP yang
dipriotitaskan penangannya: jenis pola ruang,
lokasi, skala/besaran, ketentuan pemanfaatan
ruang, peraturan zonasi;
e. rencana jaringan prasarana di dalam sub-bwp:
jenis jaringan prasarana, lokasi, skala/besaran
dan tahapan pengembangannya.

2.6

Keterlibatan
masyarakat
dan
pemangku
kepenting: Dalam melakukan identifikasi dan
pendeskripsian
materi
muatan
RDTR
yang
berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi
lingkungan
hidup,
apakahproses
keterlibatan
masyarakat telah dideskripsin secara rinci terkait
dengan
proses, bentuk, metode
dan hasil
keterlibatan masyarakat?
a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku
kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;
b. bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan
yang
dilakukan
(pemberian
pendapat, saran dan usul; penmdapingan tenaga
ahli; bantuan teknis; penyampaian informasi
dan/atau pelaporan);
c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan;
dan
d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan.

2.7

Metodologi: Apakah metode identifikasi dan
pendeskripsian
materi
muatan
RDTR
yang
berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi
lingkungan hidup telah dideskrispkan sesuai dengan
kaidah ilmiah?

2.8

Data dan informasi: Apakah materi muatan RDTR
yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap
kondisi lingkungan hidup telah diidentifikasi dan
dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan:
a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
b. data dan informasi yang digunakan mencakup
data atribut dan data spasial (primer dan/atau
sekunder)?

Hasil Evaluasi
KLHS RDTR

3. SUB KRITERIA ANALISIS PENGARUH MATERI MUATAN RDTR
TERHADAP ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
No

Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR
yang dapat Digunakan Sebagai Dasar
Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal
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3.

3.1.

Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR
yang dapat Digunakan Sebagai Dasar
Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal

Hasil Evaluasi
KLHS RDTR

Apakah analis pengaruh materi muatan RDTR
terhadap
isu-isu
strategis
Pembangunan
Berkelanjutan (analisis pengaruh butir 2 terhadap
butir 1) di dalam wilayah perencanaan RDTR (BWP) -terkait dengan identifikasi, prediksi dan evaluasi
dampak lingkungan, yang mencakup dampak
langsung, tidak langsung, kumulatif dan dampak
bangkitan (induced impacts) dan risiko lingkungan telah dilakukan secara komprehensif dan rinci
sesuai dengan metode ilmiah?
Apakah analisis pengaruh perumusan tujuan
penataan BWP selama implementasi RDTR terhadap
isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di
BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci
berdasarkan
tiga
aspek
pembangunan
berkelanjutan:
a. aspek ekonomi;
b. aspek social; dan
c. aspek lingkungan.

Hasil penilaian/validasidiisi
berdasarkan kesimpulan hasil
penilaian setiap criteria rinci (angka
3.1 – 3.9)

Tujuan penataan BWP harus
mencerminkan
keseimbangan
pembangunan berkelanjutan:
a. aspek ekonomi;
b. aspek sosial; dan
c. aspek lingkungan.
3.2.

memuat dan
tiga
aspek

Apakah analisis pengaruh pola ruang, ketentuan
pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam
zona dan sub zona lindung, dan pengembangan
kawasan lindung, selama masa implementasi RDTR
terhadap isu-isu strategis pembangunan
berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara
komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian
yang dilakukan terpadu (integrated assessment)
terkait dengan:
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan Iklim;
f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati?
Analisis yang dilakukan berdasarkan hasil kajian
terpadu (integrated assessment) harus dapat
menjawab apakah zona dan sub zona lindung,
ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi
di dalam zona dan sub zona lindung ditetapkan
dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup, sehingga zona lindung
dapat secara efektif berperan sebagai sistem
penyangga kehidupan di BWP (i.e. sumber air
terlindungi, RTH mencukupi).

3.3.

Apakah analisis pengaruh pola ruang, ketentuan
pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di alam
zona dan sub zona budidaya dan pengembangan
kawasan budidaya selama masa implementasi RDTR
terhadap
isu-isu
strategis
pembangunan
berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara
komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian
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yang dilakukan terpadu (integrated assessment)
terkait dengan:
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim;
f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati?
Analisis yang dilakukan berdasarkan hasil kajian
terpadu (integrated assessment) harus dapat
menjawab apakah zona dan sub zona budidaya,
ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi
di dalam zona dan sub zona budidaya ditetapkan
dengan mepertimbangkan atau sesuai dengan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan
tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan
kualitas kehidupan masyarakat.

3.4.

Apakah analisis pengaruh rencana jaringan
prasarana dan pengembangan jaringan prasarana
(pergerakan,energi/kelistrikan, telekomunikasi, air
minum, air limbah, prasarana lainnya) selama
implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis
pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan
secara komprehensif dan rinci berdasarkan hasil
kajian
yang
dilakukan
terpadu
(integrated
assessment) terkait dengan:
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim;
f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati?

3.5.

Apakah analisis pengaruh penetapan Sub-BWP
Prioritas
beserta
pola
ruang,
ketentuan
pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam
zona
lindung
dan
zona
budidaya
beserta
pengembangan kawasan lindung dan kawasan
budidaya dan pengembangan jaringan prasarana di
dalam Sub-BWP Prioritas selama implementasi
RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan
berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara
komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian
yang dilakukan terpadu (integrated assessment)
terkait dengan:
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup untuk pembangunan;
b. perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim;
f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati?

3.6.

Apakah analisis Pengaruh setiap materi muatan
RDTR terhadap Isu-Isu Strategis Pembangunan
Berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan
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RDTR (BWP) seperti tersebut di atas telah
dideskripsikan secara komprehensif dan rinci
berdasarkan (dengan memperhatikan):
a. aspek yuridis seperti peraturan perundangudangan terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) serta
pengelolaan sumebrdaya alam (PSDA);
b. aspek teknis and scientific seperti acuan dan
standard ilmiah, best practices, hasil penelitian
yang akuntable;
c. aspek manajemen?
3.7

Keterlibatan
masyarakat
dan
pemangku
kepenting: apakah proses keterlibatan masyarakat
telah dideskripsin secara rinci terkait dengan proses,
bentuk, metode dan hasil keterlibatan masyarakat
dalam melakukan Analis Pengaruh Materi Muatan
RDTR terhadap Isu-Isu Strategis Pembangunan
Berkelanjutandi dalam wilayah perencanaan RDTR
(terkait dengan identifikasi, prediksi dan evaluasi
dampak lingkungan, yang mencakup dampak
langsung, tidak langsung, kumulatif dan induced
impacts dan risiko lingkungan),?:
a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku
kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;
b. bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan
yang
dilakukan
(pemberian
pendapat, saran dan usul; penmdapingan tenaga
ahli; bantuan teknis; penyampaian informasi
dan/atau pelaporan);
c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan;
d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan?

3.8

Metodologi: Apakah metodeAnalis Pengaruh Materi
Muatan
RDTR
terhadap
Isu-Isu
Strategis
Pembangunan Berkelanjutan di dalam wilayah
perencanaan RDTR (terkait dengan identifikasi,
prediksi dan evaluasi dampak lingkungan, yang
mencakup dampak langsung, tidak langsung,
kumulatif dan induced impacts dan risiko
lingkungan) telah dideskrispkan sesuai dengan
kaidah ilmiah?
Data dan informasi: Apakah data dan informasi
yang digunakan dalam melakukan Analis Pengaruh
Materi Muatan RDTR terhadap Isu-Isu Strategis
Pembangunan Berkelanjutan di dalam wilayah
perencanaan RDTR (terkait dengan identifikasi,
prediksi dan evaluasi dampak lingkungan, yang
mencakup dampak langsung, tidak langsung,
kumulatif dan dampak bangkitan (induced impacts)
dan risiko lingkungan) telah diidentifikasi dan
dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan:
a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
b. data dan informasi yang digunakan mencakup
data atribut dan data spasial (primer dan/atau
sekunder)?

3.9

B. KRITERIA PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN RDTR
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4.

Apakah alternatif penyempurnaan RDTR telah
dirumuskan secara rinci berdasarkan hasil analisis
pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup
(isu-isu pembangunan berkelanjutan)?

Hasil penilaian/validasidiisi
berdasarkan kesimpulan hasil
penilaian setiap criteria rinci (angka
4.1 – 4.9)

4.1.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap
kondisi lingkungan hidup, apakah alternatif
penyempurnaan tujuan penataan BWP telah
dirumuskan secara rinci dengan meperhatikan
keseimbangan
tiga
pilar/aspek
pembangunan
berkelanjutan
(lingkungan/ekologi,
sosial
dan
ekonomi)?

4.2.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap
kondisi lingkungan hidup, apakah alternatif
penyempurnaan pola ruang (lindung dan budidaya)
beserta ketentuan
pemanfaatan ruang dan
peraturan zonasinya telah dirumuskan secara rinci
antara lain terkait dengan:
a. perubahan target pengembangan zona lindung
dan budidaya serta strategi pencapaianya;
b. perubahan
terkait
dengan
jenis,
lokasi,
skala/besaran pengembangan zona lindung dan
budidaya agar lebih memenuhi pertimbangan
pembangunan berkelanjutan;
c. perubahan proses, metode dan adaptasi terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang
lebih
memenuhi
pertimbangan
pembangunan berkelanjutan terkait dengan
pengembangan zona lindung dan budidaya;
d. penundaan, perbaikan urutan atau perubahan
prioritas pelaksanaan
pengembangan zona
lindung dan budidaya;
e. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk
mempertahankan atau meningkatkan fungsi
ekosistem terkait dengan pengembangan zona
lindung dan budidaya melalui penyempurnaan
keteentuan pemanfaatan ruang dan peraturan
zonasi;
f. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi
dampak dan risiko lingkungan terkait dengan
pengembangan zona lindung dan budidaya
melalui penyempurnaan keteentuan pemanfaatan
ruang dan peraturan zonasi.

4.3.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap
kondisi lingkungan hidup,
apakah alternatif
penyempurnaan rencana pengembangan jaringan
prasarana
(pergerakan,
energi/kelistrikan,
telekomunikasi, air minum, air limbah, prasarana
lainnya) telah dirumuskan secara rinci antara lain
terkait dengan:
a. perubahan
target
rencana
pengembangan
jaringan prasarana dan strategi pencapaianya;
b. perubahan terkait dengan jenis, lokasi (jalur),
skala/besaran pengembangan jaringan prasarana
agar
lebih
memenuhi
pertimbangan
pembangunan berkelanjutan;
c. perubahan proses, metode dan adaptasi terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang
lebih
memenuhi
pertimbangan
pembangunan berkelanjutan terkait dengan
pengembangan jaringan prasarana;
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d. penundaan, perbaikan urutan atau perubahan
prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan
prasarana;
e. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk
mempertahankan atau meningkatkan fungsi
ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan
prasarana;
f. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi
dampak dan risiko lingkungan terkait dengan
pengembangan jaringan prasarana?

4.4.1.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap
kondisi lingkungan hidup, apakah alternatif
penyempurnaan penetapan BWP dan prioritas
penangannya telah dirumuskan secara rinci antara
lain terkait dengan:
a. lokasi
Sub-BWP
yang
dipriotitaskan
penangannya;
b. tema penangannyannya;
c. pola ruang di dalam
Sub-BWP yang
dipriotitaskan penangannya: jenis pola ruang,
lokasi, skala/besaran, ketentuan pemanfaatan
ruang dan peraturan zonasi:
Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap
kondisi lingkungan hidup,
apakah alternatif
penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang dan
peraturan zonasi rencana pengembangan jaringan
prasarana
(pergerakan,
energi/kelistrikan,
telekomunikasi, air minum, air limbah, prasarana
lainnya) telah dirumuskan secara rinci antara lain
terkait dengan:
1. perubahan target pemanfaatan ruang dan
peraturan zonasi;
2. perubahan terkait dengan jenis, lokasi (jalur),
skala/besaran pemanfaatan ruang dan
peraturan zonasi;
3. perubahan proses, metode dan adaptasi
terkait pemanfaatan ruang dan peraturan
zonasi;
4. penundaan,
perbaikan
urutan
atau
perubahan
prioritas
pelaksanaan
pengembangan jaringan prasarana;
5. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk
mempertahankan atau meningkatkan fungsi
ekosistem terkait dengan pengembangan
jaringan prasarana;
6. pemberian
arahan
atau
rambu-rambu
mitigasi dampak dan risiko lingkungan
terkait dengan pengembangan jaringan
prasarana.
d. Rencana jaringan prasarana di dalam Sub-BWP:
jenis jaringan prasarana, lokasi, skala/besaran
dan tahapan pengembangannya?

4.4.2.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap
kondisi lingkungan hidup, apakah alternatif
penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang dan
peraturan zonasi telah dirumuskan secara rinci
antara lain terkait dengan:
a. perubahan
target
rencana
pengembangan
jaringan prasarana dan strategi pencapaianya;
b. perubahan terkait dengan jenis, lokasi (jalur),
skala/besaran pengembangan jaringan prasarana
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c.

d.
e.

f.
g.
h.

i.

agar
lebih
memenuhi
pertimbangan
pembangunan berkelanjutan;
perubahan proses, metode dan adaptasi terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang
lebih
memenuhi
pertimbangan
pembangunan berkelanjutan terkait dengan
pengembangan jaringan prasarana;
penundaan, perbaikan urutan atau perubahan
prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan
prasarana;
pemberian arahan atau rambu-rambu untuk
mempertahankan atau meningkatkan fungsi
ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan
prasarana;
pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi
dampak dan risiko lingkungan terkait dengan
pengembangan jaringan prasarana;
penundaan, perbaikan urutan atau perubahan
prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan
prasarana;
pemberian arahan atau rambu-rambu untuk
mempertahankan atau meningkatkan fungsi
ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan
prasarana;
pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi
dampak dan risiko lingkungan terkait dengan
pengembangan jaringan prasarana.

4.5

Keterlibatan
masyarakat
dan
pemangku
kepenting: apakahproses keterlibatan masyarakat
telah dideskripsin secara rinci terkait dengan proses,
bentuk, metode dan hasil keterlibatan masyarakat
dalam
melakukan
perumusan
alternatif
penyempurnaan RDTR?
a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku
kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;
b. bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan
yang
dilakukan
(pemberian
pendapat, saran dan usul; penmdapingan tenaga
ahli; bantuan teknis; penyampaian informasi
dan/atau pelaporan);
c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan;
d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan.

4.6

Metodologi: apakahmetode yang digunakan dalam
melakukan perumusan alternatif penyempurnaan
RDTR telah dideskrispkan sesuai dengan kaidah
ilmiah?

4.7

Data dan informasi: apakah data dan informasi
yang digunakan dalam melakukan perumusan
alternatif penyempurnaan RDTR telah diidentifikasi
dan
dideskripsikan
secara
rinci
dengan
menggunakan:
a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
b. data dan informasi yang digunakan mencakup
data atribut dan data spasial (primer dan/atau
sekunder)?
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5.

Berdasarkan hasil penyempurnaan alternatif RDTR,
apakah
rekomendasi
perbaikan
untuk
pengambilan keputusan RDTR telah dirumuskan
secara rinci sesuai ketentuan?

Hasil penilaian/validasidiisi
berdasarkan kesimpulan hasil
penilaian setiap criteria rinci (angka
5.1 – 5.5)

5.1.

Berdasarkan hasil penyempurnaan alternatif RDTR,
apakah rekomendasi perbaikan untuk pengambilan
terkait dengan materi muatan RDTR telah
dirumuskan secara rinci? ;

5.2.

Berdasarkan hasil penyempurnaan alternatif RDTR,
apkah rekomendasi terkait dengan jenis usaha
dan/atau kegiatan yang telah melampau daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta
tidak diperbolehkan lagi telah dirumuskan secaa
rinci?.

5.3

Keterlibatan
masyarakat
dan
pemangku
kepenting: apakah proses keterlibatan masyarakat
telah dideskripsin secara rinci terkait dengan proses,
bentuk, metode dan hasil keterlibatan masyaraka
dalam
melakukan
penyusunan
rekomendasi
perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR?
1) Proses identifikasi masyarakat dan pemangku
kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;
2) Bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan
yang
dilakukan
(pemberian
pendapat, saran dan usul; pendampingan tenaga
ahli; bantuan teknis; penyampaian informasi
dan/atau pelaporan);
3) Metode pelibatan masyarakat yang dilakukan,
4) hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan.

5.4

Metodologi: Apakah metode yang digunakan dalam
melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan
untuk
pengambilan
keputusan
RDTR
telah
dideskrispkan sesuai dengan kaidah ilmiah?

5.5

Data dan informasi: Apakah data dan informasi
yang digunakan dalam melakukan penyusunan
rekomendasi
perbaikan
untuk
pengambilan
keputusan
RDTR
telah
diidentifikasi
dan
dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan:
a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
b. data dan informasi yang digunakan mencakup
data atribut dan data spasial (primer dan/atau
sekunder) ? .

Berdasarkan hasil evaluasi KLHS RDTR untuk setiap kriteria seperti tercantum di
dalam

table/matrik diatas,

maka

Tim

Evaluasi

KLHS RDTR

menyimpulkan:

………............................................................................................................................
............................................................................................................................. ........
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR KERANGKA ACUAN (KA)
A. Tujuan dan fungsi formulir KA
1. Tujuan penyusunan formulir KA adalah:
a. merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal;
b. merumuskan Dampak Penting Hipotetik yang akan dikaji, batas
wilayah studi, batas waktu kajian dan metodologi studi
c. mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien
sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.
2. Fungsi formulir KA adalah:
a. sebagai rujukan penting bagi Pemrakarsa, penyusun dokumen
Amdal, Instansi Pemerintah yang membidangi rencana usaha
dan/atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup tentang lingkup dan kedalaman studi
Andal yang akan dilakukan;
b. sebagai salah satu bahan rujukan bagi Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi hasil studi Andal.
B. Muatan formulir KA
1. Informasi Umum
Informasi umum formulir KA berisikan antara lain:
a) Nama kegiatan, pada bagian ini dicantumkan nama rencana usaha
dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.
b) Pemrakarsa, pada bagian ini dicantumkan nama dan alamat
lengkap instansi/perusahaan sebagai Pemrakarsa usaha dan/atau
kegiatan, serta nama dan alamat lengkap penanggung jawab
rencana usaha dan/atau kegiatan.
c) Penyusun dokumen, pada bagian ini dicantumkan penyusun
dokumen amdal yang terdiri dari tim penyusun dokumen amdal dan
tenaga ahli. Penyusunan dokumen Amdal wajib dilengkapi dengan
sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal, dalam hal
penyusunan dokumen Amdal dilakukan oleh Lembaga Penyedia
Jasa Penyusun (LPJP) Amdal maka wajib disertakan bukti registrasi
yang masih berlaku atas nama LPJP Amdal terkait.
d) Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, pada bagian ini
dijelaskan rencana kegiatan utama dan kegiatan pendukung berikut
pula alternatif rencana usaha dan/atau kegiatan yang disertai pula
dengan rencana pengelolaan dan pemantauan yang telah
dipersiapkan.
e) Lokasi rencana kegiatan, pada bagian ini dijelaskan posisi lokasi
rencana kegiatan yang akan dilakukan, informasi kegiatan lain di
sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan serta keterkaitannya
dengan keberadaan lokasi ataupun kawasan sensitif yang ada.
f) Hasil pelibatan masyarakat, pada bagian ini dijelaskan hasil
pelibatan masyarakat berupa saran, pendapat dan tanggapan yag
dihasilkan dari proses pengumuman dan konsultasi publik yang
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bagian ini diinformasikan pula wakil masyarakat sebagai perwakilan
yang disepakati dan akan duduk sebagai anggota Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.
2. Pelingkupan
Muatan pelingkupan pada dasarnya berisi informasi tentang:
a) Rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak, rencana
kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak sangat terkait erat
dengan tahapan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh
Pemrakarsa.
b) Pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan, pada bagian ini
dijelaskan informasi terkait dengan pengelolan lingkungan dan
pemantauan lingkungan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh
Pemrakarsa.
c) Komponen lingkungan terkena dampak, pada bagian ini harus
menguraikan data dan informasi yang terkait atau relevan dengan
dampak yang mungkin terjadi. Deskripsi ini didasarkan data dan
informasi primer dan/atau sekunder yang bersifat aktual dan
mengunakan sumber data-informasi yang valid untuk data
sekunder yang resmi dan/atau kredibel untuk menjamin validitas
data-informasi serta didukung oleh hasil observasi lapangan. Data
dan informasi rinci terkait dengan rona lingkungan hidup dimaksud
dapat disampaikan dalam lampiran. Dalam hal terdapat beberapa
alternatif lokasi, maka uraian rona lingkungan hidup harus
dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi.Deskrisi rona
lingkungan hidup awal dapat disajikan dalam bentuk data dan
informasi spasial.
d) Dampak potensial, pada bagian ini dilakukan identifikasi dan
inventarisasi segenap dampak lingkungan hidup (primer, sekunder,
dan seterusnya) yang secara potensial akan timbul sebagai akibat
adanya rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh
Pemrakarsa. Proses identifikasi dampak potensial dilakukan dengan
menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional
dan/atau internasional di berbagai literatur. Keluaran yang
diharapkan disajikan dalam bagian ini adalah berupa daftar
dampak-dampak potensial yang mungkin timbul atas adanya
rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
e) Evaluasi dampak potensial, pada bagian ini penyusun dokumen
amdal menguraikan proses evaluasi dampak potensial yang
dilakukan, yaitu dengan memisahkan dampak-dampak yang perlu
kajian mendalam untuk membuktikan dugaan (hipotesa) dampak
(dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji). Dalam proses ini, harus
dijelaskan dasar penentuan bagaimana suatu dampak potensial
dapat disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik (DPH) atau
tidak.
f) Dampak penting hipotetik, pada bagian ini berisikan kesimpulan
dari hasil evaluasi dampak potensial yang telah dilakukan.
g) Batas wilayah studi,
Batas wilayah studi ini merupakan batas terluar dari hasil tumpang
susun (overlay) dari batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan
administratif setelah mempertimbangkan kendala teknis yang
dihadapi. Batasan ruang lingkup wilayah studi penentuannya
disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki
keterbatasan sumber data, seperti waktu, dana, tenaga, teknis, dan
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(proyek, ekologis, sosial dan administratif) harus dilengkapi dengan
justifikasi ilmiah yang kuat. Bagian ini harus dilengkapi dengan
peta batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah
proyek, ekologis, sosial dan administratif. Peta yang disertakan
harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.
Batas wilayah studi dibentuk dari empat unsur yang berhubungan
dengan dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu:
1) Batas proyek, yaitu ruang dimana seluruh komponen rencana
kegiatan akan dilakukan, termasuk komponen kegiatan tahap
pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Dari
ruang rencana usaha dan/atau kegiatan inilah bersumber
dampak terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Batas proyek
secara mudah dapat diplotkan pada peta, karena lokasilokasinya dapat diperoleh langsung dari peta-peta Pemrakarsa.
Selain tapak proyek utama, batas proyek harus juga meliputi
fasilitas pendukung seperti perumahan, dermaga, tempat
penyimpanan bahan, bengkel, dan sebagainya.
2) Batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak
lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang
akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti
air dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam
ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan
mendasar. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi
pengumpulan data rona lingkungan awal dan analisis
persebaran
dampak.
Penentuan
batas
ekologis
harus
mempertimbangkan setiap komponen lingkungan biogeofisikkimia yang terkena dampak (dari daftar dampak penting
hipotetik). Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya
dapat diplotkan pada peta sehingga batas ekologis memiliki
beberapa garis batas, sesuai dengan jumlah dampak penting
hipotetik.
3) Batas sosial, yaitu ruang disekitar rencana usaha dan/atau
kegiatan yang merupakan tempat berlangsungsunya berbagai
interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang
sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuai
dengan proses dan dinamika sosial suatu kelompok masyarakat,
yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Batas ini pada
dasarnya merupakan ruang di mana masyarakat, yang terkena
dampak lingkungan seperti limbah, emisi atau kerusakan
lingkungan, tinggal atau melakukan kegiatan. Batas sosial akan
mempengaruhi identifikasi kelompok masyarakat yang terkena
dampak sosial-ekonomi-kesehatan masyarakat dan penentuan
masyarakat yang perlu dikonsultasikan (pada tahap lanjutan
keterlibatan masyarakat).
4) Batas administratif, yaitu wilayah administratif terkecil yang
relevan (seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten,
provinsi) yang wilayahnya tercakup tiga unsur batas diatas.
Dengan menumpangsusunkan (overlay) batas administratif
wilayah pemerintahan dengan tiga peta batas seperti tersebut di
atas, maka akan terlihat desa/keluruhan, kecamatan,
kabupaten dan/atau provinsi mana saja yang masuk dalam
batas proyek, batas ekologis dan batas sosial. Batas
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Pemrakarsa
dan/atau
penyusun
Amdal
untuk
dapat
berkoordinasi ke lembaga pemerintah daerah yang relevan, baik
untuk koordinasi administratif (misalnya penilaian Amdal dan
pelaksanaan konsultasi masyarakat), pengumpulan data tentang
kondisi rona lingkungan awal, kegiatan di sekitar lokasi
kegiatan, dan sebagainya.
Masing-masing batas diplotkan pada peta yang kemudian
ditumpangsusunkan satu-sama lain (overlay) sehingga dapat ditarik
garis luar gabungan keempat batas tersebut. Garis luar gabungan
itu yang disebut sebagai ’batas wilayah studi’. Dalam proses ini,
harus dijelaskan dasar penentuan batas wilayah studi.
h) Batas waktu kajian,
Dalam proses pelingkupan, harus teridentifikasi secara jelas pula
batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan
prakiraan dan evaluasi dampak dalam kajian Andal. Setiap dampak
penting hipotetik yang dikaji memiliki batas waktu kajian tersendiri.
Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai
dasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan
tanpa adanya rencana usaha dan/atau kegiatan atau dengan
adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.
3. Metode studi,
Pada prinsipnya metode studi ini berisi tentang penjelasan dan
informasi mengenai:
a. Metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan.
Metode pengumpulan dan analisis data; Bagian ini berisi metode
pengumpulan data primer dan sekunder yang sahih serta dapat
dipercaya (reliable) untuk digunakan dalam penyusunan rona
lingkungan hidup awal yang rinci dan sebagai masukan dalam
melakukan prakiraan besaran dan sifat penting dampak. Metode
pengumpulan dan analisis data harus relevan dengan metode
pengumpulan dan analisis data untuk penentuan rona lingkungan
hidup rinci serta metode prakiraan dampak yang digunakan untuk
setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji, sehingga data
yang dikumpulkan relevan dan representatif dengan dampak
penting hipotetik yang akan dianalisis dalam prakiraan dampak
yaitu:
1) Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses
pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen,
dan tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan
data. Metode pengumpulan data yang digunakan harus sesuai
Standar Nasional Indonesia, sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku atau metode-metode ilmiah yang
berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai
literatur.
2) Uraikan metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil
pengukuran. Cantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumus
yang digunakan dalam proses analisis data. Khusus untuk
analisis data primer yang memerlukan pengujian di
laboratorium, maka harus dilakukan di laboratorium yang
terakreditasi dan/atau teregistrasi.
b. Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan.
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digunakan untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak
dalam studi Andal untuk masing-masing dampak penting hipotetik,
termasuk rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampaknya disertai
argumentasi/alasan pemilihan metode tersebut. Penyusun dokumen
Amdal dapat menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku
secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur untuk
melakukan prakiraan dampak penting yang sesuai dengan kaidah
ilmiah metode prakiraan dampak penting dalam Amdal.
c. Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.
Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan yang terjadi
dilakukan untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan
lingkungan hidup. Bagian ini menguraikan metode-metode yang
lazim digunakan dalam studi Andal untuk mengevaluasi keterkaitan
dan interaksi dampak lingkungan yang diprakirakan timbul
(seluruh dampak penting hipotetik) secara keseluruhan dalam
rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau
kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup. Metode evaluasi
dampak menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara
nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai
dengan kaidah ilmiah metode evaluasi dampak penting dalam
Amdal.
Semua informasi yang dijelaskan diatas disampaikan dalam bentuk
formulir KA sebagaimana berikut:
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FORM Kerangka Acuan (Form KA)
A. Umum
Nama Kegiatan
Pemrakarsa
Penyusun
Deskripsi Rencana Kegiatan
Lokasi Rencana Kegiatan dan
keterkaitannya dengan lokasi
khusus
Hasil Pelibatan Masyarakat

B.

:
:
:
:
:
:

Pelingkupan

Pengelolaan
Lingkungan
yang Sudah
Direncanakan
No
Sejak Awal
Sebagai
Bagian dari
Rencana
Kegiatan
Tahap prakonstruksi
Rencana
Kegiatan
yang
Berpotensi
Menimbulka
n Dampak
Lingkungan

Pelingkupan
Komponen
Lingkunga
n Terkena
Dampak

Dampak
Potensial

Evaluasi
dampak
potensial

Dampak
Penting
Hipotetik
(DPH))

Wilayah
Studi

Batas Waktu
Kajian
(sampaikan
pula
justifikasi
penentuann
ya)

