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Kajian ini merupakan dokumen yang berproses untuk mendapatkan umpan balik dan 
pemutakhiran yang berkesinambungan. Bahan-bahan isi dokumen ini disiapkan oleh konsultan, 
oleh karena itu, ADB tidak menjamin akurasi, keandalan, atau ketepatan waktu materi ini dan 
karena itu tidak akan bertanggung jawab dalam kapasitas apapun atas kerugian atau kerugian 
yang mungkin timbul dari penggunaan bahan-bahan ini. ADB juga tidak bertanggung jawab atas 
kesalahan, penghilangan data yang tidak disengaja, atau perubahan yang tidak sah yang 
mungkin terjadi dalam pengungkapan isi dokumen ini pada situs ini. 
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KAJIAN KESETARAAN  UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP  
Ringkasan Eksekutif 

 
Dokumen ini mengkaji tingkat kesetaraan antara prinsip-prinsip kebijakan upaya perlindungan 
lingkungan hidup dan elemen kunci dari Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB tahun 
2009 (ADB SPS 2009) dan kerangka kerja peraturan perundang-undangan Indonesia yang 
mengatur upaya perlindungan lingkungan hidup serta peraturan internal Perusahaan Listrik 
Negara (PLN). Undang-Undang no. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan menetapkan bahwa setiap 
kegiatan usaha yang berhubungan dengan kelistrikan harus mengacu pada peraturan 
perundang-undangan dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia. Kajian 
kesetaraan ini menganalisis lebih dari 90 peraturan perundang-undangan nasional dan sektoral 
serta peraturan-peraturan PLN yang terkait baik, secara langsung maupun tidak langsung dengan 
upaya perlindungan lingkungan hidup.    
 
Undang-Undang utama di Indonesia yang mengatur tentang upaya perlindungan lingkungan 
hidup adalah UU no. 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. 
Undang-undang ini menggantikan UU no. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang 
mencabut UU no. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Beberapa peningkatan penting yang dilakukan dalam UU no. 32/2009 antara lain: (i) persayaratan 
rinci untuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan rencana pengelolaan lingkungan 
hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL); (ii) perencanaan secara sistematis 
untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (iii) pembagian tanggung jawab yang jelas 
antara pusat dan daerah untuk pengawasan lingkungan hidup; (iv) penggunaan pendekatan 
“ecoregion” atau pendekatan ekosistem; dan (v) perluasan ketentuan penegakan hukum perdata, 
administratif, dan pidana. 
 
Undang-undang no. 32/2009 memiliki serangkaian peraturan pelaksana yang membahas upaya 
perlindungan lingkungan hidup, selain undang-undang lain dan hirarki peraturan di tingkat 
pemerintah, presiden dan kementerian, yang juga mengatur upaya perlindungan lingkungan 
hidup yang harus dipatuhi oleh PLN. Peraturan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, 
peraturan tentang limbah bahan berbahaya dan beracun, pencemaran air, pencemaran udara, 
pemantauan dan pelaporan lingkungan, pengungkapan informasi, dan keterlibatan masyarakat. 
 
Sebelum memulai operasi, PLN harus mematuhi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral no.5/2014 tentang Prosedur Akreditasi dan Sertifikasi Instalasi Listrik, termasuk 
kepatuhan terhadap persyaratan analisis lingkungan hidup dan perizinan. Selama kegiatan 
operasi, PLN sebagai pemegang izin harus melaporkan kegiatannya setiap enam bulan kepada 
kementerian dan otoritas lingkungan hidup. Persyaratan pelaporan tersebut diantaranya berupa 
data dan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan tingkat 
emisi serta pengelolaan limbah. 
 
Selain mematuhi perundang-undanganan dan peraturan nasional, PLN juga menerbitkan 
keputusan internal yang menjadi pedoman pelaksanaan upaya perlindungan lingkungan hidup 
karena terkait  dengan operasi PLN dan untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan 
yang baik. Keputusan Direksi PLN no. 200/2009 tentang Kinerja Operasional mensyaratkan 
pengawasan dan evaluasi dampak negatif yang berpotensi dari kegiatan PLN; kinerja lingkungan 
hidup dimasukkan dalam evaluasi kinerja kegiatan dan proyek PLN.1  

 
1 Kriteria evaluasi termasuk: (i) studi dan penyusunan dokumen lingkungan hidup; (ii) pelaksanaan pengelola 

lingkungan hidup; (iii) pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup; (iv) tinjauan dan revisi dokumen lingkungan hidup. 
 



 

 

Kerangka hukum dan kelembagaan nasional Indonesia untuk upaya perlindungan lingkungan 
hidup, bersama-sama peraturan perusahaan yang diterbitkan oleh PLN, dalam dokumen ini 
semuanya disebut sebagai CSS PLN (Country Safeguard System PLN/Sistem Upaya 
Perlindungan Negara PLN). CSS PLN menetapkan dua kategori proyek yang mensyaratkan izin 
lingkungan hidup: yaitu proyek-proyek dengan dampak signifikan yang harus melakukan AMDAL; 
dan proyek-proyek dengan dampak tidak signifikan yang harus menyiapkan UKL-UPL. Kegiatan 
dan usaha kecil dan mikro yang tidak mensyaratkan AMDAL atau UKL-UPL harus menerbitkan 
SPPL. 
 
CSS PLN untuk upaya perlindungan lingkungan hidup dalam banyak hal setara dengan SPS ADB 
untuk proyek-proyek dengan dampak signifikan dan memerlukan AMDAL. Semua proyek lainnya 
membutuhkan paling banyak rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tidak 
mencakup aspek kajian lingkungan hidup dan semua elemen dari rencana pengelolaan 
lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam prinsip-prinsip kebijakan SPS. 
 
Peraturan Pemerintah no. 24/2018 dan peraturan pelaksanaan KLHK yang diterbitkan pada tahun 
2018 memperkenalkan Online Single Submission (OSS) – yaitu sistem perizinan berusaha 
terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian dan lembaga negara dari pusat 
sampai daerah – untuk memproses permohonan perizinan usaha dan proyek. Peraturan KLHK 
no. 22/2018 menetapkan prosedur OSS untuk sektor lingkungan hidup dan perhutanan. 
Peraturan-peraturan lain memperbarui persyaratan substantif untuk kajian lingkungan hidup dan 
proses perizinan; peraturan-peraturan ini telah dimasukkan ke dalam kajian kesetaraan. 
Peraturan-peraturan tahun 2018 menetapkan tenggat waktu yang saling bertentangan untuk 
menyelesaikan persyaratan upaya perlindungan lingkungan hidup, yang berpotensi 
mempengaruhi kualitas kajian penilaian lingkungan hidup. 
 
Kesenjangan yang diidentifikasi oleh kajian ini dalam CSS PLN dan usulan aksi mengatsai 
kesenjangan tersebut dibahas di Bagian C. 
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I.  PENDAHULUAN 
 

1. ADB melakukan kajian kesetaraan ini sebagai bagian dari due dilligence untuk 
menentukan sejauh mana kerangka hukum dan kelembagaan nasional Indonesia sesuai dengan 
upaya perlindungan lingkungan hidup, jika diterapkan pada proyek-proyek yang didanai oleh ADB 
dan proyek yang dilaksanakan oleh PLN.  
 
2. Temuan dari kajian kesetaraan ini dilengkapi dengan kajian akseptabilitas, yang meninjau 
kapasitas dan efektivitas sistem kelembagaan PLN dalam menerapkan upaya perlindungan 
lingkungan hidup nasional dan peraturan-peraturan internal PLN sendiri dalam semua proyek-
proyek, baik yang didanai pemerintah maupun dibantu oleh donor eksternal, termasuk donor-
donor selain ADB 
 
3. Kajian kesetaraan dan akseptabilitas juga dilakukan untuk upaya perlindungan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela; di mana temuannya dilaporkan terpisah. 
Sebagaimana disepakati antara ADB dan Pemerintah Indonesia selama proses pelaksanaan 
tinjauan upaya perlindungan negara (CSR) pada tahun 2013–2014, kajian kesetaraan dan 
akseptabilitas tidak dilakukan untuk upaya perlindungan Masyarakat Adat. Proyek-proyek PLN 
yang mencari pendanaan ADB akan menerapkan SPS ADB untuk Upaya Pengaman Masyarakat 
Adat jika ada indikasi bahwa Masyarakat Adat dapat terpengaruh. Meskipun demikian, latihan ini 
mengakui adanya persimpangan di antara penerapan upaya perlindungan Masyarakat Adat, 
lingkungan hidup dan pemukiman kembali tidak secara sukarela - dokumen lingkungan hidup 
harus merujuk pada temuan dan rekomendasi yang relevan dari kajian dan rencana tindakan 
yang disiapkan untuk menangani pemukiman kembali tidak secara sukarela dan Masyarakat Adat 
sesuai persyaratan SPS ADB. 
 

 II.       METODOLOGI 
 
4. Kajian kesetaraan ini dilakukan dengan mengikuti metodologi yang diuraikan dalam 
Lampiran 6 SPS, Penguatan dan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara untuk 
Menangani Masalah Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial.2 Seperti yang didefinisikan 
dalam Lampiran 6: "Sistem upaya perlindungan negara (Country safeguard systems/CSS) adalah 
kerangka hukum dan kelembagaan suatu negara, yang terdiri dari lembaga pelaksana tingkat 
nasional, subnasional, atau sektoral dan peraturan perundang-undangan, dan prosedur yang 
relevan berkaitan dengan kebijakan upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial.”3  
 
5. Tujuan dari kajian kesetaraan adalah untuk menghasilkan dokumen4 yang bersifat 
menyeluruh, teliti, objektif, disajikan dengan tepat dan relevan serta jelas sehingga secara 
meyakinkan menunjukkan sejauh mana CSS sesuai dengan tujuan, ruang lingkup, pemicu dan 
prinsip kebijakan dari satu atau lebih upaya perlindungan ADB, dan yang bersama dengan hasil 
kajian akseptabilitas, memungkinkan ADB untuk mempertimbangkan penggunaan CSS sebagai 
pengganti satu atau lebih dari upaya perlindungan ADB. Kajian ini memperluas tinjauan terhadap 
peraturan khusus PLN yang mengatur upaya perlindungan lingkungan hidup. 
 
6. Melalui proyek bantuan teknis spesifik regional dan negara yang berurutan yang bertujuan 
untuk mengkaji dan memperkuat CSS, ADB telah mengembangkan keahlian dalam menganalisis 

 
2 ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS). Manila. hal. 77–82.   
3 ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS). Manila. hal. 77. 
4 ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS). Manila. hal. 7. 
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CSS pada seluruh region5. Terkait dengan Indonesia, latihan CSR (lihat paragraph 12) mencakup 
kajian kesetaraan awal dari kerangka hukum dan kelembagaan Indonesia dan upaya 
perlindungan lingkungan hidup dari SPS. Kajian awal tersebut merupakan salah satu dari 
beberapa masukan dalam laporan ini, yang merevisi dan menyesuaikannya untuk memasukkan 
keputusan internal PLN, serta undang-undang dan peraturan lain yang relevan dengan sektor 
ketenagalistrikan. 
 
7. Kajian kesetaraan ini membandingkan tujuan, ruang lingkup, pemicu dan prinsip-prinsip 
kebijakan SPS ADB untuk upaya perlindungan lingkungan hidup dengan kerangka hukum 
kelembagaan Indonesia. Kajian ini memilah prinsip kebijakan menjadi “elemen-elemen kunci” 
untuk memastikan bahwa kajian ini meninjau semua komponen dari setiap prinsip kebijakan dan 
secara jelas menghubungkannya dengan peraturan-peraturan CSS PLN. Prinsip kebijakan SPS 
dan elemen-elemen kunci tersebut disusun dalam sebuah matriks dan dilampirkan dalam 
Lampiran 1. Matriks tersebut disusun untuk menunjukkan setiap prinsip kebijakan SPS ADB, dan 
elemen kuncinya dalam hubungannya dengan peraturan CSS PLN yang ditandai dengan nilai 

“setara penuh”, “setara sebagian ” atau “tidak setara”.6  Elemen kunci tidak diberi bobot secara 

matematis; jika salah satu elemen kunci dinilai sebagai “setara sebagian” atau “tidak setara”, 
maka prinsip kebijakannya dinilai “setara sebagian”. Prinsip kebijakan dengan beberapa elemen 
kunci yang setara sebagian karena satu elemen kunci memiliki peringkat yang sama dengan 
prinsip kebijakan yang setara sebagian berdasarkan elemen kunci tunggal. Kajian kesetaraan 
tidak termasuk peraturan daerah tetapi menyebutkan kewajiban untuk upaya perlindungan 
lingkungan hidup yang diberlakukan oleh undang-undang dan peraturan nasional terhadap 
otoritas daerah. 
 
8. Kesenjangan tertentu dalam CSS PLN diidentifikasi, dan dibuat rekomendasi untuk 
menanggulanginya. Laporan ini merupakan narasi yang merangkum temuan dari kajian 
kesetaraan yang disusun secara rinci dalam matriks kesetaraan pada Lampiran 1. 
 

III. UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 
 
9.  Ringkasan Temuan: Diskusi berikut membahas temuan tentang kajian kesetaraan CSS 
PLN dengan tujuan, ruang lingkup dan pemicu, serta prinsip kebijakan SPS. 
 

Tujuan: 
 

Untuk memastikan kelayakan lingkungan hidup dan keberlanjutan proyek dan untuk 
mendukung keterpaduan pertimbangan lingkungan hidup dalam proses pengambilan 
keputusan proyek. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan kebijakan upaya perlindungan. hal. 16. 
 

 
5  Sejalan dengan komitmen SPS untuk memperkuat CSS, ADB telah menerapkan kegiatan pengembangan kapasitas 

tentang CSS melalui proyek-proyek dan beberapa proyek bantuan teknis (TA). Sejak SPS disetujui pada tahun 2009, 
ADB telah memulai proyek TA di 36 negara berkembang anggota (DMC), dengan anggaran total lebih dari 42 juta 
Dollar Amerika, untuk mendukung upaya dalam memperkuat CSS, dan telah menerbitkan catatan panduan dalam 
melakukan pengkajian. Di bawah bantuan teknis regional untuk Penguatan dan Penggunaan CSS, ADB telah 
melakukan kajian tambahan dan memberikan bantuan teknis untuk memperkuat CSS di 25 DMC. Selanjutnya, ADB 
juga telah mengatur dan menyelenggarakan dua konferensi regional tentang CSS yang dihadiri oleh mitra 
pembangunan dan pejabat tingkat tinggi bagi sebagian besar DMC. 

7 "Kesetaraan penuh" menunjukkan bahwa persyaratan hukum Indonesia selaras sepenuhnya dengan elemen kunci 
dari prinsip kebijakan SPS yang sesuai. "Kesetaraan sebagian" menunjukkan bahwa persyaratan hukum Indonesia 
selaras sebagian dengan elemen kunci SPS yang sesuai. "Tidak setara" menunjukkan bahwa tidak ada persyaratan 
hukum Indonesia yang dapat ditemukan yang sesuai dengan elemen kunci SPS ADB.  
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10.  Temuan:  CSS PLN setara sepenuhnya dengan tujuan yang dinyatakan dalam SPS. UU 
no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dasar dari sistem 
pengaturan lingkungan hidup Indonesia. Undang-undang, peraturan pelaksanaannya, dan 
hukum serta peraturan lain yang berlaku mendukung pembangunan berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan hidup melalui perencanaan, pengendalian, pengawasan dan penegakan 
lingkungan hidup, serta konservasi dan penggunaan sumber daya alam yang rasional. UU no. 
32/2009 menetapkan bahwa semua kegiatan dengan dampak signifikan terhadap lingkungan 
hidup wajib melaksanakan AMDAL, sementara kegiatan dengan dampak tidak signifikan harus 
tunduk pada peraturan kajian lingkungan hidup lainnya. Keputusan untuk mengeluarkan izin 
lingkungan hidup untuk setiap kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup harus  
didasarkan pada hasil kajian lingkungan hidup. UU no. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan 
mensyaratkan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan harus mematuhi undang-undang 
dan peraturan lingkungan hidup. 
 

Ruang Lingkup dan Pemicu: 
 
Upaya perlindungan lingkungan hidup dipicu jika suatu proyek diperkirakan memiliki 
potensi risiko dan dampak lingkungan hidup. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan kebijakan upaya perlindungan. Manila. hal. 16 
 

 
11.  Temuan: CSS PLN mensyaratkan semua usaha ketenagalistrikan mematuhi  peraturan 
dan perundangan lingkungan hidup nasional. Setiap usaha dan kegiatan yang memiliki dampak 
signifikan terhadap lingkungan hidup disyaratkan menyiapkan AMDAL. UKL-UPL disyaratkan 
untuk proyek yang memiliki dampak tidak signifikan terhadap lingkungan hidup, meskipun dengan 
pengecualian. CSS PLN menetapkan kriteria untuk menentukan ruang lingkup kajian lingkungan 
hidup dan untuk mengecualikan suatu usulan proyek dari kajian lingkungan hidup. 
 
