PERATURAN MENTERl NEGARA. LlNGKUNGAN HIDUP
NOMOR Itl TAHUN 2010
TENTANG
DOKUMEN LINGKUNGAN HID UP BAGl USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI
BELUM MEMILIKI DOKUMEN LlNGKUNGAN HIDUP
MENTER! NEGARA LlNGKUNGAN HIDlJP,
Menilnbang : a. bahwa sesuai dengan "ketentuan Pasal 121 ayat (I)'
Undang~Undang
Norrior 32 Tahun' 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, usaha
dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha
danl atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal
wajib menyel~saikan audit lingkungan hidup dalam waktu
paling Iam~ 2 (dua) tahun;
.
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengc10Iaan Lingkungan Hidup, usaha
dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha
danl atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wn,jib
membuat dokumen pengelolaan lingkungan hid'llp dalam
waktu paling lama 2 (dua) tahun;
,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Dokumen
Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang
Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi
Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inc;Ionesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang NomoI' 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamballan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomof}
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140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
3. Peraturan Femerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah .
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737)i
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA
DAN/ ATAU KEGrATAN YANG TELAE-I MEMILIKI IZIN USAHA
DAN/ATAU
KEGIATAN
TETAPI
BELUM
MEMIUKI
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimalcsucl c1cngan:
1. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai

ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap
persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Dokumen )ingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pcngelolaan
dan pcmantauan lingkungan hiclup yang terdiri atas analisis mengenai
dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup
dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan
kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL),
dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi
evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi
lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian
evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup
(DPL) , rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan
lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingku.ngan hidup (DELH),
dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
3. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya c1i·singkat
DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pernantauan
lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan
hidup yang dikenakan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang sudah
memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki dolmrnen
amd.a1t\../
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4. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat
DPLH, adalah dekumen yang rnemuat pengelolaan dan pernantauan
lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha danj atau kegiatan yang
sudah merniliki izin usaha danj atau kegiatan tetapi belurn memiliki
UKL-UPL.
5. Kepala insta.nsi lingkungan hidup kabupatenjkota adalah kepa,la
instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelelaan lingkungan hidup kabupatenjkota.
6. Kepala instansi lingkungan hidup provinsi adalah instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelelaan lingkungan hidup provinsi.
7. Deputi Menteri adalah Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup yang
tugas dan tanggungjawabnya di bidang amdal.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II
TATA LAKSANA
DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP DAN DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Pertama
Kritcria
Pasal 2
(1) DELH atau DPLH wajib disusul1 olch pcnanggung jawab usaha clan/ata'll

kcgiatan tcrhadap usaha dan/ atau kcgiatan yang rnemenuhi kriteria:
a. telah
memiliki
lZll1
usaha
danl atau
kegiatan
sebelum
diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelelaan Lingkungan Hidup;
b. telah melakukan. kegiatan tahap konstruksi sebelurn diundangkannya
Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. 10kasi usaha danj atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan; dan
d. tidak rnemiliki dokumen lingkungan hidup atau rnemiliki dokumen
lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang
undangan.
(2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wa:ib disusun
paling lama tanggal 3 Oktobcr 2011.
(3) Penanggung jawab usaha danjatau kegiatan sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) dapat meminta bantuan kepada ken sultan dalam
penyusunan DELH atau DPLH. (v,
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(4) Penyusunan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan tatn laksana sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua
Persyaratan Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan I-!idup
Pasa13
(1) Penyusun DELI-! harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki sertifikat pelatihan penyusun dokumen amdal, sertifikat
kompetensi penyusun dokumen arodal, dan/atau sertifikc; t auditor
'lingkungan hidup bagi penyusunan DELI-! yang dilakukan sejak
Peraturan Menteri ini ditetapkan sampai dengan tanggal 3 Oktober
2010; atau
sertifi1(at l(ompetellsi !:"l\.tclit.or lingl<:t..tngan hidi.1p yang
teregistrasi bagi penyusunan DELI-! yang dilakuka.n antara tanggal 4
Oktober 2010 sampai 3 Oktober 2011.
(2) Penyusunan DELH menggunakan format sebagaimana tercantum clalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dad
Peraturan Menteri ini.
b. memi1ild

Bagian Ketiga
Mekanisme Penetapan Dokumen Evaluasi Lingkungan I-!idup
Pasa14
Penanggung jawab usaha danl atau kegiatan sebagaimana dimaksud
Pasa12 ayat (1) mengajukan pennohonan penyusunan DELH kepada:

Ucl.wm

a. kepala instansi lingkungan hidup kabupatcn/kota;
h. kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau

c. Menteri melalui Deputi Menteri
sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
yang mengatur mengenai tata kerja komisi penilai amda!.
Pasa,! 5
Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota melakukan
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan
menyampaikan usulan penYllsunan DgLH yang memenuhi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada kepala instansi
lingkungan hidup provinsi dalam waktu paling lama 14 (empat
hari kerja sejak cliterimanya permohonan.
Kepala instansi lingkungan hidup provir:..si melakukan verifikasi usuJan
penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan
usulan penetapan DELH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud(7.,
.'
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clalam Pasal 2 ayat (1) kepacla Menteri melalui Deputi Menteri da1am
waktll paling lama 14 (empat belas) hari kClja sejak diterimanya usulan
penyusunan.
Pasa16
Kepala instansi lingkungan hidup provinsi melakukan verifikasi
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan
menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi syarat
sebagairoana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri melalui
Deputi Menteri dengan tembusan kepada kepala instansi lingkungan hidup
kabupatenjkota dalam waktu paling lama 14 (em pat belas) hari kerja sejak
diterimanya permohonan.
Pasal7
Menteri melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimakslld dalaD
Pasal 4 huruf c dan menetapkan permohonan penyusunan DELH yang
memel1uhi syarat sebagaimana c1imaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya
permohonan dengan tembusan kepada kepala instansi lingkunran hidup
kabupatenjkota dan kepala. instansi li.ngkungan hidup provinsi.
Pasal8
Dalam hat terjadi kcberatan terhadap usulan permohonan danj atau
pcnetapan DELH, Menteri mclakukan koordinasi dengan instansi
tingkungan hidup kabupatenjkota clanj atau instansi lingkungan hidup
provinsi untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan.
.
Pasal9
(1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud da1am Pasal 5 ayat (2),
Pasal 6 dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 7,
Deputi Menteri menetapkan usaha danj atau kegiatan yang wajib
men:yusun DELH.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat
perintah penyusunan DELH.
Bagian Keempat
Mekanisme Penetapan Dokumen Penge101aan Lingkungan Hidup
Pasal10
Penanggung jawab usaha danjatau kegiatan 15ebagaimana dimaksud c1alam
Pasa12 ayat (1) mengajukan pennohonan penyusunan DPLH kepada:
a. kepala instansi lingkungan hidup kabupatenjkota;
b. kepala bstansi lingkunganhidup provinsi; atau
c. Deputi Menteri ('-:

I'
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sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
yang mengatur mengenai UKL-UPL.
Pasall1
(1) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi
lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri melakukan verifikasi
perm~honan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu paling
lama 14 (em pat belas) hari kelja sejak diterimanya permohonan.
(2) Dalam hal verifikasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), kepala instansi lingkungan hidlJ.p
kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi
Menteri menetapkan pennohonan DPLH dalam bentuk surat perintah
penyusunan DPLH.
(3) Penyusunan DPLH menggunal<an format sebagaimana tercantum dalaw.
Lampiran III yang merupakan bagian yang· tidak terpisahkan dari
Peraturan Men teri ini.
Bagian Kdima
Penilaian D,ok.umen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Pasal 12
(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kcgiatan mengajukan permohon:.m
penilaian
D.ELH
kepada
lcepala instansi
lingkungan
hidup
kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi
Menteri sesuai dengan kev,.:enangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4.
Kepala instansi lingkungan hidup kabupatcn/kota, kepaln instansi
lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri memberikan tanda buleti
penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada
penanggung jawab usaha dan/at.au kegiatan yang telah memenuhi
format penyusunan DEtR.
(3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala ir.stansi
lingkungan hidup provinsi. utau Deputi Menteri setelah menerima
yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
penilaian terhadap DELH yang dalam pelakss.naannya dilakukan oleh
unit kcrja yang menangani penilaian dokumen amda!.
Pasal 13
(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan
penilaian
DPLH
kepada
kepala
instansi
lingkungan
hic1up
kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi
Menteri sesuai dengan kewel1angan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10.
(2) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kcpala instansi
lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri memberikan tancla buktif\:"
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penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada.
penanggung jawab usaha danl atau kegiatan yang telah memenuhi
format penyusunan DPLH.
(3) Kepala il1stansi lingkungan hidup kabupaten I kota, kepala instansi
lingkungan hidup provinsi, atan Deputi Men teri setelah menerima D PLH
yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rnelakukan

penilaian terhadap DPLH yang dalam pelaksa.naannya dilakukan oleh
unit kerja yang menangani penilaian UKL-UPL.
Pasal14
(1) Penilaian, pengambilan keputusan, dan pcnerbitan surat keputusan
terhadap DELH dan DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan
Pasal 13, dilakuka:.n paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal tanda bukti penerimaan.
(2) Dalam hal kepala in8tansi lingkungan hidup· kabupaten/kota, kepala

instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri tidak
menerbitkan surat keputusan DELH atau DPLH dalam janglca waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (lL DELH atau DPLH yang diajukan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah dinilai dan
disahkan oleh kepala instansi Iingkungan hidup kabupaten/kota, kepala
instansi lingkullgan hidup provinsi, atau Deputi Menteri.
Pasal15
Prosedur operasional standar untuk proses DELI-I atau DPLH sebagairnana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang
terpisahkan clari Pcraturan Mentcri ini.
Baglan Kecnam
Keputusan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumcn
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasa116
Keputusan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) atau DELH atau DPLH yang dianggap telah dinilai dan disahkan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) digunakan sebagai dasar
bagi penanggung jawab t1.snha danl atau kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penilaian DELH dan DPLH yang dilakukan oleh instansi lingkungan
hidup provinsi danl atau kabupaten/kota. (\/
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Gubcrnur
melakukan
pcmbinaan
dan
pengawasan
tcrhaclap
pclaksanaan penilaian DELH dan DPLH rang dilakukan oleh instal1si
lingkungan hidup kabupq.ten/kota.
Pasal 18
Penyusunan DELI-I atau DPLH tidak membebaskan penangguhg jawab
usaha dan/ atau kegiatan dari sanksi hukum sesuai dengan peraturan
perllndang-undangan.
BABIV
PEMBIAYAAN
Pasa! 19
(1) Biaya penyusunan dan penyelenggaraan rapat penilaian DELH atau