Tahap konstruksi

Tahap Operasi

Tahap Pasca Operasi

C. Metode Studi
No

DPH

Metode
Perkiraan
Dampak

Data dan
Informasi yang
Relevan dan
Dibutuhkan

Metode
Pengumpula
n Data
Untuk
Prakiraan

Metode
Analisis
Data Untuk
Prakiraan
Metode
Evaluasi
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1. Penerimaan formulir KA
a. Formulir KA diperiksa oleh:
1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
Pusat untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang merupakan
kewenangan Menteri, yang diajukan oleh Pemrakarsa dengan
menggunakan sistem informasi dokumen lingkungan hidup
dan/atau secara langsung;
2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
Provinsi untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang
merupakan kewenangan gubernur, diajukan oleh Pemrakarsa
dengan menggunakan sistem informasi dokumen lingkungan
hidup dan/atau secara langsung; dan
3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di
Kabupaten/Kota untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang
merupakan kewenangan bupati/walikota, diajukan oleh
Pemrakarsa secara elektronik melalui sistem informasi dokumen
lingkungan hidup dan/atau secara langsung.
b. Berdasarkan Formulir KA yang diterima, Sekretariat Tim Uji
Kelayakan melakukan notifikasi penerimaan Formulir KA dan
melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan Formulir KA
menggunakan sistem informasi dokumen lingkungan hidup
dan/atau secara langsung;
c. Dalam hal Formulir KA yang diajukan Pemrakarsa telah dinyatakan
sesuai format pengisian Formulir KA, Sekretariat Tim Uji Kelayakan
menyiapkan Rapat Pemeriksaan.
2. Persiapan Rapat Pemeriksaan Formulir KA
Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyiapkan rapat
pemeriksaan formulir KA, melalui tahapan:
a. pembuatan undangan dan mengidentifikasi daftar ahli terkait
dengan rencana usaha dan/atau kegiatan atau dampak kegiatan
dan instansi terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan atau
dampak kegiatan yang akan dilibatkan dalam rapat pemeriksaan
Formulir KA;
b. pengiriman undangan beserta Formulir KA dalam bentuk softcopy
atau hard copy kepada seluruh peserta rapat yang dilakukan
selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah formulir KA diterima
dan dinyatakan sesuai format pengisian Formulir KA;
c. Melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh peserta rapat yang
diundang; dan
d. Mengkompilasi masukan tertulis dari ahli terkait dengan rencana
usaha dan/atau kegiatan atau dampak kegiatan dan instansi terkait
dengan rencana usaha dan/atau kegiatan atau dampak kegiatan
yang berhalangan hadir dalam rapat Pemeriksaan Formulir KA.
3. Pemeriksaan Formulir KA oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
1) Penilaian Mandiri oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
a. Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menugaskan Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk menilai Formulir KA
secara mandiri.
b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan
formulir KA secara mandiri terhitung sejak diterimanya
undangan rapat pemeriksaan Formulir KA oleh Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup sampai dengan sebelum
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c. Hasil pemeriksaan Formulir KA disampaikan kepada sekretariat
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam bentuk cetakan
(hardcopy) dan file elektronik (softcopy) paling lambat pada saat
dilaksanakan rapat Pemeriksaan Formulir KA.
2) Penyelenggaraan Rapat Pemeriksaan Formulir KA
a. Rapat Pemeriksaan Formulir KA dilakukan selambat-lambatnya
10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Formulir KA disampaikan
oleh Pemrakarsa dan diterima dan dinyatakan sesuai format
pengisian Formulir KA oleh sekretariat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.
b. Rapat Pemeriksaan Formulir KA dipimpin oleh ketua Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup, dan dihadiri oleh:
1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
2) Pemrakarsa rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
3) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen Amdal, jika
Pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen amdalnya;
4) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan
yang membantu tim penyusun Amdal.
5) ahli terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan atau
dampak kegiatan dan instansi terkait dengan rencana usaha
dan/atau kegiatan.
6) instansi terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan
atau dampak kegiatan.
c. Dalam hal Pemrakarsa rencana Usaha dan/atau Kegiatan
berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh orang yang
ditunjuk oleh Pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk
pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat
penunjukkan.
d. Rapat Pemeriksaan Formulir KA dapat dibatalkan oleh pimpinan
rapat apabila Pemrakarsa dan/atau tim penyusun tidak hadir.
e. Dalam hal ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
berhalangan hadir, maka rapat Pemeriksaan Formulir KA dapat
dipimpin oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
yang ditunjuk oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melalui surat penunjukkan.
f. Dalam
Rapat
Pemeriksaan
Formulir
KA,
Pemrakarsa
menyampaikan paparan atas formulir KA yang diajukan untuk
dilakukan pemeriksaan.
g. Rapat Pemeriksaan Formulir KA:
1) membahas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan
oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan memberikan
saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan
formulir KA yang diajukan untuk dilakukan penilaian;
2) merumuskan hasil pemeriksaan formulir KA dalam bentuk
Berita Acara Kesepakatan Formulir KA yang menyatakan
persetujuan atau ketidaksetujuan formulir KA;
3) dalam hal formulir KA disetujui,
maka Berita Acara
Kesepakatan Formulir KA wajib memuat paling sedikit:
a) kesepakatan dampak penting hipotetik;
b) kesepakatan batas wilayah studi dan batas waktu
kajian;
c) kesepakatan metode studi; dan
d) penetapan kategori Amdal dan lama waktu penyusunan
dokumen Andal, RKL-RPL;
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4. Penyampaian Berita Acara Kesepakatan Formulir KA ke dalam sistem
informasi dokumen lingkungan hidup.
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A. Penjelasan Umum
1. Pengertian
Yang dimaksud Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya
disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup
dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan
sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang
sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Andal, adalah
telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana
usaha dan/atau kegiatan.
2. Fungsi pedoman penyusunan dokumen Andal
Pedoman penyusunan Andal digunakan sebagai dasar penyusunan Andal.
3. Tujuan dan fungsi Andal
Andal disusun dengan tujuan untuk menyampaikan telaahan secara cermat
dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan. Hasil kajian dalam Andal berfungsi untuk memberikan pertimbangan
guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana
usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
B. Muatan Dokumen Andal
1. Pendahuluan
Pendahuluan di dalam Andal memuat:
a. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang telah disetujui
dalam Formulir Kerangka Acuan;
b. dampak penting hipotetik yang telah ditetapkan dalam kesepakatan
Formulir Kerangka Acuan;
c. batas wilayah studi dan batas waktu kajian berdasarkan hasil
pelingkupan dalam Formulir Kerangka Acuan (termasuk bila ada
alternatif-alternatif),
Masing-masing butir yang diuraikan disusun mengacu hasil pelingkupan
dalam Formulir Kerangka Acuan
Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang telah disetujui dalam
Formulir Kerangka Acuan fokus pada komponen-komponen kegiatan yang
berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berikut alternatif-alternatif dari
rencana usaha dan/atau kegiatan kegiatan tersebut.
Dampak Penting Hipotetik (DPH) diuraikan secara singkat yang akan dikaji
dalam dokumen Andal mengacu pada hasil pelingkupan dalam Formulir KA.
Batas wilayah studi serta batas waktu kajian disajikan secara singkat berdasar
kajian Kerangka Acuan. Uraian ditampilkan dalam bentuk peta atau data
informasi spasial batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas
wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif dengan mengacu pada hasil
pelingkupan dalam Formulir KA. Peta yang disertakan harus memenuhi
kaidah-kaidah kartografi.
Batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan dan
evaluasi secara holistik terhadap setiap dampak penting hipotetik yang akan
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pelingkupan pada Formulir KA.
Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk
melakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencana
usaha dan/atau kegiatan dibandingkan dengan perubahan rona lingkungan
dengan adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.
2. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan beserta alternatifnya
Deskripsi Rencana Kegiatan merupakan salah satu input utama yang perlu
disiapkan sebelum proses pelingkupan dimulai. Pada dasarnya, rencana
kegiatan adalah objek yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap
lingkungan sekitarnya. Jenis atau skala rencana kegiatan tersebut
menyebabkan kegiatan itu masuk dalam daftar wajib Amdal sehingga harus
dikaji dampaknya terhadap lingkungan.
Tujuan langkah ini adalah untuk mengidentifikasi komponen kegiatan yang
mungkin menjadi sumber dampak. Pada langkah ini, penyusun Amdal harus
dapat mengenal seluruh komponen kegiatan dan mengidentifikasi setiap
komponen atau aktivitas yang mungkin akan menimbulkan buangan atau,
karena keberadaannya, akan mengubah bentuk atau fungsi lingkungan
sekitar. Komponen kegiatan yang mungkin menyebabkan dampak menjadi titik
tolak proses pelingkupan. Dengan mengetahui karakteristik sumber dampak,
interaksinya dengan komponen lingkungan sekitar dapat dikenali pula.
Identifikasi sumber dampak ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal
berikut.
• Bentuk dan karakteristik komponen kegiatan tersebut (aktivitas, fasilitas
atau sarana tertentu).
• Tahap-tahap di mana kegiatan itu akan mengeluarkan buangan atau
menimbulkan perubahan dalam lingkungan. Lazimnya suatu rencana
kegiatan yang terbagi menjadi tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi,
dan pasca-operasi, masing-masing tahap mempunyai sumber-sumber
dampak yang perlu dicermati.
• Letak komponen kegiatan tersebut (di dalam tapak proyek)
Berikut ini langkah langkah dalam menyampaikan deskripsi rencana usaha
dan/atau kegiatan:
1. Sampaikan secara jelas apa saja rencana kegiatan yang nanti akan
dilakukan agar rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat
terlaksana dengan baik
 Di tahap pra konstruksi apa yang akan dilakukan, misalnya
akan ada sosialisasi dan pembebasan lahan;
 Di tahap konstruksi akan dibangun apa saja dan bagaimana
agar konstruksi itu dapat berjalan
 Di tahap operasi, apa saja yang akan dilakukan
 Apakah ada tahap pasca operasi seperti misalnya apakah ada
pemutusan hubungan kerja
2. Mengingat bahwa dalam kegiatan rencana usaha dan/atau kegiatan
akan juga menggunakan lahan, harus disampaikan dengan baik
berapa luas lahan yang akan digunakan dan berapa luas lahan yang
akan dibebaskan serta jenis lahan yang dibebaskan, hal ini perlu
dipetakan dengan baik, semakin rinci dan semakin banyak dipetakan,
akan mempermudah proses pelingkupan;
3. Dalam deskripsi kegiatan, juga sebaiknya disampaikan, apa saja
kegiatan sekitar yang ada disekitar tapak proyek, apakah dengan
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dengan kegiatan lainnya seperti crossing dengan sungai, jalan, rel
kereta api, permukiman atau kegiatan lainnya, untuk bagian ini
sebaiknya dapat dipetakan di titik mana saja itu akan terjadi;
4. Deskripsikan dengan baik sumber daya yang akan digunakan,
misalnya bila menggunakan air, sumber air berasal darimana, limbah
domestik dari pemakaian air bersih akan dibuang kemana, dan
apakah ada limbah lain seperti sampah dan limbah B3 yang
dihasilkan;
5. Deskripsikan juga dengan baik apakah ada pengelolaan lingkungan
hidup awal yang akan dilakukan yang menjadi bagian rencana
kegiatan, misalnya bila ada sampah akan disedikan trmpat
pembuangan sampah, atau untuk limbah domestic akan disediakan
IPAL portable untuk mengelola air limbah yang digunakan;
Selain hal hal tersebut, maka penting juga disampaikan informasi lain yang
relevan terkait dengan deskripsi kegiatan yang akan dipakai untuk melakukan
pelingkupan. Mohon diingat informasi tersebut adalah informasi lain yang
relevan terkait dengan deskripsi kegiatan yang akan dipakai untuk
melakukan pelingkupan misalnya terkait kesesuaian tata ruang, kesesuaian
dengan PIPPIB atau informasi lain yang sangat diperlukan dalam pelingkupan.
Bila ada informasi lain yang tidak akan terpakai, maka tidak perlu
disampaikan.
3. Deskripsi rinci rona lingkungan hidup rinci (environmental setting)
Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal fokus berisi uraian mengenai rona
lingkungan hidup (environmental setting) secara rinci dan mendalam di lokasi
rencana usaha dan/atau kegiatan yang relevan dengan dasar alasan
penetapan DPH (yang telah ditetapkan). Deskripsi dimaksud fokus hingga
tingkat parameter lingkungan yang memiliki nilai penting ekologis dan
ekonomis dan perlu mendapat perhatian serta mepunyai nilai penting dalam
proses pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan.
Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal sebagaimana dimaksud,
mencakup:
1) Komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting akibat
rencana usaha dan/atau kegiatan (komponen/features lingkungan yang
ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisi
lingkungannya), yang memuat antara lain:
a. komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air
permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, getaran, kebauan
dan lain sebagainya;
b. komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem,
keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan
lain sebagainya;
c. komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, tingkat
pendidikan, demografi, pola pemanfaatan lahan, mata pencaharian,
budaya setempat, relasi social dan masyarakat rentan, situs arkeologi,
situs budaya dan lain sebagainya;
d. komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat
kesehatan masyarakat.
2) Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkannya
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gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain (yang sudah ada di sekitar
lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan) yang memanfaatkan sumber
daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat. Memperoleh
informasi tentang kegiatan lain di sekitar lokasi menjadi sangat penting
jika lokasi rencana kegiatan berada di daerah yang sudah berkembang
(padat penduduk dan/ atau padat dengan kegiatan pembangunan, seperti
industri, infrastruktur, dan sebagainya) atau yang sedang berkembang
pesat (dan diantisipasi banyak proyek pembangunan baru). Hal ini
disebabkan karena di daerah yang sudah atau sedang berkembang dapat
diperkirakan bahwa lingkungan hidup sekitar sudah dipengaruhi oleh
kegiatan-kegiatan lain tersebut. Akibatnya, rencana kegiatan yang
diajukan dalam AMDAL harus ditinjau dalam konteks ini.
Rona rinci lingkungan hidup awal rinci dan mendalam pada dasarnya
menguraikan:
a. kondisi kuantitatif dan kualitatif berbagai kondisi lingkungan yang ada di
dalam batas wilayah studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup
(amdal) yang relevan dengan alasan mendasar penetapan DPH dengan
fokus hingga tingkat parameter lingkungan (perlu mendapat perhatian
serta penting sebagai dasar pengambilan keputusan kelayakan
lingkungan) yang telah disetujui dan temuan lapangan ketika observasi.
b. uraian rona rinci lingkungan hidup awal menggunakan data runtun
waktu (time series) berupa data sekunder dan/atau primer sesuai dengan
kebutuhan analisis data dan ketersediaan data yang akan digunakan
sebagai dasar untuk melakukan prakiraan dampak dan proses
pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang telah
ditetapkan,
c.
rona lingkungan hidup awal perlu dilengkapi dengan peta yang sesuai
dengan kaidah kartografi,
d. dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian rona
lingkungan hidup awal rinci tersebut dilakukan untuk masing-masing
alternatif lokasi tersebut.
Rona Lingkungan Hidup merupakan input lain yang perlu disiapkan sebelum
proses pelingkupan dimulai. Pada dasarnya, rona lingkungan hidup adalah
objek yang diperkirakan akan mengalami perubahan lingkungan akibat
rencana kegiatan.
Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi komponen lingkungan hidup
yang berpotensi terkena dampak akibat rencana kegiatan. Pada tahap ini,
Penyusun Amdal harus dapat mengenal, secara garis besar, karakteristik
lingkungan hidup yang ada di dan sekitar lokasi yang dipilih untuk rencana
kegiatan. Setiap lokasi mempunyai karakteristik yang unik. Oleh karena itu,
sangat penting untuk memahami bagaimana komponen lingkungan di lokasi
kegiatan akan berinteraksi dengan kegiatan yang akan dibangun atau
dilakukan.
Komponen lingkungan hidup untuk kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang
berpotensi menjadi penerima dampak dapat terdiri dari:
•
•
•

komponen geofisik-kimia, yang meliputi air permukaan dan
kebisingan, udara, lahan, dan lain sebagainya;
komponen biologis, yang meliputi flora dan fauna;
komponen sosial ekonomi dan sosial budaya, yang meliputi
ketenagakerjaan, perekonomian lokal, demografi, hubungan sosial,
pola hidup, dan sebagainya; dan
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komponen kesehatan masyarakat, yang meliputi prevalensi
penyakit, perubahan tingkat kesehatan masyarakat, dan
sebagainya.
Pada tahap ini, informasi yang diperlukan tentang komponen lingkungan
sekitar harus dapat menggambarkan kondisi lingkungan secara umum.
Sumber-sumber informasi yang digunakan untuk mengenal lokasi adalah
sebagai berikut.
•

Informasi sekunder, termasuk dari laporan, peta, data Pemerintah
Daerah, informasi tentang peruntukan lahan (RTRW daerah),
makalah, kliping koran atau majalah, dan sebagainya.
•
Tinjauan lapangan singkat yang dilakukan oleh tim Pelaksana
Kajian untuk sekilas mengenal wilayah yang akan menjadi lokasi
kegiatan.
Hasil konsultasi masyarakat yang dilakukan untuk memperoleh masukan dan
informasi dari masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak atau
peduli terhadap kondisi lingkungan (lihat Boks Keterlibatan Masyarakat).
4. hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;
Pelaksanaan keterlibatan masyarakat yang dilakukan melalui pengumuman
dan konsultasi publik dalam proses amdal merupakan bagian proses
pelingkupan dilakukan berdasarkan prinsip dasar pemberian informasi yang
transparan dan lengkap, kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat,
penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, serta koordinasi,
komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.
Hal-hal yang wajib dipenuhi dalam keterlibatan masyarakat, yaitu:
a.
b.
c.
d.

Prosedur pelibatan masyarakat dalam proses Amdal harus mengacu pada
peraturan perundang-undangan.
Hasil pelibatan masyarakat berupa saran, pendapat dan tanggapan yang
diterima dari masyarakat diolah sebelum digunakan sebagai input proses
pelingkupan.
Bukti pengumuman dan hasil pelaksanaan konsultasi publik harus
dilampirkan.
Konsultasi publik dapat dilakukan sebelum, bersamaan atau setelah
pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan serta dilakukan sebelum
penyusunan dokumen KA.

kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam
penyusunan dokumen amdal mencakup: (a) masyarakat terkena dampak yang
berada di wilayah studi, (b) masyarakat pemerhati lingkungan dan lembaga
swadaya masyarakat pendamping yang berada di wilayah studi dan ikut
mendampingi dan/atau membina masyarakat di wilayah studi.
Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang berada dalam batas
wilayah studi amdal (yang menjadi batas sosial) yang akan merasakan dampak
dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang
akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.
masyarakat pemerhati lingkungan dan
lembaga swadaya masyarakat
pendamping yang berada di wilayah studi dan ikut mendampingi dan/atau
membina masyarakat di wilayah studi adalah kelompok masyarakat yang
mempunyai perhatian terhadap masyarakat di wilayah studi, mempunyai
perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun
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masyarakat terkena dampak atau ikut membina masyarakat di wilayah studi.
Secara rinci, informasi yang harus dijelaskan antara lain hal kunci (keypoints)
yang harus jadi perhatian bagi pengambil keputusan, yaitu informasi apa yang
dibutuhkan oleh pengambil keputusan terkait dengan hasil pelibatan
masyarakat.
Pada intinya, upaya melibatkan masyarakat dalam Amdal diharapkan
mencakup:
a. pengumuman di media massa untuk mengundang tanggapan masyarakat;
b. konsultasi masyarakat pada tahap penyusunan Formulir Kerangka
Acuan; dan
c.
keikutsertaan wakil masyarakat dalam proses Uji Kelayakan.
Pada tahap ini, keterlibatan masyarakat yang disyaratkan adalah
pengumuman dan konsultasi masyarakat. Masukan dan tanggapan dari
masyarakat harus dipakai dalam proses menentukan lingkup kajian ANDAL.
Secara lebih spesifik, dalam proses menentukan lingkup ANDAL, masukan dan
tanggapan masyarakat dipakai untuk:
a. menambahkan atau mengklarifikasi informasi tentang komponen
lingkungan hidup (penerima dampak).
b. mengidentifikasi calon (dugaan) dampak potensial; dan
c.
menambahkan kriteria pemilihan dampak penting yang perlu dikaji.
Masukan atau tanggapan yang diterima dari masyarakat harus diolah sebelum
dipakai. Ini disebabkan karena masukan atau tanggapan tersebut mungkin
jumlahnya banyak dan beragam jenisnya. Jenis-jenis masukan/tanggapan
yang diterima antara lain:
a. informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar (‖ada hutan
bakau‖ atau ‖banyak pabrik buang ke sungai X‖);
b. kekhawatiran tentang perubahan lingkungan yang mungkin terjadi
(‖jangan sampai kita kekurangan air‖ atau ‖tidak senang adanya tenaga
kerja dari luar‖); dan
c.
harapan tentang perbaikan lingkungan atau kesejahteraan akibat adanya
rencana kegiatan (‖minta disediakan air bersih‖ atau ‖minta pemuda
setempat diperkerjakan‖).
Perlakuan terhadap jenis masukan/tanggapan tersebut harus berbeda untuk
mengoptimalkan manfaatnya untuk proses pelingkupan.
Perlakuannya antara lain sebagai berikut.
• Informasi deskriptif dapat langsung dipakai untuk mengisi checklist
atau matriks. Namun, ada baiknya informasi ini dicocokkan dahulu
dengan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh tim Pelaksana
Kajian.
• Kekhawatiran dan harapan harus diterjemahkan dahulu oleh tim
(sebaiknya oleh ahli sosial) agar akar permasalahan dapat diketahui.
Misalnya, masyarakat menyampaikan harapan agar rencana kegiatan
dapat memperkerjakan tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya. Hal
ini sebaiknya ditelusuri kembali dasarnya. Oleh ahli sosial, harapan
ini dapat diterjemahkan sebagai langkanya kesempatan kerja formal
dan menurunnya produktivitas sektor pertanian. Sehingga, pada
daftar dampak potensial di bidang sosial-ekonomi, dapat ditambahkan
isu pola mata pencarian dan kesempatan kerja. Sejalan dengan itu,
kekhawatiran warga bahwa ‖air sumur tidak dapat digunakan lagi‖
dapat diterjemahkan sebagai ―sudah terjadi penurunan kualitas
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dampak potensial akan mencakup komponen lingkungan air bawahtanah (kualitas dan kuantitas). Bahkan penolakan terhadap rencana
kegiatan juga harus diterjemahkan dan dicari pangkal dari penolakan
tersebut. Jika ditelusuri, penolakan dapat bersumber pada
kekhawatiran tentang suatu dampak.
• Kekhawatiran dan harapan juga dapat digunakan sebagai kriteria
pemilihan dampak yang perlu dikaji dalam ANDAL.
5. Penentuan final dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji, batas
wilayah studi dan batas waktu kajian;
Setelah mengidentifikasi semua dampak yang berpotensi terjadi maka langkah
berikutnya adalah melakukan seleksi untuk membedakan mana yang perlu
dikaji dalam ANDAL dan mana yang tidak, inilah esensi dari langkah yang
disebut sebagai ―penentuan final DPH‖. Perlu diingat bahwa dalam ANDAL,
dugaan dampak akan dikaji secara mendalam dengan cara mengumpulkan
dan menganalisis data primer serta melakukan evaluasi terhadap dampak
yang terjadi. Dengan demikian, hipotesa yang terbentuk pada tahap
pelingkupan akan terbukti benar atau salah.
Proses evaluasi dampak potensial ini merupakan proses memilah-milah
dugaan dampak yang sudah masuk dalam daftar dampak potensial. Cara
melakukan pemilahan ini banyak ragamnya. Menentukan cara (atau metode)
pemilahan sangat tergantung dari para Penyusun Amdal. Banyak ahli AMDAL
berpengalaman yang melakukan proses ini dengan mengandalkan professional
judgement yang terbentuk setelah bertahun-tahun melakukan analisis serupa.
Namun, dalam pedoman ini akan dijelaskan suatu pendekatan bertahap.
Apapun metode yang dipakai untuk menentukan dampak yang akan dikaji
dalam ANDAL, yang paling penting adalah bahwa dalam dokumen KA-ANDAL,
dicantumkan penjelasan tentang kriteria yang dipakai untuk memilih serta
alasan suatu dampak dianggap penting atau tidak. Dengan demikian, proses
evaluasi dampak potensial dapat dipertahankan secara ilmiah. Penjelasan ini
nantinya juga akan bermanfaat bagi pihak penilai dokumen KA-ANDAL serta
untuk tim pelaksana kajian ANDAL yang harus memahami betul hipotesa yang
dipakai untuk merancang kajian ANDAL
DPH atau Dampak Penting Hipotetik secara sederhana didefinisikan sebagai Dampak Lingkungan yang
perlu dikaji secara mendalam di dalam Andal karena merupakan isu yang sangat berpengaruh pada
keputusan kelayakan lingkungan hidup

Berdasarkan definisi sederhana di atas, ada 2 indikator suatu dampak
dijadikan DPH yaitu:
1. Dampak lingkungan tersebut dipandang perlu dikaji secara
mendalam;
2. Karena dampak tersebut berpengaruh pada keputusan kelayakan
lingkungan hidup
Bagaimana menentukan DPH untuk suatu kegiatan usaha dan/atau kegiatan?
Apakah ada kriteria khusus? Apakah harus menggunakan kriteria dalam
Permen LHK atau boleh menggunakan standar lain. Secara sederhana,
penentuan DPH dapat menggunakan berbagai macam kriteria, namun kriteria
yang digunakan tersebut haruslah berlandaskan 4 hal sebagai berikut:
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menyebabkan dampak tersebut dan apakah ada rencana pengelolaan
lingkungan awal yang menjadi bagian rencana usaha dan kegiatan
tersebut untuk menanggulangi dampa ;
2. Kondisi rona lingkungan yang ada sekarang, apakah masih dapat
mendukung usaha dan/atau kegiatan tersebut atau tidak;
3. Pengaruh usaha dan/atau kegiatan terhadap kondisi kegiatan lain di
sekitar lokasi rencana kegiatan atau sebaliknya;
4. Adakah perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau
kegiatan baik harapan, persetujuan ataupun penolakan terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan.
Kriteria seperti berikut ini:
1. Apakah beban terhadap komponen lingkungan tertentu sudah tinggi?
Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data sekunder dan kunjungan
lapangan.
2. Apakah komponen lingkungan tersebut memegang peranan penting
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar (nilai sosial dan
ekonomi) dan terhadap komponen lingkungan lainnya (nilai ekologis)
(sehingga perubahan besar pada kondisi komponen lingkungan tersebut
akan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat dan keutuhan
ekosistem)? Hal ini dapat dilihat dari hasil kunjungan lapangan.
3. Apakah ada kekhawatiran masyarakat yang tinggi tentang komponen
lingkungan tersebut? Hal ini dapat dilihat dari terjemahan hasil
konsultasi masyarakat.
4. Apakah ada aturan atau kebijakan yang akan dilanggar dan atau
dilampaui oleh dampak tersebut? Hal ini dapat dijawab dengan
mempelajari peraturan-peraturan yang menetapkan baku mutu
lingkungan, baku mutu emisi/ limbah, tata-ruang, dan sebagainya.
Pada dasarnya juga sama dan dapat digunakan untuk menentukan DPH,
selama dalam menggunakan kriteria tersebut didasarkan atas data dan
informasi yang jelas
Contoh Penjelasan Penggunaan Kriteria
NO
KRITERIA
CONTOH PENJELASAN PENGGUNAAN
KRITERIA
1
Seberapa besar rencana Jelaskan berapa besar kegiatan yang akan
usaha dan/atau kegiatan menimbulkan dampak tersebut, misalnya
yang
menyebabkan saat mengevaluasi Dampak Potensial
dampak
tersebut
dan Penurunan Kualitas akibat pembebersihan
apakah
ada
rencana lahan, sampaikan dalam table evaluasi
pengelolaan
lingkungan berapa luas lahan yang akan dibersihkan
awal yang menjadi bagian tersebut dan akibat pembersihan lahan
rencana
usaha
dan dengan luas tersebut apakah signifikan
kegiatan tersebut untuk menurunkan kualitas udara. Bila iya, maka
menanggulangi dampa ;
berpotensi menjadi DPH
2
Kondisi rona lingkungan Sampaikan kondisi komponen lingkungan
yang
ada
sekarang, yang terkena dampak tersebut, sebaiknya
apakah
masih
dapat kondisi
lingkungan
itu
disampaikan
mendukung
usaha spesifik, jelas dan tidak umum, sebagai
dan/atau
kegiatan contoh,
Bila
melakukan
Evaluasi
tersebut atau tidak;
penurunan kualitas air permukaan akibat
konstruksi
tower,
transmisi
listrik,
sampaikan kondisi/nilai parameter yang
akan terkena dampak, misalnya parameter
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KRITERIA

3

Pengaruh usaha dan/atau
kegiatan terhadap kondisi
kegiatan lain di sekitar
lokasi rencana kegiatan
atau sebaliknya;

4

Adakah
perhatian
masyarakat
terhadap
rencana usaha dan/atau
kegiatan baik harapan,
persetujuan
ataupun
penolakan
terhadap
rencana usaha dan/atau
kegiatan.

CONTOH PENJELASAN PENGGUNAAN
KRITERIA
TSS, bila kondisi nilai TSS sudah
mendekati/melebihi baku mutu, maka
dampak potensial tersebut berpotensi
menjadi DPH
Sampaikan
apakah
akibat
kegiatan
pembangunan tower misalnya terdapat
kegiatan sekitar yang terpengaruh atau
mempengaruhi kegiatan, misalnya pada
saat mengevaluasi perubahan persepsi
masyarakat, apakah berpotensi menjadi
DPH, karena ada kegiatan masyarakat yang
terpengaruh, bila iya, maka dampak
potensial tersebut, berpotensi menjadi DPH
Kriteria ini dipakai, biasanya untuk
dampak potensial yang berhubungan
dengan
kondisi
social
budaya
dan
kesehatan
masyarakat.
Misalnya
peningkatan kesempatan kerja pada saat
konstuksi tower dapat menjadi DPH, bila
memang berdasarkan hasil konsultasi
publik terdapat harapan untuk menjadi
tenaga kerja kegiatan usaha dan/atau
kegiatan

DPH yang telah dirumuskan ditabulasikan dalam bentuk daftar kesimpulan
DPH akibat rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji dalam ANDAL
sesuai hasil pelingkupan, dan dampak-dampak potensial yang tidak dikaji
lebih lanjut, juga harus dijelaskan alasan-alasannya dengan dasar
argumentasi yang kuat mengapa dampak potensial tersebut tidak dikaji lebih
lanjut.
Batas Wilayah Studi
Setelah mengidentifikasi DPH, maka langkah berikutnya adalah menentukan
batas wilayah studi. Batas wilayah studi dibentuk dari empat unsur yang
berhubungan dengan dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu:
a. batas proyek, yaitu lokasi dimana seluruh komponen rencana kegiatan
akan dilakukan, terutama komponen kegiatan yang menjadi sumber
dampak. Batas proyek ditetapkan berdasarkan batas kepemilikan lahan
(property right) yang dimiliki oleh pemrakarsa, untuk kegiatan usaha
dan/atau kegiatan, maka batas proyek adalah jalur usaha dan/atau
kegiatan itu sendiri;
b. batas ekologis, yaitu wilayah terjadinya sebaran dampak-dampak yang
akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing. Batas ekologis
akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data rona lingkungan
awal dan analisis persebaran dampak. Penentuan batas ekologis sedikit
lebih rumit, karena harus mempertimbangkan setiap komponen
lingkungan biogeofisik-kimia yang terkena dampak (dari daftar dampak
pen-ting hipotetik). Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya
dapat di-plotkan pada peta sehingga batas ekologis memiliki beberapa garis
batas, sesuai dengan jumah dampak penting hipotetik. Untuk kegiatan
usaha dan/atau kegiatan, maka batas ekologinya didapat dari 2 media
lingkungan yaitu media air yang berisi titik titik sungai yang terkena
dampak akibat pembangunan tower dan media udara yang berasal dari
aktifitas mobilisasi tower ke lokasi kegiatan. Oleh karena itu batas ekologi
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usaha dan/atau kegiatan, bias jadi, batas ekologi hanya terjadi di segmen
segmen tertentu di sepanjang jalur transmisi tersebut;
c. batas sosial, yaitu ruang di mana masyarakat, yang terkena dampak
limbah, emisi atau kerusakan lingkungan, tinggal atau melakukan
kegiatan. Batas sosial untuk kegiatan usaha dan/atau kegiatan dapat
berada disepanjang jalur transmisi atau berada di segmen segmen tertentu.
Batas sosial kegiatan usaha dan/atau kegiatan dapat diperoleh dengan
memperhatikan lokasi-lokasi pemukiman (desa, kampung, dan
sebagainya) dan lokasi-lokasi kegiatan masyarakat (ladang, kebun,
sawah, fasilitas umum/sosial) di mana diperkirakan pengaruh dampak
akan terasa (batas ekologis masing-masing komponen lingkungan terkena
dampak). Misalnya, batas sosial terkait penurunan kualitas air permukaan
harus ditentukan dengan mengidentifikasi pemukiman yang terletak di
daerah hilir sungai (terkena sebaran limbah) di mana warganya
menggunakan air sungai untuk berbagai keperluan. Seluruh pemukiman
dan lokasi kegiatan masyarakat yang teridentifikasi kemudian di-plotkan
pada peta sehingga garis batas luar dapat digambar pada peta.
d. batas administratif, yaitu wilayah administratif (desa, kelurahan,
kecamatan, kabupaten) yang wilayahnya tercakup dalam salah-satu unsur
diatas. Batas administratif sebenarnya diperlukan untuk mengarahkan
Pelaksana Kajian ke lembaga pemerintah daerah yang relevan, baik untuk
koordinasi administratif (misalnya peniliaian AMDAL dan pelaksanaan
konsultasi masyarakat), pengumpulan data tentang kondisi rona
lingkungan awal, kegiatan di sekitar lokasi kegiatan, dan sebagainya.
Masing-masing batas di-plotkan pada peta yang kemudian ditumpangkan
satu-sama lain (overlay) sehingga dapat ditarik garis luar gabungan keempat
batas tersebut. Garis luar gabungan itu yang disebut sebagai ’batas wilayah
studi’.
Batas Waktu Kajian
Batas waktu kajian Andal adalah perkiraan waktu yang digunakan untuk
melakukan prakiraan dampak, yang dimana batas waktu kajian tersebut
digunakan sebagai tolak ukur waktu untuk menghitung besaran dampak.
Batas waktu kajian dapat dianologikan sebagai aktu di saat besaran dampak
lingkungan itu terjadi secara maksimal/optimum, karena penggunaannya
sebagai tolak ukur waktu untuk menghitung besaran dampak, maka
penentuan batas waktu kajian antara suatu tahap kegiatan akan berbeda beda
dan tidak mesti sepanjang konstruksi atau operasional kegiatan tersebut.
Penentuan Batas Waktu kajian ini juga sangat berhubungan dengan data rona
lingkungan yang telah memiliki, semakin detail dan lengkap data lingkungan
yang dimiliki, maka batas waktu kajian nya akan semkin mudah ditentukan.
6. prakiraan dampak penting dan penentuan sifat penting dampak;
Kajian prakiraan dampak pada dasarnya adalah melakukan prakiraan besaran
dampak penting (dengan dan tanpa proyek) dan menentukan sifat penting
dampak terhadap DPH yang telah ditetapkan.
Analisis prakiraan dampak penting pada dasarnya menghasilkan informasi
mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting
hipotetik (DPH) yang dikaji.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan prakiraan dampak
penting, adalah:
 Besaran dampak penting dengan proyek diprakirakan sesuai dengan
metode ilmiah yang telah ditetapkan untuk setiap DPH.
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Perbedaan besaran dampak penting tanpa proyek dan dengan proyek
dalam batas waktu tertentu dihitung sesuai kaidah ilmiah.
Kriteria/ukuran dampak penting ditetapkan sesuai dengan ketentuan, dan
setiap DPH beserta besaran dampaknya ditentukan sifat penting
dampaknya berdasarkan kriteria/ukuran dampak penting.
Perhitungan dan analisis prakiraan dampak penting hipotetik tersebut
menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dalam Formlir
KA. Metode prakiraan dampak penting menggunakan metode-metode
ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai
literature yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode prakiraan dampak
penting dalam Amdal.
Dalam menguraikan prakiraan dampak penting tersebut juga hendaknya
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Penggunaan data runtun waktu (time series) yang menunjukkan
perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu.
b. Prakiraan dampak dilakukan secara cermat mengenai besaran
dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya,
tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi,
konstruksi, operasi, dan pascaoperasi usaha dan/atau kegiatansesuai
dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatannya. Tidak semua jenis
rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki seluruh tahapan tersebut.
c.
Telaahan dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara
kondisi kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan dengan adanya
usaha dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang
diprakirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan dalam batas
waktu yang telah ditetapkan, dengan menggunakan metode prakiraan
dampak.
d. Dalam melakukan telaahan tersebut perlu diperhatikan dampak yang
bersifat langsung dan/atau tidak langsung. Dampak langsung adalah
dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha
dan/atau kegiatan, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak
yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan
hidup dan/atau usaha atau kegiatan primer oleh adanya rencana
usaha dan/atau kegiatan. Dalam kaitan ini maka perlu diperhatikan
mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan
hidup, antara lain sebagai berikut:
1) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung
pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan
masyarakat;
2) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung
pada komponen geofisik-kimia-biologi;
3) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung
pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan
masyarakat, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan
berturut-turut terhadap komponen geofisik-kimia dan biologi;
4) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung
pada komponen geofisik-kimia-biologi, kemudian menimbulkan
rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen
biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;
5) dampak penting berlangsung saling berantai di antara komponen
sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat dan geofisikkimia dan biologi itu sendiri;
6) dampak penting pada huruf a sampai dengan huruf e yang telah
diutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana
usaha dan/atau kegiatan.
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f.

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada pada tahap
pemilihan alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan
(misalnya: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas,
spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata letak
bangunan, waktu dan durasi operasi, dan/atau bentuk alternatif
lainnya), maka telaahan sebagaimana tersebut dilakukan untuk
masing-masing alternatif.
Proses analisis prakiraan dampak penting dilakukan dengan
menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional
dan/atau internasional di berbagai literatur. Dalam melakukan
analisis prakiraan besaran dampak penting tersebut sebaiknya
digunakan metode-metode formal secara matematis, terutama untuk
dampak-dampak penting hipotetik yang dapat dikuantifikasikan.
Penggunaan metode non formal hanya dilakukan bilamana dalam
melakukan analisis tersebut tidak tersedia formulaformula matematis
atau hanya dapat didekati dengan metode non formal.

Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara,
rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam
prakiraan dampak, dapat dilampirkan sebagai bukti.
Prakiraan dampak dalam ANDAL harus dilakukan berdasarkan dampak
penting hipotetik yang sudah disepakati sebelumnya oleh Tim Uji Kelayakan
Lingkungan HidupL (lihat bahasan mengenai Dampak Penting Hipotetik).
Artinya, dugaan-dugaan dampak penting dari emisi polutan harus terlebih
dahulu dimiliki sebelum dampak kualitas udara dapat dilakukan, baik itu
dugaan dampak di tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, maupun pascaoperasi. Tanpa adanya dugaan dampak penting itu, proses prakiraan dampak
dikhawatirkan akan berlangsung tanpa sasaran yang jelas.
Proses prakiraan dampak dilakukan dalam lingkup wilayah studi dan lingkup
waktu kajian tertentu. Selain untuk memperjelas sasaran prakiraan dampak,
pembatasan ini dilakukan guna mengefisienkan proses ANDAL. Penentuan
dampak penting hipotetik serta lingkup wilayah dan waktu kajian merupakan
output dari salah satu langkah kerja AMDAL yang disebut pelingkupan
(scoping).
Output dari perkiraan besaran dampak adalah konfirmasi perubahan yang
terjadi kepada komponen lingkungan. Sebagai contoh: bila peningkatan debu
menjadi DPH, maka dalam perkiraan besaran dampak, dikonfirmasi
peningkatan debu yang dihasilkan akibat adanya pembangunan suatu usaha
dan/atau kegiatan. Secara sederhana gambaran perkiraan besaran dampak
digambarkan dengan gambar berikut:
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Berdasarkan gambar di atas untuk menghitung besaran dampak secara
sederhana dinyatakan sebagai:
Besaran Dampak = Nilai Kualitas Lingkungan Dengan Proyek - Nilai Kualitas
Lingkungan Tanpa Proyek
7. evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;
Dalam bagian ini, pada dasarnya penyusun dokumen Amdal menguraikan
hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting
hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha
dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup.
Dalam melakukan evaluasi secara holistik terhadap DPH tersebut, penyusun
dokumen Amdal menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum
dalam kerangka acuan. Metode evaluasi dampak tersebut menggunakan
metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di
berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi dampak
penting dalam Amdal.
Dalam hal kajian Andal memberikan beberapa alternatif komponen rencana
usaha dan/atau kegiatan (misal: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat
produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tata
letak bangunan, waktu dan durasi operasi), maka dalam bagian ini, penyusun
dokumen Amdal sudah dapat menguraikan dan memberikan rekomendasi
pilihan alternatif terbaik serta dasar pertimbangan pemilihan alternatif terbaik
tersebut.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi secara holistik terhadap
dampak lingkungan adalah:
a. evaluasi menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam
Formulir KA, dan metode tersebut menggunakan metode-metode ilmiah
yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur
yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi dampak penting dalam
Amdal.
b. Berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak penting
hipotetik (DPH) tersebut dapat diperoleh informasi antara lain sebagai
berikut:
 Bentuk
hubungan
keterkaitan
dan
interaksi
DPHbeserta
karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi
dan intensitas dampak, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk
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menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yang telah
berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama.
Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling
banyak menimbulkan dampak lingkungan.
Area-area yang perlu mendapat perhatian penting (area of concerns)
beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau bahkan international
lintas batas negara), antara lain sebagai contoh seperti:
1) area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligusdan
banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat;
2) area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena
berbagai dampak lingkungan; dan/atau
3) kombinasi dari area sebagaimana dimaksud di atas atau lainnya.

c. Berdasarkan informasi hasil telaahan seperti di atas, selanjutnya dilakukan
telahaan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin
dilakukan, ditinjau dari ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (best
available technology), kemampuan pemrakarsa untuk melakukan opsi
pengelolaan terbaik (best achievable technology) dan relevansi opsi
pengelolaan yang tersedia dengan kondisi lokal.
Dari hasil telaahan ini, dapat dirumuskan arahan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL
yang lebih detail/rinci dan operasional.
a. Arahan pengelolaan dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang
menimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyak
memberikan dampak turunan (dampak yang bersifat strategis) maupun
komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan.
Arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang
relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penaatan
(compliance), kecenderungan (trendline) dan tingkat kritis (critical level) dari
suatu pengelolaan lingkungan hidup.
b. Berdasarkan informasi tersebut di atas (hasil telahaan keterkaitan dan
interaksi dampak lingkungan/dampak penting hipotetik, alternative
terbaik,
arahan
pengelolaan
dan
pemantauan
lingkungan),
pemrakarsa/penyusun Amdal dapat menyimpulkan atau memberikan
pernyataan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau
kegiatan yang dikaji, dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan antara
lain sebagai berikut:





Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
Kepentingan pertahanan keamanan.
Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak
dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan
kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi,
dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan.

c. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai
sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga
diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang
bersifat negative.
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dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari
Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakandengan pendekatan teknologi,
sosial, dan kelembagaan.
e. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau
pandangan masyarakat (emic view).
f. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau
mengganggu entitas ekologis yang merupakan:




entitas dan/atau spesies kunci (key species);
memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau
 memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).

g. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha
dan/atau kegiatan.
h. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari
lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dimaksud.
i. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara,
rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam
evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, dapat dilampirkan
sebagai bukti.
j. Kesimpulan kelayakan lingkungan hidup yang diuraikan oleh penyusun
dokumen amdal ini yang akan ditelaah atau dinilai oleh Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup. Hasil telahaan ini selanjutnya menjadi masukan atau
bahan pertimbangan bagi Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai
dengan
kewenangannya
untuk
memutuskan
kelayakan
atau
ketidaklayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan.
Uraian proses analisis dampak sebagaimana dijelaskan di atas, dapat pula
ditambahkan dengan tabel ringkasan analisis dampak.
8. daftar pustaka;
Pada bagian daftar pustaka, diuraikan rujukan data dan pernyataanpernyataan penting yang harus ditunjang oleh kepustakaan ilmiah yang
mutakhir serta disajikan dalam suatu daftar pustaka dengan penulisan
yang baku.
9. lampiran.
Pada bagian lampiran, penyusun dokumen Amdal dapat melampirkan halhal sebagai berikut:
a. Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan
Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan.
b. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain
berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan.
c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara,
rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan
dalam prakiraan dampak.
d. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara,
rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan
dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.
e. Data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.
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PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKL-RPL
A. PENJELASAN UMUM
1. Pengertian
Yang dimaksud Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya
disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.
Yang dimaksud dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang
sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RKL adalah
upaya penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha
dan/atau kegiatan.
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RPL adalah
upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari
rencana usaha dan/atau kegiatan.
RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan
memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak terhadap
keseluruhan dampak, bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagai
dampak penting dari hasil proses evaluasi holistic dalam Andal.Sehingga
untuk beberapa dampak yang disimpulkan sebagai bukan dampak penting,
namun tetap memerlukan dan direncanakan untuk dikelola dan dipantau
(dampak lingkungan hidup lainnya), maka tetap perlu disertakan rencana
pengelolaan dan pemantauannya dalam RKL-RPL.
2.

Prinsip dasar penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup,
adalah:
a. Dampak lingkungan yang dikelola ditentukan berdasarkan dampak
penting dan dampak lainnya.
b. Sumber dampak lingkungan ditentukan sesuai jenis dan tahapan
kegiatan.
c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan
sesuai baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan, hasil
kajian dan kriteria lain.
d. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan
pendekatan teknologi, institusi dan/atau social ekonomi.
e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai sifat sebaran
dampak yang akan dikelola.
f.
Periode pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai tahapan
pelaksanaan kegiatan.
g. Institusi
pengelolaan
lingkungan
hidup
ditentukan
sesuai
kewenangan.
h. Jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH) diidentifikasi sesuai ketentuan.
i.
Peta rencana pengelolaan lingkungan hidup dibuat sesuai kaidah
kartografi.

3.

Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup
RKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi
dampak penting lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnya
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sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam
pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain
mencakup kelompok aktivitas sebagai berikut:
a. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau
mencegah dampak negatif lingkungan hidup;
b. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi,
meminimisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul
pada saat usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
c. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak
positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang
lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama
masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.
Untuk menangani dampak penting yang sudah diprediksi dari studi Andal dan
dampak lingkungan hidup lainnya, pengelolaan lingkungan hidup yang
dirumuskan dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan
lingkungan hidup yang selama ini dikenal seperti: teknologi, sosial ekonomi,
maupun institusi.
1. Lingkup rencana pemantauan lingkungan hidup
Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami
fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari
tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat
usaha dan/atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan
regional; tergantung pada skala masalah yang dihadapi.
Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terusmenerus,
sistematis dan terencana.Pemantauan dilakukan terhadap komponen
lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indicator untuk
mengevaluasi penaatan (compliance), kecenderungan (trendline) dan tingkat
kritis (critical level) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan rencana
pemantauan lingkungan dalam Dokumen RKL-RPL, yakni:
a. Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau mencakup
komponen/ parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahan
mendasar, atau terkena dampak penting dan komponen/parameter
lingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan hidup lainnya.
b. Aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan benar dampak
penting yang dinyatakan dalam Andal dan dampak lingkungan hidup
lainnya, dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yang
dirumuskan rencana pengelolaan lingkungan hidup.
c. Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan/atau
terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena
dampak. Dengan memantau kedua hal tersebut sekaligus akan dapat
dinilai/diuji efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang
dijalankan.
d. Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Biaya yang
dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan
pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau
kegiatan.
e. Rencana pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu
dipantau, mencakup:
1)
jenis data yang dikumpulkan;
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3)
4)
f.

lokasi pemantauan;
frekuensi dan jangka waktu pemantauan;
metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen
yang digunakan untuk pengumpulan data);
5)
metode analisis data.
Rencana pemantauan lingkungan perlu memuat tentang kelembagaan
pemantauan lingkungan hidup. Kelembagaan pemantauan lingkungan
hidup yang dimaksud di sini adalah institusi yang bertanggungjawab
sebagai pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan
pengawas kegiatan pemantauan.

B. MUATAN DOKUMEN RKL-RPL
1. Pendahuluan
Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan atau
menguraikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara
umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara
sistematis, singkat dan jelas.
b. Pernyataan kebijakan lingkungan dari pemrakarsa. Uraikan dengan
singkat tentang komitmen pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan
untuk
memenuhi
(melaksanakan)
ketentuan
peraturan
perundangundangan di bidang lingkungan yang relevan, serta
komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk
mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan
yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatannya serta melakukan
pelatihan bagi karyawannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan bentukbentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang
ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimisasi
dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak
positif.
Uraian tersebut dicantumkan secara singkat dan jelas dalam bentuk
matrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap terhadap dampak
yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai
berikut:
a. Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup
lainnya).
b. Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hidup
lainnya).
c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.
d. Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup.
e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup.
f. Periode pengelolaan lingkungan hidup.
g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH).
RKL disusun dalam bentuk matrik, yaitu:
a. Dampak lingkungan yang dikelola
Dalam kolom ini, penyusunan dokumen Amdal menguraikan secara
singkat dan jelas dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat
adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.
b. Sumber dampak
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singkat komponen kegiatan penyebab dampak.
c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan indicator
keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan
untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup.
d. Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat dikategorikan berhasil
dalam hal rencana pengelolaan tersebut dapat mengendalikan
dampaknya sehingga dampak yang timbul dapat dihindari,
diminimasi atau ditanggulangi.
e. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan secara rinci
upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan.
Secara umum, bentuk pengelolaan lingkungan dapat dikategorikan
menjadi tiga kelompok yaitu:
1) Pendekatan teknologi
Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan
untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup
2) Pendekatan sosial ekonomi
Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh
pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui
tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan
bantuan peran pemerintah
3) Pendekatan institusi
Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh
pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak penting
lingkungan hidup.
f. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan rencana
lokasi
kegiatan
pengelolaan
lingkungan
hidup
dengan
memperhatikan sifat persebaran dampakyang dikelola. Lengkapi pula
dengan peta lokasi pengelolaan, sketsa, dan/atau gambar dengan
skala yang memadai. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidahkaidah kartografi.
g. Periode pengelolaan lingkungan hidup
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara
singkat rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan
pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan: sifat
dampak penting dan dampak lingkungan lainnya yang dikelola (lama
berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak).
h. Institusi pengelolaan lingkungan hidup
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal harus mencantumkan
institusi
dan/atau
kelembagaan
yang
akan
berurusan,
berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan
lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap
rencana pengelolaan lingkungan hidup.
Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:
1) Pelaksana pengelolaan lingkungan hidup
Cantumkan institusi pelaksana yang bertanggungjawab dalam
pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan
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pengelolaan lingkungan hidup pemrakarsa menugaskan atau
bekerjasama dengan pihak lain, maka cantumkan pula institusi
dimaksud.
2)

3)

Pengawas pengelolaan lingkungan hidup
Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi
terlaksananya RKL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan
mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang
dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup
Cantumkan instansi-instansi yang akan menerima laporan kegiatan
pengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup
tugas
instansi
yang
bersangkutan,
dan
peraturan
perundangundangan yang berlaku.

3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
Pada bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat
dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matrik atau table untuk
dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel ini berisi pemantauan
terhadap terhadap dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel tersebut
disusun dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:
a. Dampak yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi,
komponen
lingkungan
yang
terkena
dampak,
dan
indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak.
b. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode
pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan
frekuensi pemantauan.
c. Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana
pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan
pemantauan.
RPL disusun dalam bentuk matrik, yaitu:
a. Dampak Lingkungan Yang Dipantau
Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal mencantumkan secara
singkat:
 Jenis dampak lingkungan hidup yang dipantau.
 Indikator/parameter pemantauan.
 Sumber dampak lingkungan.
b. Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup
Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara
singkat
metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter
dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan
lainnya), yang mencakup:
1) Metode pengumpulan dan analisis data
Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses
pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen,
atau formulir isian yang digunakan. Perlu diperhatikan bahwa
metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin
konsisten dengan metode yang digunakan disaat penyusunan
Andal.
2) Lokasi pemantauan lingkungan hidup
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3)

Cantumkan lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta
lokasi pemantauan berskala yang memadai dan menunjukkan
lokasi pemantauan dimaksud. Perlu diperhatikan bahwa lokasi
pemantauan sedapat mungkin konsisten dan representatif
dengan lokasi pengumpulan data disaat penyusunan Andal.
Waktu dan frekuensi pemantauan
Uraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan
berikut dengan frekuensinya per satuan waktu. Jangka waktu
dan
frekuensi
pemantauan
ditetapkan
dengan
mempertimbangkan sifat dampak lingkungan yang dipantau
(instensitas, lama dampak berlangsung, dan sifat kumulatif
dampak).

c. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal mencantumkan institusi
atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan
berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditingkat
nasional maupun daerah pada setiap Rencana Pemantauan
Lingkungan Hidup. Peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pemantauan lingkungan hidup meliputi:
1) Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri
Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2) Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh sektor
terkait.
3) Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah.
4) Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota.
5) Keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan pembentukan
institusi pemantauan lingkungan hidup.
Institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:
 Pelaksana pemantauan lingkungan hidup
Cantumkan institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan
dan sebagai penyandang dana kegiatan pemantauan lingkungan
hidup.
 Pengawas pemantauan lingkungan hidup
Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi
terlaksananya RPL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan
mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang
dan tanggungjawab, serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
 Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup
Cantumkan instansi-instansi yang akan dilapori hasil kegiatan
pemantauan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan
lingkup tugas instansi yang bersangkutan.
4. Pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL
Pernyataan pemrakarsa memuat pernyataan dari pemraksarsa untuk
melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
5. Daftar Pustaka
Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan
dalam penyusunan RKL_RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah,
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tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan
pustaka.
6. Lampiran
Penyusun dokumen Amdal juga dapat melampirkan data dan informasi
lain yang dianggap perlu atau relevan
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CONTOH MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No

Dampak
Lingkunga
n yang
dikelola

Dampak Penting
1.
Peningkat
an debu
akibat
mobilisisa
si usaha
dan/atau
kegiatan

Indikator
keberhasila
Bentuk
Lokasi
Sumber
n
pengelolaan
pengelolaan
Dampak
pengelolaan
lingkungan
lingkungan
lingkungan
hidup
hidup
hidup
Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)
Kegiatan
Konsentrasi a. Melakukan a.
Di
mobilisasi
debu yang
penyirama
dalam
alat dan
timbul tidak
n jalan
tapak
bahan
melebihi
secara
proyek
pada
baku mutu
berkala
yang
tahap
udara
menjadi
b. Memasang
konstruksi ambien
sumber
plat
untuk
pencemar
penghalan
parameter
kualitas
g pada ban
debu
udara,
kendaraan
angkut
b.
Di
jalan
angkut
yang
melalui
permukima
n warga
c.Lokasi rinci
dapat
dilihat pada
peta 2.1

Periode
pengelolaan
lingkungan
hidup

Institusi
pengelolaan
lingkungan
hidup

minimal
sehari dua
kali

a. Instansi
Pelaksana
yaitu PT X
selaku
pemrakar
sa dan
kontrakor
pelaksana
kegiatan
konstruks
i
b. Instansi
Pengawas
yaitu
BLHD
Kabupate
n X,
DInas PU
Kab X,
BLH
Provinsi
Y, DInas
PU Prov Y
c. Instansi
Penerima
Laporan
yaitu
BLHD
Kabupate
n X,
DInas PU
Kab X,
BLH
Provinsi
Y, DInas
PU Prov Y

2.

Peningkat
an laju
sedimenta
si di
waduk

Erosi
tanah
karena
sebab
alamiah
maupun
antropoge
nik pada
area yang
berdekata
n dengan
waduk

Stabilnya
laju
sedimentasi
di area
sekitar
waduk
selama
umur
waduk

a. Menanami
area
sekitar
waduk
dengan
tanaman
penahan
erosi
b. Memberika
n
pemahama
n kepada

a. Di area
sekitar
waduk
dalam
radius 5
km
b. Di batas
sosial
yang
mungkin
memberik
an
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Pelaksana
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penanam
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an dan
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pemberia
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n
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b.
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sosial
erian
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selaku
n
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No

Dampak
Lingkunga
n yang
dikelola

Sumber
Dampak

Indikator
keberhasila
n
pengelolaan
lingkungan
hidup

Bentuk
pengelolaan
lingkungan
hidup

Lokasi
pengelolaan
lingkungan
hidup

penduduk
kontribusi
yang
terhadap
beraktivita
peningkat
s di daerah
an erosi
rawan
antropoge
erosi guna
nik
menguran
c. Di luar
gi kegiatan
batas
yang dapat
sosial
menjadi
yang
sumber
masih
erosi
mungkin
antropogen
memberik
ik
an
kontribusi
terhadap
peningkat
an erosi
antropoge
nik
d. Lokasi
rinci
dapat
dilihat
pada peta
2.1

Periode
pengelolaan
lingkungan
hidup

Institusi
pengelolaan
lingkungan
hidup

dilakukan
sekali
setahun

pemrakar
sa
b. Instansi
pelaksana
pemberia
n
pemaham
an di luar
batas
sosial
yaitu
pemda
kab X
c. Instansi
Pengawas
yaitu
BLHD
Kabupate
n X,
DInas PU
Kab X,
BLH
Provinsi
Y, DInas
PU Prov Y
d. Instansi
Penerima
Laporan
yaitu
BLHD
Kabupate
n X,
DInas PU
Kab X,
BLH
Provinsi
Y, DInas
PU Prov Y

Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola
(pengelolaan lingkungannnya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau
mengacu pada SOP, panduan teknis pemerintah, standar internasional, dll)
1.
Timbulnya Kegiatan
Sampah
a. Mengumpul Di area
Dilakukan
a. Instansi
sampah
akomodasi domestik
kan sampah akomodasi
sehari sekali
Pelaksana
domestic
pekerja
dikelola
domestic
pekerja
yaitu PT X
konstruksi sesuai
dengan
konstruksi
selaku
dengan
dipilah
pemrakars
peraturan
antara
a
perundanga
organic
b. Instansi
n
dengan
Pengawas
anorganik
yaitu
sesuai
BLHD
dengan SOP
Kabupate
perusahaan
n X, BLH
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No

Dampak
Lingkunga
n yang
dikelola

Sumber
Dampak

Indikator
keberhasila
n
pengelolaan
lingkungan
hidup

Bentuk
pengelolaan
lingkungan
hidup

Lokasi
pengelolaan
lingkungan
hidup

Periode
pengelolaan
lingkungan
hidup

Institusi
pengelolaan
lingkungan
hidup

nomor ….

Provinsi Y

b. Bekerjasama
dengan
Dinas
Kebersihan
Kab Y untuk
menyediaka
n jasa
angkutan
sampah
domestic
harian
(diatur
dalam MOU
nomor …
dengan
Dinas
Kebersihan)

c. Instansi
Penerima
Laporan
yaitu
BLHD
Kabupate
n X, BLH
Provinsi
Y,

CONTOH MATRIKS RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No

1

Dampak Lingkungan yang
Dipantau
Jenis
Dampak
yang
Indikator
Timbul
/
(bisa di
Sumber
Paramete
ambien
Dampak
r
dan bisa
di
sumbern
ya)

Bentuk Pemantauan Lingkungan
Hidup

Penurun
an muka
air tanah
(MAT)

Pemantaua
n langsung
pada sumur
pantau
dengan
menggunak
an
piezometer

Kedalam
an/
ketinggia
n MAT

Dewateri
ng dari
tahap
operasio
nal
tambang

Metode
Pengumpul
an &
Analisis
Data

Lokasi
Pantau

Sumur
pantau
A, B, C,
D dan E
yang
berada di
koordina
t …….
Dst

Waktu
&
Frekue
nsi

Satu
bulan
dua
kali

(lokasi
rinci
pada
peta di
lampiran
…..)
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Institusi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Pelaksana

PT XYZ
selaku
pemrakars
a dan
seluruh
kontraktor
penamban
gan

Penga
was

BLHD
kab A,
BLHD
Prov
B,
Dinas
PU
Prov
B,
Dinas
PU
Kab A

Peneri
ma
Lapora
n

BLHD
kab A,
BLHD
Prov B,
Dinas
PU
Prov B,
Dinas
PU
Kab A

- 531 PEDOMAN PENILAIAN ANDAL, RKL-RPL
A. UMUM
Penilaian Andal dan RKL-RPL dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. penerimaan dan penilaian administratif oleh Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup ;
2. penilaian substansi oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
3. penilaian
kelayakan
atau
ketidaklayakan
lingkungan
hidup
berdasarkan Andal dan RKL-RPL; dan
4. penyampaian
rekomendasi
hasil
penilaian
kelayakan
atau
ketidaklayakan lingkungan hidup.
B. PENERIMAAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANDAL, DAN RKL-RPL SECARA
ADMINISTRATIF
1. Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan Formulir KA
yang telah disepakati;
2. Permohonan penilaian Andal, dan RKL-RPL diajukan oleh Pemrakarsa
secara elektronik melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup
dan/atau secara langsung, yang ditujukan kepada:
a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang
berkedudukan di pusat;
b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang
berkedudukan di provinsi; atau
c. bupati/walikota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang
berkedudukan di kabupaten/kota.
3. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian
administratif terhadap pemenuhan persyaratan administratif Dokumen
Andal dan RKL-RPL yang diajukan melalui sistem informasi dokumen
lingkungan hidup dan/atau secara langsung, yang meliputi:
a. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan
rencana tata ruang;
b. persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana usaha
dan/atau kegiatan oleh kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan;
c. Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan
pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3,
dan analisis dampak lalu lintas
d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa
penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKLRPL dilakukan oleh LPJP Amdal;
e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal;
f. hasil konsultasi publik.
g. kesesuaian sistematika Andal dan RKL-RPL dengan pedoman
penyusunan Andal dan RKL-RPL; dan
h. penilaian administrasif Andal dan RKL-RPL berdasarkan panduan
penilaian administratif Andal, dan RKL-RPL (panduan 01)
4. Berdasarkan hasil penilaian administratif tersebut, sekretariat Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis
mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan penilaian administratif
Andal dan RKL-RPL yang telah dilakukan melalui sistem informasi
dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung.
5. Dalam hal permohonan Andal, dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap,
maka Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan
permohonan Andal, dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa melalui sistem
informasi dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung untuk
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6. Dalam hal permohonan Andal, dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka
sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan
pernyataan tertulis perihal kelengkapan Andal, dan RKL-RPL kepada
Pemrakarsa di sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan/atau
secara langsung.
7. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat
diberikan apabila:
a. penilaian administratif menyimpulkan bahwa Andal dan RKL-RPL
yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
b. Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah
diserahkan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.
C. PENILAIAN SUBSTANSI ANDAL DAN RKL-RPL
1. Persiapan Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
a. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyiapkan rapat
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup guna menilai Andal dan RKLRPL, melalui antara lain:
1) membuat undangan dan mengidentifikasi daftar peserta rapat
yang akan dilibatkan yang akan dilibatkan dalam penilaian
Andal dan RKL-RPL;
2) meminta sejumlah dokumen Andal dan RKL-RPL dalam bentuk
softcopy dan/atau hardcopy kepada Pemrakarsa sesuai dengan
jumlah daftar undangan yang ada untuk dilakukan penilaian;
3) mengirimkan undangan beserta dokumen Andal dan RKL-RPL
kepada seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
4) Melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh anggota Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang diundang; dan
5) Mengkompilasi masukan tertulis dari anggota Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berhalangan hadir dalam rapat Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup.
b. Dookumen Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup selambat lambatnya 5 (lima)
hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar
pengiriman Andal dan RKL-RPL sebelum rapat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup dilakukan.
2. Penilaian Mandiri Andal, RKL-RPL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup
a. Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menugaskan Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup untuk menilai Andal dan RKL-RPL
secara mandiri.
b. Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian
Andal dan RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
c. Penilaian Andal dan RKL-RPL, dilakukan melalui:
1) uji tahap proyek;
2) uji kualitas dokumen Andal dan RKL-RPL; dan
3) telaahan terhadap kriteria kelayakan atau
ketidaklayakan
lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
d. Uji tahap proyek untuk memastikan rencana kegiatan pada tahap
studi kelayakan atau rencana detail rinci (Detailed Engineering
Design/DED).
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Andal dan RKL-RPL (panduan 02).
f. Uji kualitas Dokumen Andal dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
1) konsistensi;
2) keharusan;
3) relevansi; dan
4) kedalaman.
g. Uji kualitas Andal dan RKL-RPL dilakukan berdasarkan panduan uji
kualitas dokumen Amdal bagian Andal, RKL-RPL (panduan 04
bagian Andal dan RKL-RPL).
h. Telahaan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.
i. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan
kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam
bentuk cetakan (hardcopy) dan file elektronik (softcopy) paling
lambat 2 (dua) hari sebelum rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup.
3. Penyelenggaraan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
a. hasil penilaian mandiri yang dilakukan Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup disampaikan pada saat dilakukan rapat Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup.
b. Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh ketua
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, dan wajib dihadiri oleh:
1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
2) masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana
usaha dan/atau kegiatan;
3) masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang
terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal
yang telah menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang
relevan pada pelibatan masyarakat;
4) instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan Teknis terkait
rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu
lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak
lalu lintas;
5) ahli terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan atau
dampak kegiatan
6) Pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh Pemrakarsa yang
memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang
dibuktikan dengan surat penunjukkan;
7) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen amdal, jika
Pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen amdalnya; dan
8) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang
membantu tim penyusun Amdal.
c. Dalam hal masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang
terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak memberikan masukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup dapat melibatkan pihak lain yang dirasa perlu,
dalam rangka mendapatkan masukan terkait hal-hal yang
diperlukan dalam pengambilan keputusan.
d. Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat dibatalkan oleh
pimpinan rapat apabila Pemrakarsa dan/atau tim penyusun
dokumen Amdal tidak hadir.
e. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir,
wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan
ketidakhadirannya.
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Dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusun Amdal
berhalangan hadir dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup, ketua tim penyusun Amdal wajib bertanggung jawab atas
segala pertanyaan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang
terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli.
g. Dalam hal ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berhalangan
hadir, maka rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat
dipimpin oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang
ditunjuk oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui
surat penunjukan.
h. Dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, Pemrakarsa
menyampaikan paparan atas Andal dan RKL-RPL yang diajukan
untuk dilakukan penilaian.
i. Terhadap paparan dari Pemrakarsa, Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup melakukan pembahasan atas dua pokok bahasan yaitu
pembahasan penilaian Andal dan pembahasan penilaian RKL-RPL.
j. Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup wajib dicatat oleh sekretariat Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup dan dituangkan dalam berita acara
rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam bentuk cetakan
(hardcopy) dan file elektronik (softcopy).
4. Tindak Lanjut Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
a. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan
hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara rapat
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada ketua Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup.
b. Dalam hal hasil penilaian Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
menunjukkan bahwa Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan Andal dan RKL-RPL
tersebut kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui
sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk kemudian
dikembalikan kepada Pemrakarsa.
c. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Andal dan RKL-RPL
kepada:
a) Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang
berkedudukan di pusat;
b) gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang
berkedudukan di provinsi; atau
c) bupati/walikota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
yang berkedudukan di kabupaten/kota.
d. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan
perbaikan Andal dan RKL-RPL kepada setiap anggota Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup.
e. Setiap anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan
penilaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam Andal
dan RKL-RPL.
5. Hasil Penilaian Substantif dari Andal-RKL-RPL
a. Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup wajib merumuskan
hasil penilaian akhir Substatif dari Andal dan RKL-RPL, antara lain:
1) kualitas Andal dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang
ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) telahaan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas
rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan Amdalnya
untuk dinilai; dan
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pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan
lingkungan hidup.
b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menuangkan hasil penilaian
akhir substantif dalam rekomendasi hasil penilaian akhir berupa:
1) Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup; atau
2) Rekomendasi ketidaklayakan lingkungan hidup.
c. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi
hasil penilaian akhir substantif Andal dan RKL-RPL kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
D. TINDAK LANJUT PERBAIKAN ANDAL DAN RKL-RPL
1. Dalam hal hasil rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyatakan
bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, maka Sekretariat
Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL
kepada Pelaku Usaha untuk diperbaiki;
2. Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan Andal dan RKL-RPL
berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL;
3. Hasil perbaikan Andal dan RKL-RPL yang telah dilakukan oleh pelaku
usaha, disampaikan kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
4. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan
undangan beserta dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki
kepada seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk
dilakukan penilaian akhir.
5. Dokumen Andal dan RKL-RPL hasil perbaikan wajib diterima oleh
seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup selambat
lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat penilaian akhir Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan.
E. WAKTU PROSES PENILAIAN DAN PERBAIKAN ANDAL DAN RKL-RPL
Proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL berikut pula perbaikan
dokumen Andal RKL-RPL oleh pelaku usaha dilakukan paling lama 50
(lima puluh) hari kerja semenjak dokumen Andal dan RKL-RPL lengkap
secara administrasi.

F. PENYAMPAIAN REKOMENDASI HASIL PENILAIAN DARI TIM UJI
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA PENGAMBIL KEPUTUSAN
1. Berdasarkan berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup,
Sekretaris Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kemudian
merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap Andal, RKLRPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup;
2. Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan
rekomendasi hasil penilaian akhir yang dilengkapi dengan:
a. konsep surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, dalam hal
rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana
usaha dan/atau kegiatan adalah dinyatakan layak lingkungan
hidup; atau
b. konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dalam
hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana
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hidup,
kepada
Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai
kewenangannya.
3. Jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap
Andal, RKL-RPL dan penyampaian konsep surat keputusan kelayakan
atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai kewenangannya dilakukan paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau
penilaian akhir dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui ketua
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
4. Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian akhir tersebut, maka Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya kemudian
menerbitkan:
a. keputusan kelayakan; atau
b. ketidaklayakan lingkungan hidup.
Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan
lingkungan hidup dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung
sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui ketua Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.

PANDUAN PENILAIAN ANDAL, RKL-RPL
Sebagaimana diketahui bahwa Mutu dokumen dipengaruhi oleh beberapa
faktor antara lain: Sumberdaya Penyusun dokumen Amdal, Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidupl, Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan, Biaya pelaksanaan
studi, Kompleksitas kegiatan dan kondisi lingkungan tapak maupun
lingkungan sekitar serta faktor-faktor ekternal lainnya. Untuk itu tidak mudah
untuk dapat melakukan pembandingan kualitas mutu dokumen antara satu
dokumen Amdal dengan dengan dokumen Amdal lainnya karena memiliki
kompleksitas dan spesifik isu serta penetapan fungsi yang berbeda.
Pendekatan penilaian Amdal terlihat pada pemenuhan aspek Konsistensi,
Keharusan, Kedalaman dan Relevansi
Uji konsistensi meliputi:
1. konsistensi antara dampak penting hipotetik dari hasil pelingkupan
(termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode studi yang akan
digunakan;
2. konsistensi antara dampak penting hipotetik (termasuk parameter yang
dikaji) dengan metode prakiraan dampak, rona lingkungan awal,
prakiraan besaran dampak, sifat penting dampak, evaluasi secara
holistik serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
dan
3. konsistensi dampak lingkungan (termasuk parameternya) yang akan
dikelola yang tertera padaformulir KA dan Andal dengan yang tertera
dalam RKL-RPL.
Uji Keharusan
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dokumen Amdal, secara rinci dokumen amdal wajib berisi:
1. proses pelingkupan, dengan hasil berupa dampak penting hipotetik,
batas wilayah studi dan batas waktu kajian yang dilengkapi dengan
metode studi;
2. dampak penting, prakiraan besaran dampak dan prakiraan sifat penting
dampak;
3. evaluasi holistik termasuk penentuan kelayakan lingkungan hidup; dan
4. dampak yang dikelola dan dipantau dan rencana pengelolaan dan
pemantauan dampak dimaksud.
Uji Kedalaman
dimaksudkan adalah menilai bahwa perumusan hasil studi pada dokumen
Andal dan RKL-RPL telah dilakukan dengan menggunakan data dan
metodologi yang sahih serta sesuai dengan kaidah ilmiah. Secara sederhana
Uji Kedalaman melakukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Memastikan dalam dokumen Andal, bahwa data rona lingkungan hidup
rinci yang disampaikan telah diambil dan didapatkan sesuai metodologi
yang disetujui dalam dokumen kerangka acuan;
2. Memastikan perkiraan besaran dampak yang disampaikan telah dapat
menggambarkan
perubahan
kualitas
lingkungan,
yaitu
telah
menggambarkan kondisi kulitas lingkungan tanpa kegiatan dan kondisi
lingkungan dengan kegiatan;
3. Memastikan bahwa evaluasi holistik yang disampaikan, telah
menggunakan metoda yang disetujui dalam kerangka acuan, serta
metoda yang digunakan memang dapat mengevaluasi hubungan atau
keterkaitan dampak dengan kondisinya pada lingkungan.
Uji Relevansi
dilakukan untuk memastikan:
1. kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan
dampak lingkungan yang timbul;
2. kesesuaian antara arahan upaya pemantauan lingkungan hidup dengan
upaya pengelolaan lingkungan hidup dan dampak lingkungan yang
timbul;
3. kesesuaian antara bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk
pemantauan lingkungan dengan dampak lingkungan yang timbul;
4. kesesuaian antara lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak;
5. kesesuaian antara periode pengelolaan dengan waktu terjadinya
dampak; dan
6. ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang
menerima laporan, dengan dampak lingkungan yang dikelola dan
dipantau.
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Pemenuhan ―dasar‖ kualitas dokumen Amdal adalah pemenuhan terhadap
aspek Konsistensi dan Keharusan, untuk itu pemenuhan terhadap aspek
tersebut wajib terpenuhi dan akan berimplikasi menjadi ―penilain buruk‖
apabila aspek tersebut tidak terpenuhi. Pemenuhan Aspek konsistensi dan
Keharusan adalah 2 aspek yang harus dinilai sudah memenuhi atau tidak
yang dilakukan oleh Tim Penilai dokumen Amdal.
Selanjutnya bagaimana terhadap aspek Kedalaman?, aspek ini adalah bagian
inti dari substansi dokumen Amdal dan memiliki ―tingkat kesulitan‖ yang
paling tinggi karena terkait metode ilmiah dan perhitungan prakiraan besar
dampak dan delta perubahan serta analisis saat tidak ada proyek dan saat
ada-nya proyek (with and without project) untuk komponen dampak penting
hipotetik (DPH).
Mengingat aspek kedalaman adalah aspek yang memiliki tingkat kesulitan
paling
tinggi
dalam
penyusunan
dokumen
Amdal
dan
tujuan
evaluasi/penilaian dokumen adalah mendorong peningkatan kualitas secara
terus menerus dan bukan semata-mata penilaian ―baik-buruk‖, maka ―sandar‖
penilaian dilakukan melalui grading atau tingkatan pencapaian. Meskipun
penilaian dilakukan melalui tingkat pencapaian, namun pemenuhan dasar
adalah merupakan pemenuhan wajib terhadap kualitas mutu terutama untuk
isu penting yang menjadi dasar pengambilan keputusan kelayakan lingkungan.
Disamping pertimbangan komponen isu penting, petimbangan pemenuhan
keterwakilan komponen dampak (fisik, kimia, biologi, sosekbud dan kesmas)
juga menjadi dasar pertimbangan, yaitu dalam hal ini untuk DPH sesuai isu
spesifik untuk jenis dan lokasi kegiatan.
Adapun untuk aspek relevansi, secara prinsip adalah bahwa RKL – RPL wajib
memuat seluruh pengelolaan sesuai DPH yang ditetapkan serta Dampak Lainnya. Oleh karena itu penilaian aspek relevansi akan dikaitkan dengan hasil
kajian dalam prakiraan dampak dan evaluasi dampak serta arahan
pengelolaan yang ditetapkan.
A.