12.  Kesenjangan: CSS PLN mensyaratkan kajian lingkungan hidup dari proyek-proyek 
dengan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup, dan rencaan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup untuk proyek-proyek dengan dampak tidak signifikan. CSS PLN 
tidak memiliki pemicu untuk kajian lingkungan hidup atau rencana pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup untuk proyek-proyek jalur distribusi mandiri kecuali proyek tersebut 
dilaksanakan dalam atau berbatasan dengan kawasan lindung. Eksplorasi geothermal 
dikecualikan dari AMDAL tetapi membutuhkan izin lingkungan hidup, yang artinya memerlukan 
UKL-UPL, namun tidak ada ketentuan eksplisit mengenai hal ini.  
 
13.  Upaya mengatasi Kesenjangan: Menerbitkan peraturan yang secara efektif 
mengharuskan semua divisi PLN  terkait mematuhi hal-hal berikut: (i) memastikan tidak ada 
proyek PLN yang dikecualikan dari kewajiban kajian lingkungan hidup; dan (ii) mensyaratkan 
kajian lingkungan hidup untuk setiap proyek usulan PLN, termasuk proyek saluran distribusi 
tersendiri (stand-alone) dan eksplorasi panas bumi (geothermal). 
 
14.  Kajian kesetaraan telah mengidentifikasi kesenjangan antara CSS PLN dan prinsip-
prinsip kebijakan SPS ADB untuk upaya perlindungan lingkungan hidup berikut ini: 
 

(i) Prinsip Kebijakan 1. Tidak ada persyaratan untuk melakukan kajian lingkungan 
hidup jenis apapun bagi proyek-proyek jalur distribusi listrik tersendiri (stand-
alone), dan karena itu tidak ada persyaratan untuk menapis proyek-proyek 
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tersebut untuk menentukan tingkat kajian lingkungan hidup yang sesuai 
persyaratan. Eksplorasi geothermal dikecualikan dari AMDAL, artinya dibebaskan 
dari proses penapisan AMDAL, yang belum tentu tepat untuk semua kasus.  

(ii) Prinsip Kebijakan 2. Meskipun CSS PLN mensyaratkan pengarusutamaan 
gender di tingkat kebijakan dan perencanaan, tidak ada persyaratan untuk 
dimasukkan ke dalam kajian dampak sosial di tingkat proyek. Pada tingkat kajian 
lingkungan hidup strategis, CSS PLN mensyaratkan mengidentifikasi penduduk 
miskin dan komunitas mereka serta ancaman terhadap masyarakat adat dan 
kelompok suku, tetapi, di tingkat proyek, CSS PLN tidak ada persyaratan untuk 
mengidentifikasi kelompok rentan dan mengkaji dampak potensial terhadap 
mereka. Beberapa peraturan mensyaratkan perlakukan khusus untuk kelompok 
rentan, tetapi pada CSS PLN tidak ada definisi “kelompok rentan” yang konsisten 
dengan SPS ADB maupun persyaratan untuk mengidentifikasi kelompok rentan di 
wilayah proyek yang diusulkan dan mengkaji dampak proyek terhadap mereka. 
PLN CSS tidak mensyaratkan untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan. 
Diperlukan AMDAL atau UKL-UPL yang baru atau diamandemen ketika ada 
perubahan dalam kegiatan yang pada awalnya membutuhkan kajian lingkungan 
hidup, tetapi CSS PLN tidak mensyaratkan adanya kajian dampak dan risiko 
kumulatif dalam kasus-kasus tersebut. Demikian pula, dalam situasi di mana 
AMDAL telah dilakukan di suatu area dan terdapat aktivitas baru yang diusulkan 
untuk area yang sama, CSS PLN mensyaratkan dilakukan UKL-UPL, yang mana 
UKL-UPL dimaksud tidak mensyaratkan kajian dampak kumulatif, untuk aktivitas 
baru tersebut. Terdapat prosedur untuk mendapatkan pengecualian dari AMDAL 
dalam situasi tertentu. CSS PLN menetapkan secara umum bahwa pemerintah 
bertanggung jawab untuk mengantisipasi masalah lingkungan hidup global, 
termasuk perubahan iklim, tetapi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya 
tidak mensyaratan kajian potensi dampak perubahan global atau perubahan iklim 
dalam AMDAL. Penilaian proyek  dengan dampak tidak signifikan, yang hanya 
mensyaratkan dilakukan UKL-UPL, adalah tidak setara dengan prinsip kebijakan 
ini karena proses UKL-UPL hanya menghasilkan rencana pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup yang tidak lengkap  dalam mencakup aspek kajian 
lingkungan hidup  

(iii) Prinsip Kebijakan 3. Meskipun ada persyaratan untuk kajian lokasi alternatif 
dalam AMDAL, persyaratan untuk mengidentifikasi dan mengkaji alternatif desain 
proyek atau teknologi yang akan digunakan proyek masih kurang. CSS PLN tidak 
mensyaratkan dilakukan analisis alternatif jenis apapun untuk UKL-UPL; tetapi 
pada tahap penyaringan, pemerintah daerah harus menentukan apakah tersedia 
teknologi untuk mengurangi dampak potensial. 

(iv) Prinsip Kebijakan 4. CSS tidak mensyaratkan bahwa RKL-RPL harus mencakup 
perkiraan seluruh biaya untuk mengimplementasikan RKL-RPL. Tidak ada 
persyaratan dalam  UKL-UPL bagaimana menghindari, meminimalkan, 
memitigasi, dan/atau mengimbangi dampak buruk, meningkatkan dampak positif, 
mengembangkan kapasitas, atau menerapkan prinsip bahwa para pencemar 
harus bertanggung jawab dengan membayar ganti  kerugian. Pada template untuk 
UKL-UPL tidak ada i kolom perkiraan biaya dan indikator kinerja. 

(v) Prinsip Kebijakan 5. Sebagaimana tercantum dalam Prinsip Kebijakan 2, definisi 
CSS PLN tentang “kelompok rentan” kurang konsisten dengan persyaratan SPS 
ADB. CSS PLN tidak mensyaratkan  bahwa konsultasi harus disesuaikan dengan 
kebutuhan kelompok rentan yang terdampak, termasuk perempuan, dan bahwa 
pandangan masyarakat harus diperhitungkan dalam proses pengambilan 
keputusan, langkah-langkah mitigasi, dan pembagian manfaat. CSS PLN 
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menyatakan bahwa masyarakat yang terdampak dapat menunjuk perwakilan 
mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam konsultasi mengenai kerangka acuan 
(TOR) untuk AMDAL tetapi tidak memiliki ketentuan yang serupa bahwa 
masyarakat juga mencalonkan perwakilan mereka sendiri untuk berpartisipasi 
dalam Komisi Pengkajian ketika meninjau AMDAL. Peluang untuk input publik 
tentang UKL-UPL dibatasi tiga hari kerja dan tidak mensyaratkan  untuk dilakukan 
konsultasi untuk UKL-UPL. CSS PLN tidak memiliki ketentuan untuk dilakukan 
konsultasi yang direncanakan, sistematis, dan berkelanjutan selama pelaksanaan 
proyek. Ada ketentuan untuk penanganan keluhan di sektor lingkungan hidup dan 
kehutanan pada umumnya, tetapi CSS PLN tidak mensyaratkan  untuk 
mekanisme penanganan keluhan spesifik proyek. 

(vi) Prinsip Kebijakan 6. PLN CSS tidak mensyaratkan untuk mengungkap 
rancangan AMDAL dan RKL-RPL, AMDAL dan RKL-RPL final, pemutahiran 
dokumen AMDAL atau UKL-UPL. PLN diharuskan menyediakan informasi publik 
berdasarkan permintaan dan menerbitkan dokumen publik paling sedikit setiap 
enam bulan. 

(vii) Prinsip Kebijakan 7. CSS PLN tidak mensyaratkan untuk menyusun dan 
menerapkan tindakan korektif dan untuk mengungkapkan laporan pemantauan 
lingkungan hidup.  

(viii) Prinsip Kebijakan 8. CSS PLN sudah cukup jelas dalam hal memberikan 
perlindungan dan konservasi sumber daya alam di kawasan lindung yang telah 
dikukuhkan secara hukum, tetapi kawasan lindung ini kecil dibandingkan dengan 
kawasan hutan kategori lain yang luas yang mungkin dalam kondisi kritis atau 
habitat alami yang mungkin terkena dampak oleh pembangunan infrastruktur 
listrik. Meskipun terdapat ketentuan untuk mengurangi dampak pada kawasan 
konservasi jika suatu lembaga telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk 
menggunakan lahan di dalam kawasan konservasi, tetapi tidak ada persyaratan 
untuk mendukung pencapaian tujuan konservasi pada kawasan yang dilindungi 
tersebut apabila suatu proyek berada di dalam Kawasan tersebut. CSS PLN tidak 
ada ketentuan untuk melindungi dan melestarikan habitat kritis dan habitat alami 
yang tidak secara hukum ditetapkan sebagai kawasan lindung dan untuk 
mengimplementasikan program tambahan untuk mempromosikan dan 
meningkatkan tujuan konservasi kawasan lindung di mana kegiatan proyek dapat 
dilakukan. 

(ix) Prinsip Kebijakan 9. Standar nasional untuk tingkat kebisingan dan emisi dari 
pembangkit listrik kurang ketat dibandingkan standar yang disyaratkan dalam 
Pedoman Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Grup Bank Dunia, 
sebagaimana ditentukan dalam SPS. 
 

 
 
15.  Temuan: CSS PLN mensyaratkan AMDAL atau UKL-UPL untuk fasilitas pembangkit listrik 
dan jalur transmisi, sesuai dengan kapasitas yang diusulkan, dan mensyaratkan penapisan 

Prinsip Kebijakan 1: 
 
Melakukan proses penapisan untuk setiap proyek yang diusulkan, sedini mungkin, untuk 
menentukan tingkat dan jenis kajian lingkungan hidup yang tepat sehingga dapat dilakukan 
kajian yang sesuai besarnya potensi dampak pada lingkungan hidup dan risiko seperti 
diuraikan di bawah ini. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. hal. 16. 
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dampak untuk menentukan jenis dan tingkat kajian lingkungan hidup yang sesuai. UU no. 
32/2009 mensyaratkan kajian dampak lingkungan hidup untuk semua kegiatan yang diusulkan 
yang berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup dan mengatur kriteria yang rinci tentang 
bagaimana menentukan tingkat signifikan dampak. Peraturan KLHK no. 5/2012 menetapkan 
sejauh mana diperlukan kajian lingkungan hidup untuk fasilitas pembangkit listrik dan jalur 
transmisi. 
 
16. UU no. 32/2009 mensyaratkan otoritas pemerintah daerah untuk menetapkan jenis 
kegiatan yang memerlukan UKL-UPL dan Peraturan KLHK no. 25/2018 menetapkan prosedur 
bagi otoritas pemerintah provinsi dan daerah untuk menapis usulan kegiatan usaha dan kegiatan 
untuk menentukan jenis proyek yang memerlukan UKL-UPL atau SPPL. Peraturan KLHK no. 
5/2012 menyatakan bahwa eksplorasi geothermal dikecualikan dari persyaratan untuk membuat 
AMDAL. UU no. 21/2014 menetapkan bahwa eksplorasi geothermal harus memiliki izin 
lingkungan hidup, yang artinya bahwa harus membuat UKL-UPL karena AMDAL dikecualikan. 
 
17. Kesenjangan: Tidak ada persyaratan untuk kajian lingkungan hidup jenis apapun bagi 
proyek-proyek yang melibatkan jalur distribusi listrik mandiri dan karena itu tidak ada persyaratan 
untuk menapis (screening) proyek-proyek tersebut. Eksplorasi geothermal dikecualikan dari 
AMDAL, artinya dibebaskan dari proses AMDAL, yang belum tentu tepat untuk semua kasus.  
 
18. Upaya Mengatasi Kesenjangan: Menerbitkan peraturan khusus yang secara efektif 
akan mengharuskan semua divisi PLN terkait untuk mematuhi hal-hal berikut: (i) memastikan 
bahwa tidak ada proyek PLN yang dikecualikan dari persyaratan analisis dampak lingkungan; 
dan (ii) menapis setiap proyek PLN yang diusulkan, termasuk proyek saluran distribusi dan 
proyek eksplorasi geotermal, sedini mungkin dalam tahap perancangan proyek untuk 
menentukan jenis dan tingkat analisis lingkungan yang sesuai dalam mengidentifikasi dan 
mengkaji potensi dampak dan risiko proyek tersebut.   
 

 
 

19. Temuan: CSS PLN mensyaratkan dilakukan kajian lingkungan hidup untuk proyek-proyek  
pembangkit tenaga listrik dan jalur transmisi. Kajian lingkungan hidup strategis adalah wajib untuk 
kebijakan, rencana, dan program nasional dan subnasional. Berdasarkan UU no. 32/2009 dan 
peraturan pelaksanaannya, AMDAL mencakup analisis dampak langsung dan tidak langsung. 
Persyaratan untuk mengkaji dampak kumulatif dalam AMDAL tercantum secara eksplisit dalam 
UU no. 32/2009 dan implisit dalam Peraturan KLHK no. 26/2018. Proses AMDAL harus 
mengevaluasi potensi risiko fisik dan biologis, termasuk potensi risiko terhadap sumber daya 
budaya fisik. Selain itu, proses AMDAL harus mempertimbangkan potensi risiko lintas batas dan 
dampak global termasuk perubahan iklim. Peraturan yang diterbitkan pada tahun 2018 
menetapkan OSS untuk izin usaha, termasuk dokumen lingkungan hidup dan izin yang diperlukan 

Prinsip Kebijakan 2: 
 
Melakukan kajian lingkungan hidup untuk setiap usulan proyek untuk mengidentifikasi 
potensi dampak dan risiko langsung, tidak langsung, kumulatif dan dampak bangkitan 
terhadap sumber daya fisik, biologi, sosial ekonomi (termasuk dampak pada penghidupan 
melalui media lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan, kelompok rentan, dan isu 
gender) dan sumber daya budaya fisik dalam konteks area pengaruh proyek. Mengkaji 
potensi dampak lintas batas dan dampak global, termasuk perubahan ikilim. Menggunakan 
kajian lingkungan hidup strategis bila diperlukan. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB. Manila. hal. 16 
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untuk itu. Peraturan tersebut menetapkan tenggat waktu untuk menyelesaikan kajian lingkungan 
hidup yang saling bertentangan dan dengan Peraturan Presiden no. 4/2016; persyaratan 
peraturan yang saling bertentangan dapat menimbulkan tantangan untuk memastikan kajian 
lingkungan hidup dan perencanaan mitigasi yang berkualitas.   
 
20. Kesenjangan: CSS PLN tidak mensyaratkan kajian lingkungan hidup untuk proyek jalur 
distribusi mandiri dan mengecualikan eksplorasi panas bumi (geothermal) dari AMDAL. 
Sementara CSS PLN mensyaratkan pengarusutamaan gender di tingkat kebijakan dan 
perencanaan, namun tidak ada persyaratan bahwa pengarusutamaan gender harus  
diperhitungkan dalam kajian dampak sosial bagi proyek-proyek tersebut. Pada tingkat kajian 
lingkungan hidup yang strategis, CSS PLN mensyaratkan mengidentifikasi orang miskin dan 
komunitas mereka serta ancaman terhadap masyarakat adat dan kelompok suku, tetapi, di 
tingkat proyek, CSS PLN tidak secara eksplisit mensyaratkan mengidentifikasi kelompok rentan 
dan menilai dampak potensial terhadap mereka. Beberapa peraturan mensyaratkan perlakuan 
khusus untuk kelompok rentan, tetapi CSS PLN tidak mendefinisikan “kelompok-kelompok 
rentan” sesuai dengan SPS ADB, atau tidak secara eksplisit mensyaratkan identifikasi kelompok 
rentan di wilayah proyek yang diusulkan dan tidak mengkaji dampaknya pada mereka. AMDAL 
atau UKL-UPL yang baru atau yang diamandemen, diperlukan ketika ada perubahan dalam suatu 
kegiatan yang pada awalnya memerlukan kajian lingkungan hidup, tetapi tidak ada persyaratan 
bahwa dampak kumulatif dan risiko harus dikaji dalam kasus-kasus tersebut. Demikian juga, 
dalam situasi di mana AMDAL telah dilakukan di suatu wilayah dan ada kegiatan baru yang 
diusulkan untuk wilayah yang sama, maka CSS PLN mensyaratkan UKL-UPL, yang tidak 
mencakup kajian dampak kumulatif, untuk kegiatan baru tersebut. Di dalam peraturan terdapat 
prosedur bagiaman memperoleh pengecualian dari AMDAL dalam situasi tertentu. UU no. 
32/2009 menetapkan secara umum bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengantisipasi 
masalah lingkungan hidup global, termasuk perubahan iklim; tetapi baik perundang-undangan 
maupun peraturan pelaksanaan tidak mensyaratkan kajian terhadap dampak global atau dampak 
perubahan iklim yang potensial dalam AMDAL. Kajian proyek tanpa dampak signifikan yang 
diusulkan, yang mensyaratkan UKL-UPL, tidak setara dengan prinsip kebijakan ini karena proses 
UKL-UPL tidak memerlukan penilaian terhadap dampak langsung, dampak tidak langsung, 
dampak bangkitan, dan dampak kumulatif; dampak dan risiko fisik dan biologis; dampak sosial-
ekonomi; dampak pada sumber daya budaya fisik; dampak lintas batas; atau dampak global 
termasuk perubahan iklim. 
 