DPLH dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
Biaya admillistrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk
menunjang proses pelaksanaan penilaian DELH atau DPLH, penerbitan
penetapan DELH atau DPLH, penerbitan keputusan DELH atau ....., . . ~''''I
pelaksanaan pembinaan dan pcngawasan, sosialisasi DELH atau DPLH,
dibebankan kepada:
a. APBN untuk DELH atau DPLH yang pcnilaiannya clilakulwl1 eli
Kementerian Lingkungan Hidup; atnu
b. APBD llntllk DELH atau DPLH yang penilaiannya dilakukan di
instansi lingkungan hidup provinsi atau instansi lingkungan
kabl.lpatcn/kota.
(3) Biaya pc1aksanaan koorclinasi sebngaimana dimaksucl clalam Pc~sal 8
c1ibebankan kepacla APBN dan! atnu APBD.
Pasa120
Peraturan Menteri ini mulai bcrlaku pacla tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam
Republik Indonesia.

pengundang2.n
Berita Negara

Ditetaokan di Jakarta
pada tanggal q - (l,6 . ;l.f,Nv
MENTER! N]X.!A1~(UNGAN HIDUP
REPUBLIKINDONESI.~, "'"

'

.........

~

.~~-

~t..~PROF.
DR. IR. GUSTI MUHAMMAD
,.
Diundangkan
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Lampiran I
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor
Tanggal
'rATA LAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIOUP
(DELH) DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN I-IIDUP (DPLH)
1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan
penyusunan DELH atau DPLH kepada kepala instansi lingkung:m hidup
kabupaten/kota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau
Deputi Menteri sesuai kewenangan penilaiannya atas DELH atau OPLH
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi
li.ngkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri melakukan verifikasi
terhadap permohonall penanggung jawab uS2.ha dan/ atau kegiatan
menggunakan kriteria:
a. telah
memiliki
lzm
usaha
dan/atau
kegiatan
sebeh.un
diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. telah
melakukan
kegiatan
tahap
konstruksi
sebclum
diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan I-Iidup;
c. lokasi usaha clan/ atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah dan/atau rencana tata n:lang kawasan; dan
d. tidak memiliki dolrumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen
lingkungan hidup tetapi tidak sesuai cLengan peraturan perundar:g
undangan.
Dalam hal usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kriteria tersebut di
atas, maka usaha danl atau kegiatan dimaksud tidak dapat cliproses
melalui mekanisme DELH atau DPLH.
~-L

Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi
lingkungan hid'L1P provinsi, atau Deputi Nlenteri menggolongkan usaha
clan/atau kegiatan wajib melakukan penyusunan DELH atau DPLH
mengacu pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang jenis rencana
usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal. Apabila
tergolong sebagai usaha dan/atau kegiatan wajib amdal, maka wajib
DELH, atau apabila tergolong sebagai usaha dan/atau kegiatan wajib
UKL-UPL, maka wajib DPLH.

4. Bagi usaha clan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan DELH,
maka:
a. untuk usaha dan/ atau kegiatan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota,
(1) kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota melakukan
veriftkasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 da*
1
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menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuhi
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 keljada kepala instansi
lingkungan hidup provinsi dalam waktu paling lama 14 (empat
beIas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
(2) lcepala instansi lingkungan hidup provinsi melakukan verifikasi
usulan penyusunan sebagaimana dimriksud pada ayat (1)
menyampaikan usulan penetapan DELH yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud daIam angka 2 kepada Menteri
Deputi Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat beIas) hari
kerja sejak diterimanya usu1an penyusunan.
b. untuk usaha danl atau kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi,
kepala instansi lil1gkungan hidup provinsi melakukan verifikasi
.permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan
menyampaikan usulan penyusunan DELH yang memenuLi
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada Menteri
Deputi Menteri dengan tembusan kepada kepaia instansi
hidup kabupaten/kota dalam waktu paling lama 14 (empat beIas)
had kerja sejak diterimanya permohonan.
c. untuk usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Pu
Menteri melakukan verifikasi permohonan sebagaimana
dalam angka 1 dan menetapkan permohonan penyusunan
yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 2
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
permohonan dengan tembusan kcpada kepaia instansi lingkungan
hidup kabupaten/kota clan kcpala instansi lingkungal1
provinsi.
5. Dalam hal terjadi keberatan tcrhadap usulan permohonan dan/ atau
penctapan DELl-I, Menteri melakukan koordinasi dengan instar.::;i
lingkungan hiclup kabupaten/kota clan/ atau instansi lil1gkungan
provinsi untuk menyelesaikan kcberatan yang diajukan.
6. Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimnna dimaksud pada
maka berdasarkan usu1an penyusunan DELH dan hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, Deputi Menteri
menetapkan usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun DELI-I.
Penetapan dimaksud diterbitkan dalam bentuk surat perintc:1l1
penyusunan DELH.
7. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diperintahkan
menyusun DELH melakukan penyusunan DELH sesuai denga.n
pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.
.
.

8. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan DPL1-l,
maka:
a. kepa.la instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepaia instansi
lingkungan hidup provinsi atau Deputi Menteri mc1akukan verifikasi
permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam waktu
paling lama 14 (empat beIas) had kerja sejak diterimanya
permohonan. rv,..
2

"hi

b. dalam hal verifiknsi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada angka 2, kepala instansi lingkungan hidup kabupatenjkota,
kepala instansi lingkungan hielup provinsi atau Deputi Menteri
menetapka11 permoh6nan DPLH dalam bentuk surat perintah
penyusunan DPLH.
9. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk
rnenyusun DPLH melalrukan penyusunan DPLH sesuai dengan format
paela Lampiran III Peraturan Menteri ini.
10. Dalam hal DELH telah selesai disusun oleh penanggung jawab usaha
clan/ atau kegiatan, maIm:

a. penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan mengajukan
permohonan penilaian DELH kepada kepala instansi lingkungan
hidup kabupaten/kota, kcpala instansi lingkungan hidup provinsi
atau Deputi Menter! sesuai dengan kewenangannya.
b. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi
linglrungan hidup provinsi atau Deputi Mented memberikan tancla
bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada hurnI a
eli atas kepada penanggung jawab usaha clan/ atau kegiatan yang
telah memenuhi format penyusunan DELH.
c. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kcpala instansi
lingkungan hidup provinsi atau Dcputi Menteri setelah mcnerin:a
DELH yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada huruf b
eli atas melakukan pcnilainn tcrhaclap DELH yang c:81a.:11
pelaksanaannya dilakukan olch unit kerja yang menangani peni]
dokumen amelal. Mekanismc pcnilaian elimaksud dilakukan dalam
bcntuk rapat dengan mengundang wakil dari pihak-pihak yang
terkait lc1.ngsung dengan usaha c1nn/atau kegiatan tersebut.
11.. Dalam hal DPLH telah selesai c1isusun oleh penanggung jawab usaha

dan/ atau kegiatan, maka:
a. penanggung jawab usaha elan/atau kegiatan mengajukan
pcrmohonan penilaian DPLH kepacla kepala instansi lingku
hidup kabupatenjkota, kepala instansi lingkungan hidup provinsi,
atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangannya.
b. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi
lingkungan hidup provinsi atau Deputi Menteri memberikan tanda
bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud paca hunlf a
eli atas kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang
telah memenuhi format penyusunan DPLH.
c. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi
lingkungan hidup provinsi atau Deputi Mentcri setelah menerima
DPLH yang mernenuhi format sebagaimana dimaksud pada
ruf b
di atas melakukan penilaian terhadap DPLH yang dabo
pelaksanaannya dilakukan oleh unit kcrja yang menangani penilaian
UKL- UPL. (1;./
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Pcnanggungjnwnb \Isnhn dnn/atau
kcgintnn mcngnjuknn permohonan
penyusui\;\1l Dl!:LH/DPLH kepnda:
• \<cpnla in ~tnll~i LH \(nbupnten/kotn
• l(cpnln in~tnllsi LH provins\
• Depuli Menter!
sesuai dengnn kcwenangnnnya

Tidak darn! diPr;)Jses
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'--~

Ounakan \criteria wajib
DELH dan DPLH
dalam Pnsn\ 2 ayat (II
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DilcngJ<api Dengan Amdo.l

YA

TIDAl<
--'--

Ii

"1

[_DP:J.J
usnha dan/atau

usahu dan/utau

l<eglHtan
kewenanr.nn
kabu paten / kota
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-,../
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Surat Keputusnn (SK)
atas hasill<aiinn DPLH
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I

menyusun DELH
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I
1

Deputi Menteri menetapknn usaha
dnn/atau kegiatan ynng aknn
diperintahknn menyusun DELH

I

SI< dijadil<an dasar pcngelotann dan
pemantauan lingkungan hidup

Gambar Bagan alir proses DELH dan DPLH
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12. Penilaian, pengambilan keputusan, dan penerbitan surat keputusan
terhadap DELI-I dan DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
Pasal 13, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak tanggal tanda buleti penerimaan.
13. Dalam. hal kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota,

instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri tidak
menerbitkan surat keputusan DELH atau DPLH dalam jangka waletu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DELH atau DPLH yang diajukan
penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dianggap telah dinilai dan
disahkan oleh kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota,
kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri.
14. Keputusan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam angka 12
atau DELH atau DPLH yang dianggap telah dinilai dan disahkan
sebagaimana dimaksud dalam angka 13 digunakan sebagai dasar bagi
penanggung jawab usaha clan/atau kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
15. Semua langl(ah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup yang tereantum dalam DELH diperlakukan setara dengan RKL
RPL hasil proses AMDAL, dan semua langkah-langkah pengelolaan clan
pemantauan lingkungan hidup yang tereantum clalam
diperlakukan setara dengan UKL-UPL.
16. Seluruh kewajiban yang tcreantum clalam DELH dan
clilaksanakan oleh penanggung jawab l.lsaha dan/ atau
clilaporkan sceara berkala kcpacla instansi lingkungan hidup Pusat,
provinsi clan/atau kabupatcn/kota sesuai clengan kewenangannya.
17. Peraturan Mcnteri ini wajib clisampaikan kcpada pcnanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan c1an/atau pibak tcrlmit lainnya antara lain
c1alam ben tuk sosialisasi.
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Lampiran II
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor
Tanggal :
FORMAT DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELlI) paling sedikit berisi hal-hal
se bagai berikut:
.
1. Pendahuluan
Pada bab ini diinformasikan identitas perusahaan, perizinan yang telah
dimiliki dan latar belakang kegiatan.
2. Ruang Lingkup
Pada bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan
pendukung yang meliputi:
a. kegiatan yang telah berjalan;
b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang pernah
(apabila tidak pernah melakukan pengelolaan lingkungan,
agar diinformasikan di dalam bagian ini).
3. Kajian evaluasi terhadap kegiatan yang berjalan
Pada bagian ini beberapa komponen yang perlu disajikan sebagai dasar
untuk mclakukan kajian cvaluasi c1ampak, ac1alah scbagai bcrikut:
a. komponen l<:cgiatan-kcgiatan yang menimbulkan dampak atau
sebagai sumber ciampak;
b. data-data
jenis,
parameter,
sifat,
dan
jumlah
pcncemarJbuanganJlimbah yang dihasilkan oleh masing-masing
sumber dampak;
c. data-data kondisi rona lingkungan atau kondisi eksisting lingkungan
yang berpotensi terkena dampak;
d. baku Mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang
undangan;
e. upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan apabila
telah ada upaya-upaya terscbut;
f. informasi kegiatan dan kondisi lingkungan sekitar.
Kajian Evaluasi seharusnya dapat menjawab keterkaitan antara
komponen-komponen tersebut di atas, sehingga dapat c1ianalisis
diambil keslmpulan mengenai dampal:-dampak yang dihasilkan,
pengaruhnya terhadap lingkungan serta upaya pengelolaan
seharusnya dilakukan sehingga tidak mcncemari lingkungan.
Hasil evaluasi dan kesimpulan dijadikan arahan-arahan pengeloJaan dan
pemantauan yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan
RPL{l....

1

-f,.

4. Rencana Pcngelolaan Lingkungal1 Hiclup dan Rencana Pcmantauan
Lingkungan Hictup.
Pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup diuraikan dan c.i1engkapi
matrik yang berisi:
a. dampak yang ditimbulkan clari kegiatan yang mencakup clampak dan
sumber dampak;
b. tolok ukur dampak, untuk mengukur komponen yang terkena
dampak berdasarkan baku mutu standar;
c. tujua.n rencana pengelolaan lingkungan hiclup;
d. upaya pengelolaan lingkungan hidup;
e. lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan (peta, sketsa, gambar);
f.. periode pengelolaan lingkungan yang memuat lcapa.n dan berapa lama
kegiatan pengelolaan dilaksanakan;
g. institusi pengelolaan lingkungan hidup, yang,memuat:
i. pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan
lingkungan;
ii. pengawas pengelolaan lingkungan.
Pada Rencana Pemantauan Lingkungan Hiclup cliuraikan dan cli1engkapi
matrik yang berisi:
a. dampak yang ditimbulkan clari kegiatan yang mencakup clc..mpak clan
sumbcl' dampak,
b. parameter lingkungan hiclup yang clipantau
c. tujuan rencana pemantauan lingkungan hiclup
d. mctode pemantauan lingkungan hiclup, yang memuat:
i. metodc pcngumpulan clan analisis data;
ii. lokasi pcmantauan lingkungan hidup;
iii. jangka waktu clan frekuensi pcmantauan.
e. institusi pcmantauan lingkungan hiclup, yang memuat:
i. pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan
lingkungan;
ii. pengawas pemantauan lingku~1gan.
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Lampiran
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor
Tanggal

FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

1. Pcnanggung jawab kegiatan
Nama Perusahaan
Alamat

I



2. Lol{asi Keglatan

o Wilayah
administrasi
pemerintahan:

Koordinat: __O_ _'_ _"BT/BB sampai_ _ O_ _'
"BT IBB
__o__'___ "LU I L8 sampai_ _o_ _'_ _ "LU I L8

o Lain-lain:
3. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan

o Pertahanan dan Keamanan
D Perindustrian
D Pertanian
D Pertambangan dan Energi
Kehutanan

Perkebunan (\.
./

1

'P~

o Pekerjaan Umum
o Perhubungall
o Pariwisata, Seni dan Budaya
D Transmigrasi dan Pemukiman:
Perambah Hutan

D
D

Kesehatan
Dan lain-lain (tuliskan)

4. Mulai beroperasi:

_1_1_ (tanggal/bulan/tahun)

5. Oeskripsi usaha danl atauKegiatan :

ai

Kegiatan u tama:

b) Kegiatan pendukung:

!