PANDUAN UJI
(PANDUAN 01)

ADMINISTRASI

PENILAIAN
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Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji administrasi
permohonan Penilaian
Andal, dan RKL-RPL berdasarkan format uji
administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini.
Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup memberikan pernyataan tertulis mengenai:
1. kelengkapan
administrasi,
jika
semua
persyaratan
kelengkapan
administrasi telah terpenuhi; dan
2. ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan
kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.
No

Kelengkapan Administrasi

1.

Kesesuaian lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan dengan rencana
tata ruang
persetujuan awal pemerintah terkait
dengan rencana usaha dan/atau
kegiatan oleh kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang
membidangi usaha dan/atau kegiatan
Persetujuan Teknis terkait rencana
Usaha
dan/atau
Kegiatan,
dan
pemenuhan baku mutu lingkungan
hidup, pengelolaan limbah B3, dan
analisis dampak lalu lintas
keabsahan tanda bukti registrasi
lembaga penyedia jasa penyusunan
(LPJP) Amdal, apabila penyusunan
Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh
LPJP Amdal;
keabsahan tanda bukti sertifikasi
kompetensi penyusunan Amdal;
Hasil konsultasi publik
Permohonan Penilaian Andal dan RKLRPL
a. Draft Andal
b. Draft RKL-RPL
Dokumen Andal
a. Data dan informasi rinci mengenai
rona lingkungan hidup, antara lain
berupa tabel, data, grafik, foto rona
lingkungan hidup, jika diperlukan.
b. Ringkasan
dasar-dasar
teori,
asumsi-asumsi yang digunakan,
tata cara, rincian proses, dan hasil
perhitungan yang digunakan dalam
prakiraan dampak.
c. Ringkasan
dasar-dasar
teori,
asumsi-asumsi yang digunakan,
tata cara, rincian proses dan hasil
perhitungan yang digunakan dalam
evaluasi secara holistik terhadap
dampak lingkungan.
d. Data dan informasi lain yang

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Ada
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No

9.

Kelengkapan Administrasi

Ada

dianggap
perlu
dan
relevan
(persyaratan
kelengkapan
administrasi ini sifatnya tidak
wajib, bilamana tidak tersedia tidak
memepengaruhi
kelengkapan
administrasi).
e. Muatan Andal sudah sesuai dengan
pedoman
penyusunan.
Muatan
tersebut adalah:
1) pendahuluan;
2) deskripsi rinci rona lingkungan
hidup awal;
3) prakiraan dampak penting;
4) evaluasi secara holistik terhadap
dampak lingkungan;
5) daftar pustaka; dan
6) lampiran.
RKL-RPL
a. Muatan RKL-RPL sudah sesuai
pedoman penyusunan.
Muatan tersebut adalah:
1) pendahuluan;
2) rencana pengelolaan lingkungan
hidup;
3) rencana
pemantauan
lingkungan hidup;
4) pernyataan
dan
komitmen
pemrakarsa
untuk
melaksanakan ketentuan yang
tercantum dalam RKL-RPL;
5) daftar pustaka; dan
6) lampiran.
b. Matriks
atau
Tabel
Rencana
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
memuat elemen-elemen:
1) dampak lingkungan;
2) sumber dampak;
3) indikator
keberhasilan
pengelolaan lingkungan hidup;
4) bentuk pengelolaan lingkungan
hidup;
5) lokasi pengelolaan lingkungan
hidup;
6) periode pengelolaan lingkungan
hidup; dan
7) institusi pengelolaan lingkungan
hidup.
c. Peta pengelolaan lingkungan hidup.
d. Matriks
atau
Tabel
Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup
memuat elemen-elemen:
1) Dampak yang dipantau;
2) Bentuk pemantauan lingkungan
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No

Kelengkapan Administrasi

Ada

Tidak
ada

Keterangan

hidup;
3) Institusi pemantau lingkungan
hidup.
e. Peta
pemantauan
lingkungan
hidup.
B. PANDUAN UJI TAHAP PROYEK (PANDUAN 02)
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji tahap proyek
berdasarkan format uji tahap proyek sebagaimana tercantum di bawah ini.
Dalam hal hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen Andal dan RKLRPL perlu diperbaiki, dokumen dikembalikan kepada pemrakarsa.
No. Aspek yang diuji
Ya
1.
Apakah lokasi rencana
usaha dan/atau kegiatan
sudah
sesuai
dengan
rencana tata ruang.

2.

Tidak

Keterangan
Tim
Uji
Kelayakan
Lingkungan Hidup wajib
menilai kesesuaian lokasi
rencana usaha dan/atau
kegiatan dengan rencana
tata ruang baik keseuaian
dengan
RTRW
atau
RZWP3K dan kesesuaian
dengan
peta
indikatif
penghentian
izin
baru
(PIPIB) tentang Penundaan
Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan
Tata
Kelola Hutan Alam Primer
dan Lahan Gambut, atau
peraturan
revisinya
maupun
terbitnya
ketentuan
baru
yang
mengatur tentang hal ini.

Periksa apakah dokumen
Andal dan RKL-RPL yang
disampaikan
untuk
usaha dan/atau kegiatan
yang masih dalam tahap
perencanaan atau tidak?
Catatan:
Apabila usaha dan/atau
kegiatan yang diajukan
untuk dinilai dokumen
Andal, RKL-RPL telah
dilakukan pra konstruksi,
konstruksi,
operasi
dan/atau pasca operasi,
maka usaha dan/atau
kegiatan tersebut wajib
ditolak
dokumen
Amdalnya
serta
tidak
dapat dilakukan penilaian
di Tim Uji Kelayakan
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Ya
Lingkungan Hidup.
Terhadap
usaha
dan/atau
kegiatan
tersebut
dilakukan
mekanisme
lainnya
sesuai
peraturan
perundangan
yang
berlaku.

Tidak

Keterangan

Selain dua pertanyaan sebagaimana dimaksud di atas, uji tahap proyek
juga dilakukan untuk mengetahui apakah penyusunan Andal dan RKL-RPL
dilakukan pada tahap studi kelayakan atau pada tahap Detailed
Engineering Design (DED).
Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan masih dalam
tahap studi kelayakan, maka deskripsi kegiatan mungkin belum terlalu
rinci.
Namun apabila rencana usaha dan/atau kegiatan sudah dalam tahap
desain teknis rinci (DED) maka deskripsi kegiatannya harus rinci.
Deskripsi rinci dimaksud tidak termasuk formula, paten atau hal-hal yang
terkait dengan rahasia perusahaan, tetapi hanya hal-hal yang terkait
dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak
C. PANDUAN UJI KUALITAS DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL (PANDUAN 03)
Penilaian Rinci Andal
Hal yang
No
Dinilai/Diperiksa
1. dokumen
Andal
telah terdiri atas
muatan
dokumen
yang terdiri atas:
a. Pendahuluan
b. Deskripsi
Rinci
Rona Lingkungan
Hidup Awal
c. Prakiraan
Dampak Penting
d. Evaluasi
secara
holistik terhadap
dampak
lingkungan
e. Daftar Pustaka
f. Lampiran)
2. muatan
Pendahuluan telah
disajikan informasi
mengenai:
a. ringkasan
deskripsi rencana
usaha dan/atau
kegiatan;
b. ringkasan
dampak penting
hipotetik
yang

Panduan Penilaian
Bagian ini adalah untuk
menjawab apakah telah
memenuhi
aspek
keharusan atau
belum.
Pada bagian ini harus
dipastikan semua muatan
telah ada dalam dokumen
Andal yang disampaikan

Pastikan
informasi
deskripsi rencana usaha
dan/atau kegiatan, daftar
DPH, dan batas wilayah
studi dan batas waktu
kajian telah sesuai dengan
yang ada dalam Formulir
Kerangka Acuan:
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No

3.

4.

5.

Hal yang
Panduan Penilaian
Dinilai/Diperiksa
ditelaah/dikaji;
c. batas
wilayah
studi dan Batas
waktu kajian
muatan
ringkasan Pastikan agar tidak berbeda
deskripsi
rencana dengan Formulir Kerangka
usaha
dan/atau Acuan
kegiatan
telah
menguraikan secara
singkat
mengenai
deskripsi
rencana
usaha
dan/atau
kegiatan
dengan
fokus
pada
komponenkomponen kegiatan
yang
berpotensi
menimbulkan
dampak lingkungan,
berikut
alternatifalternatif
dari
rencana
usaha
dan/atau
kegiatan
tersebut jika ada?
muatan Ringkasan Pastikan agar tidak berbeda
Dampak
Penting dengan Formulir Kerangka
Hipotetik
yang Acuan
Ditelaah
telah
diuraikan
secara
singkat
mengenai
daftar
dampak
penting
hipotetik
(DPH) yang akan
dikaji
dalam
dokumen
Andal
mengacu pada hasil
pelingkupan dalam
dokumen KA?
Catatan:
Uraian
singkat
tersebut
agar
dilengkapi
dengan
bagan alir proses
pelingkupan
muatan
Batas
wilayah studi dan
batas waktu kajian,
telah
diuraikan
mengenai:
a. wilayah studi dan
menampilkannya

Pastikan agar tidak berbeda
dengan Formulir Kerangka
Acuan
Pastikan Wilayah studi dan
batas waktu kajian yang
disampaikan
telah
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No

6.

Hal yang
Dinilai/Diperiksa
dalam
bentuk
peta atau data
informasi spasial
batas
wilayah
studi yang dapat
menggambarkan
batas
wilayah
proyek, ekologis,
sosial
dan
administratif
dengan mengacu
pada
hasil
pelingkupan
dalam dokumen
KA
b. batas
waktu
kajian yang akan
digunakan dalam
melakukan
prakiraan setiap
dampak penting
hipotetik
yang
akan dikaji dalam
Andal
dengan
mengacu
pada
batas
waktu
kajiaan
hasil
pelingkupan?

muatan
Deskripsi
Rinci
Rona
Lingkungan
Hidup
Awal telah disajikan
informasi mengenai
rona
lingkungan
hidup (environmental
setting) secara rinci
dan mendalam di
lokasi
rencana
usaha
dan/atau
kegiatan,
yang
mencakup:
a. Komponen
lingkungan
terkena dampak
dari
rencana
usaha dan/atau
kegiatan

Panduan Penilaian
digambarkan sesuai dengan
hasil evaluasi penetapan
DPH

Contoh:

Penentuan batas waktu
kajian
selama
tahap
operasi,harus
didasarkan
atas evaluasi dalam DPH
nya
Pastikan
a. data
dan
informasi
dalam
wilayah
studi
yang
diambil
telah
relevan dengan dampak
penting yang akan dikaji
dan proses pengambilan
keputusan atas rencana
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
diusulkan.
b. Data dan informasi rinci
yang disampaikan telah
diambil sesuai metoda
yang disetujui dalam
formulir
KKerangka
Acuan
c. Titik titik pengambilan
data telah sesuai dengan
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No

7.

Hal yang
Dinilai/Diperiksa
(komponen/featur
es
lingkungan
yang
ada
disekitar
lokasi
rencana
usaha
dan/atau
kegiatan
serta
kondisi
lingkungannya);
dan
b. Usaha dan/atau
kegiatan yang ada
di sekitar lokasi
rencana
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
diusulkan beserta
dampak
yang
ditimbulkannya
terhadap
lingkungan
hidup?
muatan
mengenai
Komponen
lingkungan terkena
dampak
dari
rencana
usaha
dan/atau
kegiatan
telah
memuat
informasi mengenai
komponen
lingkungan
yang
paling
sedikit
mencakup:
a. komponen
geofisik-kimia,
seperti
sumber
daya
geologi,
tanah,
air
permukaan,
air
bawah
tanah,
udara,
kebisingan, dan
lain sebagainya.
b. komponen
biologi,
seperti
vegetasi/flora,
fauna,
tipe
ekosistem,
keberadaan
spesies
langka
dan/atau
endemik
serta

Panduan Penilaian
yang ada di formulir
kerangka acuan

Pastikan Semua data yang
disampaikan telah termuat
dan telahmmenuhi semua
komponen yang ada. Data
yang
diambil
harus
dipastikan telah terupdate
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No

8.

9.

Hal yang
Panduan Penilaian
Dinilai/Diperiksa
habitatnya, dan
lain sebagainya.
c. komponen sosioekonomi-budaya,
seperti
tingkat
pendapatan,
demografi, mata
pencaharian,
budaya setempat,
situs
arkeologi,
situs budaya dan
lain sebagainya.
d. komponen
kesehatan
masyarakat,
seperti
perubahan
tingkat kesehatan
masyarakat
muatan
mengenai
Usaha
dan/atau Pastikan
bahwa
kegiatan yang ada di
sekitar
lokasi a. Pada
bagian
ini
rencana
usaha
penyusun
dokumen
dan/atau
kegiatan
Amdal
telah
telah
memberikan
menguraikan
kondisi
gambaran
utuh
kualitatif dan kuantitatif
tentang
kegiatanberbagai
sumberdaya
kegiatan lain (yang
alam
yang
ada
di
sudah ada di sekitar
wilayah studi rencana
lokasi
rencana
usaha
dan/atau
usaha
dan/atau
kegiatan,
baik
yang
kegiatan)
yang
sudah atau yang akan
memanfaatkan
dimanfaatkan maupun
sumber daya alam
yang
masih
dalam
dan mempengaruhi
bentuk potensi.
lingkungan
b. Penyajian
kondisi
setempat?
sumber daya alam ini
perlu
dikemukakan
dalam peta dan/atau
label
dengan
skala
memadai dan bila perlu
harus dilengkapi dengan
diagram, gambar, grafik
atau foto sesuai dengan
kebutuhan.
Pastikan:
Semua
data
yang
disampaikan telah memuat
semua komponen yang ada

muatan

Data yang diambil adalah
data terupdate
mengenai Pastikan
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No

Hal yang
Panduan Penilaian
Dinilai/Diperiksa
Prakiraan Dampak a. telah disajikan proses
Penting
analisis
dampak
lingkungan
yang
menghasilkan informasi
mengenaibesaran
dampak dan
sifat
penting dampak untuk
setiap dampak penting
hipotetik (DPH) yang
dikaji.
b. dalam
bagian
ini,
penyusun
dokumen
Amdal
telah
dapat
menguraikan
hasil
prakiraan secara cermat
mengenai
berapa
besaran
perubahan
lingkungan
dan
bagaimana sifat penting
dampak untuk setiap
dampak
penting
hipotetik (DPH) yang
dikaji.
c. Perkiraan
besaran
dampak
yang
disampaikan
telah
menggambarkan kondisi
tanpa kegiatan;
d. Perkiraan
besaran
dampak
yang
disampaikan
telah
menggambarkan kondisi
dengan kegiatan
e. Perhitungan dan analisis
prakiraan
dampak
penting
hipotetik
tersebut
telah
menggunakan
metode
prakiraan dampak yang
tercantum dan disetujui
dalam kerangka acuan.
f. Ringkasan dasar-dasar
teori,
asumsi-asumsi
yang digunakan, tata
cara, rincian proses dan
hasil
perhitunganperhitungan
yang
digunakan
dalam
prakiraan
dampak,
dapat
dilampirkan
sebagai bukti.
Untuk menjawab aspek
aspek di atas, maka dalam
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No

Hal yang
Dinilai/Diperiksa

Panduan Penilaian
penilaian
harus
dapat
menjawab hal hal berikut:
a. Apakah
prakiraan
dampak penting telah
dilakukan
dengan
memperhatikan
penggunaan
data
runtun waktu (time
series)
yang
menunjukkan
perubahan
kualitas
lingkungan
dari
waktu ke waktu.
b. Apakah
prakiraan
dampak penting telah
dilakukan
dengan
cermat
mengenai
besaran
dampak
penting dari aspek
biogeofisik-kimia,
sosial,
ekonomi,
budaya, tata ruang,
dan
kesehatan
masyarakat
pada
tahap prakonstruksi,
konstruksi, operasi,
dan
pascaoperasi
usaha
dan/atau
kegiatan
sesuai
dengan jenis rencana
usaha
dan/atau
kegiatannya?
c. Apakah
prakiraan
dampak penting telah
dilakukan
dengan
cara:
i.
menganalisis
perbedaan
antara kondisi
kualitas
lingkungan
hidup
yang
diprakirakan
dengan adanya
usaha
dan/atau
kegiatan, dan
kondisi kualitas
lingkungan
hidup
yang
diprakirakan
tanpa adanya
usaha
dan/atau
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No

Hal yang
Dinilai/Diperiksa

Panduan Penilaian

kegiatan;
ii.
dalam
batas
waktu
kajian
yang
telah
ditetapkan; dan
iii. dengan
menggunakan
metode
prakiraan
dampak
yang
disetujui dalam
formulir KA?
d. Apakah
prakiraan
dampak penting telah
dilakukan
dengan
telah memperhatikan
dampak yang bersifat
langsung
dan/atau
tidak langsung?
10. muatan
Evaluasi Pastikan:
secara
holistik Di dalam dokumen Andal
terhadap
dampak telah:
lingkungan
1. menghasilkan
kesimpulan
mengenai:
a. Bentuk
hubungan
keterkaitan
dan
interaksi DPH beserta
karakteristiknya antara
lain seperti frekuensi
terjadi dampak, durasi
dan intensitas dampak,
yang
pada
akhirnya
dapat digunakan untuk
menentukan
sifat
penting dan besaran dari
dampak-dampak
yang
telah berinteraksi pada
ruang dan waktu yang
sama.
b. Komponen-komponen
rencana usaha dan/atau
kegiatan yang paling
banyak
menimbulkan
dampak lingkungan.
c. Area-area yang perlu
mendapat
perhatian
penting
(area
of
concerns)
beserta
luasannya
(lokal,
regional, nasional, atau
bahkan
international
lintas batas negara),
antara
lain
sebagai
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No

Hal yang
Dinilai/Diperiksa

Panduan Penilaian
contoh seperti: area yang
mendapat paparan dari
beberapa
dampak
sekaligus dan banyak
dihuni oleh berbagai
kelompok
masyarakat
dan/atau
area
yang
rentan/rawan bencana
yang
paling
banyak
terkena
berbagai
dampak
lingkungan;
dan/atau kombinasi dari
area
2. telah
dilakukan
proses
evaluasi
holistik dengan:
a. menguraikan
hasil
evaluasi atau telaahan
keterkaitan
dan
interaksi
seluruh
dampak
penting
hipotetik (DPH) dalam
rangka
penentuan
karakteristik
dampak
rencana usaha dan/atau
kegiatan secara total
terhadap
lingkungan
hidup;
b. menggunakan
metode
evaluasi dampak yang
tercantum dan disetujui
dalam kerangka acuan;
dan
c. dilakukan
evaluasi
untuk
masing-masing
alternatif,
apabila
rencana usaha dan/atau
kegiatan masih berada
pada
pemilihan
alternative
3. dalam
muatan
evaluasi
secara
holistik
terhadap
dampak lingkungan,
penyusun dokumen
Amdal
telah
melakukan telahaan
atas berbagai opsi
pengelolaan dampak
lingkungan
yang
mungkin dilakukan?
4. dalam
muatan
evaluasi
secara
holistik
terhadap
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No

Hal yang
Dinilai/Diperiksa

Panduan Penilaian

Keterangan

dampak lingkungan
telah
disajikan
rumusan
arahan
pengelolaan
dan
pemantauan
lingkungan
hidup
yang menjadi dasar
bagi
penyusunan
RKL-RPL yang lebih
detail/rinci
dan
operasional?
5. muatan
evaluasi
secara
holistik
terhadap
dampak
lingkungan,
pemrakarsa/penyusu
n
Amdal
dapat
menyimpulkan atau
memberikan
pernyataan
kelayakan lingkungan
hidup atas rencana
usaha
dan/atau
kegiatan yang dikaji,
dengan
mempertimbangkan
10 kriteria kelayakan
lingkungan hidup
Catatan penting:
Untuk angka 5, maka
setiap kriteria kelayakan
harus dilakukan analisis
mendalam apakah telah
terpenuhi atau belum

Contoh Penilaian Amdal Kegiatan dengan menggunakan dengan menggunakan
Metode Uji
A. Menggunakan Metode Uji pada Bab V Dokumen Andal
1. Uji Konsistensi
Langkah-Langkah
 Pastikan Semua DPH dalam dokumen Andal sama dengan DPH
yang telah disetujui dalam Berita Acara Rapat Formulir Kerangka
Acuan
Contoh:
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Pastikan DPH nya
sama dengan DPH
yang ada dalam
Berita Acara KA



Untuk Andal, maka diperkenankan terdapat tambahan DPH yang
dikaji, tambahan DPH ini dapat bertambah, dapat diakibatkan ada
informasi/data krusial (bisa dari data rona atau data deskripsi
kegiatan atau hasil konsultasi publik) yang menyebabkan hal
tersebut pelu dikaji walaupun dalam Berita Acara Rapat
Formulir KA tidak dinyatakan DPH.

Contoh:
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Disimpulkan DPH karena berdasarkan
pengambilan data primer, kondisi lingkungan
sudah melebihi baku mutu

2. Uji Kedalaman
Langkah Langkah yang dapat dilakukan:
 Pastikan dasar penentuan DPH didasarkan atas informasi/data yang
jelas, contoh: suatu Dampak Potensial menjadi DPH karena kondisi
lingkungan/rona lingkungan di daerah kajian telah melebihi baku
mutu atau karena besar nya beban lingkungan yang diberikan oleh
kegiatan tersebut;
 Penentuan DPH harus berbasis kepada Data dan tidak boleh hanya
berdasarkan asumsi

Contoh:
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Keresahan masyarakat akibat pembebasan lahan jadi DPH
karena didasarkan banyaknya wilayah lingkungan yang
terdampak serta hasil konsultasi publik

B. Menggunakan Metode Uji Pada Bab VI ANDAL
1. Uji Kedalaman
Langkah Langkah
 Dalam Bab VI Andal sangat penting untuk memahami apa yang
harus dituangkan dalam bab ini yaitu menggambarkan perubahan
lingkugan akibat adanya kegiatan di lingkungan tersebut;
 Untuk menggambarkan hal tersebut, maka harus terlihat jelas
kondisi lingkungan tanpa proyek dan kondisi lingkungan dengan
proyek;
 Kondisi lingkungan tanpa proyek tidak selalu sama dengan rona
lingkungan, data rona hanya bisa dipakai, bila proyek dimulai di
tahun yang sama dengan pengambilan data rona, bila dilakukan di
tahu yang berbeda, maka harus diprediksi nilai komponen
lingkungan tersebut;
 Hindari menggunakan pendekatan skala atau penjelasan
deskriptif dalam menghitung kondisi lingkungan tanpa proyek dan
kondisi lingkungan dengan proyek. Sebaiknya gunakan pendekatan
kuantitatif agar dapat menggambarkan besaran dampak
 Kondisi dengan proyek, adalah perubahan lingkungan sesuai
dengan batas waktu kajian yang telah disetujui, bila batas waktu
kajian untuk DPH tersebut adalah 5 tahun, maka harus dapat
digambarkan perubahan dalam rentang 5 tahun
Contoh
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2. Uji Konsistensi
Langkah Langkah
 Pastikan yang dikaji sama dengan yang telah ditetapkan DPH pada
Bab V Andal;
 Bila dalam Bab V sudah dikunci parameter yang dikaji, missal nya
dalam Bab V Andal telah difokuskan mengkaji perubahan TSS, maka
pastikan dalam Bab VI Perkiraan Dampak, mengkaji hal yang sama
yaitu TSS
C. Menggunakan Uji Relevansi pada dokumen RKL-RPL
Uji relevansi pada dasarnya hanya dilakukan pada dokumen RKL-RPL.
Langkah Langkah yang dilakukan agar memenuhi RKL-RPL yang
disajikan relevan dengan kajian Andalnya adalah sebagai berikut:
 Pastikan bahwa indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan
sesuai dengan regulasi yang berlaku atau sesuai dengan
kesepakatan yang telah disampaikan dalsm rapat Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup dan komisi
 Bentuk yang sesuai dengan regulasi yang ada misalnya untuk
pengelolaan penurunan kualitas air dan pengelolaan
penurunan kualitas udara sesuai dengan baku mutu yang ada;
 Bentuk yang sesuai kesepakatan misalnya digunakan untuk
indikator pengelolaan dampak social seperti pengelolaan untuk
kesempatan kerja dengan mencatumkan indikator jumlah
maksimal tenaga kerja lokal yang diambil telah disebutkan
persentasenya
 Dalam hal tertentu, indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan
dapat menggunakan pendekatan khusus seperti menggunakan
baku mutu yang lebih ketat dari baku mutu yang biasa. Indikator
ini wajib dipakai bila kondisi lingkungan yang ada sudah melebihi
baku mutu.
 Pastikan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan indikator yang
telah ditentukan dan dapat menanggulngi besaran dampak yang
ada. Untuk hal ini, maka perubahan besaran dampak dalam bab
VI yyang tergambarkan sangat penting. Contoh: Bila dalam
besaran dampak sudah dinyatakan bahwa aka nada kebisingan di
tahap konstruksi serta kebisingan sesuai hasil perkiraan dampak
itu telah melebihi baku mutu, maka pastikan pengelolaan yang
harus dilakukan pelaku usaha dapat mengurangi kebisingan dan
sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan
 Pastikan lokasi pemantauan yang dilakukan, sesuai dengan lokasi
dimana sumber dampak terjadi, dapat menggambarkan lokasi
masyarakat serta di lokasi dimana dampak itu akan terjadi.
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Pastikan pengelolaan yang dilakukan bisa menjawab
indikator yang disampaikan

D. Penilaian pada Bab III Rona Lingkungan Dokumen Andal
Pada dasarnya, disini harus dipastikan bahwa data rona yang diambil dan
yang disajikan telah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang pada
metodologi studi Formulir Kerangka Acuan
E. Penilaian Pada Bab II Deskripsi Rencana Kegiatan Dokumen Andal
Pastikan deskripsi kegiatan yang disampaikan telah secara menyeluruh dan
menggambarkan keseluruhan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap
lingkungan
F. Penilaian pada Bab VI Evaluasi Holistik
Pada bab ini, kuncinya adalah metode evaluasi yang digunakan dapat
menjelaskan dengan baik:
 Keterkaitan/hubungan masing masing DPH yang dikaji dalam Bab V;
 Menggambarkan mana dampak-dampak yang terjadi di ruang waktu yang
sama sehingga dapat terjadi kumulatif dampak dan mana dampak-dampak
yang terjadi di ruang waktu yang terpisah
 Menggambarkan mana dampak yang menjadi prioritas untuk dikelola atau
yang menjadi isu utama dari kegiatan tersebut;
 Menggambarkan bahwa dampak dampak yang terjadi telah dikaji dan
dapat memenuhi 10 kriteria kelayakan lingkungan hidup serta menjawab
10 kriteria kelayakan lingkungan tersebut.
D.

PANDUAN PENILAIAN RINCI RKL-RPL
No
1.

2.

Hal Yang Dinilai/Diperiksa
Apakah dokumen RKL-RPL
terdiri atas muatan dokumen
(terdiri atas:
a. Pendahuluan
b. Rencana
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
c. Rencana
Pemantauan
Lingkungan Hidup
d. Jumlah dan Jenis Izin
PPLH yang Dibutuhkan
e. Pernyataan
komitmen
pelaksanaan RKL-RPL
f. Daftar Pustaka
g. Lampiran)
Apakah
dalam
muatan
Pendahuluan telah disajikan
informasi mengenai:
a. Pernyataan
tentang
maksud
dan
tujuan
pelaksanaan
RKL-RPL
secara umum dan jelas;
b. Pernyataan
kebijakan
lingkungan
dari

Hasil
Penilaian/Pemeriksaan
 Ya
 Tidak

 Ya
 Tidak
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No

Hal Yang Dinilai/Diperiksa

Hasil
Penilaian/Pemeriksaan

pemrakarsa;
Catatan:
(pada bagian ini harus
diuraikan dengan singkat
mengenai
komitmen
pemrakarsa usaha dan/atau
kegiatan untuk:
1) memenuhi
(melaksanakan) ketentuan
peraturan
perundangundangan
di
bidang
lingkungan yang relevan;
2) melakukan
penyempurnaan
pengelolaan
dan
pemantauan lingkungan
hidup
secara
berkelanjutan; dan

3.

4.

3) melakukan pelatihan bagi
karyawannya di bidang
pengelolaan
lingkungan
hidup)
Apakah
dalam
muatan
Rencana
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
telah
disampaikan bentuk-bentuk
pengelolaan
lingkungan
hidup yang dilakukan atas
dampak yang ditimbulkan
dalam
rangka
untuk
menghindari,
mencegah,
meminimisasi
dan/atau
mengendalikan
dampak
negatif dan meningkatkan
dampak
positif
(dalam
bentuk matriks/tabel)?
Apakah
matriks/tabel
Rencana
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(matriks/tabel RKL) yang
disampaikan telah mencakup
elemen-elemen
sebagai
berikut:
a. Dampak
lingkungan
(dampak
penting
dan
dampak lingkungan hidup
lainnya).
b. Sumber dampak (dampak
penting
dan
dampak
lingkungan
hidup
lainnya).
c. Indikator
keberhasilan

 Ya
 Tidak

 Ya
 Tidak
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No

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Hal Yang Dinilai/Diperiksa
pengelolaan
lingkungan
hidup.
d. Bentuk
Pengelolaan
lingkungan hidup.
e. Lokasi
pengelolaan
lingkungan hidup.
f. Periode
pengelolaan
lingkungan hidup.
g. Institusi
pengelolaan
lingkungan hidup (PLH)?
Apakah
dalam
kolom
Dampak lingkungan pada
matriks/tabel
RKL
telah
diuraikan mengenai dampakdampak lingkungan hidup
yang terjadi akibat adanya
rencana usaha dan/atau
kegiatan secara singkat dan
jelas?
Apakah
dampak-dampak
lingkungan
hidup
yang
disampaikan
konsisten/relevan
dengan
hasil pelingkupan pada KA
dan hasil kajian pada Andal?
Apakah dalam kolom sumber
dampak pada matriks/tabel
RKL
telah
diuraikan
mengenai
komponen
kegiatan penyebab dampak
secara singkat?
Apakah sumber dampaknya
konsisten/relevan
dengan
penjelasan sebelumnya pada
KA dan Andal?
Apakah
dalam
kolom
Indikator
keberhasilan
pengelolaan
lingkungan
hidup pada matriks/tabel
RKL
telah
dijelaskan
mengenai
indikator
keberhasilan
dari
pengelolaan
lingkungan
hidup yang dilakukan untuk
mengendalikan
dampak
lingkungan hidup?
Apakah
Indikator
keberhasilan
pengelolaan
lingkungan
hidup
konsisten/relevan
dengan
dampak
dan
sumber
dampaknya?
Apakah dalam kolom Bentuk

Hasil
Penilaian/Pemeriksaan

 Ya
 Tidak

 Ya
 Tidak

 Ya
 Tidak

 Ya
 Tidak
 Ya
 Tidak
(catatan:
contoh
indikator keberhasilan
terdapat
pada
lampiran
III
PERMENLH 16/2012)

 Ya
 Tidak

 Ya
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No

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Hal Yang Dinilai/Diperiksa
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup pada matriks/tabel
RKL telah diuraikan secara
rinci
upaya-upaya
pengelolaan
lingkungan
hidup yang akan dilakukan?
Apakah Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup relevan
dengan dampak dan sumber
dampaknya?
Apakah dalam kolom Lokasi
pengelolaan
lingkungan
hidup pada matriks/tabel
RKL
telah
diuraikan
mengenai
rencana
lokasi
kegiatan bentuk pengelolaan
lingkungan hidup dengan
memperhatikan
sifat
persebaran dampak yang
dikelola?

Hasil
Penilaian/Pemeriksaan
 Tidak

 Ya
 Tidak
 Ya
 Tidak

(catatan: elemen ini
wajib didukung pula
dengan dengan peta
lokasi
pengelolaan,
sketsa,
dan/atau
gambar dengan skala
yang memadai. Peta
yang disertakan harus
memenuhi
kaidahkaidah kartografi)
Apakah Lokasi pengelolaan  Ya
lingkungan hidup relevan  Tidak
dengan
dampak,
sumber
dampak
dan
bentuk
pengelolaannya?
Apakah dalam kolom Periode  Ya
pengelolaan
lingkungan  Tidak
hidup pada matriks/tabel
RKL telah diuraikan secara (catatan: uraian ini
singkat mengenai rencana harus memperhatikan
tentang kapan dan berapa sifat dampak penting
lama kegiatan pengelolaan dan
dampak
lingkungan dilaksanakan?
lingkungan
lainnya
yang dikelola (lama
berlangsung,
sifat
kumulatif,
dan
berbalik
tidaknya
dampak))
Apakah Periode pengelolaan  Ya
lingkungan hidup relevan  Tidak
dengan
dampak,
sumber
dampak
dan
bentuk
pengelolaannya?
Apakah
dalam
kolom  Ya
Institusi
pengelolaan  Tidak
lingkungan hidup (PLH) pada
matriks/tabel
RKL
telah
dicantumkan
institusi
dan/atau kelembagaan yang
akan
berurusan,
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No

18.