21.  Upaya Mengatasi Kesenjangan: Menerbitkan peraturan khusus  yang mendefinisikan 
rumuskan “kelompok rentan” sebagai orang miskin, penyandang cacat, orang yang tak memiliki 
tanah, lanjut usia, wanita dan anak-anak yang akan secara efektif mensyaratkan semua divisi  
PLN yang relevan untuk mematuhi hal-hal berikut: (i) melaksanakan AMDAL untuk proyek-proyek 
jalur distribusi mandiri yang diusulkan; (ii) mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari setiap 
proyek PLN yang diusulkan, termasuk proyek yang mensyaratkan UKL-UPL; (iii) mengidentifikasi 
dampak dan risiko kumulatif dari setiap proyek PLN yang diusulkan, termasuk proyek yang 
mensyaratkan UKL-UPL dan perubahan izin lingkungan yang ada yang mungkin memerlukan 
tambahan ANDAL (analisa dampak lingkungan) dan RKL-RPL, UKL-UPL baru, atau AMDAL 
baru; (iv) mengidentifikasi dampak fisik dan biologis serta risiko dari setiap proyek PLN yang 
diusulkan, termasuk proyek yang mensyaratkan UKL-UPL; (v) memastikan bahwa dampak sosio-
ekonomi pada kelompok rentan diidentifikasi sebagai bagian dari proses AMDAL dan UKL-UPL; 
(vi) mengidentifikasi dampak pada sumber daya budaya fisik dari setiap proyek PLN yang 
diusulkan, termasuk proyek yang mensyaratkan UKL-UPL; (vii) mengidentifikasi dan mengkaji  
dampak lintas batas untuk proyek-proyek yang membutuhkan UKL-UPL; dan (viii) 
mengidentifikasi dan mengkaji dampak global, termasuk perubahan iklim, sebagai bagian dari 
proses AMDAL dan UKL-UPL. 
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22. Temuan. Peraturan KLHK no. 26/2018 yang menetapkan persyaratan untuk menyiapkan 
dokumen analisis lingkungan, adalah setara dengan aspek Prinsip Kebijakan 3 yang 
mensyaratkan untuk mempertimbangkan alternatif tanpa proyek dalam AMDAL.  
 
23. Kesenjangan: Peraturan KLHK no. 26/2018 mensyaratkan pengkajian lokasi alternatif 
dalam AMDAL tetapi tidak ada persyaratan untuk mengidentifikasi dan menilai alternatif 
rancangan proyek atau teknologi yang akan digunakan proyek. Tidak ada persyaratan untuk 
semua jenis analisis alternatif untuk UKL-UPL tetapi, pada tahap penyaringan, otoritas 
pemerintah daerah harus menentukan ketersediaan teknologi untuk mengurangi dampak 
potensial.  
 
24. Upaya Mengatasi Kesenjangan: Meneribtikan peraturan khusus yang secara efektif 
akan mewajibkan semua divisi PLN terkait untuk mematuhi hal-hal berikut: melakukan analisis 
alternatif proyek, termasuk analisis alternatif lokasi proyek, rancangan, teknologi,dan komponen 
proyek dan dampak potensial terhadap lingkungan hidup dan sosial, dan alternatif tanpa proyek, 
serta mendokumentasikan alasan untuk memilih alternatif tertentu yang diusulkan, untuk semua 
proyek PLN. 
 

 
 

25. Temuan. UU no. 32/2009  secara umum mensyaratkan untuk menghindari, 
meminimalkan, menanggulangi, dan / atau mengimbangi dampak merugikan dan mensyaratkan 
penerapan prinsip yang mewajibkan pencemar bertanggung jawab membayar ganti kerugian. 
Peraturan pelaksanaan undang-undang mengharuskan proyek yang diusulkan yang wajib  
melakukan AMDAL untuk menyusun RKL-RPL, termasuk langkah-langkah mitigasi yang 
diusulkan, persyaratan pemantauan dan pelaporan lingkungan hidup, pengaturan kelembagaan 
atau organisasi terkait, jadwal pelaksanaan, langkah-langkah pelatihan, dan indikator kinerja. 
Template untuk UKL-UPL mensyaratkan jadwal implementasi. 
 

Prinsip Kebijakan 3: 
 
Menelaah alternatif lokasi proyek, rancangan, teknologi, dan komponen proyek dan dampak 
potensial terhadap lingkungan hidup dan social, serta mendokumentasikan alasan untuk 
memilih alternatif yang diusulkan. Juga mempertimbangkan alternatif tanpa proyek. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. hal. 16. 

Prinsip Kebijakan 4: 
 
Menghindari, dan bila tidak memungkinkan menghindari, harus meminimalkan, 
menanggulangi, dan/atau mengimbangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif 
melalui perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menyusun RKL-RPL yang 
mencakup langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, persyaratan pemantauan dan 
pelaporan lingkungan hidup, pengaturan kelembagaan atau organisasi terkait, 
pengembangan kapasitas dan pelatihan, jadwal implementasi, perkiraan biaya, dan 
indikator kinerja. Pertimbangan kunci dalam menyusun RKL-RPL mencakup 
penanggulangan dampak negatif yang potensial sampai mencapai tingkat dimana tidak 
ada dampak berbahaya yang  signifikan terhadap pihak ketiga, dan diberlakukannya prinsip 
pencemar harus membayar. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. hal. 16.  
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26.  Kesenjangan: CSS PLN tidak mensyaratkan bahwa RKL-RPL  harus mencantumkan 
perkiraan biaya lengkap yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. CSS PLN tidak 
mensyaratkan dalam dokumen UKL-UPL untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, 
dan/atau mengimbangi dampak buruk, meningkatkan dampak positif, pengembangan kapasitas, 
atau menerapkan prinsip yang mewajibkan pencemar membayar ganti kerugian. Template untuk 
UKL-UPL tidak memiliki kolom untuk perkiraan biaya dan indikator kinerja.  

 
27.  Upaya Mengatasi Kesenjangan: Meneribtikan peraturan khusus yang secara efektif 
mensyaratkan semua divisi PLN yang relevan untuk mematuhi hal-hal berikut: menghindari, dan 
bila tidak memungkinkan untuk menghindari, meminimalkan, menanggulangi, dan/atau 
mengimbangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif melalui perencanaan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; dan menyiapkan setiap RKL-RPL dan setiap UKL-UPL untuk 
mencakup langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, persyaratan pemantauan dan pelaporan 
lingkungan hidup, pengaturan kelembagaan atau organisasi terkait, pengembangan kapasitas 
dan pelatihan, jadwal implementasi, perkiraan biaya, dan indikator kinerja. 

 

 
 
28. Temuan: UU no. 32/2009 dan Peraturan Pemerintah no. 27/2012 menetapkan prinsip 
keikutsertaan dan mensyaratkan keikutsertaan masyarakat dalam proses AMDAL sejak tahap 
pelingkupan.  Peraturan KLHK no.26/2018 menetapkan bahwa kelompok rentan, masyarakat 
adat, dan kelompok laki-laki dan perempuan (mempertimbangkan kesetaraan gender), 
berpartisipasi dalam konsultasi publik. Peraturan tersebut juga mensyaratkan agar informasi 
dikomunikasikan dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh semua tingkatan dalam 
masyarakat, dan jika perlu, menggunakan bahasa lokal selain bahasa Indonesia. Dalam 
peraturan tersebut, pemrakarsa harus menggunakan pendapat masyarakat sebagai masukan 
dalam TOR untuk AMDAL. UU no. 32/2009 menyatakan bahwa otoritas pemerintah membentuk 
Komisi Penilaian AMDAL dan perwakilan dari masyarakat yang kemungkinan mengalami dampak 
haruslah menjadi anggota. Peraturan KLHK no. 26/2018 menetapkan bahwa masyarakat yang 
terdampak memilih perwakilan mereka sendiri untuk menjadi anggota Komisi Kajian AMDAL 
selama konsultasi publik. 
 
29. Kesenjangan: Seperti yang disebutkan dalam Prinsip Kebijakan 2, definisi CSS PLN 
tentang “kelompok rentan” tidak konsisten dengan persyaratan ADB. CSS PLN tidak 
mensyaratkan  agar konsultasi disesuaikan dengan kebutuhan kelompok rentan yang terdampak, 
termasuk perempuan, dan tidak pula mensyaratkan untuk mempertimbangkan pandangan 
perempuan dalam proses pengambilan keputusan, upaya penanggulangan, dan pembagian 

Prinsip Kebijakan 5: 
 
Melakukan konsultasi yang bermakna dengan warga terdampak dan memfasilitasi 
partisipasi yang didasarkan pada pemberian informasi sebelumnya. Memastikan partisipasi 
perempuan dalam konsultasi. Melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk penduduk 
yang terdampak dan organisasi non-pemerintah yang peduli, dilakukan sedini mungkin 
dalam proses penyiapan proyek dan memastikan bahwa pandangan dan kepedulian 
masyarakat diketahui dan dipahami oleh para pengambil keputusan dan dipertimbangkan. 
Melanjutkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam seluruh pelaksanaan 
proyek sesuai yang dibutuhkan untuk menjawab isu yang berkaitan dengan kajian 
lingkungan hidup. Menyusun mekanisme penanganan keluhan untuk menerima dan 
memfasilitasi penyelesaian kekhawatiran dan keluhan penduduk yang terdampak terkait 
kinerja lingkungan hidup proyek tersebut. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. hal. 16. 
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manfaat. Peraturan KLHK no. 26/2019, yang menetapkan bahwa masyarakat yang terdampak 
dapat menunjuk perwakilan mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam konsultasi tentang TOR 
untuk AMDAL, tidak ada ketentuan bahwa masyarakat juga dapat mencalonkan perwakilan 
mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam Komisi Penilaian ketika mengkaji AMDAL. Kesempatan 

untuk masukan publik tentang UKL-UPL sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah 
no. 27/2012 dibatasi tiga hari kerja dan tidak mensyaratkan konsultasi bagi UKL-UPL. CSS PLN 
tidak memiliki ketentuan untuk dilakukan konsultasi yang direncanakan, sistematis, dan 
berkelanjutan selama pelaksanaan proyek. UU no. 32/2009 dan peraturan memiliki ketentuan 
untuk penanganan keluhan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan pada umumnya tetapi tidak 
mensyaratkan  untuk mekanisme penanganan keluhan spesifik proyek. 

 
30. Upaya Mengatasi  Kesenjangan:  Menerbitkan peraturan perusahaan yang secara 
efektif mengharuskan semua divisi PLN terkait untuk mematuhi hal-hal berikut:  (i) memfasilitasi 
partisipasi kelompok rentan yang terdampak dan organisasi masyarakat sipil dalam konsultasi 
selama proses analisis lingkungan hidup dan sepanjang siklus proyek sebagaimana diperlukan 
untuk menangani masalah yang terkait dengan pelaksanaan semua proyek PLN, dan 
mendokumentasikan bagaimana pandangan orang-orang yang terdampak diperhitungkan dalam 
pengambilan keputusan tentang proyek PLN; (ii) secara khusus memfasilitasi partisipasi 
perempuan dalam konsultasi selama proses kajian lingkungan hidup dan sepanjang siklus proyek 
untuk semua proyek PLN; dan (iii) menetapkan mekanisme penanganan keluhan untuk menerima 
dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan keluhan masyarakat yang terdampak terkait kinerja 
lingkungan hidup setiap proyek. 
 

 
 

31. Temuan: UU no. 32/2009 menyatakan secara umum bahwa informasi tentang kegiatan 
harus diberikan tepat waktu. UU no. 14/2008 menyatakan secara umum bahwa lembaga publik 
memiliki kewajiban setidaknya setiap enam bulan untuk mengungkap informasi yang mereka 
miliki yang tidak rahasia,  
 
32. Kesenjangan: CSS PLN tidak mempunyai persyaratan untuk mengungkapkan draft 
AMDAL dan RKL-RPL, AMDAL dan RKL-RPL final, dan pemutakhiran AMDAL atau UKL-UPL.  
 
33.  Upaya mengatasi Kesenjangan: Membuat peraturan khusus yang mengharuskan semua 
divisi PLN yang terkait secara efektif mematuhi hal-hal berikut:  (i) mengungkapkan draft kajian 
lingkungan hidup secara tepat waktu di situs web (termasuk RKL-RPL dan UKL-UPL), sebelum 
melakukan penilaian proyek dan dalam bentuk cetak pada Unit Induk Pembangunan/UIP, Unit 
pelaksanaan proyek/UPP atau kantor wilayah dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh 
masyarakat yang terdampak dan para pemangku kepentingan lain; (ii) mengungkapkan semua 
AMDAL final, termasuk RKL-RPL, dan UKL-UPL, pada situs web PLN dan dalam bentuk cetak di 

Prinsip Kebijakan 6: 
 
Mengungkap draft kajian lingkungan hidup (termasuk RKL-RPL) secara tepat waktu 

sebelum penilaiana proyek, pada tempat yang bisa dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa 
yang bisa dipahami oleh penduduk yang terdampak dan para pemangku kepentingan 
lainnya. Mengungkap kajian lingkungan hidup final dan pemutakhirannya, jika ada, kepada 
penduduk yang terdampak dan pemangku kepentingan lainnya. 
 
a “Penilaian" mengacu pada tahap persiapan proyek dan terutama digunakan oleh bank pembangunan multilateral. 

Terkait instansi pemerintah dan kuasi-pemerintah, konsep yang dimaksud akan menjadi tahap akhir dari tinjauan 
dan persetujuan proyek. 

 

Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. hal. 16. 
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UIP, UPP atau kantor wilayah dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat yang 
terdampak dan para pemangku kepentingan lain; (iii) mengungkapkan pemutakhiran dari semua 
AMDAL termasuk RKL-RPL, UKL-UPL pada situs web PLN dan dalam bentuk cetak di UIP, UPP 
atau kantor wilayah dalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat yang terdampak dan para 
pemangku kepentingan lain. 
 

 
 

34.  Temuan: UU no. 32/2009 mensyaratkan audit lingkungan hidup. Peraturan KLHK no. 
26/2018 mensyaratkan laporan pemantauan dan pengungkapan status pelaporan lingkungan 
hidup dan status kinerja pengelolaan lingkungan hidup. 
  
35.   Kesenjangan: CSS PLN tidak mensyaratkan untuk  menyusun dan menerapkan tindakan 
koreksi dan tidak ada kewajiban secara eksplisit mengenai laporan pemantauan lingkungan hidup 
yang harus diungkapkan.  
 
36. Upaya Mengatasi Kesenjangan: Meneribtikan peraturan khusus yang secara efektif 
mengharuskan semua divisi PLN yang relevan untuk mematuhi hal-hal berikut: 
mengimplementasikan RKL-RPL dan UKL-UPL, dan memantau efektivitasnya. 
Mendokumentasikan hasil pemantauan, termasuk pengembangan dan implementasi tindakan 
korektif, dan mengungkapkan laporan pemantauan. 
 

 
 
37.  Temuan: UU no. 32/2009 menetapkan prinsip kehati-hatian di Indonesia. CSS PLN 
mengandung banyak peraturan perundang-undangan  tentang perlindungan dan pelestarian 
sumber daya hayati dan ekosistem.  UU tersebut menetapkan konsep yang selaras dengan SPS 
ADB namun menggunakan istilah yang berbeda. Dampak potensial pada habitat kritis adalah 
kriteria penyaringan untuk proses AMDAL. CSS PLN melarang kegiatan apapun yang mengarah 
pada perubahan integritas alami dari jenis kawasan lindung yang mungkin sesuai dengan 

Prinsip Kebijakan 7: 
 
Melaksanakan RKL dan memantau efektivitasnya. Mendokumentasikan hasil pemantauan, 
termasuk pengembangan dan pelaksanaan tindakan perbaikan dan pengungkapan laporan 
pemantauan. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. hal. 16. 
 

Prinsip Kebijakan 8: 
 
Tidak melakukan kegiatan proyek pada kawasan dengan habitat kritis, kecuali (i) tidak ada 
dampak merugikan yang terukur terhadap habitat kritis yang dapat merusak kemampuan 
fungsinya, (ii) tidak ada pengurangan populasi spesies yang terancam punah (endangered) 
atau sangat terancam punah, dan (iii) segala dampak yang lebih kecil termitigasi. Jika 
sebuah proyek terletak dalam satu kawasan lindung secara hukum, lakukan program 
tambahan untuk mendorong dan meningkatkan tujuan pelestarian kawasan lindung 
tersebut. Dalam suatu kawasan habitat alam, tidak boleh ada pengalihan fungsi yang berarti 
atau perusakan, kecuali (i) tidak ada alternatif lain, (ii) manfaat keseluruhan proyek jauh 
lebih besar dari biaya lingkungan hidup, dan (iii) setiap pengalihan atau kerusakan dimitigasi 
secara tepat untuk mencapai setidaknya tidak ada kehilangan keanekaragaman hayati. 
Menggunakan pendekatan kehati-hatian dalam penggunaan, pengembangan, dan 
pengelolaan sumber daya alam terbarukan.  
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. hal. 16. 
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kesetaraan habitat kritis Indonesia. Pelestarian spesies tumbuhan dan hewan harus dilaksanakan 
di dalam atau di luar kawasan yang dilindungi secara formal, yang menyiratkan bahwa habitat 
mereka harus dilestarikan juga. CSS PLN menciptakan tiga kategori kawasan pelestarian alam, 
menetapkan bahwa fungsinya adalah untuk melindungi sistem pendukung kehidupan, 
memerlukan upaya rehabilitasi yang berkelanjutan jika sistem pendukung kehidupan memburuk, 
dan melarang kegiatan yang merusak zona inti dari semua kategori kawasan konservasi alam. 
CSS PLN mensyaratkan rehabilitasi semua bagian kawasan lindung yang rusak dengan 
penghijauan. CSS PLN mensyaratkan AMDAL untuk setiap kegiatan di dalam atau pada 
perbatasan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum.  
 