I

~-------rr
II
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c) Kapasitas:

d) Sarana penunjang:

Catatan:
Bcrbagai informasi pendukung c1cksripsi kegiatan dapat ciisampaikan, baik
ber.. .l pa peta, gambar, foto, sketsa, tata letak, dll.t.1,.
I'

3

DOKUMEN PENGELOLP..AN LINGKUNGAN HJDUP
USAHA DAN/A.TAU KEGIATAN ..................................................................................................... .
MATRIKS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UPAYA PENGELOLAAN
NO

DAMPAK LINGKUNGAN
SUMBER
YANG HARUS DlKELOLA
DAMPAK
SERTAPARAMETERNYA

TOLOK
UKUR

TINDAKAN
CARAjTEKNIK
LOKASI
HASILYANG PERBAIKAN
MENGELOLA PENGELOLA.,\N
DICAPAI lPENGELOLAAN*

I

I

I

6.a)

6.b)

7

8.a)

8.b)

(jika diperlukan)

8.c)

8.d)

c

II

I

I
I

*) Kolom tindakr"l perbaikal1 pel1gelolaan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya penge10laan lingkungan
hidup yang clilaksanakan saat ini masih belum memadai untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
~dalam peratnran penmdangan yallg uerlaku (bal'll mutu, baku kerusakan dan lain-lain)

..,t
•

"
4

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
USAHA DANjATAU KEGIATAN ...................................................................................................... .
rvlATRIKS PE:tvrANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

I

I

I

. NO

UPAYA PEMANTAUAN

DAMPAK LINGKUNGAN
SUMBER
YANG HARUS DIPANTAU
DAMPAK
SERTAPARAMETERNYA

TOLOK
UKUR

CARA/TEKN'IK
MEMANTAU

LOKASI
PEMANTAUAt"l

TINDAKAN
HASILYANG PERBAIKAN
DICAPAI IPEMANTAUAN"OI
(jika diperlukan)

6.a}

6.b)

I

7

I

I

8. a}

B.b)

B.c)

B.d)

I

LL
*)
~?'

Kolom tindakan perbaikan pemantc'laI! lingw..lngan hidup ini wajib diisi apabila upaya pemantauan
lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih be1urn memadai untuk memenuhi persyaratan
sebagaimana cliatur dalam pCl-aLUran perundangan yang bcrlal;:u (baku routu, baku kemsakan dan lain-lain).

'\

,.

f'-

,
;:)

Catatan:
Format tersebut di atas merupakan muatan minimum yang wajib
dilengkapi dalam DPLI-!.

LJN\W
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Lampiran IV
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor
Tanggal :

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN DOKUMEN
EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) DAN DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)
Prosedur operasional standar ini terdiri dari beberapa contoh format
atau lembar kerja yang dapat digunakan dalam pelaksanaan DELH
atc1u DPLH yang meHputi:
1. FORMAT PERMOHONAN PENYUSUNAN DELH ATAU DPLH
PENANGGUNG JAWAB USAHA DANj ATAU KEGIATAN
2. FORMAT SURAT USULAN USAHA DAN / ATAU KEQIATAN WAJlB
DELH DARI PROVINSI BAGI USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN WAJIB
DELH YANG MENJADI I{EWENANGAN PROVINSI
3. FORMAT LAMPlRAN SURAT USULAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
WAJIB DELH DARI KABUPATEN/KOTA
4. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN/PERMINTAAN TANGGAPAN
ATAS USULAN DELH DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN
5. FORMAT SURAT TANGGAPAN DARI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI DAN PUSAT ATAS USULAN USAHA DAN I
KEGIATAN WAJIB DELH DARI PROVINSI
6. rORMAT SURAT KEPUTUSAN DELI-I OLEH KEPALA INSTANSI
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
7. FORMAT SURAT REKOMENDASI DPLH OLEH KEPALA INSTANSI
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATENjKOTA
Contoh format di atas dapat disesuaikan
kabupatenjkota, provinsi atau Pusat. 11

clengan

kel:

t'/"

'L

"1~

1. FORMAT PERMOHONAN PENYUSUNAN DELH ATAU DPLH DARI

PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN
Kami yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama
2. Jabatan
3. Alamat Kantor:
Selaku penanggung jawab atas kegiatan:
1. Nama Kegiatan
2. Lokasi Tapak Kegiatan
: ........... (ton/hari, dll), OJ arodal/ UKL~ UPL
3. Skala/besaran kegiatan
: OJ Kabupaten/Kota / Provinsi / KLH
4. Kewenangan Penilaian
5. Perizinan yang dimiliki
(sebutkan)
6. Kesesuai dengan RTRW
7. Status kegiatan
: tanggal.. ..... bulan........ tahun ........ .
(dimulainya tahap konstruksi)
Dengan ini mengusulkan kegiatan kami (data kegiatan terlampir) untuk
c1itetapkan sebagai kegiatan OJ DELH atau DPLH.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar·,benarnya sesuai
dengan j~nis kegiatan yang kami lakukan.
kota, hari, tanggal bulan tahun
Nama Kegiatan
ttd. dan Cap Perusahaan
Nama penanggung jawab kegiatan
.Jabatan
Keterangan: .) Coret yang tidak perin ~

2
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2. FORMAT SURAT USULAN USAHA DANiATAU KEGIATAN WAJ

DELH DARI PROVINSI BAGI USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN
DELH YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI
kota, tanggal, bulan, tahun
Nornor
Larnpiran
Perihal