19.

20.

21.

Hal Yang Dinilai/Diperiksa
berkepentingan,
dan
berkaitan dengan kegiatan
pengelolaan
lingkungan
hidup,
sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan yang berlaku baik
di tingkat nasional maupun
daerah pada setiap rencana
pengelolaan
lingkungan
hidup?
Apakah Institusi pengelolaan
lingkungan
hidup
(PLH)
relevan
dengan
dampak,
sumber dampak dan bentuk
pengelolaannya?
Apakah
dalam
muatan
Rencana
Pemantauan
Lingkungan
Hidup
telah
disampaikan secara singkat
dan
jelas
rencana
pemantauan untuk dampak
yang
ditimbulkan
dalam
bentuk matrik atau tabel?
Apakah
matriks/tabel
Rencana
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(matriks/tabel RKL) yang
disampaikan telah mencakup
elemen-elemen
sebagai
berikut:
a. Dampak yang dipantau,
yang terdiri dari: jenis
dampak
yang
terjadi,
komponen
lingkungan
yang terkena dampak, dan
indikator/parameter yang
dipantau
dan
sumber
dampak.
b. Bentuk
pemantauan
lingkungan hidup yang
terdiri
dari
metode
pengumpulan dan analisis
data, lokasi pemantauan,
waktu
dan
frekuensi
pemantauan.
c. Institusi
pemantau
lingkungan hidup, yang
terdiri
dari
pelaksana
pemantauan,
pengawas
pemantauan
dan
penerima
laporan
pemantauan?
Apakah
dalam
kolom

Hasil
Penilaian/Pemeriksaan

 Ya
 Tidak

 Ya
 Tidak

 Ya
 Tidak

 Ya
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No

22.

23.

24.

Hal Yang Dinilai/Diperiksa
Dampak Lingkungan Yang
Dipantau pada matriks/tabel
RPL telah diuraikan secara
singkat dan jelas mengenai:
a. Jenis dampak lingkungan
hidup yang dipantau.
b. Indikator/
parameter
pemantauan.
c. Sumber
dampak
lingkungan?
Apakah
dampak-dampak
lingkungan
hidup
yang
disampaikan
konsisten/relevan
dengan
hasil pelingkupan pada KA
dan hasil kajian pada Andal?
Apakah sumber dampaknya
konsisten/relevan penjelasan
sebelumnya pada KA dan
Andal?
Apakah dalam kolom Bentuk
Pemantauan
Lingkungan
Hidup pada matriks/tabel
RPL telah diuraikan secara
singkat mengenai metode
yang akan digunakan untuk
memantau
indikator/parameter dampak
lingkungan (dampak penting
dan
dampak
lingkungan
lainnya)?

Hasil
Penilaian/Pemeriksaan
 Tidak

 Ya
 Tidak

 Ya
 Tidak
 Ya
 Tidak

Catatan:
Bentuk
Pemantauan
dimaksud mencakup elemenelemen:
a. Metode pengumpulan dan
analisis
data
(Perlu
diperhatikan
bahwa
metode pengumpulan dan
analisis
data
sejauh
mungkin
konsisten
dengan
metode
yang
digunakan
disaat
penyusunan Andal);
b. Lokasi
pemantauan
lingkungan hidup (Perlu
diperhatikan bahwa pada
bagian ini perlu didukung
dengan gambaran lokasi
pemantauan yang tepat
disertai
dengan
peta
lokasi
pemantauan
Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

Keterangan

- 562 -

No

25.

26.

27.

28.

29.

Hal Yang Dinilai/Diperiksa
berskala yang memadai
dan menunjukkan lokasi
pemantauan dimaksud)
c. Waktu
dan
frekuensi
pemantauan
(Perlu
diperhatikan bahwa pada
bagian ini perlu diuraikan
tentang
jangka
waktu
atau
lama
periode
pemantauan
berikut
dengan frekuensinya per
satuan waktu)
Apakah
seluruh
elemen
Bentuk
Pemantauan
Lingkungan Hidup relevan
dengan dampak dan sumber
dampaknya?
Apakah
dalam
kolom
Institusi
Pemantauan
Lingkungan
Hidup
pada
matriks/tabel
RPL
telah
dicantumkan secara singkat
mengenai
institusi
atau
kelembagaan
yang
akan
berurusan, berkepentingan,
dan
berkaitan
dengan
kegiatan
pemantauan
lingkungan hidup, sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
baik
ditingkat
nasional maupun daerah
pada
setiap
rencana
pemantauan
lingkungan
hidup?
Apakah
Institusi
pemantauan
lingkungan
hidup (PLH) relevan dengan
dampak, sumber dampak
dan bentuk pengelolaannya?
Apakah
dalam
muatan
Jumlah dan Jenis Izin PPLH
yang
Dibutuhkan
telah
disampaikan
mengenai
identifikasi dan rumusan
daftar jumlah dan jenis izin
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup
yang
dibutuhkan
berdasarkan
rencana
pengelolaan
lingkungan
hidup?
Apakah
dalam
muatan

Hasil
Penilaian/Pemeriksaan

 Ya
 Tidak

 Ya
 Tidak
(Catatan:
institusi
pemantau lingkungan
hidup
yang
perlu
diutarakan meliputi:
a. Pelaksana
pemantauan
lingkungan hidup;
b. Pengawas
pemantauan
lingkungan hidup
c. Penerima laporan
hasil pemantauan
lingkungan hidup)
 Ya
 Tidak

 Ya
 Tidak
Catatan:
Bagian ini hanya dapat
diisi
dalam
hal
rencana
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
diajukan
memerlukan izin PPLH
 Ya
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No

30.

31.

Hal Yang Dinilai/Diperiksa
Pernyataan
komitmen
pelaksanaan RKL-RPL telah
disampaikan pernyataan dari
pemraksarsa
untuk
melaksanakan RKL-RPL yang
ditandatangani di atas kertas
bermaterai?
Apakah dalam muatan daftar
pustaka telah disampaikan
mengenai sumber data dan
informasi yang digunakan
dalam
penyusunan
RKLRPL?

Hasil
Penilaian/Pemeriksaan
 Tidak

 Ya
 Tidak

Catatan:
Bahan-bahan pustaka
tersebut agar ditulis
dengan
berpedoman
pada
tata
cara
penulisan pustaka.
Apakah
dalam
muatan  Ya
lampiran telah disampaikan  Tidak
data dan informasi lain yang
dianggap perlu atau relevan?
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL
A. Identitas Pemrakarsa
1. Nama Pemrakarsa *)
2. Alamat Kantor, kode pos, No.
Telp dan Fax. email.
*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan
orang yang bertangggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.
Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis
nama pemrakarsa (untuk perseorangan)
B. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
1. Nama Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
2. Lokasi
rencana
usaha
dan/atau
kegiatan
dan
dilampirkan peta yang sesuai
dengan
kaidah
kartografi
dan/atau
ilustrasi
lokasi
dengan skala yang memadai.
3. Skala/Besaran rencana usaha
dan/atau Kegiatan

Keterangan:
Tuliskan ukuran luasan dan atau
panjang dan/atau volume dan/atau
kapasitas atau besaran lain yang
dapat digunakan untuk memberikan
gambaran tentang skala kegiatan.
Sebagai contoh antara lain:
1. Bidang
Industri:
jenis
dan
kapasitas produksi, jumlah bahan
baku
dan
penolong,
jumlah
penggunaan energi dan jumlah
penggunaan air
2. Bidang Pertambangan: luas lahan,
cadangan dan kualitas bahan
tambang,
panjang
dan
luas
lintasan uji seismik dan jumlah
bahan peledak
3. Bidang
Perhubungan:
luas,
panjang dan volume fasilitas
perhubungan
yang
akan
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dan bobot kapal sandar dan
ukuran-ukuran lain yang sesuai
dengan bidang perhubungan
4. Pertanian: luas rencana usaha
dan/atau kegiatan, kapasitas unit
pengolahan, jumlah bahan baku
dan penolong, jumlah penggunaan
energi dan jumlah penggunaan air
5. Bidang Pariwisata: luas lahan
yang digunakan, luas fasiltas
pariwisata yang akan dibangun,
jumlah kamar, jumlah mesin
laundry, jumlah hole, kapasitas
tempat duduk tempat hiburan dan
jumlah kursi restoran
6. Bidang-bidang lainnya…
Pada bagian ini pemrakarsa juga menjelaskan:
a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang
Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana
usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai
ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi
rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang
seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta
tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana
usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan
sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat
dipergunakan).
Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa
selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan
kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh
tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang
tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada
hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian
dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti
formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
penataan ruang seperti Dinas Tata Ruang di daerah. Bukti-bukti
yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib
dilampirkan.
Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai
dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut
tidak dapat diproses lebih lanjut.
Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan
tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial
kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta
indikatif penghentian izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam
Inpres Nomor 5 Tahun 2019, atau peraturan revisinya maupun
terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.
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menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer
dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi
rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB,
kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan
seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011,
maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih
lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau
kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB)
yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku
selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini
dikeluarkan.
b. Penjelasan mengenai Persetujuan Teknis terkait rencana
Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu
lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis
dampak lalu lintas yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang
Bagian ini menguraikan perihal adanya Persetujuan Teknis
terkait:
1. persetujuan terkait kelayakan tekno ekonomi suatu usaha
dan/atau kegiatan dalam bentuk seperti rencana induk
pelabuhan (RIP) untuk usaha kepelabuhan, rencana induk
bandara (RIB) untuk usaha kebandar
udaraan atau
persetujuan Feasiblity Study (FS) untuk eksploitasi ;
2. Persetujuan Teknis terkait pemenuhan baku mutu
lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis
dampak lalu lintas yang diterbitkan instansi yang
berwenang.
Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud angka 2 di atas
berupa standar yang telah termuat dalam sistem informasi
dokumen lingkungan hidup. Dalam hal standar tersebut belum
termuat dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup,
maka Pemrakarsa meminta kepada instansi yang berwenang.
c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat
menimbulkan dampak lingkungan
Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen
rencana usaha dan/atau kegiatan
yang diyakini dapat
menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut
dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, kontruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi.
Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha
dan/atau kegiatan.
Contoh: Kegiatan Peternakan
Tahap Prakonstruksi :
1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan
yang dibebaskan dan status tanah).
2) dan lain lain……
Tahap Konstruksi:
1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan
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2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan
luasan bangunan).
3) dan lain-lain…..
Tahap Operasi:
1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan
dimasukkan).
2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan
ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap
lingkungan hidup).
3) dan lain-lain…
(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala
besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya,
lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan
keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan
water balance))
C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup serta standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum
mengenai:
1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau
kegiatan
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi
informasi:
a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub
kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakontruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak
lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan
kegiatan; dan
c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk
parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus
dinyatakan secara kuantitatif.
2. standar pengelolaan lingkungan hidup
Kolom standar Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub
kolom yang berisi informasi:
a. bentuk standar Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan
informasi mengenai bentuk/jenis standar pengelolaan lingkungan
hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak
lingkungan yang ditimbulkan, standar pengelolaan lingkungan
didapatkan di dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
Bila standar telah tersedia, maka Pemrakarsa memilih standar
tersebut, standar yang dipilih harus dapat mengelola dampak yang
ditimbulkan.
Dalam hal standar pengelolaan lingkungan hidup belum tersedia
dalam sistem, maka Pemrakarsa menyusun sendiri standar
pengelolaan lingkungan hidup. Standar pengelolaan lingkungan.
Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 568 Muatan
satu
standar
meliputi
langkah-langkah
kegiatan
pelaksanaan dari sebuah prosedur pengelolaan yang distandarkan,
yang dilengkapi dengan keterkaitannya dengan prosedur
pengelolaan lingkungan lainnya, dalam standar juga disampaikan
peringatan yang memberikan penjelasan mengenai kemungkinan
yang terjadi diluar kendali ketika prosedur pengelolaan lingkungan
dilaksanakan (atau tidak dilaksanakan), kualifikasi personel yang
melaksanakan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan,
standar mutu dari setiap langkah kegiatan yang dilakukan, dan
formulir yang harus diisi oleh pelaksana pengelolaan lingkungan
tersebut;
b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi
mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud
dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan
bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan
lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi
mengenai
waktu/periode
dilakukannya
upaya
pengelolaan
lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk standar pemantauan lingkungan hidup
Kolom standar Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub
kolom yang berisi informasi:
a. bentuk standar Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan
informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk
melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang
menjadi indikator kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup
(dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis
data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
Bila standar telah tersedia, maka Pemrakarsa memilih standar
tersebut, standar yang dipilih harus dapat memantau dampak yang
ditimbulkan.
Dalam hal standar pemantauan lingkungan hidup belum tersedia
dalam sistem, maka Pemrakarsa menyusun sendiri standar
pemantauan lingkungan hidup.
b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi
mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud
dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan
bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan
lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi
mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan
lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang
diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan
pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang
akan:
a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan
pemantauan lingkungan hidup;
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hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan
komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan
lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang
bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa,
atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program
pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus
memenuhi kaidah-kaidah kartografi.
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- 570 CONTOH MATRIKS UKL-UPL:
STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP
BENTUK
LOKASI
PERIODE
BESARA
STANDAR
PENGELOLAA PENGELOL
JENIS
SUMBER
N
PENGELOLA
N
AAN
DAMPA
DAMPAK
DAMPA
AN
LINGKUNGAN LINGKUNG
K
K
LINGKUNGA
HIDUP
AN HIDUP
N HIDUP
(Tuliskan (Tuliska (Tuliska (Tuliskan
(Tuliskan
(Tuliskan
kegiatan
n
n
bentuk/jenis informasi
informasi
yang
dampak ukuran
standar
mengenai
mengenai
menghasil yang
yang
pengelolaan
lokasi dimana waktu/peri
kan
mungki
dapat
lingkungan
pengelolaan
ode
dampak
n
menyata hidup yang
lingkungan
dilakukann
terhadap
terjadi)
kan
direncanaka dimaksud
ya bentuk
lingkunga
besaran n untuk
dilakukan)
upaya
n)
dampak) mengelola
pengelolaan
setiap
lingkungan
Contoh:
dampak
hidup yang
Kegiatan
lingkungan
direncanak
Peternaka
yang
an)
n pada
ditimbulkan)
tahap
operasi
Pemelihara
an ternak
menimbulk
an limbah
berupa:

Contoh:
Terjadiny Contoh:
a
Limbah
penurun cair

Contoh:

Contoh:
Lokasi
pengelolaan
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STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP
BENTUK
LOKASI
PERIODE
STANDAR
PEMANTAU PEMANTA
PEMANTAUA
AN
UAN
N
LINGKUNGA LINGKUN
LINGKUNGA
N HIDUP
GAN
N HIDUP
HIDUP
(Tuliskan
(Tuliskan
(Tuliskan
informasi
informasi
informasi
mengenai
mengenai
mengenai
cara,
lokasi
waktu/per
metode,
dimana
iode
dan/atau
pemantauan dilakukan
teknik untuk lingkungan
nya
melakukan
dimaksud
bentuk
pemantauan dilakukan)
upaya
atas kualitas
pemantau
lingkungan
an
hidup yang
lingkunga
menjadi
n hidup
indikator
yang
kerberhasila
direncana
n
kan)
pengelolaan
lingkungan
Contoh:
hidup)
Pemantauan
Contoh:
kualitas
Pengelolaan
effluent
limbah cair
dilakukan

INSTITUSI
PENGELO
LA DAN
PEMANTA
UAN
LINGKUN
GAN
HIDUP
(Tuliskan
institusi
yang
terkait
dengan
pengelolaa
n
lingkunga
n hidup
dan
pemantau
an
lingkunga
n hidup)

Contoh:

KETERAN
GAN

(Tuliskan
informasi
lain yang
perlu
disampaik
an untuk
menjelask
an hal-hal
yang
dianggap
perlu)

- 571 1. Limbah an
cair
kualitas
air
Sungai
XYZ
akibat
pembuan
gan
limbah
cair
2. Limbah
padat
(kotora
n)
Terjadiny
a
penurun
an
kualitas
air
Sungai
XYZ
akibat
pembuan
gan
limbah
padat

yang
dihasilk
an
adalah
50
liter/har
i.

Limbah
padat
yang
dihasilk
an
adalah
1,2
3

m /min
ggu.

Limbah cair
dikelola
dengan:
- memasang
drainase
permanen
pengumpul
limbah cair
di sekeliling
kandang
mengolahnya
dalam
instalasi
biodigester
sebelum
dibuang ke
sungai.
90% limbah
padat akan
dimasukkan
ke
biodigester,
10 % lagi
akan
dijadikan
pupuk
kandang

limbah cair
adalah di
sekeliling
kandang dan
di area
biodigester
(secara rinci
disajikan
pada peta
pengelolaan
lingkungan
hidup pada
lampiran ….)

Lokasi
pengelolaan
limbah padat
adalah di
sekitar
kandang
(secara rinci
disajikan
pada peta
pengelolaan
lingkungan
hidup pada
lampiran ….)
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dilakukan
secara
menerus
sepanjang
operasi
kegiatan

pada
Contoh:
saluran
melakukan
outlet dari
pemantauan instalasi
kualitas
biogas
effluent dari
(secara rinci
instalasi
disajikan
biogas sesuai pada peta
dengan baku pemantauan
mutu air
lingkungan
limbah
hidup pada
peternakan
lampiran
Pengelolaan PERMENLH
….)
limbah
Nomor …
padat
Tahun 20…
dilakukan
melakukan
Pemantauan
sehari
pemantauan kualitas air
sekali,
kualitas air
sungai
kandang
sungai XYZ
dilakukan di
dibersihkan sesuai
3 titik
dan
dengan PP
sebelum
padatan
82/2001
outlet, di
akan dibagi untuk
bawah
ke digester parameter
outlet dan
dan dibuat kunci yaitu
setelah
pupuk
BOD,
outlet
minyak(secara rinci
lemak
pada peta
pemantauan
lampiran….)

Contoh:
Pemantau
an
kualitas
effluent
dilakukan
3 bulan
sekali

Pemantau
an
kualitas
air sungai
dilakukan
6 bulan
sekali

a. Instansi
Pelaksa
na yaitu
PT X
selaku
pemrak
arsa
b. Instansi
Pengaw
as yaitu
BLHD
Kabupat
en X,
Dinas
Peterna
kan Kab
X
c. Instansi
Penerim
a
Laporan
yaitu
BLHD
Kabupat
en X,
Dinas
Peterna
kan Kab
X
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D. Surat Pernyataan
Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan
UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
E. Daftar Pustaka
Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan
dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah,
tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka
tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan
pustaka.
F. Lampiran
Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang
dianggap perlu atau relevan, antara lain:
1. Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan
pemenuhan baku mutu lingkungan hidup dan pengelolaan limbah B3
serta analisa dampak lalu lintas yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah
sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi
dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan
lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu
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TAHAPAN PEMERIKSAAN UKL-UPL
A. PENERIMAAN FORMULIR UKL-UPL
1. Formulir UKL-UPL yang diperiksa oleh:
a. Instansi Lingkungan Hidup pusat, yang diajukan oleh Pemrakarsa
yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi
dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung.
b. Instansi Lingkungan Hidup provinsi, yang diajukan oleh Pemrakarsa
disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi dokumen
lingkungan hidup dan/atau secara langsung; dan
c. Instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota, yang diajukan oleh
Pemrakarsa disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi
dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung.
B. PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL DI SISTEM INFORMASI DOKUMEN
LINGKUNGAN
Pemeriksaan melalui sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup
melalui:
c. pemeriksaan administratif; dan
d. pemeriksaan standar-standar UKL-UPL.
Langkah Pemeriksaan Formulir UKL-UPL di Sistem Informasi Dokumen
Lingkungan sebagai berikut:
1. Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
melakukan pemeriksaan Formulir UKL-UPL di sistem informasi
dokumen lingkungan hidup;
2. Pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan administratif dan
pemeriksaan standar-standar lingkungan hidup
3. Pemeriksaan administratif terhadap Formulir UKL-UPL standar
meliputi pemeriksaan:
 kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
dengan
rencana tata ruang;
 Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan
pemenuhan baku mutu lingkungan hidup dan pengelolaan limbah
B3 serta analisa dampak lalu lintas yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang; dan
 kesesuaian isian Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman
pengisian Formulir UKL-UPL.
4. Pemeriksaan standar dilakukan terhadap kesesuaian standar-standar
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan jenis
dampak lingkungan yang terjadi;
5. Dalam hal pemeriksaan terhadap Formulir UKL-UPL standar
sebagaimana tidak memenuhi persyaratan administratif Formulir
UKL-UPL standar ditolak dan dikembalikan kepada Pemrakarsa
melalui:
 sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk UKL-UPL standar
yang diisi Pelaku Usaha;
 sistem informasi dokumen lingkungan untuk UKL-UPL standar
yang diisi Instansi Pemerintah.
6. Pemeriksaan UKL-UPL standar di sistem informasi dokumen
lingkungan hidup dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
dinyatakan lengkap administrasi.
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Dalam hal terdapat standar yang belum sesuai, Instansi Lingkungan
melakukan notifikasi perbaikan melalui sistem infirmasi dokumen
lingkungan hidup.
8. dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak notifikasi diterbitkan,
Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya, harus
memastikan standar telah diperbaiki atau belum.
9. Pengesahan PKPLH paling sedikit wajib mempertimbangkan kriteria:
a. rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana
tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan kebijakan
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta
sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundangundangan;
c. rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan
kepentingan pertahanan keamanan;
d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam
menanggulanggi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai
sosial atau pandangan masyarakat (emic view);
f.
rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi
dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);
2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance);
dan/atau
4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance);
g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar
rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal
terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup dimaksud.
10. Dalam hal perbaikan telah sesuai, Direktur Jenderal yang ditunjuk
Menteri, kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau kepala
Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari menerbitkan di
sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
11. Dalam hal
 perbaikan UKL-UPL yang disampaikan oleh Pemrakarsa telah
melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau
 perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyararatkan;
permohonan penerbitan pengesahan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan ke
Pemrakarsa melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
12. pengesahan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang telah diterbitkan disampaikan ke Pemrakarsa melalui:
 sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk UKL-UPL standar
yang diisi Pelaku Usaha; atau
 sistem informasi dokumen lingkungan untuk UKL-UPL standar
yang diisi Instansi Pemerintah
C. PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL SECARA LANGSUNG
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Formulir UKL-UPL belum dapat dilakukan dikarenakan belum tersedianya
standar di sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Langkah langkah
yang dilakukan yaitu:
1. Instansi Lingkungan Hidup menyiapkan rapat koordinasi pemeriksaan
UKL-UPL guna memeriksa formulir UKL-UPL, melalui tahapan:
a. pembuatan undangan dan mengidentifikasi daftar peserta rapat
yang akan dilibatkan dalam pemeriksaan UKL-UPL;
b. pengiriman undangan beserta formulir UKL-UPL kepada seluruh
peserta rapat;
c. Melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh peserta rapat yang
diundang; dan
2. Rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL dilakukan paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL diajukan Pemrakarsa dan
diterima oleh Instansi Lingkungan Hidup telah dinyatakan lengkap
administrasi.
3. Pemeriksaan administratif terhadap Formulir UKL-UPL standar meliputi
pemeriksaan:

kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan
rencana tata ruang;

Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan,
dan pemenuhan baku mutu lingkungan hidup dan pengelolaan
limbah B3 serta analisa dampak lalu lintas yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang; dan

kesesuaian isian Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman
pengisian Formulir UKL-UPL.
4. Pemeriksaan standar dilakukan terhadap kesesuaian standar-standar
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diusulkan sesuai
jenis dampak lingkungan yang terjadi di dalam rapat pemeriksaan
formulir UKL-UPL;
5. Dalam hal hasil rapat pemeriksaan formulir UKL-UPL dinyatakan tidak
memerlukan perbaikan, maka Direktur Jenderal yang ditunjuk Menteri,
kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau kepala Instansi
Lingkungan
Hidup
Kabupaten/Kota
menerbitkan
pengesahan
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak rapat pemeriksaaan
Formulir UKL-UPL.
6. Dalam hal hasil rapat pemeriksaan formulir UKL-UPL dinyatakan perlu
dilakukan perbaikan terhadap standar pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup, uraian deskripsi kegiatan serta jenis dampak
lingkungan yang terjadi, mDirektur Jenderal yang menangani
pemeriksaan UKL- UPL yang ditunjuk Menteri, kepala Instansi
Lingkungan Hidup Provinsi, atau kepala Instansi Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota mengembalikan formulir UKL-UPL kepada Pemrakarsa
untuk diperbaiki.
7. Pemrakarsa wajib menyampaikan hasil perbaikan formulir UKL-UPL
kepada instansi lingkungan hidup paling lama 5 (lima) hari kerja.
8. Hasil perbaikan wajib disampaikan kembali oleh pemrakarsa kepada:
a. Menteri melalui Direktur Jenderal yang menangani pemeriksaan
UKL-UPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh
Menteri;
b. gubernur melalui kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi untuk
usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa oleh gubernur; atau
c. bupati/walikota melalui kepala Instansi Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota untuk usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa
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9. Pengesahan PKPLH paling sedikit wajib mempertimbangkan kriteria:
i. rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata
ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan kebijakan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta
sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundangundangan;
k. rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan kepentingan
pertahanan keamanan;
l. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam
menanggulanggi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan;
m. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial
atau pandangan masyarakat (emic view);
n. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi
dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);
2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance);
dan/atau
4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance);
o. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar
rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
p. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal
terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup dimaksud.
10. Dalam hal pengecekan telah dilakukan dan telah dipastikan benar dan
sesuai sebagaimana dimaksud angka 9 (sembilan), Direktur Jenderal
yang ditunjuk Menteri, kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi,
atau kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota menerbitkan
pengesahan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
kepada Pemrakarsa yang dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
perbaikan UKL-UPL diterima.
11. pengesahan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
disampaikan melalui:
 sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk UKL-UPL standar yang
diisi Pelaku Usaha;
 sistem informasi dokumen lingkungan untuk UKL-UPL standar yang
diisi Instansi Pemerintah.
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PANDUAN 01:
PANDUAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR
Berdasarkan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL, pejabat yang ditunjuk
oleh Menteri, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, kepala instansi
lingkungan hidup kabupaten/kota membuat rangkuman hasil pemeriksaan
substansi formulir UKL-UPL dengan menggunakan format sebagaimana
tercantum di bawah ini:
No.

Kriteria Pemeriksaan

Hasil
Pemeriksaan

Keterangan

1.

Rencana tata ruang sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemeriksa UKL-UPL
wajib memeriksa
kesesuaian lokasi
rencana usaha
dan/atau kegiatan
denan rencana tata
ruang dan kesesuaian
dengan peta indikatif
penghentian izin baru
(PIPIB) yang tercantum
dalam Inpres Nomor 5
Tahun 2019, atau
peraturan revisinya
maupun terbitnya
ketentuan baru yang
mengatur tentang hal
ini.

2.

Pemeriksaan standar
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup

Pemeriksa UKL-UPL
wajib memeriksa
bahwa standar yang
disampaikan
Pemrakarsa telah
dapat memitigasi
dampak lingkungan
yang dihasilkan

3.

Pemeriksaan terhadap
Kebijakan di bidang
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup serta sumber daya
alam yang diatur dalam
peraturan perundangundangan.

4.

Pemeriksaan terhadap
kesesuaian dengan
kepentingan pertahanan
keamanan.

Memastikan bahwa
Persetujuan Teknis
terkait rencana Usaha
dan/atau Kegiatan,
dan pemenuhan baku
mutu lingkungan
hidup dan pengelolaan
limbah B3 serta
analisa dampak lalu
lintas telah ada dan
sesuai
Memastikan bahwa
rencana usaha
dan/atau kegiatan
tidak tumpang tindih
dengan kepentingan
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No.

Kriteria Pemeriksaan

Hasil
Pemeriksaan

Keterangan
pertahanan dan
keamanan negara

5.

Pemeriksaan terhadap
kemampuan pemrakarsa
yang bertanggung jawab
dalam menanggulanggi
dampak negatif yang akan
ditimbulkan dari usaha
dan/atau kegiatan yang
direncanakan.

6.

Pemeriksaan
terhadap
Rencana usaha dan/atau
kegiatan tidak menganggu
nilai-nilai
sosial
atau
pandangan masyarakat (emic
view).

7.

Pemeriksaan
terhadap
Rencana usaha dan/atau
kegiatan
tidak
akan
mempengaruhi
dan/atau
mengganggu entitas ekologis
yang merupakan:
a. entitas dan/atau spesies
kunci (key species);
b. memiliki nilai penting
secara ekologis (ecological
importance);
c. memiliki nilai penting
secara ekonomi (economic
importance); dan/atau
d. memiliki nilai penting
secara ilmiah (scientific
importance).

8.

Pemeriksaan
terhadap
rencana usaha dan/atau
kegiatan tidak menimbulkan
gangguan terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang telah
berada di sekitar rencana
lokasi
usaha
dan/atau
kegiatan.

9.

Pemeriksaan terhadap tidak
dilampauinya daya dukung
dan
daya
tampung
lingkungan hidup dari lokasi
rencana usaha dan/atau
kegiatan, dalam hal terdapat
perhitungan daya dukung
dan
daya
tampung
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No.

Kriteria Pemeriksaan

Hasil
Pemeriksaan

lingkungan hidup dimaksud.
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FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
�Nama
: ............................................................................
�Jabatan
: ............................................................................
�Alamat
: ............................................................................
�Nomor Telp.
: ............................................................................
Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:
�Nama perusahaan/Usaha
: .........................................................
�Alamat perusahaan/usaha : .........................................................
�Nomor telp. Perusahaan
: .........................................................
�Jenis Usaha/sifat usaha
: .........................................................
�Kapasitas Produksi
: .........................................................
dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:
1.
2.
3.
4.
5. dst.
merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak
lingkungan melalui:
1.
2.
3.
4.
5. dst.
Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk
melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan
sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang
berwenang.
Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,
Materai dan tandatangan
(...............NAMA…….........)
Nomor bukti penerimaan
oleh instansi LH
Tanggal:
Penerima:
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LAMPIRAN IV
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

PERSYARATAN PENGUSULAN TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
No.
POSISI
PERSYARATAN
1.
Ketua Tim Uji Kelayakan
a. Surat keputusan pengangkatan
Lingkungan Hidup.
minimal sebagai pejabat eselon 3
yang menangani amdal atau
pejabat fungsional tertentu setara
yang menangani Amdal; atau
b. minimal pejabat eselon 3 atau
pejabat fungsional tertentu setara
yang berpengalaman minimal 2
tahun menangani Amdal atau
telah memiliki sertifikat penilai
Amdal;
2.

Kepala Sekretariat Tim Uji
Kelayakan Lingkungan
Hidup.

a. Surat keputusan pengangkatan
minimal sebagai pejabat eselon 4
yang menangani amdal atau
pejabat fungsional tertentu setara
yang menangani Amdal atau
b. minimal pejabat eselon 4 atau
pejabat fungsional tertentu setara
yang berpengalaman minimal 2
tahun menangani Amdal atau
telah memiliki sertifikat penilai
Amdal.

3.

Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup
berkedudukan di instansi
lingkungan hidup Pusat,
provinsi atau
kabupaten/kota.

a. Berkedudukan di instansi yang
membidangi perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
b. Daftar usulan personil Sekretariat
Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup
c. Surat pernyataan kesediaan
melaksanakan standard operating
procedure (SOP) terkait
pelaksanaan tugas dan fungsi
sekretariat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.
d. Memiliki fasilitas sistem informasi
dan akses internet dan yang
memadai untuk pelaksanaan Uji
Kelayakan
e. Surat pernyataan kesediaan
mengggunakan sistem informasi
dokumen lingkungan hidup
f. Memiliki sistem pengarsipan

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 455 -

4.

Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup Pusat

5.

Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup provinsi,
kabupaten/kota

dokumen lingkungan hidup
g. Foto ruangan dan peralatan untuk
pelaksanaan Uji Kelayakan.
a. minimal 5 orang Ahli bersertifikat
dengan latar belakang keilmuan
yang beragam terkait dengan
dampak rencana Usaha dan/atau
Kegiatan.
b. unsur Instansi Lingkungan Hidup
Pusat yang memiliki kompetensi
dapat melakukan Uji Kelayakan
yang minimal terdiri atas 3 orang
yang telah lulus diklat Amdal
Penilai dan 2 orang yang telah
lulus diklat Amdal penyusun.
a. minimal 5 orang Ahli bersertifikat
dengan latar belakang keilmuan
yang beragam terkait dengan
dampak rencana Usaha dan/atau
Kegiatan.
b. unsur Instansi Lingkungan Hidup
provinsi, kabupaten/kota yang
memiliki kompetensi dapat
melakukan Uji Kelayakan yang
minimal terdiri atas 3 orang yang
telah lulus diklat Amdal Penilai
dan 2 orang yang telah lulus
diklat Amdal penyusun.
c. Memiliki minimal 1 orang anggota
dari instansi lingkungan hidup
pusat
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TATA CARA PENGUSULAN TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Penjelasan:
1. Dirjen, Gubernur, bupati/walikota melalui instansi lingkungan
mengajukan permohonan ppembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan,
permohonan yang diusulkan dengan melampirkan semua persyaratan
pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
2. Permohonan yang diusulkan diperiksa oleh Lembaga Uji Kelayakan
melalui Kepala Divisi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
3. Kepala Divisi Tim Uji Kelayakan memeriksa berkas antara lain:
a. Surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat eselon 3 yang
menangani amdal atau pejabat fungsional tertentu setara yang
menangani Amdal atau pernah berpengalaman 2 tahun menangani
Amdal;
b. Surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat eselon 4 yang
menangani amdal atau pejabat fungsional tertentu setara yang
menangani Amdal atau pernah berpengalaman 2 tahun menangani
Amdal;
c. Surat keputusan pembentukan tim Uji Kelayakan;
d. Sertifikasi Ahli dari Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan;
e. Sertifikat pelatihan amdal penilai;
f. Surat penyataan kesediaan menjadi tenaga ahli dari masingmasing ahli bersangkutan;
g. Surat pernyataan dari organisasi lingkungan atau lembaga
swadaya masyarakat yang bersedia untuk dilibatkan dalam proses
amdal; dan
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h. Surat pernyataan kerjasama antara laboratorium lingkungan
dengan instansi di bidang lingkungan hidup Pusat, provinsi atau
kabupaten/kota.
4. Dalam hal semua berkas administrasi dinyatakan lengkap administrasi,
Ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui Kepala Divisi
Tim Uji Kelayakan menerbitkan rekomendasi Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.
5. Menteri berdasarkan rekomendasi Ketua Lembaga Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup menerbitkan SK Keputusan pembentukan Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup.
FUNGSI DAN TUGAS TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
A. TUGAS KETUA TIM UJI KELAYAKAN
Ketua Tim Uji Kelayakan mempunyai tugas antara lain:
1. melakukan penilaian Formulir KA, Andal, dan RKL-RPL;
2. menandatangani Berita Acara kesepakatan Formulir KA;
3. memimpin Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk
menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana
usaha dan/atau kegiatan;
4. menandatangani dan menyampaikan hasil penilaian akhir berupa
rekomendasi hasil penilaian akhir mengenai kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan penilaian terhadap hasil
kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL kepada:
a. Menteri untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup pusat;
b. gubernur untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup provinsi; dan
c. bupati/walikota untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
kabupaten/kota.
B. TUGAS SEKRETARIS TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Sekretaris Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertugas:
1. membantu tugas ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam
melakukan koordinasi proses penilaian KA, Andal, dan RKL-RPL;
2. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas Andal dalam
bentuk berita acara rapat tim teknis mengenai hasil penilaian Andal,
dan RKL-RPL yang dilakukan oleh tim teknis;
3. mewakili ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk memimpin
rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam hal ketua Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup berhalangan;
4. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara
rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengenai hasil penilaian
Andal dan RKL-RPL yang dilakukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup;
5. merumuskan konsep rekomendasi kelayakan atau keputusan
ketidaklayakan lingkungan hidup;
6. merumuskan konsep surat keputusan kelayakan atau keputusan
ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
7. merumuskan konsep Persetujuan Lingkungan yang diberikan atas
keputusan kelayakan lingkungan hidup.
C. TUGAS ANGGOTA TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertugas memberikan
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penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas
rencana usaha dan/atau kegiatan, berdasarkan:
1. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang
keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
2. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari
organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat; dan
3. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari
wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
4. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas FormulirKA,
Andal, dan RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
a. uji tahap proyek;
b. uji kualitas dokumen; dan
c. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas
rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil kajian yang
tercantum dalam Andal dan RKL-RPL dan kriteria kelayakan
lingkungan;
5. menyampaikan hasil pemeriksaan Formulir KA, Andal, dan RKL-RPL
kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
1. menyampaikan hasil telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan
lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan dan hal-hal teknis yang
harus diperhatikan oleh Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
dalam memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan.
D. TUGAS SEKRETARIAT TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas, antara
lain:
1. menerima Formulir KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk
dilakukan penilaian dan menerima permohonan izin lingkungan serta
memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
2. melakukan kendali mutu atas Formulir KA, Andal, dan RKL-RPL yang
diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi;
3. memberikan
pernyataan
tertulis
tentang
kelengkapan
atau
ketidaklengkapan administrasi atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang
diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
4. menerima Formulir KA, Andal, dan RKL-RPL hasil perbaikan untuk
disampaikan kembali kepada tim teknis;
5. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi
pendukung dalam penyelenggaran rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup;
6. memberikan informasi status penilaian Formulir KA, Andal, dan RKLRPL; dan
7. tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup.
8. Dalam hal terdapat anggota sekretariat yang berasal dari unit kerja
yang membidangi pelayanan publik, tugas penerimaan dokumen Amdal
atau permohonan Persetujuan Lingkungan dapat dilakukan oleh unit
kerja yang membidangi pelayanan publik.

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 459 -

PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI AHLI BERSERTIFIKASI
BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal
adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai
prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau
kegiatan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Memperhatikan pentingnya posisi
Amdal, maka untuk menjaga kualitas pengambilan keputusan dan kualitas
mutu dokumen Amdal maka perlu disiapkan sumber daya manusia yang
kompeten yang memiliki standar kompetensi.
Selanjutnya terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dimana pada pasal 24 menyatakan bahwa: (1) Dokumen Amdal merupakan
dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau
kegiatan. (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
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 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, maka perlu dilakukan penyusunan yaitu salah satunya adalah
tata laksana uji komptensi ahli bersertifikat segaimana dimaksud dalam pasal
24 ayat (3) dimaksud.
B. TUJUAN UJI
Kompetensi bertujuan untuk:
a. memberikan pengakuan terhadap personil yang memiliki kapasitas atau
kompetensi yang memadahi sebagai ahli bersertifikat yang akan duduk
dalam Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
b. menjadi bahan sarana dan mekanisme mengisi kumpulan ahli bersertifikat.
C. SASARAN
Pedoman penyelenggaraan ini disusun untuk
penyelenggaraan Uji Kompetensi Ahli Bersertifikat
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BAB II PENYELENGGARA, PESERTA DAN TIM PENGUJI UJI
KOMPETENSI
A. PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI

Mekanisme Pelaksanaan:
1. Pemohonan sertifikat kompetensi ahli bersertifikat dapat dilakukan
melalui mekanisme pengajuan atas inisiatif pribadi, atas undangan oleh
Tim Uji Kelayakan, atau atas usulan dari Instansi Lingkungan Hidup
Daerah;
2. Permohonan sertifikasi dilampiri ijazah Pendidikan formal, sertifikat
pelatihan, bukti pengalaman serta dokumen pendukung lainnya;
3. Berdasarkan permohonan sertifikasi ahli, Lembaga Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dan
menentukan jalur uji kompetensi didasarkan atas ijazah Pendidikan
formal, sertifikat pelatihan, bukti pengalaman serta dokumen
pendukung lainnya;
4. Jalur uji kompetensi pemohon sertifikat ahli melalui portofolio atau uji
kompetensi merupakan otoritas Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup;
5. Lembaga uji kelayakan lingkungan hidup memutuskan dan menetapkan
penerbitan sertifikat ahli, dan penerbitan sertifikat ahli dilakukan oleh
Menteri;
6. Lembaga Uji Kelayakan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap
ahli bersertifikat.
B. PESERTA UJI KOMPETENSI
a. Kewajiban Peserta Uji
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b. Hak Peserta Uji
C. TIM PENGUJI
a. Persyaratan Tim Penguji
b. Tugas Tim Penguji Kompetensi
c. Wewenang Tim Penguji
BAB III PERENCANAAN DAN PERSIAPAN UJI KOMPETENSI

A. PERENCANAAN
Pada tahap perencanaan ini penyelenggara uji kompetensi melakukan
proses perencanaan. Penyelenggara uji adalah Lembaga Uji Kelayakan yang
melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan uji kompetensi ahli bersertifikat. Pada tahap
perencanaan ini, lembaga penyelenggara uji harus menyusun perencanaan
penyelenggaraan uji kompetensi.
Adapun perencanaan tersebut meliputi pokok-pokok dalam:
1. Perencanaan kebutuhan ahli yang akan duduk dalam tim uji kelayakan
secara nasional.
a. Melakukan pemetaan terhadap ahli bersertifikat yang menjadi
binaannya, meliputi jumlah, bidang keahlian, lokasi personil, riwayat
pendidikan, riwayat pelatihan dan variabel lainnya yang diperlukan.
b. Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan uji kompetensi dan
kebutuhan ahli bersertifikat.
2. Perencanaan
anggaran
biaya
penyelenggaraan
(perencanaan,
pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan) uji kompetensi sertifikat
ahli.
3. Perencanaan pengujian yang meliputi metode uji, materi uji, perangkat
pengujian, sarana dan prasarana, waktu dan tempat uji kompetensi.
4. Perencanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan uji
kompetensi.
B. PERSIAPAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
1. Sosialisasi dan Koordinasi
Lembaga Uji Kelayakan melakukan sosialisasi untuk menginformasikan
penyelenggaraan uji kompetensi sertifikasi ahli, antara lain maksud dan
tujuan uji, peserta, penyelenggara uji, tim pemguji, materi uji, metode
uji, tempat dan waktu pelaksanaan; b. mekanisme pelaksanaan; c.
penetapan peserta uji; d. penetapan waktu pelaksanaan; e. penetapan
tempat; f. penetapan tim penguji; dan g. penetapan metode uji.
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2. Penetapan Tim Penguji
Lembaga Uji Kelayakan melakukan menetapkan tim uji penguji
C. Verifikasi dan validasi Calon Peserta Uji
Verifikasi dan validasi calon peserta uji kompetensi wajib dilakukan untuk
memastikan kebenaran data. Verifikasi dan validasi data calon peserta uji
merupakan verifikasi data calon peserta uji yang sudah mengajukan
permohonan uji kompetensi.
BAB IV PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
A. MATERI UJI
Materi Uji Kompetensi jabatan fungsional kesehatan mengacu pada butir
butir kegiatan jenjang jabatan yang sedang dipangku dan jenjang yang
akan dipangku sesuai dengan peraturan perundangan.
B. METODE UJI
Metode uji kompetensi dapat berupa portofolio, uji tulis, dan uji lisan.
Lembaga uji kelayakan lingkungan hidup menetapkan metode uji
terhadap pemohon sertifikat ahli.
C. WAKTU PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
1. Uji kompetensi bagi pemohon sertifikat ahli dilaksanakan sesuai
jadwal yang ditetapkan Lembaga Uji Kelayakan
2. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan secara periodik sesuai
kebutuhan
D. TEMPAT UJI
Tempat uji kompetensi ahli bersertifikat ditentukan oleh Lembaga Uji
Kelayakan.
E. MEKANISME PENYELENGGARA UJI
Mekanisme bagi penyelenggara uji kompetensi adalah sebagai berikut:
1. Melakukan mapping terhadap kebutuhan ahli bersertifikat
2. Melakukan identifikasi terhadap permohonan uji kompetensi
3. Memeriksa kelengkapan dokumen administrasi pemohon.
4. Menetapkan calon peserta uji yang telah memenuhi persyaratan.
5. Menunjuk dan Menetapkan tim penguji sesuai persyaratan.
6. Melakukan perencanaan dan mengalokasikan anggaran biaya
penyelenggaraan uji kompetensi
7. Melakukan penyiapan tempat uji kompetensi.
8. Melakukan penyiapan peralatan, sarana dan prasarana yang
dibutuhkan untuk uji kompetensi.
9. Melaksanakan uji kompetensi. 1
10. Membuat dan menyampaikan Berita Acara Pelaksanaan Uji
Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 463 -

11. Menerbitkan sertifikat kompetensi dan menyampaikan kepada
pemohon yang lulus, paling lambat satu bulan setelah dinyatakan
lulus.

F. SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI
Sertifikat Uji kompetensi merupakan bukti pengakuan tertulis atas
penguasaan kompetensi yang diberikan kepada pemohon yang telah
lulus uji kompetensi.
G. SANKSI
1. Peserta yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh tim penguji,
apabila peserta telah diberikan peringatan dan tidak mengindahkan
peringatan tersebut, maka tim penguji mencatat dan mengusulkan
peserta tersebut untuk dinyatakan gagal
2. Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam pedoman ini
maka akan diberikan sanksi. Proses pemberian sanksi bagi penguji
berdasarkan pada proses klarifikasi dan koordinasi dengan pihak
terkait.
BAB V PENDANAAN
Pendanaan penyelenggaraan uji kompetensi ahli bersertifikat dibebankan pada
pemohon
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LAMPIRAN V
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
BIDANG
PERLINDUNGAN
DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

JENIS DAN KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG
DAPAT MENYEBABKAN PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN
A. Penjabaran Mengenai Jenis Perubahan Yang Dapat Menyebabkan
Terjadinya Perubahan Persetujuan lingkungan
Tabel 1. Jenis perubahan dan kriteria perubahan Usaha dan/atau
Kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.
No

Jenis perubahan Kriteria
Usaha dan/atau Usaha
Kegiatan
Kegiatan

1.

Perubahan
dalam
penggunaan alatalat
produksi
yang
berpengaruh
terhadap
lingkungan
hidup

Perubahan Contoh
dan/atau

Keterangan

Segala
bentuk  Perubahan
Dampak
alat
perubahan
mesin
negatif
ekstraksi
dan peralatan yang
terhadap
mineral,
digunakan
dalam
lingkungan
tadinya
proses produksi yang
berupa
hanya
berpotensi
penambahan
dengan
menimbulkan
dampak
ekskavator
dampak
negatif
lingkungan
akan
diubah
terhadap lingkungan,
baru
yang
menjadi
antara
lain
bersifat
menggunaka negatif
mencakup:
n
blasting dan/atau
a. Perubahan
alatterlebih
peningkatkan
alat produksi yang
dahulu
skala/besaran
berpotensi
dampak
merubah
bahan  Perubahan
bahan
baku
lingkungan
baku dan bahan
yang semula yang bersifat
penolong;
berupa kayu negatif, yang
b. Perubahan
alatuntuk
sudah ada.
alat produksiyang
produksi
berpotensi
pulp
merubah dampak
menjadi
lingkungan
yang
sekam
ditimbulkan
dari
kegiatan; dan/atau
c. Perubahan
alatalat produksiyang
berpotensi
menyebabkan
terjadinya
ketidaksesuaian
antara
dampak
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No

Jenis perubahan Kriteria
Usaha dan/atau Usaha
Kegiatan
Kegiatan

Perubahan Contoh
dan/atau

Keterangan

lingkungan
baru
dengan
bentuk
pengelolaan
dan
pemantauan
dampak
lingkungan
yang
dilakukan.
2.

Penambahan
kapasitas
produksi;

Penambahan jumlah
produk
yang
dihasilkan
dari
proses
produksi
suatu
usaha
dan/atau kegiatan

Kapasitas
produksi
tambang
batubara
direncanakan
meningkat
dari 10 juta
ton per tahun
menjadi
20
juta ton per
tahun.

3.

perubahan
Perubahan
yang
bahan
baku terkait:
dan/atau bahan
a. Perubahan
penolong
yang
sumber bahan
berpengaruh
baku;
terhadap
b. Perubahan
lingkungan
sumber bahan
hidup
penolong

Perubahan
bahan baku di
industri pulp
and paper

4.

Perubahan
spesifikasi teknik
yang
mempengaruhi
lingkungan;

Perubahan
yang
meliputi antara lain:
a. perubahan desain
proses produksi;
b. perubahan bahan
baku;
c. perubahan bahan
penolong;
dan/atau
d. perubahan
penggunaan jenis
sumber daya yang
digunakan;
yang
berpotensi
menimbulkan
dampak
negatif
terhadap lingkungan

Perubahan
jenis dan/atau
karakteristik
bahan baku,
bahan
penolong dan
bahan bakar,
perubahan
jenis tanaman
budidaya,
perubahan
sistem
silvikultur

5.

Perubahan

Adalah

Dampak
negatif
terhadap
lingkungan
berupa
penambahan
dampak
lingkungan
baru
yang
bersifat
negatif
dan/atau
peningkatkan
skala/besaran
dampak
lingkungan
yang bersifat
negatif, yang
sudah ada.

perubahan  penambahan Sarana
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No

6.

Jenis perubahan Kriteria
Usaha dan/atau Usaha
Kegiatan
Kegiatan

Perubahan Contoh
dan/atau

Keterangan

sarana
Usaha sarana
pendukung
instalasi
dan/atau
yang
membantu
pengolahan
proses produksi yang
air bersih;
Kegiatan;
berpotensi
 penambahan
menimbulkan
sumber air
dampak
negatif
bawah
terhadap lingkungan.
tanah;

pendukung
adalah:
sarana yang
tanpa adanya
sarana
ini,
maka proses
produksi
masih dapat
dilakukan.
Dampak
negatif
terhadap
lingkungan
berupa
penambahan
dampak
lingkungan
baru
yang
bersifat
negatif
dan/atau
peningkatkan
skala/besaran
dampak
lingkungan
yang bersifat
negatif, yang
sudah ada.

Perluasan lahan
dan
bangunan
Usaha dan/atau
Kegiatan.

Dampak
negatif
terhadap
lingkungan
berupa
penambahan
dampak
lingkungan
baru
yang
bersifat
negatif
dan/atau
peningkatkan
skala/besaran
dampak
lingkungan
yang bersifat
negatif, yang
sudah ada.

Penambahan luasan
lahan
dan/atau
bangunan
yang
berpotensi
menimbulkan
dampak
negatif
terhadap lingkungan
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No

Jenis perubahan Kriteria
Usaha dan/atau Usaha
Kegiatan
Kegiatan

Perubahan Contoh
dan/atau

7.

Perubahan
waktu
dan
durasi
operasi
Usaha dan/atau
Kegiatan;

Perubahan
berupa  Tambang
yang
pengurangan
atau
direncanaka
penambahan waktu
n
berakhir
dan/atau
durasi
setelah
30
kegiatan
yang
tahun,
berpotensi
ternyata
menimbulkan
menjelang
dampak
negatif
tahun ke 30
terhadap lingkungan
direncanaka
n
untuk
diteruskan
sampai
tahun ke 40,
dengan
metode dan
kapasitas
penambanga
n yang sama
pada
areal
yang sama
 Suatu
pabrik yang
tadinya
beroperasi
secara batch
(ada termin
tertentu),
direncanaka
n
akan
beroperasi
secara
kontinu

8.

Usaha dan/atau
Kegiatan
di
dalam kawasan
yang
belum
tercakup dalam
persetujuan
lingkungan;

Penambahan usaha
dan/atau
kegiatan
baru dalam sebuah
kawasan, yang belum
dilingkup dan dikaji
dalam
dokumen
lingkungan
sebelumnya

9.

Terjadinya

Perubahan

Rencana
penambahan
kegiatan baru
berupa
pengelolaan
LB3
oleh
perusahaan
industri
(tenant) dalam
suatu
kawasan
industri

yang  Perubahan
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Dampak
negatif
terhadap
lingkungan
berupa
penambahan
dampak
lingkungan
baru
yang
bersifat
negatif
dan/atau
peningkatkan
skala/besaran
dampak
lingkungan
yang bersifat
negatif, yang
sudah ada.
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No

Jenis perubahan Kriteria
Usaha dan/atau Usaha
Kegiatan
Kegiatan

Perubahan Contoh
dan/atau

perubahan
kebijakan
pemerintah yang
ditujukan dalam
rangka
peningkatan
perlindungan
dan pengelolaan
lingkungan
hidup;

mencakup
antara
baku mutu
lain
perubahan
lingkungan
peraturan dan/atau
dan kriteria
NSPK
yang
baku
diterbitkan
oleh
kerusakan
pemerintah
yang
lingkungan
bertujuan
untuk  Perubahan
memperbaiki
dan
peruntukka
meningkatkan
n
ruang
kualitas lingkungan
dalam
hidup
Rencana
Tata Ruang
sesuai
ketentuan
peraturan
perundangundangan,
seperti areal
lahan untuk
lokasi
kegiatan
panas bumi
yang semula
kawasan
hutan
lindung
menjadi
kawasan
konservasi.

10. Terjadi
perubahan
lingkungan
hidup
yang
sangat mendasar
akibat peristiwa
alam
atau
karena
akibat
lain,
sebelum
dan pada waktu
Usaha dan/atau
Kegiatan
yang
bersangkutan
dilaksanakan

Terjadi
perubahan  Bencana
alam
rona
lingkungan
tsunami,
yang
sangat
gempa,
mendasar
akibat
kekeringan)
terjadinya
bencana
alam atau akibat lain  Penduduk
mulai
yang
menyebabkan
bermuncula
pengelolaan
n di area
lingkungan
hidup
sekitar
dalam
kajian
pabrik;
sebelumnya menjadi
tidak relevan dengan  Perambahan
kondisi
lingkungan
areal
pascabencana
dan
pertambang
pasca
perubahan
an oleh PETI
atas
akibat
lain
tersebut
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No

Jenis perubahan Kriteria
Usaha dan/atau Usaha
Kegiatan
Kegiatan

Perubahan Contoh
dan/atau

11

Tidak
Dilaksanakannya
Rencana Usaha
Dan/Atau
Kegiatan Dalam
Jangka Waktu 3
(Tiga)
Tahun
Sejak
Diterbitkannya
Persetujuan
lingkungan

Jenis
perubahan
yang
dimaksud
dalam kategori ini
adalah tidak adanya
pelaksanaan usaha
dan/atau
kegiatan
sesuai
dengan
deskripsi
kegiatan
yang
tercantum
dalam
dokumen
lingkungan
hidup
yang telah dinilai
atau
diperiksa,
keputusan kelayakan
lingkungan
hidup/pernyataan
kesanggupan
pengelolaan
lingkungan
hidup
dan
persetujuan
lingkungannya yang
telah
diterbitkan,
dalam jangka waktu
3 (tiga) tahun setelah
persetujuan
lingkungan
diterbitkan

12

Perubahan
Persetujuan
Teknis

Berubahnya
Persetujuan
Teknis
pengelolaan limbah
B3,
baku
mutu
lingkungan
hidup
dan
Andalalin
sehingga
lebih
besar/luas
dari
persetujuan awal

Keterangan

FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN
A. FORMAT PENYAJIAN INFORMASI
DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL

LINGKUNGAN

UNTUK

USAHA

1. Identitas Pemegang Persetujuan lingkungan (Pemrakarsa)
a. Identitas pemegang Persetujuan lingkungan seperti yang tercantum
di dalam Persetujuan lingkungan,
b. Berbagai Keputusan Kelayakanan Lingkungan Hidup yang dimiliki
beserta perubahannya;
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2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Berdasarkan tabel jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang
tercantum di bawah ini, pemegang Persetujuan lingkungan memberikan tanda
(√) untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai
contoh apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan
berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan, penambahan
kapasitas produksi dan perluasan lahan dan bangunan usaha, pemegang
Persetujuan lingkungan memberikan tanda (√) di kolom ―beri tanda (√)‖ pada
jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di nomor: 1, 3b dan 3e.

No.
1)

Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan
hidup
a. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi
yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup
b. Penambahan kapasitas produksi;
c. Perubahan bahan baku dan/atau bahan
penolong yang berpengaruh terhadap lingkungan
hidup;
d. Perubahan
spesifikasi
teknik
yang
mempengaruhi lingkungan;
e. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
f. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau
Kegiatan.
g. Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha
dan/atau Kegiatan;
h. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan
yang belum tercakup dalam persetujuan
lingkungan;
i. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah
yang ditujukan dalam rangka peningkatan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
j. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang
sangat mendasar akibat peristiwa alam atau
karena akibat lain, sebelum dan pada waktu
Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan
dilaksanakan

2)

Perubahan Persetujuan Teknis

3)

Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak
diterbitkannya Persetujuan lingkungan

3. Deskripsi Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
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Pemegang Persetujuan lingkungan mendesripsikan rencana usaha dan/atau
kegiatan yang mengalami perubahan serta dokumen lingkungan hidup yang
telah dimiliki.
Di bawah ini terdapat beberapa contoh deskripsi perubahan Usaha dan/atau
Kegiatan.
Tabel 1. Contoh deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan hulu migas
berdasakan komponen-komponen kegiatannya (utama, pendukung
dan pengelolaan lingkungan hidupnya)
No

DESKRIPSI

A.

FASILITAS PRODUKSI

1.

Jumlah Sumur

2.

3.

EKSISTING

1.075 buah dengan
rincian:
 290 buah aktif
 736 buah tidak atif
 11 sumur di APNE
dan
APNF
berdasarkan RKLRPL
Tambahan
2010
 38 sumur sisipan
berdasarkan RKLRPL
Tambahan
2010
Anjungan
137 buah dengan
Sumur
(tak rincian:
berpenghuni)
 6 buah di area
AVSA
 21 buah di area
Bravo
 25 buah di area
Echo
 21 buah di area
Foxtrot
 10 buah di area
KLA
 23 buah di area
Mike-Mike
 4 buah di area
Papa
 12 buah di area
Uniform
 8 buah di area Zulu
 7 buah di area APN

TAMBAHAN

KETERANGAN

195 buah:
Total = 1.273
 2 sumur di buah
UL
 3 sumur di
YY
 2 sumur di
FSB
 165 sumur
sisipan
di
…..
 26
sumur
eksplorasi
3 buah (ULA, Total =
YYA
dan buah
FSBA)

Anjungan proses 11 buah, yaitu Avsa, produksi
Zulu, Papa, Mike(berpenghuni)
Meki, Lima, KLA,
Uniform,
Echo,
Foxtrot,
Bravo,
Central Plant.
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No

DESKRIPSI

EKSISTING

4.

Termina Khusus

1 buah yaitu FSO ….

5.

Anjungan
Pada 5 anjungan:
pengolahan air  Central Plant.
terproduksi
 Arco Ardjuna
(berpenghuni)
 Papa
 Mike-Mike
 Foxtrot (tidak aktif)
Pipa flowline
± 1.600 km dengan  ±6,1 km 12‖
(ULA-UW)
diameter bervariasi

±13,5 km 12‖
yang
digelar
di
(YYA-KLB)
bawah
laut
di
atau ±4,2 km
seluruh …..
12‖
(YYAKKNA)
 ±5,7 km 10‖
(FBSA-FFB)
atau ±5,8 km
10‖ (FSBA ke
ruas
pipa
FSA-FFB)
 ±0,7 mile 10‖
feed
gas
pipline KLAKLB
 ±0,7 mile 3‖
gas
lift
pipieline
KLB-KLA
Pipa
transmisi  Papa-ORF …..
 Central Plant-ORF
gas
…
Pipa Transmisi Central Plant FSO minyak
……

-

1 buah (FSO ……..)
Fasilitas
penyimpanan
minyak terapung
(FSO)

-

-

3 buah (……, ……… darat dan ……………)

-

6.

7.

8.
9.

10. Fasilitas
penerima
(ORF)

TAMBAHAN
-

KETERANGAN
-

Pipa
tambahan
merupakan
pipa baru

-

-

B.

PRODUKSI

1.

Kapasitas

 Minyak:
300.000 BOPD
 Gas: 300 MMSCFD

-

2.

Produksi

 Minyak:
32.000 Maksimum
produksi:
BOPD
 Gas: 185 MMSCFD  Minyak:
46.500

Tidak
melampaui
kapasitas
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No

DESKRIPSI

EKSISTING

TAMBAHAN
KETERANGAN
BOPD
 Gas:
285MMSCFD

C.

PENANGANAN LIMBAH PRODUKSI

1.

Kapasitas water
treatment system

 260.000 BWPD di Central Plant (aktif)
 100.000 BWPD di
……..
 2 x 75.000 BWPD
di Anjungan Papa
(tidak aktif)
 2 x 75.000 BWPD
di Anjungan MikeMike (aktif)
 2 x 75.000 BWPD
di
Anjungan
Foxtrot (tidak aktif)

Pengaktifan di
Anjungan
Papa dengan
hydrocyclone
kapasitas 2 x
45.000 BWPD

2.

Volume
terproduksi

 CP
=
100.000 53.000 BWPD
BWPD
 AA = 4.000
 Papa = 50.000
 MM = 10.000

Total
217.000
BWPD

3.

Flaring

D.

FASILITAS PENUNJANG

1.

Shorebase

air

Avsa, Zulu, Papa, Sistem
Mike-Mike,
Lima, pada
KLA, Bravo, Echo, Platform
Uniform,
Central
Plant dan Foxtrot

-

-

=

flare Sistem
flare
KLB KLB
digunakan
untuk
antisipasi
process upset
pada
sistem
compressor
-

Tabel 2. Contoh deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan pelabuhan
berdasarkan tahapan kegiatannya
RENCANA
KEGIATAN
DALAM RENCANA
KEGIATAN
YANG
LINGKUP AMDAL TAHUN 2010
MENGALAMI
PERUBAHAN
(LINGKUP ADDENDEUM ANDAL
DAN RKL-RPL)
Mobilisasi Tenaga Kerja
Mobilisasi Alat dan Bahan Lewat Mobilisasi material lewat darat
Laut
 Material urug
o
Material urug untuk causeway
volume urugan I, II & III
1.100.000 m3
o
Material
urug
untuk
interchange area 700.000 m3
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RENCANA
KEGIATAN
DALAM RENCANA
KEGIATAN
YANG
LINGKUP AMDAL TAHUN 2010
MENGALAMI
PERUBAHAN
(LINGKUP ADDENDEUM ANDAL
DAN RKL-RPL)
o
Lapangan
penumpukan
3
3.910.000 m
 Material pancang
Pembangunan Basecamp
Pembangunan Pelabuhan
a. Jembatan penghubung
Panjang : 2.560 m
Lebar
: 18 m
Luas
: 32.000 m2
Konstruksi on pile

Pembangunan Pelabuhan
a. Jembatan penghubung
Panjang : 800 m
Lebar
: 12,5 m
Luas
: 10.000 m2

Yang sudah dilakukan 30,8% dari Yang dikaji rencana pembangunan
panjang 800 m x 12,5 m
60,2%
b. Pembangunan causeway
Kontruksi
masif
dan
menempel bibir pantai
Disain:
Panjang
: 500 m
Lebar
: 140 m
Luas
: 70.000 m2
Volume urugan : 173.000 m2

b. Pembangunan causeway
lokasi Kontruksi masif dengan luas ± 8 Ha
dan lokasi bergeser 800 meter dari
bibir pantai;
Disain:
I. Pengurugan
untuk
areal
causeway Tahap I
Panjang
: 520 m
Lebar
: 25 m
: 13.000 m2
Yang
sudah
dilakukan
adalah Luas
II. Pembangunan
causeway
pemasangan talud sepanjang 500 m
Tahap II
dan lebar 25 m (luas 13.000 m2)
Panjang
: 200 m
Lebar
: 30 m
Luas
: 6.000 m2
III. Pembangunan
causeway
Tahap III
Panjang
: 1.231 m
Lebar
: 50 m
Luas
: 61.550 m2
c. Pembangunan
Lapangan
Penumpukan
Container
yard
dan
fasilitas
pendukung
Ukuran urugan
: 5.844.000
3
m
Ukuran container yard
: 387.000
2
2
m , 4 blok @ 96.750 m
Jarak dengan dermaga 260 m, luas
50 ha

c. Pembangunan
Lapangan
Penumpukan
I.
Lapangan
penumpukan
petikemas
Luas
: 250.000 m2
Volume urugan : 2.800.000 m3
II.
Lapangan
penumpukan
curah kering
Luas
: 100.000 m2
Volume urugan : 1.1100.000 m3
Jarak dengan dermaga menjadi ±
970 m, luas 25 ha dan 10 ha,
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RENCANA
KEGIATAN
DALAM RENCANA
KEGIATAN
YANG
LINGKUP AMDAL TAHUN 2010
MENGALAMI
PERUBAHAN
(LINGKUP ADDENDEUM ANDAL
DAN RKL-RPL)
progress pembangunan 0%.
Pembangunan Receiption Facilites
(RF)
d. Pembangunan Trestle
Trestle, 2 unit dengan 7.872,5 m2
Ukuran 235 m x 9,5 m
Kontruksi on-pile

d. Pembangunan Trestle
Trestle
menjadi
jembatan
penghubung II (antara lapangan
penumpukan dan dermaga)
Panjang
: 975 m
Lebar
: 16 m
Luas
: 15.600 m2
Kontruksi on-plie
Progress pembangunan 0%

4. Rona Lingkungan Hidup
Pemegang Persetujuan lingkungan mendesripsikan secara singkat rona
lingkungan hidup yang berada di dalam dan/atau disekitar lokasi
perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup
mencakup:
a. komponen-komponen lingkungan hidup, yang mencakup:
1) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek
bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain:
udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan
tingkat pelayananya (antara lain:rawa, gambut, mangrove,
terumbu karang);
2) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek
sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan
ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan/atau
3) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek
kesehatan masyarakat.
b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.
Deskripsi rona lingkungan hidup seperti disebutkan di atas hanya
dilakukan terhadap rona lingkungan hidup yang terkait atau relevan
dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.Rona lingkungan hidup
yang yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat
perubahaan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan.
Pemegang Persetujuan lingkungan dapat menggunakan data dan
informasi rona awal yang terdapat di dalam batas wilayah studi Amdal
beserta trend perubahaannya sampai saat perubahan Usaha dan/atau
Kegiatan tersebut dilakukan.Trend perubahan rona lingkungan hidup
tersebut dapat disusun berdasarkan data informasi rona lingkungan
hidup awal pada saat dokumen Amdal disusun ditambah dengan data
dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup yang
tercantum di dalam laporan pelaksanaam RKL-RPL (Laporan

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 476 -

Pelaksanaan Persetujuan lingkungan) yang disusun dan dilaporkan
setiap 6 (enam) bulan sekali.
Dalam mendeskripsikan rona lingkungan hidup tersebut, pemegang
Persetujuan lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari
sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel.
Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat
digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.
5. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup
Evaluasi dampak lingkungan dilakukan dengan cara melakukan analisis
secara singkat dan cepat terkait interaksi antara perubahan usaha
dan/atau kegiatan dengan kondisi rona lingkungan hidup. Potensi
dampak lingkungan hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis
berdasarkan potensi perubahan parameter lingkungan hidup akibat
adanya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang terjadi pada periode
waktu tertentu dan di area (ruang) yang tertentu. Hasil evaluasi dampak
berupa daftar potensi dampak lingkungan hidup yangakan terjadi akibat
perubahan Usaha dan/atau Kegiatan beserta sifat penting dampak
lingkungan.
Berdasarkan evaluasi dampak lingkungan, pemegang Persetujuan
lingkungan yang termasuk dalam kriteria Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal menentukan apakah perubahan usaha dan/atau kegiatan
yang akan dilakukan:
a. Berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik baru yang
belum dilingkup dan dikaji di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
dan/atau
b. Merubah batas wilayah studi Amdal.
B. FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN
DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

UNTUK

USAHA

1. Identitas Pemegang Persetujuan lingkungan (Pemrakarsa)
a. Identitas pemegang lzin lingkungan seperti yang tercantum di dalam
Persetujuan lingkungan,
b. Rekomendasi UKL-UPL yang dimiliki beserta perubahannya;
c. Berbagai perizinan lingkungan (Persetujuan lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) yang dimiliki beserta
perubahannya
2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
No.
1)

Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan
hidup
a. Perubahan
dalam
penggunaan
alat-alat
produksi
yang
berpengaruh
terhadap
lingkungan hidup
b. Penambahan kapasitas produksi;
c. Perubahan bahan baku dan/atau bahan
penolong yang berpengaruh terhadap lingkungan
hidup;
d. Perubahan
spesifikasi
teknik
yang
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No.

Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Beri
tanda
(√)

mempengaruhi lingkungan;
e. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
f. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau
Kegiatan.
g. Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha
dan/atau Kegiatan;
h. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan
yang belum tercakup dalam persetujuan
lingkungan;
i. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah
yang ditujukan dalam rangka peningkatan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
j. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang
sangat mendasar akibat peristiwa alam atau
karena akibat lain, sebelum dan pada waktu
Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan
dilaksanakan
2)

Perubahan Persetujuan Teknis

3)

Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak
diterbitkannya Persetujuan lingkungan

3. Deskripsi Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Pemegang Persetujuan lingkungan mendesripsikan secara singkat:
a. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan eksisting beserta
skala/besaranya dan lokasinya seperti yang sudah dilingkup dalam
dokumen lingkungan hidup sebelumnya. Komponen-komponen
kegiatan tersebut mencakup antara lain:
1) Kegiatan utama;
2) Kegiatan pendukung; dan
3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
b. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan
dilakukan perubahan beserta skala/besaran perubahannya dan
lokasinya.
c. Dokumen lingkungan yang telah dimiliki
Deskripsi komponen-komponen kegiatan eksiting beserta perubahannya
seperti diuraikan di butir a dan b di atas dapat digambarkan secara spasial
sesuai dengan kaidah kartografi.
4. Rona Lingkungan Hidup
Pemegang Persetujuan lingkungan mendesripsikan secara singkat rona
lingkungan hidup yang berada di dalam dan/atau disekitar lokasi
perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup mencakup:
a. komponen-komponen lingkungan hidup, yang mencakup:
Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 478 -

1) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek biogeo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain: udara,
tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat
pelayananya (antara lain: rawa, gambut, mangrove, terumbu
karang);
2) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek
sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan
ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan/atau
3) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek
kesehatan masyarakat.
b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.
Deskripsi rona lingkungan hidup seperti disebutkan di atas hanya
dilakukan terhadap rona lingkungan hidup yang terkait atau relevan
dengan perubahan usaha dan/atau kegiatan. Rona lingkungan hidup
yang yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat
perubahaan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan.
Pemegang persetujuan lingkungan dapat menggunakan data dan informasi
kondisi lingkungan hidup yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau
kegiatan wajib UKL-UPL yang tercantum di dalam laporan pelaksanan UKLUPL (Laporan Pelaksanaan Persetujuan lingkungan) yang disusun dan
dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.
Dalam mendeskripsikan rona lingkungan hidup tersebut, pemegang
persetujuan lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari
sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel.
Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat
digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.
5. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup
Evaluasi dampak lingkungan dilakukan dengan cara melakukan analisis
secara singkat dan cepat terkait interaksi antara perubahan usaha
dan/atau kegiatan dengan kondisi rona lingkungan hidup. Potensi
dampak lingkungan hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis
berdasarkan potensi perubahan parameter lingkungan hidup akibat
adanya perubahan usaha dan/atau kegiatan yang terjadi pada periode
waktu tertentu dan di area (ruang) yang tertentu. Hasil evaluasi dampak
berupa daftar potensi dampak lingkungan hidup yang akan terjadi akibat
perubahan usaha dan/atau kegiatan beserta sifat penting dampak
lingkungan.
Berdasarkan evaluasi dampak lingkungan, pemegang Persetujuan
lingkungan menentukan apakah perubahan usaha dan/atau kegiatan
yang akan dilakukan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan atau tidak menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan.
Dampak penting terhadap lingkungan ditentukan
berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. Skala/besaran kegiatan eksisting beserta perubahan usaha dan/atau
kegiatannya secara kumalatif termasuk dalam skala/besaran wajib
Amdal;
b. Perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut menyebabkan:
1) Sebagian lokasi usaha dan/atau kegiatan tersebut berada di dalam
dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
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2) Dampak lingkungan yang terjadi akibat perubahan usaha
dan/atau kegiatan tersebut berpotensi mempengaruhi kawasan
lindung terdekat.
Perubahan usaha dan/atau kegiatan yang terjadi di dalam kawasan
lindung dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang
mengizinkan usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam kawasan
lindung.

PEDOMAN PENYUSUNAN AMDAL BARU, ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL,
DAN FORMULIR UKL-UPL BARU
A. Umum
Dokumen lingkungan yang wajib disusun oleh penanganggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan yang diperlukan bagi penerbitan perubahan
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi
UKL-UPL dan perubahan Persetujuan lingkungan terdiri atas:
1. Dokumen Amdal baru;
2. Dokumen adendum Andal dan RKL-RPL; atau
3. Formulir UKL-UPL baru.
B. Dokumen Amdal Baru
Muatan dokumen Amdal baru pengembangan, mengacu pada pedoman
penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai Lampiran II Peraturan
Pemerintah ini. Dalam dokumen Amdal baru tersebut, wajib dijelaskan
pula kondisi eksisting dan evaluasi kegiatan eksisting, keterkaitannya
dengan rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk dampak
lingkungan hidup yang akan timbul akibat interaksi antara kegiatan
eksisting dengan rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.
C. Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL
1. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL terdiri atas 3 (tiga) tipe:
a. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe A untuk perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan dampak
penting hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen Amdal
sebelumnya. Perubahan DPH tersebut berpotensi menyebabkan
terjadinya antara lain perubahan besaran dan sifat penting dampak;
b. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe B untuk perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan yang menyebabkan perubahan dampak
lingkungan lainnya dan tidak menyebabkan perubahan dampak
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penting hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen Amdal
sebelumnya;
c. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe C untuk perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan di luar kriteria a dan b;
2. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe A adalah:
a. Untuk tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi
merubah Besaran Dampak dan Sifat Penting Dampak DPH
sebelumnya; atau
b. Tambahan Usaha dan/aatau Kegiatan berpotensi merubah
pengelolaan lingkungan atau rencana pengelolaan lingkungan yang
telah dilakukan;
c. Tambahan kegiatan lebih besar atau sama dengan yang sudah dikaji
dalam dokumen Amdal sebelumnya namun masih berada di tapak
proyek yang sama.
3. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe B adalah:
a. Tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebih kecil dari dari
yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya namun masih
berada di tapak proyek yang sama; atau
b. Merupakan tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
bertujuan untuk perbaikan pengelolaan lingkungan hidup seperti
penggunaan teknologi yang menjadi tambahan kegiatan yang akan
dilakukan;
c. Tambahan kegiatan lebih besar atau sama dengan yang sudah dikaji
dalam dokumen Amdal sebelumnya namun masih berada di tapak
proyek yang sama.
4. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe C adalah:
a. Tambahan kegiatan sangat kecil dan pada dasarnya berdampak kecil
terhadap lingkungan;
b. Tambahan kegiatan yang bersifat merubah lokasi pembangunan
namun masih di area tapak proyek, seperti perubahan koordinat
sumur migas;
5. Tambahan kegiatan lebih besar atau sama dengan yang sudah dikaji
dalam dokumen Amdal sebelumnya namun masih berada di tapak
proyek yang sama.
6. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe A pada prinsipnya memuat
informasi sebagai berikut:
a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai
latar belakang, tujuan, pemrakarsa/penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun addendum
Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli). Uraian tersebut pada dasarnya
disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan
hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
b. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Bagian ini pada
dasarnya mendeskripsikan secara rinci rencana usaha dan/atau
kegiatan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen
lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan mencakup:
i. komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan eksisting
beserta skala/besaranya dan lokasinya seperti yang sudah
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dilingkup dalam dokumen lingkungan hidup sebelumnya.
Komponen-komponen kegiatan tersebut mencakup antara lain
kegiatan utama, kegiatan pendukung; dan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup. Dalam bagian ini juga dijelaskan
berbagai perizinan yang telah dimiliki, terutama perizinan
lingkungan;
ii. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan
dilakukan perubahan beserta skala/besaran perubahannya dan
lokasinya.
Deskripsi
komponen-komponen
kegiatan
eksiting
beserta
perubahannya seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara
spasial sesuai dengan kaidah kartografi.
Uraian deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan seperti tersebut di atas
dapat diambil dari dokumen penyajian informasi lingkungan (PIL)
dengan uraian yang lebih rinci dari dokumen PIL.
c. Deskripsi rona lingkungan hidup: Bagian ini pada dasarnya
mendeskripsikan secara rinci rona lingkungan hidup yang disusun
sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Deskripsi rona
lingkungan hidup secara rinci mencakup:
i. komponen-komponen lingkungan hidup, yang meliputi:
1) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek
bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain:
udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan
tingkat pelayananya (antara lain: rawa, gambut, mangrove,
terumbu karang);
2) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek
sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan
ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya;
dan/atau
3) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek
kesehatan masyarakat.
ii. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.
Deskripsi rona lingkungan hidup seperti disebutkan di atas disusun
untuk komponen-komponen lingkungan hidup yang terkait atau
relevan dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona
lingkungan hidup yang yang dideskripsikan adalah rona lingkungan
hidup pada saat perubahaan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut
dilakukan.
Deskripsi rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun dengan
menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat di dalam
batas wilayah studi Amdal beserta trend perubahaannya sampai saat
perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan. Trend
perubahan rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun
berdasarkan data informasi rona lingkungan hidup awal pada saat
dokumen Amdal disusun ditambah dengan data dan informasi hasil
pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tercantum di dalam
laporan pelaksanaam RKL-RPL (Laporan Pelaksanaan Persetujuan
lingkungan) yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.
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Deskripsikan rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun dengan
menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid
dan terpercaya/akuntabel. Deskripsi rona lingkungan hidup seperti
diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan
kaidah kartografi.
Uraian deskripsi rona lingkungan hidup seperti tersebut di atas dapat
diambil dari dokumen penyajian informasi lingkungan (PIL) dengan
uraian yang lebih rinci dari dokumen PIL.
d. Evaluasi Kegiatan eksisting dan pemilihan DPH yang sesuai dengan
perubahan usaha dan/atau kegiatan: Bagian ini memuat evaluasi
secara rinci dan komprehensif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
yang telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan dapak
lingkungan hidup yang akan terjadi, yang antara lain mencakup:
i. Evaluasi terhadap lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta
dampak penting hipotetik (DPH) dan dampak-dampak lainya
perlu dikelola berdasarkan dokumen amdal yang telah dimiliki;
ii. Evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan
pemantauan lingkungan yang telah dilakukan;
iii. Identifikasi dan evaluasi terhadap jenis-jenis dampak penting
hipotetik (DPH) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal
sebelumnya yang berpotensi mengalami perubahan besaran dan
sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan Usaha dan/atau
Kegiatan. Dampak penting hipotetik (DPH) yang telah evaluasi ini
akan dikaji lebih dalam dan hasil kajiannya diuraikan secara rinci
dalam bagian prakiraan dan evaluasi dampak;
iv. evaluasi apakah perubahaan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut:
1. tidak menimbulkan berbagai dampak lainnya yang sifatnya
baru atau dampak lainya yang timbul akibat perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan relatif sama dengan dampak lain yang telah
dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
2. merubah besaran dampak lainnya yang telah dilingkup dalam
dokumen Amdal sebelumnya;
3. menimbulkan jenis dampak lainnya yang sifatnya baru dan
belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
e. Prakiraan dan evaluasi dampak penting: Bagian ini pada dasarnya
memuat uraian mengenai prakiraan dan evaluasi dampak penting
terhadap lingkungan yang disusun sesuai dengan pedoman
penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
Prakiraan dampak penting dilakukan
terhadap DPH-DPH yang telah dievaluasi dan diidentifikasi mengalami
perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan
Usaha dan/atau Kegiatan.
Evaluasi dampak penting dilakukan secara holistic dengan
menganalisis keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting
hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak
perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap
lingkungan.
f. RKL-RPL: bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan dan
rencana pemantaun lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan
pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
RKL-RPL yang disusun akibat
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perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya pada dasarnya dapat
dikelompok menjadi tiga kategori, yaitu:
i. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di
dalam dokumen Amdal sebelumnya;
ii. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
iii. RKl-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang
tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
g. Daftar pustaka; dan
h. Lampiran
2. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe B pada prinsipnya memuat
informasi sebagai berikut:
a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai
latar belakang, tujuan,
pemrakarsa/penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun addendum
Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli). Uraian tersebut pada dasarnya
disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan
hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan: Bagian ini pada dasarnya
mendeskripsikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang disusun
sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan uraian deskripsi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen
Penyajian Indormasi Lingkungan (PIL);
c. Deskripsi rona lingkungan hidup: Bagian ini pada dasarnya
mendeskripsikan rona lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan
pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Deskrip rona lingkungan hidup
dapat menggunakan uraian deskripsi rona lingkungan hidup seperti
yang tercantum di dalam dokumen Penyajian Indormasi Lingkungan
(PIL)
d. Evaluasi kegiatan eksisting dan identifikasi komponen lingkungan
terkena dampak:
Bagian ini memuat evaluasi secara rinci dan
komprehensif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah
dilakukan beserta perubahannya terkait dengan dapak lingkungan
hidup yang akan terjadi, yang antara lain mencakup:
i.

Evaluasi terhadap lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta
dampak-lingkungnanya yang perlu dikelola berdasarkan dokumen
amdal yang telah dimiliki;

ii. Evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas
pemantauan lingkungan yang telah dilakukan;

pengelolaan

dan

iii. evaluasi apakah perubahaan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut:
1. tidak menimbulkan berbagai dampak lingkungan (bukan DPH)
yang sifatnya baru atau dampak lingkungan yang timbul akibat
perubahan Usaha dan/atau Kegiatan (bukan DPH) relatif sama
dengan dampak lingkungan (bukan DPH) yang telah dilingkup
dalam dokumen Amdal sebelumnya;
2. merubah besaran dampak lingkungan (bukan DPH) yang telah
dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
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3. menimbulkan jenis dampak lingkungan (bukan DPH) yang
sifatnya baru dan belum dilingkup dalam dokumen Amdal
sebelumnya;
e. RKL-RPL: bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan dan
rencana pemantaun lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan
pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
RKL-RPL yang disusun akibat
perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya pada dasarnya dapat
dikelompok menjadi tiga kategori, yaitu:
i.

RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di
dalam dokumen Amdal sebelumnya;

ii. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
iii. RKl-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang
tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
f. daftar pustaka; dan
g. lampiran
3. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe C pada prinsipnya memuat
informasi sebagai berikut:
a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai
latar belakang, tujuan,
pemrakarsa/penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun addendum
Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli). Uraian tersebut pada dasarnya
disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan
hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan: Bagian ini pada dasarnya
mendeskripsikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang disusun
sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan uraian deskripsi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen
Penyajian Indormasi Lingkungan (PIL);
c. RKL-RPL: bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan dan
rencana pemantaun lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan
pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
RKL-RPL yang disusun akibat
perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya pada dasarnya dapat
dikelompok menjadi tiga kategori, yaitu:
i.

RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di
dalam dokumen Amdal sebelumnya;

ii. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
iii. RKl-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang
tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
d. Daftar pustaka; dan
e. Lampiran
D. Muatan Formulir UKL-UPL baru
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Muatan UKL-UPL baru pengembangan, mengacu pada pedoman
penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam UKL-UPL baru tersebut, wajib dijelaskan
pula kondisi eksisting dan evaluasi kegiatan eksisting, keterkaitannya
dengan rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk dampak
lingkungan hidup yang akan timbul akibat interaksi antara kegiatan
eksisting dengan rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan.
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TATA LAKSANA PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN
A. UMUM
Tata laksana perubahan Persetujuan lingkungan yang tercantum di dalam
lampiran ini mencakup:
1) Tata laksana perubahan Persetujuan lingkungan melalui penilaian
addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;
2) Tata laksana perubahan Persetujuan lingkungan melalui penilaian
addendum Andal dan RKL-RPL tipe B;
3) Tata laksana perubahan Persetujuan lingkungan melalui penilaian
addendum Andal dan RKL-RPL tipe C;
4) Tata laksana perubahan persetujuan lingkungan karena perubahan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Tata laksana perubahan Persetujuan lingkungan melalui penilaian Amdal
baru dilakukan berdasarkan pedoman penilaian Amdal dan penerbitan
Persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dengan peraturan perundangundangan mengenai tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen
lingkungan hidup serta penerbitan Persetujuan lingkungan.
Tata laksana perubahan Persetujuan lingkungan melalui pemeriksaan
UKL-UPL baru dilakukan berdasarkan pedoman pemeriksaan UKL-UPL dan
penerbitan Persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dengan peraturan
perundang-undangan mengenai tata laksana penilaian dan pemeriksaan
dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Persetujuan lingkungan
B. TATA LAKSANA PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI
PENILAIAN ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL TIPE A
1. Penerimaan dan Penilaian Permohonan Perubahaan Persetujuan
lingkungan, Adendum Andal dan RKL-RPL Secara Administratif
a. Pemegang Persetujuan lingkungan menyusun adendum Andal dan
RKL-RPL berdasarkan arahan dari instansi lingkungan hidup sesuai
dengan pedoman penyusunan adendum Andal dan RKL-RPL:
b. Permohonan perubahan Persetujuan lingkungan, penilaian
adendum Andal dan RKL-RPL diajukan oleh pemegang Persetujuan
lingkungan (pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan) secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada:
1) Menteri melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan
HIDUP pusat untuk adendum Andal dan RKL-RPL yang menjadi
kewenangan Menteri;
2) gubernur melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan
HIDUP provinsi untuk adendum Andal dan RKL-RPL yang
menjadi kewenangan gubernur; dan
3) bupati/walikota melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup kabupaten/kota untuk adendum Andal dan
RKL-RPL yang menjadi kewenangan bupati/walikota.
c. Dalam surat permohonan perubahan Persetujuan lingkungan,
penilaian adendum Andal dan RKLRPL, dilengkapi dengan:
1) arahan perubahan Persetujuan lingkungan dari instansi
lingkungan hidup dan dokumen adendum Andal dan RKL-RPL
yang telah disusun;
2) dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
3) profil usaha dan/atau kegiatan.
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d. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan tanda
bukti penerimaan permohonan perubahan Persetujuan lingkungan
dan adendum Andal dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada
pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan
permohonan perubahan Persetujuan lingkungan, addendum Andal
dan RKL-RPL.
e. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji
administrasi permohonan perubahan Persetujuan lingkungan yang
meliputi:
1) verifikasi dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
2) verifikasi profil usaha dan/atau kegiatan; dan
3) uji administrasi addendum Andal dan RKL-RPL berdasarkan
panduan uji administrasi permohonan Persetujuan lingkungan,
Andal, dan RKL-RPL yang tercantum di dalam Peraturan Menteri
yang mengatur tata laksana penilaian dan pemeriksaan
dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Persetujuan
lingkungan.
f.

Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat TIM UJI
KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP memberikan pernyataan tertulis
mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi
permohonan perubahan Persetujuan lingkungan dan addendum
Andal dan RKL-RPL.

g. Dalam hal permohonan perubahan Persetujuan lingkungan dan
adendum Andal dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka
Sekretariat
TIM
UJI
KELAYAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP
mengembalikan permohonan perubahan Persetujuan lingkungan
dan adendum Andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
h. Dalam hal permohonan perubahan Persetujuan lingkungan dan
adendum Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat
TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP memberikan pernyatan
tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan
Persetujuan lingkungan dan adendum Andal dan RKL-RPL kepada
pemrakarsa.
i.

Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya
dapat diberikan apabila:
1) uji administrasi menyimpulkan bahwa adendum Andal dan RKLRPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
2) adendum Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap
telah diserahkan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

j.

Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan
informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan
Persetujuan lingkungan kepada ketua Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.

k. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mulai mencatat
kronologis proses penerbitan perubahan Persetujuan lingkungan
dan proses penilaian adendum Andal dan RKL-RPL dan memulai
perhitungan
jangka
waktu
proses
penerbitan
perubahan
Persetujuan lingkungan dan proses penilaian adendum Andal dan
RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai
kelengkapan administrasi permohonan perubahan Persetujuan
lingkungan dan adendum Andal dan RKL-RPL.
2. Penilaian Adendun Andal dan RKL-RPL secara teknis
6. Persiapan Rapat Tim Uji Kelayakan
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1) Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyiapkan
rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup guna menilai
Adendum Andal dan RKL-RPL, melalui antara lain:
1) membuat daftar undangan Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup yang akan dilibatkan dalam penilaian adendumAndal
dan RKL-RPL;
2) meminta adendum Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk
dilakukan penilaian kepada pemrakarsa;
3) mengirimkan adendum Andal dan RKL-RPL kepada seluruh
anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan
memberikan tanda bukti penerimaan adendum Andal dan
RKL-RPL oleh anggota teknis; dan
4) meminta masukan tertulis dari anggota Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berhalangan hadir dalam rapat Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup penilaian adendum Andal
dan RKL-RPL.
2) Adendum andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh
anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup paling sedikit 10
(sepuluh) hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat
pengantar pengirim adendum Andal dan RKL-RPL sebelum rapat
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan.
7. Pengumuman Permohonan Perubahan Persetujuan lingkungan
a.

Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai
kewenangannya mengumumkan permohonan
perubahan
Persetujuan lingkungan yang telah dinyatakan lengkap.
Pelaksanaan
pengumuman
permohonan
perubahan
Persetujuan lingkungan tersebut dilakukan melalui Pejabat
yang ditunjuk Menteri, Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Provinsi,
atau
Kepala
Instansi
Lingkungan
Hidup
Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

b.

Tata cara pengumuman permohonan perubahan Persetujuan
lingkungan dan penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan
atas pengumuman permohonan dimaksud dilakukan sesuai
dengan pedoman pengumuman permohonan Persetujuan
lingkungan yang diatur dengan peraturan perundangundangan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses
Amdal dan Persetujuan lingkungan.

8. Penilaian Mandiri Adendum Andal, RKL-RPL oleh Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup
a.

b.

c.

d.
e.

Berdasarkan informasi perihal kelengkapan persyaratan
permohonan Persetujuan lingkungan, Ketua Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup menugaskan Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup untuk menilai adendum Andal dan RKL-RPL.
Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan
penilaian addendum Andal dan RKL-RPL secara mandiri
sebelum dilaksanakannya rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup.
Penilaian adendum Andal dan RKL-RPL, dilakukan melalui:
1) uji tahap proyek;
2) uji kualitas dokumen; dan
3) telahaan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan
hidup dari rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan.
Uji tahap proyek untuk memastikan rencana kegiatan pada
tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci (Detailed
Engineering Design/DED).
Uji tahap proyek dilakukan berdasarkan Panduan Uji Tahap
Proyek Andal dan RKL-RPL (panduan 03) yang tercantum di
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dalam Peraturan Menteri yang mengatur tata laksana
penilaiain dan pemeriksaan dokumen lingkungan serta
penerbitan persetujuan lingkungan.
f.
Uji kualitas AdendumAndal dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
1) konsistensi;
2) keharusan;
3) relevansi; dan
4) kedalaman.
g.
Uji kualitas adendum Andal dan RKL-RPL dilakukan
berdasarkan panduan uji kualitas dokumen Amdal bagian
Andal, RKL-RPL (panduan 04 bagian Andal dan RKL-RPL) yang
tercantum di dalam Peraturan Menteri yang mengatur tata
laksana penilaiain dan pemeriksaan dokumen lingkungan serta
penerbitan persetujuan lingkungan.
h. Telahaan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan
hidup
dilakukan
dengan
mempertimbangkan
kriteria
kelayakan.
i.
Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan
disampaikan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan file elektronik
(softcopy) paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup.
9. Penyelenggaraan Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL
a.
b.

c.

d.
e.
f.

g.

Setelah melakukan penilaian mandiri, Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup melakukan rapat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.
Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup wajib dilakukan
setelah berakhirnya jangka waktu penerimaan saran, pendapat
dan tanggapan masyarakat (SPT) atas permohonan perubahan
Persetujuan lingkungan.
Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh
ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, dan wajib dihadiri
oleh:
1) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
2) pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang
memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang
dibuktikan dengan surat penunjukkan;
3) ketua tim dan anggota tim penyusun adendum Andal dan
RKL-RPL, jika pemrakarsa tidak menyusun sendiri
dokumen adendum Andal dan RKL-RPL nya; dan
4) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan
yang membantu tim penyusun adendum Andal dan RKLRPL.
Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat dibatalkan
oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim
penyusun dokumen adendum Andal dan RKL-RPL tidak hadir.
Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir,
wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan
ketidakhadirannya.
Dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusun adendum
Andal dan RKL-RPL berhalangan hadir dalam rapat Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup penilaian adendum Andal dan
RKL-RPL, ketua tim penyusun adendum Andal dan RKL-RPL
wajib bertanggung jawab atas segala pertanyaan dari Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup yang terkait dengan bidang yang
menjadi tanggung jawab tenaga ahli.
Dalam hal ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
berhalangan hadir, maka rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup dapat dipimpin oleh anggota Tim Uji Kelayakan
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h.
i.
j.

Lingkungan Hidup yang ditunjuk oleh ketua Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup melalui surat penunjukan.
Dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, pemrakarsa
menyampaikan paparan atas adendum Andal dan RKL-RPL
yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
Terhadap paparan dari pemrakarsa, Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup melakukan pembahasan substansi teknis
addendum Andal dan RKL-RPL;
Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam rapat Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup, wajib dicatat oleh sekretariat
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan dituangkan dalam
berita acara penilaian adendum Andal dan berita acara
penilaian RKL-RPL dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan file
elektronik (softcopy).

10. Tindak Lanjut Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Penilaian
Adendum Andal dan RKL-RPL
a. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan hasil
penilaian adendum Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita
acara penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL.
b. Dalam hal hasil penilaian Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
menunjukkan bahwa adendum Andal dan RKL-RPL perlu
diperbaiki, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan
adendum Andal dan RKL-RPL tersebut melalui sekretariat Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk dikembalikan kepada
pemrakarsa.
c. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan adendum Andal
dan RKL-RPL kepada:
1) Menteri melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup pusat;
2) gubernur melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup provinsi; atau
3) bupati/walikota melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
d. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan
perbaikan adendum Andal dan RKL-RPL kepada setiap anggota
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
e. Setiap anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan
pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan
yang telah dicantumkan dalam adendum Andal dan RKL-RPL
f. Hasil pengecekan dibahas dalam rapat Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup.
g. Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan untuk
melakukan pengecekan kebenaran/kesesuaian kembali untuk
memastikan bahwa seluruh perbaikan yang dicantumkan dalam
dokumen telah lengkap, benar, dan sesuai.
11. Hasil Penilaian Akhir Aspek Teknis dari Adendum Andal dan RKLRPL
a. Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup wajib merumuskan
hasil penilaian akhir aspek teknis dari adendum Andal dan RKLRPL, antara lain:
1) kualitas Adendum Andal dan RKL-RPL telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
2) telahaan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
atas rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang
diajukan adendum Andal dan RKL-RPL-nya untuk dinilai;
dan
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3) hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses
pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan
lingkungan hidup.
b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menuangkan hasil
penilaian akhir aspek teknis dalam bentuk berita acara hasil
penilaian akhir aspek teknis adendum Andal dan RKL-RPL.
c. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan berita
acara hasil penilaian akhir aspek teknis adendum Andal dan
RKL-RPL kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
3. Skema Penerapan Proses Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL
Proses penilaian addendum Andal dan RKL-RPL dapat dilakukan
melalui oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
a. Addendum Andal dan RKL-RPL Tipe A, Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup melibatkan:
a. masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana
usaha dan/atau kegiatan;
b. ahli terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan atau
dampak kegiatan;
c. instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan Teknis terkait
rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu
lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak
lalu lintas;
d. instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota yang terkait dengan
rencana usaha dan/atau kegiatan, dan/atau dampak usaha
dan/atau kegiatan; dan/atau
e. masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang
terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal
yang telah menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang
relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Amdal
b. Addendum Andal dan RKL-RPL Tipe B, Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup melibatkan:
a. ahli terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan atau
dampak kegiatan;
b. instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan Teknis terkait
rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu
lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak
lalu lintas; dan/atau
c. instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota yang terkait dengan
rencana usaha dan/atau kegiatan, dan/atau dampak usaha
dan/atau kegiatan;
c. Addendum Andal dan RKL-RPL Tipe C, Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup melibatkan instansi sektor yang menerbitkan
Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan
pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3,
dan analisis dampak lalu lintas; dan/atau
4. Penyampaian
rekomendasi
ketidaklayakan.

hasil

penilaian

kelayakan

atau

1. Berdasarkan berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kemudian
merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap adendum
Andal dan RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua Tim
Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
2. Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan
rekomendasi hasil penilaian akhir yang dilengkapi dengan:
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a.

konsep surat keputusan perubahan kelayakan lingkungan
hidup dan perubahan Persetujuan lingkungan, dalam hal
rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana
perubahan usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak
lingkungan hidup; atau

b.

konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup,
dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan
bahwa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan
dinyatakan tidak layak lingkungan hidup, kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

3. Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian akhir tersebut, maka
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya
kemudian menerbitkan:
a.

perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan
perubahan Persetujuan lingkungan; atau

b.

ketidaklayakan lingkungan hidup.

4. Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan
penerbitan perubahan Persetujuan lingkungan dilakukan secara
bersamaan;
5. Jangka waktu penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup dan perubahan Persetujuan lingkungan atau
ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil
penilaian atau penilaian akhir dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan
Hidup melalui ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
6. Perubahan Persetujuan lingkungan yang sudah diterbitkan oleh
Menteri, gubernur atau bupati/walikota wajib diumumkan sesuai
dengan pedoman pengumuman penerbitan Persetujuan lingkungan
sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan
mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan
Persetujuan lingkungan.
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LAMPIRAN VI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

BAKU MUTU AIR UNTUK AIR PERMUKAAN
A.

BAKU MUTU AIR SUNGAI

No

Parameter

1.

Temperatur

Unit

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

°C

Dev 2

Dev 2

Dev 2

Dev 3

Keterangan
Dari kondisi
alaminya

2.

3.

Residu

mg/L

1000

1000

1000

2000

Tidak

Terlarut

berlaku

(TDS)

untuk muara

Residu

mg/L

25

50

100

400

Pt-Co

15

50

100

150

Suspensi
(TSS)
4.

Warna

Unit

Tidak
berlaku
untuk air
gambut
(berdasarkan
kondisi
alaminya)

5.

pH

6-9

6-9

6-9

6-9

Tidak
berlaku
untuk air
gambut
(berdasarkan
kondisi
alaminya)

6.

Biochemical

mg/L

2

3

6

12

mg/L

10

25

40

80

Oxygen
Demand
(BOD)
7.

Chemical
Oxygen
Demand
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No

Parameter

Unit

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

mg/L

6

4

3

1

Keterangan

(COD)
8.

Dissolved
Oxygen (DO)

9.

Batas
minimal

SO4

mg/L

300

300

300

400

10.

Klorin (Cl)

mg/L

300

300

300

600

11.

%Na

%

60

60

60

60

Nilai relatif
terhadap
kadar Kation
seluruhnya,
tidak berlaku
untuk muara

12.

SAR

18

18

18

18

Tidak
berlaku
untuk muara

13.

Fosfat (NO3-

mg/L

10

10

20

20

N)
14.

NO2-N

mg/L

0,06

0,06

0,06

0,06

15.

Amonia total

mg/L

0,1

0,2

0,5

1,0

15

15

25

--

0,2

0,2

1,0

--

0,5

0,5

2

--

1

1,5

1,5

--

(NH3-N)
16.

Total N

17.

Fosfat (PO4-P)

18.

Total P

19.

F

mg/L
mg/L

Sebagai
senyawa

20.

Sulfida (H2S)

mg/L

0,002

0,002

0,002

0,04

21.

CN

mg/L

0,02

0,02

0,02

0,02

22.

Klorin bebas

mg/L

0,03

0,03

0,03

0,03

23.

Barium (Ba)

mg/L

1,0

1,0

1,0

1,0

24.

Boron (B)

mg/L

1,0

1,0

1,0

1,0

25.

Minyak

μg/L

1.000

1.000

1.000

1.000

dan

lemak
26.

MBAS

μg/L

200

200

200

500

27.

Fenol

μg/L

2

5

10

20

28.

Raksa (Hg)

mg/L

0,001

0,002

0,002

0,005

29.

Arsen (As)

mg/L

0,05

0,05

0,05

0,10

30.

Besi (Fe)

mg/L

0,3

0,5

1,0

1,5

31.

Kadmium

mg/L

0,01

0,05

0,05

0,05

(Cd)
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No

Parameter

Unit

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

32.

Cr-VI

mg/L

0,05

0,05

0,05

0,05

33.

Kobalt (Co)

mg/L

0,2

0,2

0,2

0,2

34.

Mangan (Mn)

mg/L

0,1

0,2

0,5

1,0

35.

Nikel (Ni)

mg/L

0,05

0,05

0,05

0,10

36.

Selenium (Se)

mg/L

0,01

0,05

0,05

0,05

37.

Seng (Zn)

mg/L

0,05

0,05

0,05

2,0

38.

Tembaga (Cu)

mg/L

0,02

0,02

0,02

0,2

39.

Timbal (Pb)

mg/L

0,03

0,03

0,03

0,5

40.

Aldrin/

μg/L

1

1

1

1

Keterangan

Penggunaan

Dieldrin

nya dilarang
berdasarkan

41.

BHC

μg/L

2

2

2

2

42.

Chlordane

μg/L

0,01

0,01

0,01

0,01

undang-

43.

DDT

μg/L

0,1

0,1

0,1

0,1

undang

44.

Endrin

μg/L

0,2

0,2

0,2

0,2

45.

Heptachlor

μg/L

0,2

0,2

0,2

0,2

46.

Lindane

μg/L

4

4

4

4

47.

Methoxychlor

μg/L

35

35

35

35

48.

Toxapan

μg/L

5

5

5

5

49.

Fecal

Jml/100

100

1.000

2.000

2.000

1.000

5.000

10.000

10.000

Coliform
50.

Total
Coliform

B.

Jml/100
mL

BAKU MUTU AIR DANAU, WADUK, DAN SITU

No
1.

mL

Parameter
Temperatur

Unit

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

°C

Dev 2

Dev 2

Dev 2

Dev 3

Keterangan
Dari
kondisi
alaminya

2.

Residu Terlarut

mg/L

1000

1000

1000

2000

m

10

4

2,5

--

Pt-Co

15

50

100

150

6-9

6-9

6-9

6-9

(TDS)
3.

Transparansi

4.

Warna

Unit
5.

pH

Tidak
berlaku
untuk air
gambut
(berdasar
kan
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No

Parameter

Unit

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Keterangan
kondisi
alaminya)

6.

Biochemical

mg/L

2

3

6

12

mg/L

10

25

40

80

mg/L

6

4

3

1

Oxygen Demand
(BOD)
7.

Chemical
Oxygen Demand
(COD)

8.

Dissolved
Oxygen (DO)

9.

Batas
minimal

SO4

mg/L

300

300

300

400

10.

Klorin (Cl)

mg/L

300

300

300

600

11.

%Na

%

60

60

60

60

Nilai relatif
terhadap
kadar
Kation
seluruhnya

12.

SAR

18

18

18

18

13.