38. Kesenjangan: Ketentuan perundangan sudah jelas berkenaan dengan perlindungan dan 
konservasi sumber daya alam di kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum tetapi kawasan 
ini hanya merupakan bagian kecil dari habitat kritis yang mungkin terkena dampak oleh 
pengembangan infrastruktur listrik dan tidak ada persyaratan untuk membatasi kegiatan di habitat 
kritis di luar kawasan lindung yang ditunjuk secara hukum. Peraturan KLHK no. 85/2014 
memberikan mitigasi dampak pada kawasan konservasi ketika suatu lembaga telah 
menandatangani perjanjian kerja sama untuk menggunakan tanah di dalam kawasan tersebut, 
tetapi tidak mensyaratkan  untuk meningkatkan tujuan konservasi dari kawasan yang dilindungi 
secara hukum ketika sebuah proyek berlokasi di dalamnya. CSS  PLN tidak memberikan langkah 
untuk melindungi dan melestarikan habitat kritis dan habitat alami yang tidak secara hukum 
ditetapkan sebagai habitat yang dilindungi dan tidak mewajibkan penerapan program tambahan 
untuk memdukung dan meningkatkan tujuan konservasi dari kawasan lindung di mana kegiatan 
proyek mungkin dilaksanakan.  
 
39. Upaya Mengatasi Kesenjangan:  Menerbitkan peraturan khusus yang secara efektif 
mengharuskan semua divisi PLN terkait untuk mematuhi hal-hal berikut:  
Mewajibkan AMDAL untuk semua proyek yang diusulkan yang berdampak pada habitat kritis dan 
habitat alami, baik yang terletak di dalam ataupun di luar kawasan lindung yang ditunjuk secara 
hukum. Tidak melakukan proyek di dalam wilayah habitat yang kritis, kecuali: (i) tidak ada dampak 
terukur yang merugikan habitat kritis yang dapat menghalangi fungsi habitat tersebut, (ii) tidak 
ada pengurangan populasi spesies langka atau yang terancam kepunahan, dan (iii) semua 
dampak yang lebih kecil dapat ditangggulangi. Jika sebuah proyek terletak di dalam kawasan 
yang dilindungi secara hukum, harus diterapkan program tambahan untuk mendukung dan 
meningkatkan tujuan konservasi dari kawasan lindung tersebut. Di kawasan habitat alami, 
pastikan bahwa kegiatan proyek tidak menyebabkan konversi atau kerusakan yang signifikan 
kecuali (i) tidak ada alternatif, (ii) manfaat keseluruhan dari proyek jauh lebih besar daripada biaya 
lingkungan hidup, dan (iii) setiap konversi atau kerusakan ditanggulangi secara tepat. 
Mendefinisikan “habitat kritis” sebagai “wilayah dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, 
termasuk habitat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup spesies langka atau terancam 
punah; wilayah dengan kepentingan khusus untuk spesies endemik atau spesies terbatas; situs 
yang penting untuk kelangsungan hidup spesies yang bermigrasi; wilayah yang mendukung 
konsentrasi signifikan secara global atau jumlah individu dari spesies yang hidup berkumpul; 
wilayah dengan kumpulan spesies unik atau yang terkait dengan proses evolusi kunci atau 
menyediakan layanan ekosistem kunci; dan wilayah dengan keanekaragaman hayati yang 
penting secara sosial, ekonomi, atau budaya bagi masyarakat setempat. Mendefiniskan “habitat 
alami” sebagai “wilayah lahan dan wilayah air di mana komunitas biologis terbentuk sebagian 
besar oleh spesies tumbuhan dan hewan asli, dan di mana kegiatan manusia pada dasarnya 
belum merubah fungsi ekologi utama di wilayah tersebut.” 
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40. Temuan:  CSS PLN mewajibkan proses produksi yang lebih  bersih dan praktik efisiensi 
energi yang baik, penghindaran pencemaran, atau bila tidak mungkin dihindari, meminimalkan 
atau mengendalikan intensitas atau beban emisi dan buangan pencemar, termasuk emisi gas 
rumah kaca secara langsung dan tidak langsung, produksi limbah, penggunaan bahan berbahaya 
yang secara internasional dilarang atau dihapus penggunaannya secara bertahap, dan 
pelepasan bahan berbahaya dari produksi, transportasi, penanganan, dan penyimpanannya. 
Sistem perundang-undangan nasional juga mensyaratkan penggunaan pengelolaan hama 
terpadu dan mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia sintetis. 
   
41. Kesenjangan: Standar nasional untuk kebisingan lingkungan dan emisi dari proyek 
pembangkit listrik tidak seketat Pedoman Lingkungan Hidup, Kesehatan, dan Keselamatan 
Kelompok Bank Dunia, yang merupakan persyaratan SPS ADB.  
 
42. Upaya Mengatasi Kesenjangan: Menerbitkan peraturan khusus yang secara efektif 
mengharuskan semua divisi PLN yang terkait untuk mematuhi hal-hal berikut: menerapkan 
teknologi dan praktik pencegahan dan pengendalian polusi yang konsisten dengan standar emisi 
dari pembangkit listrik, standar ambien untuk kebisingan, dan pedoman sektoral untuk sektor 
listrik (tenaga panas, tenaga panas bumi, transmisi dan distribusi tenaga listrik, dan energi angin) 
dalam Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kelompok Bank Dunia.  
 

 
 
43. Temuan: CSS PLN untuk kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan untuk 
kesiapsiagaan bencana sepenuhnya setara dengan prinsip kebijakan ini. Selain persyaratan 
untuk keselamatan kerja di bawah UU no. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan internal 
PLN tentang keselamatan kerja mewajibkan proyek PLN untuk menyediakan kondisi kerja yang 

Prinsip Kebijakan 9: 
 
Menerapkan teknologi dan praktik pengendalian dan pencegahan pencemaran yang 
konsisten dengan praktik internasional yang baik seperti tercermin dalam standar-standar 
yang diakui secara internasional seperti Pedoman Lingkungan Hidup, Kesehatan dan 
Keselamatan (Environmental, Health and Safety Guidelines) Kelompok Bank Dunia. 
Mengadopsi proses produksi yang lebih bersih dan praktik efisiensi energi yang baik. 
Menghindari pencemaran, atau jika tidak mungkin dihindari, meminimalkan atau 
mengendalikan intensitas atau beban emisi dan buangan pencemar, termasuk emisi gas 
rumah kaca secara langsung dan tidak langsung, produksi limbah, dan pelepasan bahan 
berbahaya dari produksi, transportasi, penanganan, dan penyimpanan. Menghindari 
penggunaan bahan berbahaya yang secara internasional dilarang atau dihapus 
penggunaannya secara bertahap. Pembelian, penggunaan dan pengelolaan pestisida 
dengan menggunakan pendekatan pengelolaan hama terpadu dan mengurangi 
ketergantungan pada pestisida kimia sintetis. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. hal. 16. 
 

Prinsip Kebijakan 10: 
 
Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja dan mencegah 
kecelakaan, cedera dan penyakit. Menetapkan langkah-langkah pencegahan dan 
kesiapsiagaan tanggap darurat dan respon untuk menghindari, dan jika tidak mungkin 
dihindari, meminimalkan dampak dan risiko yang merugikan bagi kesehatan dan 
keselamatan penduduk setempat. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. hal. 16. 
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aman dan sehat, mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit akibat kerja, dan mewajibkan 
penetapan langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan tanggap darurat bagi karyawan dan 
pekerja di semua unit perusahaan. 
 

 
 

44. Temuan: CSS PLN setara penuh dengan prinsip kebijakan ini, karena mewajibkan 
sumber daya budaya fisik dilindungi dan dimasukkan dalam proses analisis lingkungan hidup,  
dan langkah penanggulangan khusus dimasukkan dalam RPL-RKL  jika proyek yang diusulkan 
berpotensi mengakibatkan dampak merugikan pada sumber daya budaya fisik. CSS PLN  juga 
mensyaratkan "temuan kebetulan" untuk dilaporkan ke lembaga budaya yang berwenang dalam 
waktu 30 hari.  
 

IV.  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
45. CSS PLN yang berdasarkan Peraturan Pemerintah dan UU no. 32/2009 dan peraturan 
pelaksanaannya, setara dengan SPS ADB (2009) dalam berbagai aspek. Instrumen hukum 
utama yang mengatur upaya perlindungan lingkungan hidup diadministrasikan oleh satu 
kementerian dan, sebagian besar, saling konsisten. Satu pengecualian signifikan untuk 
konsistensi internal ini muncul dengan adanya peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2018 yang 
menetapkan tenggat waktu untuk menyelesaikan AMDAL dan UKL-UPL yang terlalu singkat 
untuk suatu kajian lingkungan hidup yang komprehensif sebagaimana dimaksud oleh SPS, tidak 
konsisten satu sama lain, dan juga tidak konsisten dengan Peraturan Presiden no. 4/2016 tentang 
percepatan pembangunan infrastruktur listrik. Diperlukan kejelasan lebih lanjut tentang 
bagaimana persyaratan dalam peraturan ini akan dipraktikkan. PLN harus memastikan bahwa 
peraturan yang bertentangan tidak mengganggu kualitas kajian lingkungan dari proyek-
proyeknya. 
 
Kajian ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan di mana PLN telah sepakat untuk 
mengatasinya dengan cara membuat keputusan khusus-di tingkat perusahaan yang berlaku bagi 
semua proyek PLN yang didanai ADB. 

Prinsip Kebijakan 11: 
 
Melestarikan sumber daya budaya fisik dan menghindari penghancuran atau perusakannya 
dengan menggunakan survei lapangan yang dilakukan tenaga ahli yang berkualifikasi dan 
berpengalaman selama kajian lingkungan. Mengembangkan prosedur “temuan kebetulan” 
yang mencakup pendekatan pengelolaan dan pelestarian yang disetujui sebelumnya untuk 
material yang mungkin ditemukan selama pelaksanaan proyek. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. hal. 16. 
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MATRIKS KAJIAN KESETARAAN UNTUK UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 
 

 

 
 

No. 

 
 

Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB 

 
 

Peraturan perundang-undangan terkait 7 

 
Tingkat Kesetaraan 
dengan Keterangan 

 

 
Rekomendasi 

Upaya Mengatasi 
Kesenjangan 

 

Tujuan:   Memastikan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan proyek dan mendukung integrasi pertimbangan lingkungan hidup ke dalam proses pengambilan keputusan 
proyek 

 UU no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. 
Mengingat: 
b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan 
lngkungan; 
d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup 
lainnya, sehingga semua pemangku kepentingan harus melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara serius dan 
konsisten; 
e. bahwa meningkatnya global warming telah menyebabkan perubahan iklim sehingga memperburuk kualitas lingkungan 
hidup, karena itu diperlukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup:... 
 
Tujuan: 
Pasal 3 
Pengelolaan dan perlindungan dan lingkungan hidup bertujuan:... 
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan... 

 
Pasal 22 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. 

 
Pasal 24 
Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan 
lingkungan hidup.  
 
Pasal 31 
Berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDAL, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan 
kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. 
 
Pasal 36 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mensyaratkan AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. 

Setara Penuh Tidak diperlukan  

 
7  Semua terjemahan dalam bahasa Inggris bukanlah terjemahan resmi. Naskah asli dalam Bahasa Indonesia adalah satu-satunya versi resmi dari semua instrumen 

hukum di Indonesia. Menurut UU no. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, Pasal 26 “Bahasa Indonesia harus 
dipergunakan dalam hukum dan perundang-undangan. 
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(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. 
(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam 
keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.  
 
Pasal 40 
(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 
(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. 
(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib 
memperbarui izin lingkungan hidup. 
 
UU no. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan 
 
Pasal 42 
Setiap kegiatan usaha kelistrikan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan 
lingkungan hidup. 
 

 Ruang Lingkup dan Pemicu:  Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup dipicu jika sebuah proyek kemungkinan mempunyai dampak dan risiko potensial. 

 UU no. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan 
 
Pasal 42 
Setiap kegiatan usaha kelistrikan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan 
lingkungan hidup. 
 

 
UU no. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pasal 22  
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL 
(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: 
a. besarnya populasi penduduk yang terdampak oleh rencana usaha dan/atau kegiatan; 
b. luas wilayah penyebaran dampak; 
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 
d. komponen lingkungan hidup yang terkena dampak; 
e. sifat kumulatif dampak; 
f. dapat tidaknya suatu dampak dipulihkan; dan/atau 
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
 
Pasal 23 
(1) Kriteria untuk bisnis dan/atau kegiatan yang berdampak besar harus dilengkapi dengan AMDAL yang terdiri dari: 
a. perubahan formasi tahan dan lansekap; 
b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; 
c. proses dan kegiatan yang secara potensial menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta 
pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; 
d. proses dan kegiatan yang hasilnya secara potensial mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta 
lingkungan sosial dan budaya; 

Setara sebagian 
 
UU no. 30/2009 
tentang 
Ketenagalistrikan 
secara umum 
menyatakan bahwa 
semua kegiatan 
usaha 
ketenagalistrikan 
harus mematuhi 
perundang-undangan 
dan peraturan 
lingkungan nasional. 
 
UU no. 32/2009 
menetapkan bahwa 
semua kegiatan 
dengan dampak 
signifikan terhadap 
lingkungan diwajibkan 
untuk melaksanakan 
AMDAL dan bahwa 
kegiatan dengan 
dampak tidak 
signifikan tunduk pada 
jenis pengelolaan dan 

PLN: 
 
Mengambil 
keputusan khusus 
lembaga yang 
secara efektif akan 
mensyaratkan 
semua divisi PLN 
yang relevan untuk 
mematuhi hal-hal 
berikut: 
(i) memastikan 
bahwa tidak ada 
proyek PLN yang 
dikecualikan dari 
kajian lingkungan 
hidup; dan 
(ii) melaksanakan 
AMDAL atau UKL-
UPL, yang sesuai, 
berdasarkan risiko 
yang terkait, untuk 
proyek jalur 
distribusi mandiri 
dan proyek 
eksplorasi 
geotermal. Lihat 
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e. proses dan kegiatan yang hasilnya mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau 
perlindungan cagar budaya; 
f. memperkenalkan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; 
g. produksi dan pemanfaatan bahan hayati dan nonhayati; 
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau berdampak pertahanan negara; dan/atau 
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan Menteri. 

 
Pasal 24 
Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan 
hidup. 
 
Pasal 36 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. 
(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. 
(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan 
kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. 
(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
 
Pasal 37 
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin 
lingkungan hidup apabila permohonan izin itu tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.  
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 5/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Aktifitas yang 
mensyaratkan AMDAL  
 
Pasal 2   

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan dengan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.  
(2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.  
(3) Untuk menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan memerlukan AMDAL, pemrakarsa harus melakukan 
penyaringan sesuai dengan prosedur penyaringan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari peraturan ini.  

(4) Terhadap hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi lingkungan hidup di tingkat pusat, provinsi, 
atau kabupaten/kota harus memeriksa dan menentukan apakah usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan AMDAL. 
 
Pasal 3 

(1) Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan: 
a. di dalam kawasan lindung; dan/atau 
b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib melakukan AMDAL. 
(2) Kawasan lindung terdaftar dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. 

pemantauan 
lingkungan hidup 
lainnya. UU no. 
32/2009 dan 
Peraturan KLHK no. 
5/2012 menetapkan 
kriteria untuk 
menentukan ruang 
lingkup kajian 
lingkungan hidup dan 
untuk mengecualikan  
proyek yang diusulkan 
dari kajian lingkungan 
hidup. 
 
Peraturan KLHK no. 
5/2012 
mencantumkan daftar 
jenis kegiatan usaha 
kelistrikan yang harus 
mempunyai kajian  
lingkungan, tetapi 
tidak memicu 
penilaian dampak 
untuk jalur distribusi 
mandiri, kecuali  
dilakukan di dalam 
atau berdekatan 
dengan kawasan 
lindung. 

Prinsip Kebijakan 2, 
Elemen Kunci 1. 
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(3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung meliputi: 
a. batas tapak proyek yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan/atau  
b. dampak potensial dari usaha dan/atau kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat.  
(4) Kewajiban melakukan AMDALdikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan [yang melibatkan]: 

a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan pengembangan geothermal; 
b. penelitian dan pengembangan ilmiah; 
c. mendukung pelestarian kawasan lindung; 
d. kepentingan pertahanan dan keamanan dengan dampak tidak signifikan terhadap lingkungan hidup; 
e. budidaya dengan dampak tidak signifikan terhadap lingkungan hidup; dan  
f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dalam wilayah yang spesifik dan tidak mengurangi fungsi kawasan 
lindung dan di bawah pengawasan ketat 

Pasal 4 

(1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang:  
a. dengan skala/besaran yang lebih kecil daripada yang tercantum dalam Lampiran I; dan/atau  
b. tidak tercantum dalam Lampiran I tetapi mempunyai dampak signifikan pada lingkungan hidup, dapat diputuskan 
untuk mempunyai AMDAL 

(2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan:  
 a. pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya topang lingkungan hidup; dan 
 b. tipologi ekosistem setempat kemungkinan akan terkena dampak lingkungan hidup yang signifikan. 