Kepada Yth.
: .. .1ernbar usulan usaha dan/ Deputi Menteri Negara
atau kegiatan wajib DELH Lingkungan Hid'llp Bidang
: Usulan Penetapan Usaha
............................... .
dan/ atau kegiatan wajib
di
DELH
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nornor.....tahun...... tentang Dokurnen Lingkungan
Bagi Usaha clan/atau Kegiatan yang telah Merniliki
Usaha dan/ata'll Kegiatan tetapi Belurn Memiliki
Dokurnen Lingkungan Hidup, bersarna ini karni usulkan
1..1saha dan/atau kegiatan yang telah rnernenuhi !criteria
sebagaimana dirnaksud dalam peraturan di atas, yaitu:
1. telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan sebclum
ditetapkannya Undang-Undang Narnar 32 1'ahun 2009
tentang Perlindungan clan Pengelolaan Linglcun
Hidup;
2. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi SCbC!Um
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
ten tang Pcrlinclungan clan Pengelolaan Linglcungan
Hiclup;
3. lokasi usaha dan/atau kegiatan scsuai dengan reneana
tata ruang wilayah dan/atau rcncana tata ruang
kawasan; dan
4. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau
memiliki dokurnen lingkungan hidup tetapi
sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan.
Adapun dartar usulan usaha dan/ atau
dimaksud, adalah sebagaimana terlampir.

kegiatan

Demikian disarnpaikan, dan atas perhatian serta kerja
sarna yang baik, diucapkan terirna kasih.
Kepala Badan Lingkunga:l
Hidup Provinsi .................... ,
Nama................. ,'
NIP.................... .
Tembusan yth. :
1. Deputi MENLH Bidang ......... Kementerian Lingkungan Hidup,
2. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota ............. ,
3. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional ........... {l;
3

t

3. FORMAT LAMPIRAN SURAT USULAN USAHA DANjATAU KEGIATAN
WAJIB DELH DARI KABUPATENjKOTA

KabupatenjKota
Provinsi
,

No

Nama
pertl~nhnnn

Alamat

Jenis
kegiatan

Skal~1

besaran
kcgiatan

•

Pcrizinan

I

Waktu

I

Kescsuman I d'1mu I'
nmya
Tata Ruang I I :g~ t
<e 1<\ an

r
I

J

_.

-_.

-

.,

-

'A.

{~

4

iv

5. FORMAT SURAT TANGGAPAN DARl KABUPATEN/KOTA
PROVINSI DAN PUSAT ATAS USULAN USAHA DAN/
KEGIATAN WAJIB DELH DARI PROVINSI
kota, tanggal, bulan, tahun
Nomor
Lampiran
Perihal

: ... lembar usaha danl atau
kegiatan wajib DELH
: Tanggapan atas usulan
usaha danl atau kegiatan
wajib, DELH Hidup

Kepada Yth.
1. Deputi Menteri Negara
Lingkungan Hidup Bidang
2. Kepala Badan Lingkungan
Provinsi ........ ..
eli
Tempat

Menanggapi Surat Saudara Nomor..... , tanggal ....... ,
perihal Permohonan Verifikasi terhadap Usulan Usaha
dan/atau Kegiatan Wajib DELH, bersama ini disampaikan
bo.hwa pacla prlnsipl'lya 1cami menyatakali. tida)<:
berkeberatan atas usulan usaha dan/atau kegiatan
DELH yang telah diusulkan) sebagaimana terlampir.
(Apabila terdapat hal keberatan, maka dapat disampaikan
alasan-alasan dasar pertimbangan keberatan-keberatan
dimaksud)
Beberapa dasar pertimbangan keberatan atas usulan
DELI-! dimaksud, adalah sebagai berikut:
1.............. ..
2 ................ clsl
Demikian disampaikali, dan alas perhatian serta kerja
sama yang baile, diucapkan terima kasih.
Kepala Badan Lingku
Hidup Kabupaten/Kota
• + ••

It' •

~

•••••• ,

!'l'ama.................. .
NIP.................... .
Tembusan Yth. :
1. Bupati/Walikota ....... (daerah yang bersangkutan),
2. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional ............ " ...... (l;:
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6. FORMAT SURAT KEPUTUSAN DELH OLEH KEPALA INSTANSI
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
KBPUTUSAN
•• * ••• , .. , ..... ., •••

t • t , ••• , ••

~

• • , . . . . . . , , «I • ., ...... _ . . . . . . . t • • • • •

NOMOR: ........... TAHUN ....... ..
TENTANG
DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
I{EGIATAN ............................ DI ............................. .
. OLEH P1'.............................. .

!V\enimbang:

n. bahwa
bcrdasarkan
kctcntuan
Pasul 121
Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengclolaan
Lingkungan Hidup, setiap usaha danl atau kegiatan
yang telah memiliki izin tlsaha danl atau kegiatan
tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib
menyelesaikan audit lingkungan hidup dan sctiap
usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin
usaha danl atau kegiatan tetapi belum r,lemiliki
UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan
linglcungan hiclup.
b. bahwa berclasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (~)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
tentang Analisis Mengcnai Dampak Lingkungan
Hidup, amdal adalah kajian mengenai dampak besar
dan penting suatn usaha dan atau kegiatan yang
direncanakan
pada linglcungan
hidup yang
cliperlukan bagi preseB pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ..... Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Dokumen
Lingkungan Hidup Bagi Usaha danl atau Kegiatan
yang telah Memiliki Izin. Usaha dan/atau Kegiatan
tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
d. bahwa berdasarkan ketentuan ........................ ;
e. bahwa sehubungan dcngan hal-hal terse but eli atas,
perlu menetapkan Keputusan ............... tentang
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan
..... , .............. di ..•....... "........ , ....... , oleh P1'............... .