Total N

0,65

0,75

1,90

--

14.

Total P

0,010

0,030

0,100

--

15.

F

1

1,5

1,5

--

mg/L

Sebagai
senyawa

16.

H2S

mg/L

0,002

0,002

0,002

0,04

17.

CN

mg/L

0,02

0,02

0,02

0,02

18.

Klorin bebas

mg/L

0,03

0,03

0,03

0,03

19.

Barium (Ba)

mg/L

1,0

1,0

1,0

1,0

20.

Boron (B)

mg/L

1,0

1,0

1,0

1,0

21.

Minyak

μg/L

1.000

1.000

1.000

1.000

dan

lemak
22.

MBAS

μg/L

200

200

200

500

23.

Fenol

μg/L

2

5

10

20

24.

Raksa (Hg)

mg/L

0,001

0,002

0,002

0,005

25.

Arsen (As)

mg/L

0,05

0,05

0,05

0,10

26.

Besi (Fe)

mg/L

0,3

0,5

1,0

1,5

27.

Kadmium (Cd)

mg/L

0,01

0,05

0,05

0,05

28.

Cr-VI

mg/L

0,05

0,05

0,05

0,05

29.

Kobalt (Co)

mg/L

0,2

0,2

0,2

0,2

30.

Mangan (Mn)

mg/L

0,1

0,2

0,5

1,0

31.

Nikel (Ni)

mg/L

0,05

0,05

0,05

0,10

32.

Selenium (Se)

mg/L

0,01

0,05

0,05

0,05

33.

Seng (Zn)

mg/L

0,05

0,05

0,05

2,0
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No

Parameter

Unit

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

34.

Tembaga (Cu)

mg/L

0,02

0,02

0,02

0,2

35.

Timbal (Pb)

mg/L

0,03

0,03

0,03

0,5

36.

Aldrin/Dieldrin

μg/L

1

1

1

1

37.

BHC

μg/L

2

2

2

2

38.

Chlordane

μg/L

0,01

0,01

0,01

0,01

39.

DDT

μg/L

0,1

0,1

0,1

0,1

40.

Endrin

μg/L

0,2

0,2

0,2

0,2

41.

Heptachlor

μg/L

0,2

0,2

0,2

0,2

42.

Lindane

μg/L

4

4

4

4

43.

Methoxychlor

μg/L

35

35

35

35

44.

Toxapan

μg/L

5

5

5

5

45.

Fecal Coliform

Jml/100

100

1.000

2.000

2.000

1.000

5.000

10.000

10.000

10

50

100

200

mL
46.

Total Coliform

Jml/100
mL

47.

Klorofil

μg/L

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

Keterangan

Penggunaa
nnya
dilarang
berdasarka
n undangundang

- 499 -

LAMPIRAN……
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR….TAHUN…..
TENTANG
………………….
BAKU MUTU UDARA AMBIEN
NO
1.

PARAMETER
Sulfur Dioksida (SO2)

WAKTU

BAKU

SISTEM

PENGUKURAN

MUTU

PENGUKURAN

1 jam

150 µg/m3

aktif kontinu
aktif manual

24 jam

75 µg/m3

aktif kontinu
aktif manual

2

Karbon Monoksida+ (CO)

1 tahun

45 µg/m3

aktif kontinu

1 jam

10000

aktif kontinu

µg/m3

aktif manual

4000

aktif kontinu

µg/m3

aktif manual

200 µg/m3

aktif kontinu

8 jam
3

Nitrogen Dioksida (NO2)

1 jam

aktif manual
24jam

65 µg/m3

aktif kontinu
aktif manual

4

Oksidan fotokimia (Ox)

1 tahun

50 µg/m3

aktif kontinu

1 jam#(30 mnt)

150 µg/m3

aktif kontinu

sebagai Ozon (O3)+

aktif manual
8 jam

100 µg/m3

aktif kontinu
aktif manual##

5

Hidrokarbon Non

1 tahun

35 µg/m3

aktif kontinu

3 jam###

160 µg/m3

aktif kontinu

(0,24 ppmC

aktif manual

Metana (NMHC)

sebagai
CH4)
6

Partikulat debu < 100
µm (TSP)
Partikulat debu < 10 µm
(PM10)

24 jam

230 µg/m3

24 jam

75 µg/m3

1 tahun

40 µg/m3
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aktif manual
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aktif manual
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Partikulat debu < 2,5
µm (PM2,5)
7

Timbal (Pb)

aktif kontinu

24 jam

55 µg/m3

1 tahun

15 µg/m3

aktif kontinu

24 jam

2 µg/m3

aktif manual

aktif manual

Keterangan :
µg/m3 = konsentrasi dalam mikrogram per meter kubik, pada kondisi atmosfer
Normal, yaitu tekanan (P) 1 atm dan temperatur (T) 25∘C
Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 1 jam

#

adalah konsentrasi dari pemantauan yang dilakukan di antara pukul 11:00
– 14:00 waktu setempat.
Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 8 jam

##

adalah konsentrasi dari pemantauan yang dilakukan di antara pukul 06:00
– 18:00 waktu setempat.
###

Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 3 jam
adalah konsentrasi dari pemantauan yang dilakukan di antara pukul 06:00
– 10:00 waktu setempat.

+

Pada sistem aktif manual harus dilakukan pada waktu pengukuran 1
jam dan 8 jam.
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LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

BAKU MUTU AIR LAUT
Baku Mutu
No

Parameter

1.

Warna

2.

Kecerahanc)

Satuan

Pelabuhan

Wisata
Bahari

Biota Laut

Pt. Co

-

30

-

M

>3

>6

coral: >5
mangrove: lamun: >3

3.

Kekeruhanc)

NTU

-

5

<5

4.

Kebauan

-

tidak berbau

tidak berbau

alami

5.

Padatan

mg/L

80

20

coral: 20

tersupensi

mangrove: 80

totald)
6.

Sampah

7.

Suhu

lamun: 20
-

nihil

nihil

nihil

oC

alami

alami

alami
coral: 28-30
mangrove: 2832
lamun: 28-30

8.

Lapisan

-

nihil

nihil

nihil

pH

-

6,5 - 8,5

7 - 8,5

7 - 8,5

10. Salinitas

%o

alami

alami

alami

minyak
9.

coral: 33-34
mangrove: s/d
34
lamun: 33-34
11. Dissolved

mg/L

-

>5

>5

mg/L

-

10

20

mg/L

0,3

<0,002

0,3

Oxygen (DO)
12. Biochemical
Oxygen
Demand
(BOD5)
13. Amonia total
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Baku Mutu
No

Parameter

Satuan

Pelabuhan

Wisata
Bahari

Biota Laut

(NH3-N)
14. Fosfat (PO4-P)

mg/L

-

0,015

0,015

15. Fosfat (NO3-N)

mg/L

-

10

10

16. Sianida (CN-)

mg/L

-

-

0,5

17. Sulfida (H2S)

mg/L

0,03

<0,001

0,01

18. Hidrokarbon

mg/L

1

-

-

mg/L

0,002

<0,0005

0,002

mg/L

-

0,003

0,003

μg/L

0,01

<0,005

0,01

mg/L

1

0,001

1

mg/L

5

1

1

24. Pestisida

μg/L

-

<0,005

0,01

25. TBT (tri butil

μg/L

0,01

-

0,01

26. Raksa (Hg)

mg/L

0,003

0,002

0,001

27. Kromium

mg/L

-

0,002

0,005

28. Arsen (As)

mg/L

-

0,025

0,012

29. Kadmium (Cd)

mg/L

0,01

0,002

0,001

30. Tembaga (Cu)

mg/L

0,05

0,05

0,008

31. Timbal (Pb)

mg/L

0,05

0,005

0,008

32. Seng (Zn)

mg/L

0,1

0,095

0,05

33. Nikel (Ni)

mg/L

-

0,075

0,05

MPN/1

-

200

-

1000

1000

1000

total
19. Senyawa
Fenol total
20. PAH
(Poliakromati
k
hidrokarbon)
21. PCB (poliklor
bifenil)
22. Surfaktan
(deterjen)
23. Minyak dan

MBAS

Lemak

tin)

heksavalen
(Cr(VI))

34. E Coliform
(faecal)
35. Coliform
(total)

00 mL
MPN/1
00 mL
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Baku Mutu
No

Parameter

36. Patogen

Satuan

Pelabuhan

sel/100

-

Wisata
Bahari

Biota Laut

nihil

nihil

mL
37. Plankton

sel/100

-

-

mL
38. Komposisi

Bq/L

-

4

4

yang tidak
diketahui
Keterangan:
a. Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan, bervariasi setiap saat
(siang, malam dan musim);
b. Pengamatan sampah dan lapisan minyak dilakukan secara visual;
c. Diperbolehkan

terjadi

perubahan

sampai

dengan

<10%

kedalaman

euphotic;
d. Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10% konsentrasi ratarata musiman;
e. Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <2oC dari suhu alami;
f.

Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <0,2 satuan pH;

g. Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <5% salinitas rata-rata
musiman;
h. Diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan <10% konsentrasi ratarata musiman;
i.

Tidak bloom adalah tidak terjadi

pertumbuhan yang berlebihan

dapat menyebabkan eutrofikasi. (sedang dihitung kuantifikasinya).
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LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA BAKU KERUSAKAN TANAH
A.

KRITERIA BAKU KERUSAKAN TANAH DI LAHAN KERING AKIBAT EROSI
Ambang Kritis Erosi

Tebal Tanah

(1)

Metode

(2)

Ton/ha/tahun mm/10 tahun

Pengukuran

< 20 cm

>0,1 - < 1

>0,2 - <1,3

20 - < 50 cm

1-<3

1,3 - <4

2. Pengukuran

50 - < 100 cm

3 - <7

4-<9

Langsung

100 - 150 cm

7-9

9 - 12

> 150 cm

>9

> 12

Peralatan

1. Gravimetrik 1. Timbangan,
tabung
ukur,
penera debit
(discharge)
sungai

dan

peta daerah
tangkapan
air
(catchment
area)
2. Patok erosi
B.
No
1.

KRITERIA BAKU KERUSAKAN TANAH DI LAHAN KERING
Parameter
Ketebalan solum

Ambang Kritis
< 20 cm

Metode
Pengukuran
pengukuran

Peralatan
meteran

langsung
2.

Kebatuan permukaan

> 40%

pengukuran

meteran;

langsung

counter

imbangan

atau total)

batu
tanah

(line

dan
dalam

unit luasan
3.

Komposisi Fraksi

< 18% koloid
>

80%

warna

pasir, tabung

pasir gravimetric

kuarsitik
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No
4.

Parameter

Ambang Kritis

Berat isi

> 1,4 g/cm3

Metode
Pengukuran
gravimetri
pada

Peralatan
lilin;

tabung

satuan ukur;

volume

ring

sampler;
timbangan
analitik

5.

Porositas Total

<30%; >70%

perhitungan

piknometer;

berat isi (BI) timbangan
dan

berat analitik

jenis (BJ)
6.

Derajat pelulusan air

< 0,7 cm/jam

permeabilitas

> 8 cm/jam

ring

sampler;

double

ring

permeameter
7.

pH (H2O) 1 : 2,5

<4,5 ; > 8,5

potensiometrik pH meter; pH
stick skala 0,5
satuan

8.

Daya

Hantar

Listrik > 4 mS/cm

tahanan listrik EC meter

(DHL)
9.

Redoks

< 200 mV

tegangan

pH meter;

listrik

elektroda
platina

10.

Jumlah mikroba

<

102

cfu/g plating

tanah
C.
No
1.

technique

cawan

petri;

colony counter

KRITERIA BAKU KERUSAKAN TANAH DI LAHAN BASAH
Parameter

Ambang Kritis

Metode
Pengukuran

Peralatan

Subsidensi gambut di > 35 cm per 5 pengukuran

patok

atas pasir kuarsa

subsidensi

tahun

untuk langsung

ketebalan
gambut > 3m
atau 10% per
5

tahun

untuk
ketebalan
gambut <3m
2.

Kedalaman

lapisan <25

berpirit
permukaan tanah

cm reaksi oksidasi cepuk plastik;

dari dengan pH < dan
2,5

pengukuran

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

H2O2; pH stick
skala

0,5

- 507 -

No

Parameter

Ambang Kritis

Metode
Pengukuran
langsung

Peralatan
satuan;
meteran

3.

Kedalaman

air

tanah >25 cm

pengukuran

dangkal
4.

Redoks

meteran

langsung
untuk

tanah > -100 mV

berpirit

tegangan

pH meter;

listrik

elektroda
platina

5.

Redoks untuk gambut

> 200 mV

tegangan

pH meter;

listrik

elektroda
platina

6.

pH (H2O) 1 : 2,5

<4;>7

potensiometrik pH meter;
pH stick skala
0,5 satuan

7.

Daya

Hantar

Listrik > 4 mS/cm

tahanan listrik EC meter

(HDL)
8.

Jumlah mikroba

<

102

tanah

cfu/g plating
technique
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LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA BAKU KERUSAKAN DAN STATUS KONDISI MANGROVE
A.
No.

KRITERIA BAKU KERUSAKAN MANGROVE
Kriteria

1.

Tinggi

2.
3.
B.
No.

Penurunan Tutupan

Penurunan Kerapatan (%)

Tajuk (%)
> 50

> 50

Sedang

> 25 - < 50

> 25 - < 50

Rendah

< 25

< 25

STATUS KONDISI MANGROVE
Kriteria

Penutupan (%)

Kerapatan (pohon per ha)

> 75

> 1200

1.

Baik

2.

Sedang

> 50 - < 75

> 700 - < 1200

3.

Buruk

< 50

< 700
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LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA BAKU KERUSAKAN DAN STATUS KONDISI PADANG LAMUN
A. KRITERIA BAKU KERUSAKAN PADANG LAMUN
No.

Kriteria

Penurunan Luas Area (%)

1.

Sangat Tinggi

75 - 100

2.

Tinggi

50 - 74,9

3.

Sedang

25-49,9

4.

Rendah

<24,9

B.

STATUS KONDISI PADANG LAMUN

No.

Kriteria

Luas Tutupan Lamun (%)

1.

Sangat Baik

75 - 100

2.

Baik

50 - 74,9

3.

Sedang

25-49,9

4.

Jarang

<24,9
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LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA BAKU KERUSAKAN DAN STATUS KONDISI TERUMBU KARANG
A.
No.
1.

KRITERIA BAKU KERUSAKAN TERUMBU KARANG
Parameter

Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang (%)

Persentase

Tinggi

penurunan

Sedang

tutupan terumbu Rendah
karang

>50%
25 - 49,9%
0-24,9%

yang

hidup
B.
No.
1.

STATUS KONDISI TERUMBU KARANG
Parameter

Kriteria Status Kondisi Terumbu Karang (%)

Tutupan Karang Baik
yang hidup

>35%

Sedang

19 - 35%

Rendah

<19%
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- 511 LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

NO
1

ASPEK

RENDAH

Kompetensi Personil

Tidak

memiliki

MENENGAH

TINGGI

personil

yang bertanggung jawab
dan

kompeten

dalam

Pengendalian Pencemaran
Air.
2

Ketaatan

terhadap

Persetujuan

Lingkungan

Melakukan
pembuangan
Limbah

ke

air/laut/

Melakukan
Air Air

Limbah

pembuangan
ke

badan air/laut/formasi

badan
secara

formasi injeksi/pemanfaatan

Air

secara

Limbah ke tanah, tidak

injeksi/pemanfaatan

tercantum

dalam

Air Limbah ke tanah, Persetujuan Lingkungan;
tidak
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sesuai

dengan
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ASPEK

RENDAH

MENENGAH

TINGGI

Persetujuan
Lingkungan
T3

Titik

penaatan

pemantauan

dan/atau

titik Pemantauan Manual:
Tidak

Pemantauan Manual:

melakukan Tidak

pemantauan

melakukan

terhadap pemantauan terhadap

sebagian

titik sebagian

penaatandan/atau

titik penaatandan/atau

pemantauan
manual

secara titik

sesuai

titik
pemantauan

dengan secara manual sesuai

ketentuan

yang dengan

diwajibkan

dalam yang

Persetujuan

Lingkungan dalam

dan/atau

ketentuan
diwajibkan
Persetujuan

peraturan Lingkungan dan/atau

Pemantauan Manual:
Tidak

melakukan

pemantauan terhadap
seluruh

titik

penaatandan/atau
titik

pemantauan

secara manual sesuai
dengan

ketentuan

yang diwajibkan dalam
Persetujuan
Lingkungan dan/atau

perundang-undangan

peraturan

peraturan

(<50%)

perundang-undangan

perundang-undangan.

(50% < x < 100%).
Pemantauan secara otomatik, terus-menerus dan dalam jaringan melalui
Sparing
--

--

Tidak

memasang

pemantauan

pada

alat
titik

penaatan secara otomatik,
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ASPEK

RENDAH

MENENGAH

TINGGI
terus-menerus dan dalam
jaringan melalui Sparing
bagi

usaha

kegiatan

dan/atau

yang

wajib

Sparing
Memasang

alat Memasang

pemantauan

pada

alat Tidak

melakukan

titik pemantauan pada titik pemantauan

penaatan secara otomatik, penaatan

secara titik

terus-menerus dan dalam otomatik,

terus- otomatik,

jaringan melalui Sparing menerus
bagi

usaha

dan

dan/atau jaringan

kegiatan

yang

wajib Sparing

Sparing,

tetapi

tidak dan/atau

mengoperasikan

atau yang

melalui melalui

secara

terus-menerus

dalam

jaringan

Sparing

bagi

usaha usaha dan/atau kegiatan
kegiatan yang wajib Sparing.

wajib

Sparing,

rusak kurang dari 3 (tiga) tetapi

tidak

bulan

atau

mengoperasikan
rusak

penaatan

dalam dan

bagi

terhadap

lebih

dari

3

(tiga) bulan.
4

Ketaatan terhadap

Melakukan

parameter

terhadap

pemantauan Melakukan

sebagian pemantauan terhadap pemantauan

parameter (bulanan dan sebagian
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Tidak
parameter seluruh

melakukan
terhadap
parameter
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ASPEK

RENDAH
harian)

sesuai

MENENGAH
dengan (bulanan dan harian) (bulanan

ketentuan

dalam sesuai

Persetujuan

dan

harian)

dengan sesuai dengan ketentuan

Lingkungan ketentuan

dan/atau

TINGGI

dalam dalam

peraturan Persetujuan

Persetujuan

Lingkungan

perundang-undangan

Lingkungan dan/atau peraturan

undangan (<50%)

peraturan perundang- undangan.
undangan

dan/atau
perundang-

undangan

(50% < x < 100%)
5

Ketaatan

Pemantauan Manual

terhadap jumlah

--

--

Melaporkan data Palsu

data tiap

dan/atau

parameter yang

menyebabkan

dilaporkan

pencemaran
lingkungan.;
Tidak

melaporkan

data Tidak

pemantauan untuk setiap data
parameter

pada

setiap untuk

melaporkan Tidak

melaporkan

data

pemantauan pemantauan untuk setiap
setiap parameter

pada

setiap

titik penaatan dan/atau parameter pada setiap titik penaatan dan/atau
titik pemantauan sesuai titik
dengan ketentuan dalam dan/atau
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penaatan titik pemantauan sesuai
titik dengan ketentuan dalam
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ASPEK

RENDAH
Persetujuan
secara

MENENGAH

Lingkungan pemantauan

periodik

selama dengan

satu tahun (<50%)

TINGGI

sesuai Persetujuan
ketentuan secara

dalam

Lingkungan

periodik

selama

Persetujuan satu tahun.

Lingkungan

secara

periodik selama satu
tahun

(50%

<

x

<

100%).
Tidak

melaporkan

perhitungan
limbah

data

beban

sesuai

air

dengan

ketentuan

dalam

Persetujuan Lingkungan
Pemantauan Sparing
Tidak

melakukan Tidak

pemantauan
Sparing

melalui pemantauan

untuk

parameter

melakukan Tidak

pada

penaatan

memasang
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dan kegiatan

Sparing memasang

melalui

untuk

setiap parameter pada setiap parameter

dan/atau kegiatan yang usaha
mengoperasikan

melalui pemantauan

setiap Sparing untuk setiap Sparing

titik penaatan bagi usaha titik
wajib

melakukan
setiap

pada

setiap

bagi titik penaatan bagi usaha

dan/atau dan/atau kegiatan
yang

wajib wajib

memasang

dan mengoperasikan

yang
dan

Sparing
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ASPEK

RENDAH

MENENGAH

secara periodik (<50%)

TINGGI

mengoperasikan
Sparing

secara periodik
secara

periodik (50% < x <
100%).
6

Ketaatan terhadap baku mutu.

Pemantauan Manual
Melampaui

ketentuan Melebihi

baku mutu < 50%

ketentuan Melebihi ketentuan baku

baku mutu ≥ 50%

mutu ≥ 100%

Pemantauan Sparing
Data

rata-rata

harian Data rata-rata harian Data

hasil pemantauan Sparing hasil

harian

pemantauan hasil pemantauan Sparing

melebihi ketentuan baku Sparing
mutu < 50%

rata-rata

melebihi Melebihi ketentuan baku

ketentuan baku mutu mutu ≥ 100%
≥ 50%

7

Ketaatan terhadap ketentuan teknis

Tidak

menggunakan Melakukan

pembuangan

jasa laboratorium yang air limbah ke lingkungan
terakreditasi
terregistrasi

dan tanpa

pengolahan

(by

pass)

Tidak memenuhi salah Melakukan

pembuangan

satu ketentuan teknis air limbah di luar lokasi
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ASPEK

RENDAH

MENENGAH
bagi

industri

yang

TINGGI
sawit yang tercantum dalam izin

melakukan (by pass)

pemanfaatan

Air

Limbah untuk aplikasi
lahan; dan
Saluran

pembungan

air

limbah tidak kedap air
Melakukan pengenceran
Tidak

memenuhi

salah

satu ketentuan teknis bagi
industri

yang

Sparing

KRITERIA ASPEK PEMELIHARAAN SUMBER AIR (Khusus Industri AMDK)
NO
1.

2.

ASPEK

INDIKATOR

Kepemilikan

Tidak memiliki izin pengambilan air permukaan/air tanah sebagai bahan baku

terhadap izin

utama maupun bahan baku penolong dalam kegiatan produksi;

Kepemilikan peta

Tidak memiliki peta areal/zona pemanfataan sumber daya air yang diizinkan

areal/zona

untuk pengambilan air tanah (pemanfaatan sesuai dengan areal/zona
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RESIKO
Berat

Berat

wajib
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ASPEK
pemanfaatan

INDIKATOR

RESIKO

pemanfaatan sumber daya air yang ditetapkan dan pelaksanaan pengambilan
dan penggunaan air sesuai dengan alokasi dan penggunaan yang ditetapkan)

3.

Kepemilikan kajian

Tidak memiliki kajian tentang daerah tangkapan air (catchment area) bagi

daerah pemanfaatan

pengguna air permukaan, atau kajian tentang daerah imbuhan (recharge area)

Berat

bagi pengguna air tanah.
4.

Program Konservasi

Tidak melakukan program konservasi air sesuai dengan kajian perlindungan

Air

sumber daya air di daerah Tangkapan (cathment area) atau daerah imbuhan

Menengah

(recharge area) berupa: penghijauan (penanaman pohon)/pembuatan sumur
resapan/pembuatan embung)
5.

Pemenuhan

a.

Ketentuan Izin

Melakukan pengambilan air permukaan/air tanah yang tidak sesuai

a. berat

dengan ketentuan dalam izin; dan/atau
b.

Tidak melaporkan pelaksanaan ketentuan dalam izin
b. Menengah

6.

Kepemilikan Sumur

Tidak memiliki sumur pantau atas kepemilikan sumur lebih dari 5 (lima) titik Berat

Pantau

pengambilan air lebih dari 50 (lima puluh) liter/detik atau sesuai peraturan
perundang-undangan yang lebih ketat, yang diterbitkan oleh pemerintah

70.000.000 – 140.000.000

daerah setempat
7.

Pemantauan dan

Tidak melakukan seluruh pemantauan atas sifat fisik, kimia, biologi, dan

Pelaporan

radioaktif terhadap air sumber.
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Berat
70.000.000 – 140.000.000
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ASPEK

INDIKATOR

RESIKO

Tidak melaporkan seluruh hasil pemantauan atas sifat fisik, kimia, biologi,
dan radioaktif terhadap air sumber

8.

Berat
70.000.000 – 140.000.000

Pengukuran Muka

Tidak memiliki kajian perubahan lingkungan air tanah (perubahan muka air

Air Tanah dan Debit

tanah, pencemaran air tanah, dan amblesan*)

Berat
70.000.000 – 140.000.000

Tidak memiliki data pengukuran muka air tanah secara periodik pada sumber

Menengah

air dan lingkungan disekitarnya, minimum pengukuran per bulan.

Tidak memiliki data pengukuran amblasan tanah per 6 bulan *)

Menengah

Tidak memiliki data pengukuran debit pengambilan air secara periodik pada

Menengah

sumber air, minimum pengukuran per bulan.

Tidak memasang flow meter utk mengukur debit pengambilan air harian pada
titik yang ditentukan.

9.

70.000.000 – 140.000.000

Kesesuaian Operasi

Tidak melakukan perawatan sumber air, sarana dan prasarana pada sumber

dengan Prosedur

secara

Operasional Standar

penanggung jawab

periodik

sesuai
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Berat

dengan

standar,

jadwal,

serta

tidak

memiliki

Menengah
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LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

NO
1

ASPEK
Kompetensi Personil

RENDAH
Tidak

MENENGAH

TINGGI

mempunyai

personil

yang

bertanggung jawab dan
kompeten

dalam

pengendalian
pencemaran udara.
2

Ketaatan terhadap sumber emisi dan Pemantauan manual:
titik penaatan

Tidak
pemantauan

melakukan Tidak
terhadap pemantauan

melakukan Tidak
terhadap pemantauan

melakukan
terhadap

seluruh sumber emisi seluruh sumber emisi seluruh sumber emisi
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dan/atau

titik dan/atau

titik dan/atau

titik

penaatan

secara penaatan

secara penaatan

secara
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ASPEK

RENDAH

MENENGAH

manual

atau manual

menggunakan

TINGGI
atau manual

neraca menggunakan

atau

neraca menggunakan

neraca

massa sesuai dengan massa sesuai dengan massa sesuai dengan
yang diwajibkan dalam yang diwajibkan dalam yang diwajibkan dalam
izin

dan/atau izin

peraturan

dan/atau izin

perundang- peraturan

undangan (<50%)

undangan

dan/atau

perundang- peraturan

perundang-

(50% < x < undangan

100%).
Pemantauan CEMS
Memasang CEMS pada Memasang CEMS pada Memasang CEMS pada
sumber

emisi

usaha
kegiatan
CEMS,

bagi sumber

emisi

dan/atau usaha
yang
tetapi

mengoperasikan

wajib kegiatan
tidak CEMS,

bagi sumber

dan/atau usaha
yang
tetapi

atau mengoperasikan

tidak CEMS,

bagi

dan/atau

wajib kegiatan

yang

wajib

tetapi

tidak

atau mengoperasikan

rusak kurang dari 3 rusak selama 3 (tiga) rusak
(tiga) bulan

emisi

lebih

atau

dari

12

bulan sampai dengan (duabelas) bulan.
12 (duabelas) bulan.

Tidak

melakukan Tidak

pemantauan
menggunakan
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melakukan Tidak

pemantauan
CEMS menggunakan

melakukan

pemantauan
CEMS menggunakan

CEMS
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ASPEK

RENDAH
pada

sumber

yang

MENENGAH
emisi pada

sumber

diwajibkan yang

memakai CEMS (<50%)

TINGGI
emisi pada

sumber

diwajibkan yang

emisi

diwajibkan

memakai CEMS (50% < memakai CEMS
x < 100%).

Terdapat sumber emisi
wajib CEMS yang tidak
terintegrasi

melalui

SISPEK
3

Ketaatan terhadap parameter

Melakukan

Melakukan

pemantauan
sebagian
sesuai
ketentuan

terhadap pemantauan
parameter sebagian
dengan sesuai

Persetujuan

Persetujuan

Lingkungan

dan/atau Lingkungan

peraturan

perundang- peraturan

undangan

undangan undangan

melakukan

terhadap pemantauan
parameter seluruh

terhadap
parameter

dengan (bulanan dan harian)

dalam ketentuan

(<50%)
4

Tidak

dalam sesuai
ketentuan

dengan
dalam

dan/atau Persetujuan
perundang- Lingkungan
undangan peraturan

dan/atau
perundang-

(50% < x < 100%)

undangan.

--

Melaporkan data Palsu

ketaatan terhadap jumlah data yang Pemantauan Manual
dilaporkan.

--

dan/atau
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ASPEK

RENDAH

MENENGAH

TINGGI
menyebabkan
pencemaran
lingkungan.;

Tidak melaporkan data Tidak melaporkan data Tidak melaporkan data
perhitungan
emisi

beban perhitungan

sesuai

dengan emisi

sesuai

beban perhitungan
dengan emisi

beban

sesuai

dengan

ketentuan dalam izin ketentuan dalam izin ketentuan dalam izin
dan/atau

peraturan dan/atauperaturan

perundang-undangan

perundang-undangan

dan/atau

peraturan

perundang-undangan

secara periodik selama secara periodik selama secara periodik selama
satu tahun (<50%)

satu tahun (50% < x < satu tahun.
100%).

Pemantauan CEMS
Tidak melaporkan data Tidak melaporkan data Tidak melaporkan data
pemantauan

CEMS pemantauan

CEMS pemantauan

CEMS

untuk setiap parameter untuk setiap parameter untuk setiap parameter
pada

setiap

sumber pada

setiap

sumber pada

setiap

sumber

emisi

sesuai

dengan emisi

sesuai

dengan emisi

sesuai

dengan

ketentuan

yang ketentuan

yang ketentuan

diwajibkan

dalam diwajibkan

dalam diwajibkan

peraturan
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perundang- peraturan

perundang- peraturan

yang
dalam
perundang-
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ASPEK

RENDAH
undangan

MENENGAH
secara undangan

periodik (<50%)

periodik

TINGGI

secara undangan
(50%<

x

secara

< periodik

100%).
5

Ketaatan terhadap baku mutu

Pemantauan Manual
Melampui

ketentuan Melebihi

baku mutu < 50%

ketentuan Melebihi

baku mutu ≥ 50%

ketentuan

baku mutu ≥ 100%

Pemantauan CEMS
Data rata-rata harian Data rata-rata harian Data rata-rata harian
hasil
CEMS

pemantauan hasil

pemantauan hasil

melebihi CEMS

pemantauan

melebihi CEMS

Melebihi

ketentuan baku mutu < ketentuan baku mutu ≥ ketentuan baku mutu ≥
50%
6

Ketaatan terhadap ketentuan teknis

50%

cerobong

tidak Tidak

100%
menggunakan Tidak

menggunakan

memenuhi salah satu jasa Laboratorium yang metode
ketentuan teknis

terakreditasi
teregistrasi

pengujian

dan Standar

Nasional

Indonesia atau metode
pengujian

lain

digunakan

yang
secara

internasional
Tidak
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Melakukan Tidak

Bagi sumber emisi yang
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ASPEK

RENDAH

MENENGAH

perhitungan gas rumah mengintegrasikan

TINGGI
baku mutunya terdapat

kaca yang dihasilkan CEMS ke SISPEK KLHK koreksi oksigen, hasil
bagi

industri

sesuai sesuai

dengan

dengan pengukuran emisi tidak

yang peraturan yang berlaku

diwajibkan

dalam

terkoreksi

dengan

oksigen

peraturan yang berlaku
Tidak

Melakukan

pencatatan

non

penggunaan

genset

(jam/bulan)

yang

berfungsi

Terdapat sumber emisi
fugitive

yang

dibuang tidak melalui
cerobong

sebagai

cadangan (back up
Tidak

Melakukan

pencatatan
penggunaan

boiler

(jam/bulan)

yang

berfungsi

sebagai

cadangan (back up)
Tidak memenuhi salah
satu ketentuan teknis
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ASPEK

RENDAH

MENENGAH

TINGGI
CEMS

bagi

industri

yang wajib CEMS
CEMS tidak beroperasi
normal ≥ 2 tahun
Tidak memasang CEMS
sesuai kewajiban dalam
peraturan

Draft 15 RPP Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Batang Tubuh+Penjelasan+Lampiran)

- 527 -

LAMPIRAN VII
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN ….
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

TABEL 4. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS
KODE
LIMBAH
B401

JENIS
LIMBAH B3
Copper slag

B404

Slag
putih
Iron
concentrate

B405

B406

B407

B408

B409
B410
B411
B412
B413
B414

B415

SUMBER LIMBAH

Proses peleburan bijih tembaga
(smelter) dari proses primer dan
sekunder.
timah Proses peleburan timah putih (Sn)

Proses peleburan bijih dan/atau
logam
besi
dan
baja
dengan
menggunakan teknologi electric arc
furnace (EAF)
Mill scale
Proses peleburan bijih dan/atau
logam
besi
dan
baja
dengan
menggunakan teknologi electric arc
furnace
(EAF)
dan/atau
proses
reheating furnace
Debu EAF
Proses peleburan bijih dan/atau
logam
besi
dan
baja
dengan
menggunakan teknologi electric arc
furnace (EAF)
PS ball
Proses peleburan bijih dan/atau
logam
besi
dan
baja
dengan
menggunakan teknologi electric arc
furnace (EAF)
Fly ash
Proses pembakaran batubara pada
fasilitas boiler dan/atau tungku
industri
Bottom ash
Proses pembakaran batubara pada
fasilitas boiler dan/atau tungku
industri
Sludge IPAL
Proses Pengolahan Air Limbah dari
industri pulp
Dreg
dan Proses recovery black liquor dari
grits
industri virgin pulp
Spent
Proses
industri
oleochemical
bleaching
dan/atau pengolahan minyak hewani
earth
atau nabati
Gipsum
1. Proses desulfurisasi pada PLTU;
2. Proses pembuatan pupuk fosfat
dengan
proses
basah
menggunakan asam sulfat pada
industri pupuk; dan/atau
3. Proses dekalsifikasi tetes tebu
dengan asam sulfat pada industri
mono sodium glutamate (MSG)
Kapur
Proses pembuatan pupuk amonium
(CaCO3)
sulfat (zwavelzuur ammonia) pada
industri pupuk
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KODE
LIMBAH
B416
B417

JENIS
LIMBAH B3
Tailing

SUMBER LIMBAH

Proses pengolahan bijih mineral
logam pada industri pertambangan
Refraktori
Proses industri yang menggunakan
bekas yang fasilitas termal antara lain berupa
dihasilkan
tungku bakar, boiler, pot lining, dan
dari fasilitas fasilitas sejenis
termal
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