 
Pasal 5 
 
(1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dapat dikecualikan dari kewajiban tersebut jika:  

a. dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat ditanggulangi melalui penerapan ilmu pengetahuan 
dan teknologi; dan/atau  
b. berdasarkan pertimbangan ilmiah, tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.  

(2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.  
(4) Rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau pernyataan 
kesanggupan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan dan perundangan 
mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau pernyataan kesanggupan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup.  
 
Lampiran 1 
 

No. Jenis Kegiatan  Skala / Besaran 

1 Pengembangan Jalur Transmisi   

1.1 Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV 

1.2 Saluran Kabel Tegangan Tinggi 150 kV 

1.3 Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi 150 kV 

2 Pengembangan pembangkit listrik  
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2.1 PLTD/PLTG/PLTU/PLGU  ≥ 100 MW (in one location) 

2.2 Pembangunan PLTP (geotermal) ≥ 55 MW 

2.3 Pembangunan PLTA (hidroelektrik) with:  

 - Tinggi kawat, atau ≥ 15 m 

 - Area genangan, atau ≥ 200 ha 

 - Kapasitas daya (arus searah) ≥ 50 MW 

2.4 Pembangkit Tenaga Listrik Biomassa (PLTA) dari 
Sampah dengan proses pemanenan methane 

≥ 30 MW 

2.5 Pembangunan pembangkit listrik lain / sumber 
terbarukan (solar, angin, biomassa, lahan basah)  

≥ 10 MW (di satu lokasi) 

 
Lampiran II Bagan Alir tentang Prosedur untuk Menentukan Wajib Tidaknya suatu Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 
memiliki AMDAL. Tiga tahapan penyaringan: 
1. Sebuah tes ringkasan informasi awal dengan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang mensyaratkan 
AMDAL (Lampiran I)  
2. Apakah lokasi dari rencana usaha dan/atau kegiatan berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan 
kawasan lindung 

• Gunakan daftar kawasan lindung di Lampiran III (kawasan lindung merujuk sesuai dengan ketentuan hukum);         
dan  

• Gunakan kriteria yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung  
3. Sebuah tes ringkasan informasi awal dengan kriteria pengecualian dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib AMDAL yang terletak di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. 
 

1.0 Prinsip Kebijakan 1:  Menggunakan proses penyaringan untuk setiap proyek yang diusulkan, sedini mungkin, untuk menentukan tingkat dan jenis kajian lingkungan hidup 
yang sesuai, sehingga studi yang sesuai dapat dilakukan sepadan dengan pentingnya potensi dampak dan risiko. 

1.1 Elemen Kunci 1: 
Menggunakan 
proses penyaringan 
untuk setiap proyek 
yang diusulkan, 
sedini mungkin, 
untuk menentukan 
tingkat dan jenis 
kajian lingkungan 
hidup yang sesuai, 
sehingga studi yang 
sesuai dapat 
dilakukan sepadan 
dengan pentingnya 

UU no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
 
Bab I, Ketentuan Umum 
Pasal 1. Disebut dalam undang-undang ini sebagai: 
11. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) didefinisikan sebagai studi tentang dampak 
signifikan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup, yang 
diperlukan untuk membuat keputusan tentang operasi usaha dan/atau kegiatan.  
12. Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) didefinisikan sebagai 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki 
tidak signifikan pada lingkungan hidup, yang diperlukan untuk membuat keputusan tentang 
operasi usaha dan/atau kegiatan. 
 
Pasal 22  
1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak signifikan pada lingkungan hidup wajib 
melakukan AMDAL 

Setara sebagian 
 
UU no. 32/2009 dan 
peraturan 
pelaksanaannya 
mensyaratkan 
penyaringan untuk 
menentukan jenis 
kajian lingkungan 
hidup yang seimbang 
dengan risiko 
potensial proyek. 
AMDAL disyaratkan 
untuk proyek-proyek 
dengan dampak 

PLN 
 
Mengadopsi 
keputusan khusus 
lembaga yang 
secara efektif akan 
mensyaratkan 
semua divisi PLN 
yang relevan untuk 
mematuhi hal-hal 
berikut: (i) 
memastikan bahwa 
tidak ada proyek 
PLN yang 
dikecualikan dari 
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potensi dampak dan 
risiko. 

(2) Tingkat signifikan suatu dampak ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 
a. Jumlah populasi penduduk yang akan terdampak; 
b. Cakupan dan penyebaran wilayah dampak; 
c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 
d. Jumlah komponen lingkungan hidup yang akan terdampak; 
e. Sifat kumulatif dampak; 
f. Dapat tidaknya suatu dampak dipulihkan; dan 
g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
 
Pasal 23 
(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan dengan dampak signifikan yang wajib mempersiapkan 
AMDAL terdiri dari: 
a. Perubahan relief tanah dan lanskap alami; 
b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; 
c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau 
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. Memperkenalkan spesies tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; 
g. Persiapan dan pemanfaatan bahan hayati dan non-hayati; 
h. Kegiatan yang berisiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau 
i. Penerapan teknologi yang berpotensi mempengaruhi lingkungan hidup. 
 
Pasal 34 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib mempersiapkan UKL-UPL. 
(2) Gubernur atau bupati/walikota harus menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
disertai dengan UKL-UPL. 
 
Pasal 47 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan 
terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan 
dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. 
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 5/2012  tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau 
Kegiatan yang Mensyaratkan AMDAL. 
 
Pasal 2   
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan dengan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup wajib 
memiliki AMDAL.  
(2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL terdaftar dalam 
Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.  

signifikan; UKL-UPL 
disyaratkan untuk 
proyek-proyek dengan 
dampak tidak 
signifikan.  
SPPL, adalah surat 
pernyataan 
kesanggupan 
mengelola dan 
memantau  
lingkungan hidup 
untuk proyek-proyek 
mikro dan kecil yang 
tidak memerlukan 
AMDAL atau UKL-
UPL. 
 
Tingkat kajian 
lingkungan hidup 
yang diperlukan, 
ditetapkan dalam 
lampiran Peraturan 
KLHK no. 5/2012 
yang mensyaratkan 
AMDAL untuk proyek 
pembangkit listrik dan 
jalur transmisi tetapi 
tidak secara eksplisit 
memasukkan proyek 
jalur distribusi. 
 
UU no. 32/2009 
mensyaratkan 
otoritas pemerintah 
daerah untuk 
menetapkan jenis 
kegiatan yang 
memerlukan UKL-
UPL. Peraturan KLHK 
no. 25/2018 
menetapkan prosedur 
bagi otoritas 
pemerintah provinsi 
dan daerah untuk 
menyaring bisnis dan 

kajian dampak 
lingkungan hidup; 
dan (ii) menyaring 
setiap proyek PLN 
yang diusulkan, 
termasuk proyek 
jalur distribusi dan 
eksplorasi 
geotermal, sedini 
mungkin dalam 
tahap rancangan 
proyek untuk 
menentukan jenis 
dan tingkat kajian 
lingkungan hidup 
yang diperlukan 
untuk 
mengidentifikasi dan 
mengkaji potensi 
dampak dan risiko 
proyek. 
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(3) Untuk menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan memerlukan AMDAL, 
pemrakarsa harus melakukan penyaringan sesuai dengan prosedur penyaringan yang 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.  
(4) Terhadap hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi lingkungan 
hidup di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota harus memeriksa dan menentukan apakah 
usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan AMDAL. 
 
Pasal 3 
(1) Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan: 
a. di dalam kawasan lindung; dan/atau 
b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib melakukan AMDAL. 
(2) Kawasan lindung terdaftar dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
peraturan ini. 
(3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung 
meliputi: 
a. batas tapak proyek yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan/atau  
b. dampak potensial dari usaha dan/atau kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung 
terdekat.  
(4) Kewajiban melakukan AMDALdikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan [yang 
melibatkan]: 
a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan pengembangan geotermal; 
b. penelitian dan pengembangan ilmiah; 
c. mendukung pelestarian kawasan lindung; 
d. kepentingan pertahanan dan keamanan negara dengan dampak tidak signifikan terhadap 
lingkungan hidup; 
e. budidaya dengan dampak tidak signifikan terhadap lingkungan hidup; dan  
f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dalam wilayah yang spesifik dan tidak mengurangi 
fungsi kawasan lindung dan di bawah pengawasan ketat. 
 
Pasal 4 

(1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang:  
a. dengan skala/besaran yang lebih kecil daripada yang tercantum dalam Lampiran I; dan/atau  
b. tidak tercantum dalam Lampiran I tetapi mempunyai dampak signifikan pada lingkungan 
hidup, dapat disyaratkan untuk membuat AMDAL. 
(2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Menteri berdasarkan:  
 a. pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya topang lingkungan hidup; dan 
 b. tipologi ekosistem setempat yang kemungkinan akan terkena dampak lingkungan hidup 
yang signifikan.  

 
Pasal 5 
(1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang mewajibkan AMDAL dapat dikecualikan dari 
kewajiban tersebut, apabila:  

kegiatan yang 
diusulkan untuk 
menentukan jenis 
proyek yang 
membutuhkan UKL-
UPL atau SPPL. 
 
Peraturan KLHK no. 
5/2012 
mengecualikan 
eksplorasi geotermal 
dari AMDAL. UU no. 
21/2014 menetapkan 
bahwa eksplorasi 
geotermal harus 
memiliki izin 
lingkungan hidup, 
yang artinya bahwa 
UKL-UPL harus 
disiapkan karena 
AMDAL dikecualikan. 
Peraturan no. 5/2012 
juga menetapkan 
bahwa proyek dapat 
dikecualikan dari 
persyaratan AMDAL 
jika dampaknya dapat 
diatasii melalui ilmu 
pengetahuan dan 
atau teknologi. Ini 
berarti penyaringan 
untuk eksplorasi 
geotermal dan untuk 
proyek-proyek yang 
dikecualikan dari 
persyaratan AMDAL 
harus dilakukan di 
tingkat daerah. 
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a. dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat diatasi melalui penerapan 
ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau  
b. berdasarkan pertimbangan ilmiah, tidak menimbulkan dampak signifikan pada lingkungan 
hidup.  

(2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Menteri.  
(4) Rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 
UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 
sesuai dengan peraturan perundangan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang 
mensyaratkan UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup.  
 
Lampiran 1 
 

No. Jenis Kegiatan  Scale/Magnitude 

1 Pengembangan Jalur Transmisi   

1.1 Saluran Udara Tegangan Tinggi > 150 kV 

1.2 Saluran Kabel Tegangan Tinggi > 150 kV 

1.3 Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi > 150 kV 

2 Pengembangan pembangkit listrik  

2.1 PLTD/PLTG/PLTU/PLGU ≥ 100 MW (in one location) 

2.2 Pembangunan PLTP (geotermal) ≥ 55 MW 

2.3 Pembangunan PLTA (hydroelectric) dengan:  

 - Tinggi kawat, atau ≥ 15 m 

 - Area genangan, atau ≥ 200 ha 

 - Kapasitas daya (arus searah) ≥ 50 MW 

2.4 Pembangkit Tenaga Listrik Biomassa (PLTA) dari 
Sampah dengan proses pemanenan methane  

≥ 30 MW 

2.5 Pembangunan pembangkit listrik lain / sumber 
terbarukan (solar, angin, biomassa, lahan basah) 

≥ 10 MW (di satu Lokasi) 

 
Lampiran II  
Bagan Alir tentang Prosedur untuk Menentukan Wajib Tidaknya suatu Usaha dan/atau Kegiatan 
Memiliki AMDAL.  
Tiga tahapan penyaringan: 
1. Sebuah tes ringkasan informasi awal dengan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan 
yang mensyaratkan AMDAL (Lampiran I)  
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2. Apakah lokasi dari rencana usaha dan/atau kegiatan berada di dalam dan/atau berbatasan 
langsung dengan kawasan lindung 
    o Gunakan daftar kawasan lindung pada Lampiran III (kawasan lindung merujuk sesuai 
dengan ketentuan hukum); dan  
    o Gunakan kriteria yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung  
3. Sebuah tes ringkasan informasi awal dengan kriteria pengecualian dalam daftar jenis 
rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL yang terletak di dalam dan/atau 
berbatasan langsung dengan kawasan lindung. 
     
Lampiran III Daftar Kawasan Lindung 

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut: 
1. kawasan hutan lindung; 
2. area gambut; dan 
3. daerah tangkapan air. 
4. perbatasan pantai; 
5. perbatasan sungai; 
6. area di sekitar danau atau waduk; 
7. suaka margasatwa dan cagar laut; 
8. cagar alam dan cagar laut; 
9. wilayah pesisir hutan bakau; 
10. taman nasional dan taman nasional laut; 
11. taman hutan; 
12. taman wisata alam dan taman alam laut; 
13. kawasan pelestarian budaya dan ilmu pengetahuan; 
14. area cadangan geologi; 
15. area imbuhan air tanah; 
16. sempadan mata air; 
17. area perlindungan plasma nutfah; 
18. area perlindungan satwa liar; 
19. terumbu karang; dan 
20. daerah koridor untuk spesies hewan laut atau biota laut yang dilindungi. 
 
Lampiran IV  
Kriteria Penyaringan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Tidak Termasuk dalam Daftar 
Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki AMDAL untuk Diusulkan kepada Menteri untuk 
Ditentukan sebagai Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Mewajibkan AMDAL. 
 
Langkah 1 
Mengisi daftar pertanyaan terkait lokasi dari rencana usaha dan/atau kegiatan 
 
Langkah 2 
Mengisi daftar pertanyaan untuk menilai karakteristik rencana usaha dan/atau kegiatan. 
Jawaban "YA" adalah indikasi bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut 
memerlukan AMDAL. 
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Langkah 3 
Buatlah penentuan dampak yang signifikan untuk setiap jawaban "YA" dari kuesioner dalam 
Langkah 1 dan Langkah 2 dengan menggunakan determinan dampak signifikan berikut ini: 
1. jumlah orang yang akan terdampak; 
2. area distribusi dampak; 
3. intensitas dan durasi dampak; 
4. jumlah komponen lingkungan hidup lainnya yang terkena dampak; 
5. sifat kumulatif dari dampak; dan 
6. dapat tidaknya suatu dampak dipulihkan. 
 
Langkah 4 
Pelajari apakah dalam 10 tahun terakhir hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan  
lingkungan hidup dari jenis usaha dan/atau kegiatan menunjukkan bahwa: 
a. usaha dan/atau kegiatan semacam ini akan selalu memiliki dampak negatif yang signifikan 
yang hampir serupa di seluruh wilayah Indonesia. 
b. tidak ada ilmu pengetahuan dan teknologi, prosedur atau prosedur untuk mengelola 
dampak negatif yang signifikan akibat usaha dan/atau kegiatan tersebut, baik yang terpadu 
dengan proses produksi maupun yang terpisah dari proses produksi. 
 
Langkah 5 
Jika hasil analisis langkah 4 menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir dampak lingkungan 
hidup dari usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak dapat dikenali sebagai karakter dampak dan 
tidak ada ilmu pengetahuan, teknologi, dan peraturan untuk mengatasi dampak negatif yang 
signifikan, maka usaha dan/atau kegiatan tersebut, yang pada awalnya dikategorikan tidak 
wajib AMDAL akan diklasifikasikan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki 
AMDAL. 

Lampiran V Ringkasan Informasi tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan 
Disaring 
1. Identitas pemrakarsa  
2. Rencana usaha dan/atau kegiatan utama yang sedang disaring (informasi, skala, informasi  
tambahan) 
3. Rencana usaha dan/atau kegiatan pendukung yang sedang disaring (informasi, skala, 
informasi tambahan) 
4. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan (informasi, skala, informasi tambahan) 
5. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang ditinjau dari tahap implementasinya 
(informasi, skala, informasi tambahan) 
6. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang ditinjau dari studi budidaya atau non-budidaya 
(informasi, skala, informasi tambahan) 
 
Peraturan Menteri LHK no. 25/2018 tentang Pedoman untuk Menentukan Jenis Usaha 
dan/atau Kegiatan yang Memerlukan Tindakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 
Hidup dan Pernyataan Komitmen tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 
Hidup 
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Pasal 6 
(1) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penyaringan 

jenis usaha dan/atau kegiatan yang mensyaratkan UKL-UPL dan SPPL. 
(2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas lingkungan hidup 

tingkat provinsi atau kabupaten sesuai dengan kewenangannya. 
(3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk semua jenis usaha 

dan/atau kegiatan berbagai sektor. 
 