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomer ........................................ );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tcntang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taht:..n 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059); (1/
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3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tent8.ng
Pcnataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahul1 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor ............................... ;
5. Peraturan Daerah Nomor ..................................... ;

Memperhatikan: HasH Rapat Pembahasan DELH kegiatan
Kabupaten
oleh PT. .......... pada
............bulan.....tahun...... ;

tanggal

MEMUTUSKAN
Menetapkan:

KEPUTUSAN
...............
TENTANG
DOKUI\1EN
EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN ............ Dr
................. OLEI-I PT............................. .

PERTAMA:

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hiclup Kegiatan ........ di
............... oleh PT............ dengan kegiatan antara lain:
1. ............................ ;

2 ............................. ;
3. .. .......................... ;
KEDUA:

Penanggungjmvab PT.............. dalam mel8.kuk8.n
kegiat8.nnya berkcwajib8.n:
1. me1akulml1 pengclolaan tcrhadap sumber d8.m
• • • • • " • , •• " " " •••

~

•• J

2. melakuk~\l1 pcngclolaan terhadap ............................ ;
3. memiliki, meJaksan8.kan, dan mengevaluasi secara

pedodik

sistcm tanggap darurat (emergency
untuk
menanggulangi
kecelakaan,
response)
pcnccmar8n, dan/ atau pcrusakan lingkungan
hidup;
4. mengembangkan tekno10gi dan metodc pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum
dalam dokumen RKL dan RPL sejalan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
bidang penge101aan lingkungan hidup;
5. meningkatkan kinerja penge101aan dan pemantauan
lingkungan hidup (continuous improvement) sejalan
dengan
perkembangan
tcknologi
di
bidang
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
KETIGA:

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan ........ c:i
............
oleh
Penanggung jawab
PT.
.. ..... ..
sebagaimana dimaksud dalam diktum ........ difunakan
sebagai aeuan
dalam
pelaksanaan pcngelolaan
lingkungan hidup dan pemantauan lingkul1gan hidup

s

KEEMPAT:

Penanggung jawab PT............. wajib melaporkan hasil
pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan
pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan
sekali
kepada
.................. ,
Badan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup ................... , Dinas ..............dsb.

KELIMA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: ............. .
pada tanggal:
Kepala. Instansi
Lingkungan Hidup
Kabupaten ......... ,

Disampaikan kcpada Yth.:
1. Mcntcri Negara Lingkungan Hidup,
2. Gubernur Provinsi ................... ;
3. Bupati .................................... ;
4. Kepala Dinas .........................
;
.
5. Kepala Pusat Pengelolaan Linglcungan Hiclup Regional .................... ;
6. c1sb;
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7. FORMAT SURAT REKOMENDASI DPLH OLEH KEPALA INSTANSI
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
kota, tanggal, bulan, tahun
Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas dokumen
Perihal
: Rekomendasi atas DPLH
I(egiatan ...................... .
oleh PT........................ .
di ................................ .

Kepada Yth.
DirekturIManager / Lainnya
PT..... " ..........
di
Tempat.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor .......................... .
t.ertanggal ..... perihal penyampaian Dokumen Pengelolaan
Lingkungan Hidup (DPLH) l.lntuk kegiatan ................... ,
bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil
evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap DPLH
untuk kegiatan ................ tersebut secara telmis dapat
disetujui.
DPLH yang telah c1isetujui merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari surat rekomcndasi ini dan menjadi acuan
bagi penanggung jawab kcgiatan dalam menjalankan
kcgiatannya dengan tctap bcrpccloman pada peratUI'2I1
perundang-undangan yang bcrlaku.
Apabila terjacli peminclahan lokasi kegiatan, desain
clanl atau proses dan/atau kapasitas danl atau b8han
baku c1an/atau bahan pcnolong atas usaha dan/atau
kegiatan, terjadi bencana alam dan/ atau lainnya yang
menyebabkan
perubahan
lingkungan yang
sangat
mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaaf:
kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan \vajib
menyusun UKL-UPL atau amdal baru sesuai ketentLWI1
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penanggung jawab PT........... wajib melakukan seluruh
ketentuan
yang
termaktub
dalam
DPLH
dan
bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan
pemantauan
dampak
lingkungan
dari
kegiatan

Penanggung
jawab
PT..........
wajib
melapork'.;J.
pelaksanaan
upaya
pengelolaan
dan
pemantaucm
lingkungan hidup yang tercantum dalam DPLH tersebut
kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
............... dan instansi-insransi sektor terkait (termasulc.f1(.,. 10._
(L., ./
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instansi pemberi izin) setiap ..... bulan seknli terhitung
sejalc tanggal diterbitkannya surat rekomendasi jnL

Selanjutnya Bupati/Walikota ................... , Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota ....................... , Kepala
Instansi Sektor A .......... , Kepala Instansi Sektor B, Kcpala
Instansi Sektor dst...... melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan
oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam
perizinan sebagaimana dimaksud.
Demikian disampaikan,
terimakasih.

at.as

perhatiannya

diucapkan

Kepala Instansi Linglnmgan Hiclup
Kabupaten ........................ .

Tembusan Yth.:
1. Bupati ......... ;
2. Kepala Dinas A;
3. Kepala Dinas B;
4. Kcpala Dinas C;
~). Kcpala Instansi dsb;
6. dst.

MENTERINEGARA
LlNGKUNGAN-HI12UP,

~

t~

o:::.:J~>"--:-

/J. PROF.
(~

----=
DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS 1.~h.
/
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