Pasal 7 
(1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut:  
a) Memastikan bahwa rencana usaha dan / atau kegiatan berbagai sektor tidak termasuk 

dalam jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang membutuhkan AMDAL; 
b) Memastikan tersedianya teknologi untuk mengurangi dampak potensial dari rencana 

bisnis dan / atau kegiatan berbagai sektor; dan 
c) Memeriksa peraturan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah 

non-kementerian tentang jenis usaha dan / atau kegiatan yang memerlukan UKL-UPL. 
(2) Jenis rencana bisnis dan / atau kegiatan yang tidak mensyaratkan AMDAL sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1a) harus memiliki kriteria sebagai berikut: 
(a) Usaha tersebut tidak melibatkan segala jenis usaha dan / atau kegiatan yang 

mensyaratkan AMDAL sebagaimana ditetapkan oleh Menteri dan / atau 
(b) Usaha dan / atau kegiatan tidak terletak di dalam dan / atau berbatasan langsung 

dengan kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 
(3) Dalam hal tidak ada teknologi mitigasi yang diketahui untuk mengatasi dampak lingkungan 

hidup dari rencana usaha dan / atau kegiatan, maka usaha dan / atau kegiatan tersebut 
mewajibkan AMDAL. 

(4) Dalam hal Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian belum menetapkan 
jenis usaha dan / atau kegiatan yang memerlukan UKL-UPL dan SPPL atau telah 
menetapkan jenis usaha dan / atau kegiatan yang memerlukan UKL-UPL dan SPPL, tetapi 
skala / besaran kegiatan belum ditentukan, maka penyaringan dapat dilakukan dengan 
melibatkan instansi daerah terkait, kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian 
dan / atau pakar terkait. 

(5) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengikuti langkah-langkah 
berikut ini: 

(a) Melakukan analisis terhadap komponen-komponen rencana usaha dan / atau kegiatan 
yang dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup yang karenanya harus dilakukan 
upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang terdiri dari: 
1. Jenis kegiatan; 
2. Skala / besaran / ukuran; 
3. Kapasitas produksi; 
4. Luas lahan yang dimanfaatkan; 
5. Limbah dan / atau kontaminasi dan / atau dampak lingkungan hidup; 
6. Teknologi yang tersedia dan / atau yang dipergunakan; 
7. Jumlah komponen lingkungan hidup yang terdampak; 
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8. Ukuran investasi 
9. Konsentrasi kegiatan 
10. Jumlah pekerja; dan 
11. Aspek sosial dari kegiatan; 

(b) Jika salah satu komponen dari rencana usaha dan / atau kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, menyebabkan dampak lingkungan hidup dan memerlukan UKL-
UPL, maka jenis usaha dan / atau kegiatan tersebut wajib memiliki UKL-UPL; dan 

(c) Jika semua komponen rencana usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, tidak menimbulkan dampak pada lingkungan hidup dan tidak memerlukan UKL-
UPL,maka jenis bisnis dan / atau kegiatan tersebut hanya diharuskan memiliki SPPL. 

 
Pasal 8 
(1) Berdasarkan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Gubernur 

atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya, memutuskan jenis rencana ushaa 
dan / atau kegiatan yang memerlukan UKL-UPL dan SPPL 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengeluarkan 
Keputusan Gubernur atau Bupati / Walikota 

 
Peraturan Pemerintah no. 27/2012 tentang Izin Lingkungan Hidup  
Pasal 1 
5. Dampak signifikan adalah perubahan lingkungan hidup yang mendasar yang diakibatkan 
oleh suatu usaha dan / atau kegiatan. 
 
Pasal 3 
(1) Setiap usaha dan / atau kegiatan dengan dampak signifikan pada lingkungan hidup wajib 

menyiapkan AMDAL  
(2) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempersiapkan UKL-UPL.  
 
Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) 
Kriteria dampak signifikan antara lain terdiri dari: 

a. Jumlah populasi yang akan terdampak oleh usaha dan / atau kegiatan yang diajukan; 
b. Luas wilayah penyebaran dampak; 
c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 
d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terdampak; 
e. Sifat kumulatif dampak; 
f. Dapat tidaknya dampak dipulihkan; dan / atau  
g. Kriteria lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 
Pasal 4  
(1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada 
tahap perencanaan suatu usaha dan / atau kegiatan. 
 
Penjelasan Pasal 4 Ayat (1)  
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AMDAL adalah instrumen untuk merencanakan tindakan pencegahan terhadap pencemaran 
dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin timbul dari kegiatan pembangunan. Mengingat 
fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan / atau kegiatan, 
penyusunan AMDAL tidak boleh dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. 
Penyusunan AMDAL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau 
desain teknis terperinci. 
 
Pasal 14 (1) 
UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disiapkan oleh pemrakarsa pada 
tahap perencanaan usaha dan / atau Kegiatan. 

 
Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) 
UKL-UPL adalah instrumen untuk merencanakan tindakan pencegahan terhadap pencemaran 
lingkungan hidup dan kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan. 
Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan / atau 
Kegiatan, UKL-UPL tidak boleh dilakukan setelah Usaha dan / atau Kegiatan dilaksanakan. 
UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat ini harus dilakukan pada tahap studi kelayakan 
atau desain teknis terperinci. 
 
Pasal 50 
(1) Pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan / atau kegiatan wajib mengajukan 

permohonan amandemen izin lingkungan hidup, jika usaha dan / atau kegiatan yang telah 
memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk diamandemen. 

(2) Perubahan Usaha dan / atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: d. 
ada perubahan dampak dan / atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil 
analisis risiko lingkungan dan / atau audit lingkungan yang diwajibkan; 

 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 23/2018 tentang Kriteria 
Perubahan Usaha dan / atau Kegiatan dan Prosedur Perubahan Izin Lingkungan Hidup 
 
Pasal 5 
(1) Dalam hal Izin Lingkungan Hidup perlu direvisi karena beberapa perubahan Usaha dan / 

atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, pemegang Izin Lingkungan 
harus mengajukan permohonan untuk panduan revisi Izin Lingkungan kepada Menteri, 
gubernur atau bupati / walikota yang berwenang. 

(2) Pengajuan permohonan untuk merevisi Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus didukung oleh laporan informasi lingkungan hidup (PIL). 

(3) Format laporan informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

 
Pasal 6 
(1) Menteri, gubernur atau bupati / walikota yang memiliki wewenang harus mengevaluasi 

permohonan untuk merevisi Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 
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(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri, dengan gubernur 
atau bupati / walikota yang berwenang akan menugaskan: 

a. Pejabat dari badan lingkungan hidup pusat (nasional); 
b. Kepala badan lingkungan hidup tingkat provinsi, atau 
c. Kepala dinas lingkungan hidup tingkat kabupaten / kota. 
(3) Dalam melakukan evaluasi, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a hingga 

huruf c dapat dilakukan dengan melibatkan: 
a. Tim teknis Komite Penilaian AMDAL; dan / atau 
b. Tenaga ahli 
(4) Pejabat lingkungan hidup yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan 

memberikan panduan tindak lanjut kepada pemegang Izin Lingkungan atas revisi yang 
diminta. 

(5) Revisi Izin Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memberlakukan 
pedoman berikut: 

a. Jika perubahan usaha dan / atau kegiatan - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 
huruf b - dapat berdampak terhadap lingkungan - dan huruf c ke huruf e, revisi tersebut 
harus melibatkan revisi Keputusan Kelayakan Lingkungan (KLK) atau revisi dalam 
Rekomendasi UKL-UPL; atau 

b. ayat (3) huruf a dan huruf b tidak berdampak terhadap lingkungan - dan huruf f; revisi Izin 
Lingkungan dilakukan tanpa merevisi Keputusan Kelayakan Lingkungan (KLK) atau 
Rekomendasi UKL-UPL. 

 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 26/2018 tentang Pedoman 
Penyiapan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam 
Implementasi OSS 
 
Pasal 1 
Disebut dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai: ... 
7. Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL. 
Harus menjadi rencana manajemen dan pemantauan Usaha dan / atau Kegiatan dengan 
dampak tidak signifikan terhadap lingkungan hidup, diperlukan untuk proses pengambilan 
keputusan dalam membenarkan implementasi usaha dan / atau kegiatan. 
 
Bagian II 
Proses Penyaringan untuk Perubahan Izin Lingkungan 
Pasal 44 
(1) Dalam hal terjadi perubahan pada Usaha dan / atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin 

Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Badan Usaha harus mengajukan 
permohonan untuk arahan perubahan pada Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur atau 
bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebelum mengajukan 
permohonan untuk perubahan Izin Lingkungan ke lembaga OSS. 

(2) Permohonan untuk arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus dilengkapi dengan penyajian informasi lingkungan hidup. 

(3) Format penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini 
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Pasal 45 
(1) Menteri, gubernur atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing 

mengevaluasi permintaan arahan untuk perubahan Izin Lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44. 

(2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur atau 
bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya menunjuk: 
a. pejabat badan lingkungan hidup pusat; 
b. kepala badan lingkungan hidup provinsi, atau 
c. kepala dinas lingkungan hidup daerah / kabupaten / kota. 

(3) Pelaksanaan evaluasi oleh pejabat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a sampai dengan huruf c dapat dilakukan dengan melibatkan: 
a. tim teknis; dan / atau 
b. spesialis / tenaga ahli. 

(4) Pejabat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan 
kewenangannya, memberikan arahan tindak lanjut untuk perubahan Izin Lingkungan 
kepada pemegang Izin Lingkungan. 

(5) Arahan untuk perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 
a. Dalam hal terjadi perubahan usaha dan / atau kegiatan yang termasuk dalam kategori 

perubahan usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) 
huruf b, yang mempengaruhi lingkungan, huruf c hingga huruf e, perubahan Izin 
Lingkungan dilakukan melalui perubahan pada keputusan tentang Kelayakan 
Lingkungan atau perubahan pada Rekomendasi UKL-UPL; atau 

b. Dalam hal terjadi perubahan usaha dan / atau kegiatan yang termasuk dalam kategori 
perubahan usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) 
huruf a dan huruf b, yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan dan huruf f, 
perubahan Izin Lingkungan dilakukan tanpa perubahan pada Keputusan Kelayakan 
Lingkungan maupun perubahan pada Rekomendasi UKL-UPL. 

 
Peraturan Menteri Perhubungan no. 75/2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas 
Pasal 2 (1) 
Setiap rencana untuk pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang akan 
menyebabkan gangguan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan lalu lintas dan 
transportasi jalan wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. 

2.0 Prinsip Kebijakan 2:  Melakukan kajian lingkungan hidup untuk setiap usulan proyek untuk mengidentifikasi potensi dampak dan risiko langsung, tidak langsung, 
kumulatif dan yang terinduksi terhadap sumber daya fisik, biologi, sosial ekonomi (termasuk dampak pada penghidupan melalui media lingkungan hidup, kesehatan dan 
keselamatan, kelompok rentan, dan isu gender) dan sumber daya budaya fisik dalam konteks pengaruh wilayah proyek. Mengkaji potensi dampak lintas batas dan 
global, termasuk perubahan ikilim. Menggunakan kajian lingkungan hidup strategis bila perlu. 

2.1 Elemen Kunci (1): 
Melakukan kajian 
lingkungan hidup 
untuk setiap usulan 
proyek.  
 

UU no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pasal 22  
(1) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib 

memiliki AMDAL 
 
 

Setara Sebagian 
 
CSS PLN 
mensyaratkan kajian 
lingkungan untuk 
proyek pembangkit 
listrik dan jalur 

PLN: 
 
Mengambil 
keputusan khusus 
instansi yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
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Pasal 24  
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 akan menjadi dasar penentuan untuk 
keputusan kelayakan lingkungan. 
 
Pasal 31 
Berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDAL; Menteri, gubernur, atau bupati/walikota akan 
menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan 
kewenangannya. 
 
Pasal 34 
(1) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kewajiban AMDAL 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus menyiapkan UKL-UPL. 
(2) Gubernur atau bupati / walikota harus menetapkan jenis usaha dan / atau kegiatan yang 

harus disertai dengan UKL-UPL. 
 
Pasal 35 
(1) Usaha dan / atau kegiatan yang tidak diwajibkan untuk mempersiapkan UKL-UPL 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) harus menyiapkan surat pernyataan 
tentang komitmen untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

(2) Penetapan jenis usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan kriteria: 

a. tidak termasuk dalam kategori dampak signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (1); dan 

b. kegiatan usaha mikro dan kecil. 

Pasal 36  
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mensyaratkan AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki 

izin lingkungan. 
(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan 

kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi 
UKL-UPL.  

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan 
yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. 

Pasal 40 
(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 
(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan menjadi batal. 
(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. 
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 5/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau 
Kegiatan yang Mensyaratkan AMDAL  
 
 
 

transmisi, tapi tidak 
mensyaratkannya 
untuk proyek jalur 
distribusi mandiri. 
 
Peraturan nasional 
menetapkan tenggat 
waktu yang 
bertentangan untuk 
melakukan kajian 
lingkungan hidup. 
Peraturan Presiden 
no. 4/2016 
menetapkan bahwa 
izin lingkungan untuk 
infrastruktur listrik 
harus diselesaikan 
dalam 60 hari kerja. 
 
Peraturan Pemerintah 
no. 24/2018 
memperkenalkan 
sistem OSS untuk 
AMDAL, UKL-UPL, 
dan SPPL untuk jenis 
kegiatan tertentu, 
termasuk infrastruktur 
listrik. Di bawah 
peraturan ini, lembaga 
OSS dapat 
menerbitkan izin 
usaha berdasarkan 
komitmen pemohon 
untuk melengkapi 
persyaratan izin 
lingkungan. 
Peraturan ini memberi 
waktu 30 hari sejak 
terbitnya izin usaha 
untuk menyiapkan 
AMDAL. Peraturan 
KLHK no. 26/2018, 
yang 
mengimplementasikan 
Peraturan Pemerintah 

divisi PLN yang 
relevan untuk 
mematuhi hal-hal 
berikut: 
melaksanakan 
AMDAL atau UKL-
UPL yang sesuai, 
berdasarkan risiko 
terkait, untuk proyek 
jalur distribusi 
mandiri, eksplorasi 
geothermal, dan 
adendum ANDAL 
dan RKL-RPL.    
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Pasal 2 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan dengan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup wajib 
memiliki AMDAL.  
(2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang mensyaratkan AMDAL tercantum dalam 
Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.  

Lampiran  

No. Jenis Kegiatan  Skala/Besaran 

1 Pengembangan Jalur Transmisi   

1.1 Saluran Udara Tegangan Tinggi > 150 kV 

1.2 Saluran Kabel Tegangan Tinggi > 150 kV 

1.3 Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi > 150 kV 

2 Pengembangan pembangkit listrik  

2.1 PLTD/PLTG/PLTU/PLGU  ≥ 100 MW (in one location) 

2.2 Pembangunan PLTP (geotermal) ≥ 55 MW 

2.3 Pembangunan PLTA (hydroelectric) dengan:  

 - Tinggi kawat, atau ≥ 15 m 

 - Area genangan, atau ≥ 200 ha 

 - Kapasitas daya (arus searah) ≥ 50 MW 

2.4 Pembangkit Tenaga Listrik Biomassa (PLTA) dari 
Sampah dengan proses pemanenan methane 

≥ 30 MW 

2.5 Pembangunan pembangkit listrik lain / sumber 
terbarukan (solar, angin, biomassa, lahan basah) 

≥ 10 MW (di satu lokasi) 

 

no. 24/2018 
berkenaan dengan 
izin lingkungan, 
memberi waktu 180 
hari untuk 
mempersiapkan 
AMDAL dan 60 hari 
untuk melakukan 
review; lampiran 
peraturan ini 
menetapkan 50 hari 
untuk meninjau 
ANDAL dan RKL-
RPL. 
Tenggat waktu yang 
ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah 
dan Peraturan 
Presiden secara 
signifikan lebih 
pendek daripada yang 
ditetapkan oleh KLHK. 
Peraturan KLHK no. 
26/2018 
mensyaratkan bahwa 
UKL-UPL diselesaikan 
dalam waktu 10 hari. 
Peraturan KLHK no. 
27/2012 
memungkinkan 
pengecualian 
kewajiban AMDAL jika 
kegiatan yang 
diusulkan berada di 
sebuah kawasan yang 
telah menyiapkan 
rencana tata ruang 
terperinci dan 
Peraturan KLHK no. 
24/2018 menetapkan 
prosedur untuk 
mendapatkan 
pengecualian. 
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Peraturan Presiden no. 4/2016 tentang Percepatan Pengembangan Infrastruktur 
Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden no. 14/2017 
Pasal 18 
Menteri / Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati / Walikota wajib memberikan izin ... yang 
diperlukan untuk pelaksanaan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan (PIK). 
 
Pasal 19 
(1) PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL mengajukan permohonan 
untuk penyelesaian perizinan ... sebagaimana disyaratkan untuk implementasi PIK  ke Kantor 
Pusat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM). 
(2) Izin ... yang diperlukan untuk memulai implementasi PIK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diajukan permohonannya ke Kantor Pusat PTSP termasuk: ... 
d. izin lingkungan hidup; ... 
(7) Kantor Pusat PTSP harus menyimpulkan dikeluarkan atau tidaknya izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam waktu selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penyerahan 
dokumen yang lengkap dan sesuai ke kantor pusat PTSP . 
(9) Waktu penyelesaian dikeluarkan atau tidaknya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
tidak termasuk: 
a. izin lingkungan yang diselesaikan selambatnya 60 (enam puluh) hari kerja; ... 
 
Peraturan Pemerintah no. 24/2018 tentang Online Single Submission (OSS) 
 
Pasal 32 
(1) Lembaga OSS akan mengeluarkan Izin Usaha berdasarkan komitmen untuk: 
a. Badan Usaha yang tidak membutuhkan infrastruktur untuk mengoperasikan usaha / 

kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dan 
b. Badan Usaha yang membutuhkan infrastruktur untuk mengoperasikan usahanya dan telah 

memperoleh atau memiliki kendali atas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 ayat (3) huruf a. 

(2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Badan Usaha yang 
membutuhkan infrastruktur untuk mengoperasikan bisnisnya tetapi tidak memiliki atau tidak 
mengendalikan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b 
setelah Lembaga OSS menerbitkan: 

a. Izin Lokasi 
b. Izin Area Pelabuhan-Perairan 
c. Izin Lingkungan; dan / atau 
d. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 

berdasarkan Komitmen. 
 
Pasal 35 
(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf 'c' tidak diperlukan 

jika: 
a. lokasi usaha dan / atau kegiatan berada dalam zona ekonomi khusus, zona industri, atau 

zona perdagangan bebas dan di pelabuhan bebas, atau 

Peraturan Pemerintah 
no. 24/2018 
menetapkan bahwa 
izin lingkungan tidak 
diperlukan untuk 
usaha dan / atau 
kegiatan yang tidak 
memiliki atau tidak  
mengendalikan 
infrastruktur yang 
mereka perlukan 
untuk beroperasi di 
zona ekonomi khusus, 
zona industri, zona 
perdagangan bebas, 
dan zona pelabuhan 
bebas. Kegiatan di 
zona jenis ini hanya 
mewajibkan RKL-
RPL. 
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b. usaha dan / atau kegiatan diklasifikasikan sebagai usaha  mikro dan kecil, suatu usaha dan 
/ atau kegiatan yang tidak diharuskan memiliki AMDAL, atau usaha dan / atau kegiatan 
yang tidak diharuskan memiliki UKL / UPL. 

(2) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang terletak di zona ekonomi khusus, zona industri, atau 
zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf 'a' wajib mengembangkan RKL-RPL yang terperinci berdasarkan pada RKL-RPL dari 
zona yang relevan. 

(3) Rincian RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh manajemen 
zona terkait. 

(4) Ketentuan untuk mengawasi RKL-RPL yang terperinci, selanjutnya akan ditetapkan 
berdasarkan peraturan menteri yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. 

(5) Setiap usaha mikro dan kecil dan / atau kegiatan dan setiap usaha dan / atau kegiatan 
yang diharuskan memiliki UKL-UPL akan diatur oleh gubernur atau bupati / walikota di 
bawah pedoman peraturan menteri yang mengatur perlindungan dan pengelolaan  
lingkungan hidup. 

 
Pasal 39 
Lembaga OSS akan mengeluarkan Izin Komersial atau Izin Operasional dengan komitmen 
untuk memenuhi: 
a. standar, sertifikat, dan / atau izin; dan / atau 
b. pendaftaran barang dan jasa, 
sesuai dengan jenis produk dan / atau layanan komersial sebagaimana terdaftar dalam sistem 
OSS. 
 
Pasal 40 
Lembaga OSS akan membatalkan Izin Usaha yang telah dikeluarkan dalam hal Pelaku Bisnis 
tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan / atau izin komersial 
atau izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. 
 
Pasal 50 
Badan usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dengan mengajukan: 
a. UKL-UPL atau 
b. Dokumen AMDAL 

 
Pasal 51 
(1) Badan usaha harus memenuhi persyaratan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

50 huruf ‘a’ sesuai dengan formulir UKL-UPL. 
(2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. deskripsi rencana usaha dan / atau kegiatan 
b. dampak potensial terhadap lingkungan hidup; dan program pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup. 
(3) Bentuk standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan 

peraturan kementerian yang bertanggung jawab untuk mengatur perlindungan dan 
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pengelolaan lingkungan di masing-masing sektor usaha dan / atau kegiatan setelah 
menerima pertimbangan dari pihak menter yang relevan. 

 
Pasal 54  
(1) Semua badan usaha wajib melengkapi dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50 huruf b. 
(2) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 

30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Izin Lingkungan oleh Lembaga OSS. 
(3) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi kegiatan berikut: 
a. mengembangkan ANDAL dan RKL-RPL 
b. mengkaji AMDAL dan RKL-RPL 
c. membuat keputusan untuk kelayakan izin 
 
Pasal 68 
(1) Proses pengajuan permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan, pengembangan dokumen 

AMDAL dan UKL-UPL dilakukan melalui sistem OSS. 
(2) Menteri yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

wajib membuat dan mengembangkan sistem yang mendukung sistem OSS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mencakup profesi tersertifikasi atau 
badan usaha yang terlibat dalam pengembangan dokumen AMDAL dan UKL-UPL. 

 
Pasal 69 
(1) Untuk usaha mikro dan kecil yang tidak diwajibkan memiliki UKL-UPL, maka pemilik usaha 

harus menyerahkan pernyataan komitmen untuk mengelola dan memantau lingkungan 
hidup. 

(2) Usaha mikro dan kecil yang tidak diwajibkan memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati / walikota berdasarkan pedoman 
sebagaimana ditentukan dalam peraturan menteri yang bertanggung jawab atas 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

 
Pasal 71 
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah no. 
27/2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang membahas proses pengembangan AMDAL dan 
UKL-UPL, dan menilai UKL-UPL, dan mengajukan permohonan serta menerbitkan Izin 
Lingkungan, masih berlaku selama ketentuan-ketentuannya tidak bertentangan dengan 
Peraturan Pemerintah ini atau sebaliknya jika tidak ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. 
Pasal 84 
(1) Untuk mempercepat layanan bisnis melalui sistem OSS, peraturan perizinan usaha telah 

direformasi. 
(2) Reformasi peraturan Perizinan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: 
a. mengatur ulang jenis izin, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, ketentuan, standar, 

sertifikasi atau lisensi; 
b. menetapkan tahapan dalam mendapatkan izin; dan 
c. penegakan komitmen untuk memenuhi persyaratan. 
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(3) Mengatur ulang jenis izin, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, ketentuan, standar, 
sertifikasi, atau lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui: 

a. Klasifikasi; 
b. Penghapusan; 
c. Penggabungan; 
d. Perubahan nomenklatur; atau 
e. Persyaratan penyesuaian. 
(4) Tahapan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari: 
a. Pendaftaran; 
b. Pemberian Izin Usaha; dan 
c. Pemberian Izin Komersial atau Operasional. 
(5) Huruf c dilakukan untuk menjalankan usaha dan / atau kegiatan sesuai dengan Izin Usaha 

atau Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan. 
 
Pasal 85 
Pelaksanaan reformasi peraturan perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 
terdiri dari perizinan usaha pada: 
a. sektor listrik; ... 
b. sektor lingkungan hidup dan kehutanan; ... 
 
Lampiran 

A. Izin Usaha Sektor Listrik 
 

No. Izin Usaha * Izin Usaha Melalui OSS** Jenis Izin 

1. 
Izin Usaha Penyediaan 

Tenaga Listrik (IUPTL) 

Izin Usaha Penyediaan 

Tenaga Listrik (IUPTL)  
Izin Usaha 

2. Izin Operasional Izin Operasional  Izin Usaha 

3. 
Penetapan Wilayah 

Usaha 

Penetapan Wilayah 

Usaha 
Izin Usaha 

4. 
Izin Jual Beli Listrik 

Lintas Batas 

Izin Jual Beli Listrik 

Lintas Batas 
Izin Usaha 

5. 
Izin Usaha Jasa 

Pendukung Listrik 

  Izin Usaha Jasa   

Pendukung Listrik 
Izin Usaha 

6. 

Izin Usaha Penggunaan 
jaringan tenaga listrik 
untuk telekomunikasi, 
multimedia dan 

tujuan informatika 

Izin Usaha Penggunaan 
jaringan tenaga listrik 
untuk telekomunikasi, 
multimedia dan 
tujuan informatika 

Izin Usaha 

7. 
Sertifikat Laik 
Operasi (SLO) 

Sertifikat Laik 
Operasi (SLO) 

Izin Komersial / 
Operasional 

8. 
Sertifikat Badan 

Usaha (SBU) 

Sertifikat 

Badan Usaha 

(SBU) 

Izin Komersial / 

Operasional 

9. 
Standar 
Kompetensi 

Standar Kompetensi 
Tenaga Tehnik 

Izin Komersial / 
Operasional 
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Tenaga Tehnik 
Ketenagalistrikan 
(SKTTK) 

Ketenagalistrikan 
(SKTTK) 

 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 26/2018 tentang Pedoman 
Penyiapan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam 
Implementasi OSS 
 
Artikel 1 
Dalam peraturan ini: ... 
14. Lembaga Pengelolaan dan Administrasi OSS, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS 
adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang koordinasi penanaman modal. 
 
Pasal 4 
(1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan Hidup berdasarkan komitmen. 
(2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban untuk: 
a. melengkapi dengan AMDAL untuk usaha dan / atau kegiatan yang mewajibkan AMDAL; 
b. melengkapi dengan UKL-UPL untuk usaha dan / atau kegiatan yang mewajibkan UKL-UPL; 

dan 
c. tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL 

dipenuhi. 
(3) Lembaga OSS mengeluarkan perubahan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen untuk 

pelaku bisnis yang menyelesaikan Izin Lingkungan dan berencana untuk mengubah usaha 
dan / atau kegiatan. 

(4) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup kewajiban untuk: 
a. melengkapi dengan AMDAL atau ANDAL tambahan dan RKL-RPL baru untuk usaha dan / 

atau aktivitas yang membutuhkan AMDAL; 
b. melengkapi dengan AMDAL baru untuk usaha dan / atau kegiatan yang membutuhkan 

UKL-UPL yang perubahan bisnis dan / atau kegiatannya masuk dalam kriteria wajib 
AMDAL; 

c. melengkapi dengan UKL-UPL baru untuk usaha dan / atau kegiatan yang membutuhkan 
UKL-UPL; dan 

d. tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi dengan AMDAL baru, 
tambahan ANDAL dan RKL-RPL, dan UKL-UPL baru. 

(5) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) meliputi pernyataan bahwa: 
a. lokasi usaha dan / atau kegiatan tidak tumpang tindih dengan lokasi usaha yang ada, dan / 

atau kegiatan yang diizinkan, atau lokasi usaha dan / atau kegiatan yang izinnya sedang 
dalam proses; dan 

b. semua persyaratan yang diajukan dalam permohonan Izin Lingkungan menunjukkan tidak 
ada cacat hukum, kesalahan, penyalahgunaan, dan ketidakakuratan dan / atau pemalsuan 
dokumen, data, dan / atau informasi. 

(6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen Izin Lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) atau komitmen perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4) dan komitmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Izin 
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Lingkungan atau perubahan Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal. 

(7) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak dapat ditentang oleh hukum 
pidana maupun perdata. 

 
Pasal 7 
(1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi melalui tahapan: 
a. pelaksanaan pengumuman publik tentang rencana usaha dan / atau kegiatan dan 

pelaksanaan konsultasi publik; 
b. mengisi dan menyerahkan formulir Kerangka Acuan (KA); 
c. pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA; 
d. persiapan dan persetujuan ANDAL dan RKL-RPL; dan 
e. ulasan ANDAL dan RKL-RPL dan keputusan tentang kelayakan atau ketidaklayakan 

lingkungan. 
(2) Jangka waktu untuk pelaksanaan pengumuman rencana usaha dan / atau kegiatan, 

konsultasi publik, pengisian Formulir KA dan pemeriksaan Formulir KA sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan tidak lebih dari 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak lembaga OSS mengeluarkan Izin Lingkungan berdasarkan 
komitmen. 

(3) Persiapan ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus 
dimulai selambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak lembaga OSS mengeluarkan Izin 
Lingkungan berdasarkan komitmen. 

(4) Jangka waktu untuk persiapan ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d, ditentukan berdasarkan komitmen Pelaku Usaha yang tercantum dalam 
Formulir KA dan persetujuan Formulir KA. 

(5) Jangka waktu untuk persiapan ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dilaksanakan tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kerja. 

(6) Jangka waktu untuk peninjauan ANDAL dan RKL-RPL, penyerahan rekomendasi tentang 
peninjauan dan peninjauan akhir dan keputusan tentang kelayakan lingkungan atau 
ketidaklayakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan tidak 
lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL diajukan ke 
KPA dan dinyatakan lengkap secara administratif. 

(7) Badan lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pelaku 
Usaha untuk melengkapi dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(8) Dalam hal Pelaku Bisnis tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi dokumen 
AMDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), badan lingkungan mengirim 
pemberitahuan tentang kegagalan untuk memenuhi komitmen kepada Entitas OSS. 

 
Pasal 18 
Jangka waktu untuk pelaksanaan pengumuman, konsultasi publik dan pengisian Formulir KA 
yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan permohonan pemeriksaan Formulir KA ke badan 
lingkungan sebagai otoritas mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hingga Pasal 17, 
dilakukan tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja sejak Lembaga OSS mengeluarkan Izin 
Lingkungan berdasarkan komitmen. 
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Pasal 31 
(1) Badan Usaha yang diwajibkan memiliki UKL-UPL harus memenuhi Komitmen Izin 

Lingkungan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS dengan melengkapi UKL-UPL. 
(2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disiapkan: 

a. pada tahap perencanaan usaha dan / atau kegiatan; 
b. dalam satu UKL-UPL tunggal, dalam hal kegiatan yang direncanakan berlokasi di 

dalam satu situs proyek tunggal; dan / atau 
c. dalam beberapa UKL-UPL, jika kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam 

beberapa situs proyek yang saling terpisah. 
(3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggabungkan: 

a. persyaratan dan kewajiban yang relevan untuk perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, termasuk Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3), 
Pembuangan Air Limbah ke Laut, Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air, 
Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah, dan Pengendalian Pencemaran 
Udara; dan 

b. hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan 
lalu lintas dan transportasi jalan. 

(6) Untuk melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jangka 
waktu yang telah ditentukan, badan usaha harus memiliki data dan informasi lengkap yang 
diperlukan untuk persiapan UKL-UPL sebelum mengajukan Izin Usaha berdasarkan 
komitmen kepada Lembaga OSS. 

(7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: 
a. arahan hasil penyaringan dari badan lingkungan hidup sesuai dengan 

kewenangannya; 
b. uraian rencana usaha dan / atau kegiatan; dan kondisi lingkungan hidup di dalam dan 

di sekitar lokasi usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan. 
 

Pasal 32 
(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diselesaikan melalui tahapan: 

a. mengisi dan menyerahkan formulir UKL-UPL; dan 
b. pemeriksaan UKL-UPL dan keputusan tentang rekomendasi persetujuan pada UKL-

UPL. 
(2) Jangka waktu untuk pengisian dan penyerahan UKL-UPL dilakukan tidak lebih dari 10 

(sepuluh) hari kerja sejak lembaga OSS mengeluarkan Izin Lingkungan berdasarkan 
komitmen. 

(3) Jangka waktu untuk pemeriksaan UKL-UPL dan keputusan untuk rekomendasi persetujuan 
UKL-UPL dilakukan tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sejak UKL-UPL diserahkan oleh 
Pelaku Usaha kepada Menteri, gubernur atau bupati / walikota sebagai otoritas dan 
dinyatakan lengkap. 

(4) Dalam hal terjadi revisi UKL-UPL, jangka waktu bagi Pelaku Usaha untuk merevisi UKL-
UPL dan menyerahkan UKL-UPL yang telah direvisi kepada Menteri, gubernur atau bupati / 
walikota sebagai otoritas mereka melalui sistem OSS, dilakukan tidak lebih dari 5 (lima) 
hari kerja sejak revisi UKL-UPL diterima. 

(5) Badan lingkungan melakukan pengawasan pada pemenuhan komitmen oleh Pelaku Usaha 
untuk melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
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(6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk menyelesaikan UKL-UPL 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan lingkungan menyampaikan pemberitahuan 
tentang kegagalan untuk memenuhi komitmen kepada lembaga OSS. 

 
Pasal 40 
(1) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan dengan 

mengisi: 
a. identitas Pelaku Usaha; 
b. informasi singkat mengenai usaha dan / atau kegiatan; 
c. penjelasan singkat tentang dampak lingkungan hidup yang bisa terjadi, dan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan; 
d. pernyataan tentang komitmen untuk melakukan manajemen dan pemantauan 

lingkungan; dan 
e. tanda tangan Pelaku Usaha di atas kertas bermeterai. 

(2) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan 
format SPPL yang terdapat pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 

 
Pasal 46 
(1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan atas Keputusan Kelayakan Lingkungan 

Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a, dilakukan melalui: 
a. persiapan dan penilaian AMDAL baru untuk rencana mengubah Usaha dan / atau 

Kegiatan yang diwajibtkan memiliki AMDAL; atau 
b. persiapan dan penilaian ANDAL dan RKL-RPL tambahan untuk rencana perubahan 

Usaha dan / atau Kegiatan yang diwajibkan memiliki AMDAL. 
(2) Persiapan dan evaluasi AMDAL baru untuk rencana perubahan usaha dan / atau kegiatan 

yang diwajibkan memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan 
jika perubahan dalam Usaha dan / atau Kegiatan memenuhi kriteria berikut: 
a. rencana untuk mengubah Usaha dan / atau Kegiatan akan berpotensi menimbulkan 

jenis baru Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang belum tercakup dalam dokumen 
AMDAL sebelumnya; dan / atau 

b. rencana untuk mengubah Usaha dan / atau Kegiatan akan berpotensi mengubah 
batas-batas wilayah studi. 

(3) Persiapan dan penilaian Adendum ANDAL dan RKL-RPL untuk perubahan rencana Usaha 
dan / atau Kegiatan yang diwajibkan memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b, dilakukan jika perubahan dalam Usaha dan / atau Kegiatan memenuhi kriteria 
berikut: 
a. rencana untuk mengubah Usaha dan / atau Kegiatan tidak memiliki potensi untuk 

menimbulkan jenis baru Dampak Penting Hipotetik (DPH) atau jenis DPH yang timbul 
dari perubahan Usaha dan / atau Kegiatan telah dicakup dalam dokumen AMDAL 
sebelumnya; dan / atau 

b. rencana untuk mengubah usaha dan / atau kegiatan tidak berpotensi mengubah batas-
batas wilayah studi. 
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Pasal 47 
(1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a dilakukan melalui persiapan dan pemeriksaan 
UKL-UPL yang baru. 

(2) Persiapan dan pemeriksaan UKL-UPL yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dilakukan jika perubahan usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan termasuk 
dalam skala jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang diwajibkan memiliki UKL-UPL. 

(3) Dalam hal perubahan dalam usaha dan / atau kegiatan yang diwajibkan memiliki UKL-UPL, 
menyebabkan skala / besaran Usaha dan / atau Kegiatan dimasukkan dalam kriteria yang 
wajib memiliki AMDAL sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan mengenai 
jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang diwajibkan memiliki AMDAL, maka 
perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui persiapan dan evaluasi AMDAL baru. 

 
Pasal 48 
(1) Perubahan Izin Lingkungan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan 

atau perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) 
huruf b dilakukan tanpa: 
a. persiapan dan penilaian dokumen AMDAL baru; 
b. persiapan dan penilaian addendum ANDAL dan RK- RPL; atau 
c. persiapan dan pemeriksaan UKL-UPL baru 

(2) Perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. pengajuan dan pemeriksaan perubahan dalam kepemilikan usaha dan / atau kegiatan 
dan perubahan dalam bisnis dan / atau kegiatan lainnya; atau 
b. persiapan dan evaluasi laporan tentang perubahan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup. 

 
Pasal 59 
(1) Proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan, persiapan dokumen AMDAL, 

adendum ANDAL dan RKL-RPL dan UKL-UPL dilakukan melalui sistem OSS. 
 
Pasal 65 
(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: 

a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 16/2012 tentang Pedoman Penyiapan 
Dokumen Lingkungan Hidup; 

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 17/2012 tentang Pedoman Partisipasi 
Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan; 

c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 8/2013 tentang Tata Cara Penilaian dan 
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan dinyatakan 
berlaku.  

(2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk usaha dan / atau 
kegiatan yang tidak termasuk dalam sistem OSS dan tidak tercantum dalam lampiran 
perundangan dan peraturan OSS. 

 
Lampiran II Pedoman untuk Menyiapkan Dokumen ANDAL 
G. Jangka waktu Penilaian ANDAL dan RKL-RPL dan Proses Perbaikan 
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Proses penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL mengikuti perbaikan dokumen ANDAL dan  
RKL-RPL oleh pelaku bisnis yang dilakukan selambatnya 50 (lima puluh) hari kerja sejak 
dokumen ANDAL dan RKL-RPL selesai secara administratif. 
 
Lampiran III Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL. Tahapan UKL-UPL dan Pemeriksaan 
A. Penerimaan dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL 
 
2. Formulir UKL-UPL yang diserahkan, diserahkan oleh pelaku usaha dalam bentuk hardcopy 
dan berkas elektronik (softcopy) selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak Izin Lingkungan 
Hidup berdasarkan komitmen dikeluarkan oleh lembaga OSS. 
 
Peraturan Pemerintah no. 27/2012 tentang Izin Lingkungan Hidup 
Pasal 3: 
(1) Setiap usaha dan / atau kegiatan dengan dampak signifikan pada lingkungan hidup wajib 

menyiapkan AMDAL. 
(2) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempersiapkan UKL-UPL.  
 
Pasal 13 
(1) Usaha dan / atau kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup 

dikecualikan dari persyaratan AMDAL jika: 
a. lokasi usaha dan / atau kegiatan berada di kawasan dengan AMDAL regional yang 
disetujui; 
b. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada di kabupaten/kota yang memiliki rencana detil tata 
ruang kabupaten/kota yang disetujui dan/atau rencana tata ruang strategis kabupaten/kota; 
atau 
c. usaha dan/atau kegiatan dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana 
(2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib 

menyusun UKL-UPL berdasarkan:  
a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau  
b. rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang strategis 
kabupaten/kota 
 
Pasal 50 

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mengajukan permohonan amandemen 
Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan 
direncanakan untuk diamandemen. 

(2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meliputi: 
a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan; 
b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; 
c. perubahan yang mempengaruhi lingkungan hidup yang memenuhi kriteria: 

1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang mempengaruhi lingkungan 
hidup; 

2. penambahan kapasitas produksi; 
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3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan hidup; 
4. perubahan fasilitas usaha dan/atau kegiatan; 
5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan; 
6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;  
7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup oleh Izin 

Lingkungan;  
8. terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau  
9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang mendasar akibat peristiwa alam atau 

akibat lainnya, sebelum dan selama usaha dan/atau kegiatan terkait; 
d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan 

hasil kajian risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; 
dan/atau 

e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) 
tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan. 

(3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
wajib mengajukan permohonan amandemen Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau 
Rekomendasi UKL-UPL.  

(4) Penerbitan amandemen Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:  
a. penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; atau  
b. penyampaian dan penilaian adendum ANDAL dan RKL-RPL.  

(5) Penerbitan amandemen Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan 
pemeriksaan UKL-UPL baru.  

(6) Penerbitan amandemen Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria 
wajib AMDAL.  

(7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan 
amandemen Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria amandemen usaha dan/atau kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara untuk amandemen Keputusan 
Kelayakan Lingkungan Hidup, amandemen Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan 
perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 
diatur oleh Peraturan Menteri. 

 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24/2018 tentang Pengecualian 
dari Kewajiban Analisis Dampak Lingkungan untuk Usaha dan / atau Kegiatan yang 
Berlokasi di Wilayah Kabupaten / Kota yang Memiliki Rencana Tata Ruang Terperinci 
 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Pengecualian adalah proses mengecualikan suatu rencana Usaha dan / atau Kegiatan dari 
kewajiban menyiapkan Analisis Dampak Lingkungan berdasarkan kriteria tertentu. 
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Pasal 4 
(1) Setiap Usaha dan / atau Kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan 

hidup harus menyiapkan AMDAL. 
(2) Usaha dan / atau kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari kewajiban menyiapkan AMDAL jika 
lokasi dari rencana usaha dan/atau kegiatannya berada di kawasan kabupaten / kota yang 
sudah memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Wilayah. 

(3) Usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyiapkan UKL-
UPL berdasarkan RDTR Wilayah. 

(4) Persiapan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus tunduk pada pedoman 
untuk menyiapkan dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. 

(5) Pengecualian terhadap kewajiban menyiapkan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), hanya berlaku jika rencana usaha dan / atau kegiatan tetap berada dalam skala / 
besaran dari studi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan RDTR. 

 
Pasal 5 
(1) Pengecualian dari kewajiban untuk menyiapkan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (2) dilakukan jika pemohon memenuhi kriteria berikut: 
a. RDTR Wilayah dilengkapi dengan KLHS yang dipersiapkan dan diimplementasikan 

secara komprehensif dan terperinci; dan 
b. RDTR telah mengintegrasikan hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 

(2) Kriteria untuk KLHS RTDR yang disusun secara komprehensif dan rinci sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: 
a. kajian dari pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup; 
b. perumusan perbaikan alternatif untuk RDTR; dan 
c. persiapan rekomendasi perbaikan bagi para pembuat keputusan RDTR yang 

mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 
(3) Kriteria untuk menilai pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari sub kriteria berikut ini: 
a. proses mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu pembangunan berkelanjutan; 
b. proses identifikasi dan deskripsi konten RDTR; dan 
c. pengaruh proses analisis konten RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan 

berkelanjutan. 
(4) Kriteria untuk KLHS RTDR yang disusun secara komprehensif dan terperinci sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini 

 
Pasal 6 
(1) Gubernur atau bupati / walikota mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri untuk 

pengecualian dari kewajiban menyiapkan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2). 

(2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan: 
a. Dokumen RDTR yang sesuai dengan Peraturan Daerah; 
b. Dokumen KLHS RDTR yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan 

peraturan; dan 
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c. Surat validasi KLHS RDTR yang ditandatangani oleh Menteri atau Gubernur sesuai 
dengan kewenangannya. 

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri akan meninjau 
permohonan pengecualian dari kewajiban AMDAL berdasarkan kriteria KLHS RDTR 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

(4) Dalam melakukan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menugaskan 
Direktur Jenderal. 

(5) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membentuk tim peninjau. 
(6) Berdasarkan hasil tinjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri akan 

menetapkan keputusan untuk menyetujui atau menolak pembebasan dari kewajiban untuk 
menyiapkan AMDAL. 

(7) Tinjauan dan proses untuk menyetujui atau menolak pembebasan dari kewajiban untuk 
menyiapkan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan 
selambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap 

(8) Berdasarkan hasil tinjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan 
kewenangannya, Menteri akan: 
a. mengeluarkan keputusan tentang persetujuan untuk membebaskan kewajiban 

AMDAL; atau 
b. menugaskan Direktur Jenderal untuk mengeluarkan surat yang menolak pembebasan 

wajib AMDAL, jika permohonan ditolak. 
 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 22/2018 tentang Norma, 
Standar, Prosedur, dan Kriteria dari OSS dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 
 
Pasal 24 
(1) Mengikuti aturan untuk memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 

Pemegang Izin Usaha harus memenuhi komitmen Izin Lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan komitmen pada Izin Lingkungan, AMDAL atau 

UKL-UPL, diatur dalam Peraturan Menteri terpisah. 
 
Pasal 28 
(1) Pemegang Izin Usaha dan Izin Komersial atau Izin Operasi wajib menyerahkan laporan 

Pemenuhan Komitmen yang dilampiri dokumen komitmen berupa dokumen elektronik 
melalui sistem elektronik terpadu kepada Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota sesuai 
dengan kewenangannya, melalui lembaga OSS. 

(2) Berdasarkan laporan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Direktorat Jenderal, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten / Kota sesuai 
dengan kewenangannya mengakses dan mengunduh serta memeriksa dan meninjau 
dokumen pemenuhan komitmen. 

(3) Dalam memeriksa dan meninjau dokumen penyelesaian komitmen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Direktorat Jenderal, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Kabupaten / Kota 
sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi lapangan. 
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Pasal 29 
(1) Setelah memeriksa dan meninjau dokumen komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Direktorat Jenderal, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Kabupaten / Kotamadya sesuai 
dengan kewenangannya, menyerahkan hasil pemeriksaan kepada OSS melalui sistem 
elektronik terpadu, dengan pemberitahuan tentang: 
a. Pernyataan definitif Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasi jika semua komitmen 

dipenuhi sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dan proses pemenuhan 
komitmen sesuai dengan hukum dan ketentuan; atau 

b. Pencabutan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasi dalam hal komitmen belum 
dipenuhi atau telah melampaui batas waktu yang diberikan dan atau tidak konsisten 
dengan hukum dan ketentuan 

(2) Berdasarkan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OSS harus: 
a. Memberikan pernyataan definitif tentang Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasi; 

atau 
b. Mencabut Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasi. 

(3) Dalam hal Izin Usaha atau Izin Operasi dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dan komitmen yang 
dipenuhi tetap diakui sejauh tidak mengubah hasil tinjauan teknis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e. 

 
Pasal 30 
Dalam hal OSS memberikan pernyataan definitif sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat 
(2) huruf a, Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasi mulai berlaku dan Pemegang Izin dapat 
langsung menjalankan kegiatan usahanya. 
 
Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/2016 tentang Bimbingan Teknis untuk Kawasan 
Industri 
 
Lampiran, halaman 36 
Untuk industri dalam Kawasan Industri tidak berkewajiban untuk menyiapkan dokumen AMDAL 
tetapi wajib menyiapkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan (UPL) dengan mengacu pada dokumen AMDAL Kawasan Industri, 
kecuali untuk perusahaan industri yang wajib AMDAL. 
 
UU No. 21/ 2014 tentang Panas Bumi  

Pasal 11 
(6) Izin Pemanfaatan Langsung diberikan setelah Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) mendapat izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Pasal 31  
(3) Sebelum melakukan pengeboran sumur Eksplorasi, pemegang Izin Panas Bumi wajib 
memiliki izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
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Pasal 32  
(2) Sebelum melakukan eksploitasi dan pemanfaatan, pemegang Izin Panas Bumi wajib:  
a. memiliki izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termasuk dalam Studi 
Kelayakan; dan 

b. menyampaikan hasil Studi Kelayakan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. 
 
Peraturan Pemerintah No. 7/2017 tentang Tenaga Panas Bumi untuk Penggunaan Tidak 
Langsung 
Pasal 18  
Sebelum melakukan pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi pada kegiatan 
Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), Badan Usaha yang diberi PSPE wajib: 
a. melakukan penyelesaian penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan  
b. memiliki izin lingkungan. 

 
Pasal 91  
(1) Pemegang Ijin Panas Bumi (IPB) wajib memenuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sebagaimana- dimaksud dalam Pasal 89 huruf a dan huruf  b paling sedikit 
meliputi:  
a. terpenuhinya kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan izin lingkungan;  
b. terpenuhinya baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; 
c. tersedianya laporan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana 

pemantauan lingkungan atau -upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan 
lingkungan; 

d. terlaksananya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;  
e. terlaksananya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup; dan 
f. terlaksananya penataan, pemulihan, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup dan 

ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.  
 
UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan 
Pasal 42 
Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam 
peraturan perundangan lingkungan hidup. 

Permen ESDM No. 35/2013 tentang Prosedur Perizinan Usaha Ketenagalistrikan yang 
diamandemen oleh Permen ESDM No. 12/2016 
 
Pasal 6 (1) 
Permohonan izin untuk Penyediaan Tenaga Listrik diajukan oleh badan usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dan harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan 
lingkungan. 
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Pasal 12 (2)  
Permohonan untuk perpanjangan izin harus dilengkapi dengan: 
a. persyaratan administrasi, teknis dan lingkungan; ... 
 
Pasal 22 (1) 
Permohonan untuk izin operasional diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 
dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan. .....  
 

Permen ESDM No. 5/2014  tentang Prosedur Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan 
yang Diamandemen oleh Permen ESDM No. 10/2016 

Pasal 1 (12) 
Sertifikat Laik Operasi (SLO) adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah 
berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap 
dioperasikan. 
 
Pasal 12 (1) 
Untuk memperoleh SLO, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemilik instalasi 
tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, dan pemegang izin pengoperasian 
mengajukan permohonan pada Lembaga Inspeksi Teknis terakreditasi. 

 
Pasal 13 
(1) Lembaga Inspeksi Teknis terakreditasi harus melakukan pemeriksaan dan pengujian  
instalasi tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediakan tenaga listrik, pemilik instalasi 
pembangkit tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah, dan pemegang izin operasi 
berdasarkan mata uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
Lampiran III 
Mata Uji Sertifikasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Penggunaan Tenaga Listrik Tegangan 
Tinggi dan Tegangan Menengah 
1. Pemeriksaan Dokumen 
... dokumen lingkungan (AMDAL, UKL / UPL atau SPPL) dan / atau izin lingkungan. 
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 102/2016 Tentang Pedoman 
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah 
Memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan yang Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup 
 
2. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen 

yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari 
evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi 
usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum 
memiliki dokumen AMDAL.  
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3. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah 
dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan 
bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi 
belum memiliki UKL-UPL. 

 
Pasal 3 
(1) DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria: 
a. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;  
b. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;  
c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan d. tidak 

memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi 
dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 

(2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai instruksi 
melalui: 
a. penegakan sanksi administratif dalam bentuk instruksi pemerintah dari Menteri, 

gubernur, dan / atau bupati / walikota; atau 
b. penegakan sanksi pidana yang dilakukan oleh penegakan hukum terpadu antara 

penyidik pegawai negeri sipil, polisi, dan pengacara di bawah koordinasi Menteri. 

2.2 Elemen Kunci (2): 
Mengidentifikasi 
potensi dampak dan 
risiko langsung, tidak 
langsung, dan yang 
didorong  
 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26/2018, tentang Pedoman 
untuk Mempersiapkan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam  
Implementasi Online Single Submission 
 
Lampiran II Pedoman untuk Menyiapkan Dokumen ANDAL 
B. Tujuan Dokumen ANDAL 
5. hasil penilaian Dampak Penting Hipotetis (DPH) ditinjau, studi batas wilayah dan studi 
tenggat waktu; 
 
3) Proses untuk menghasilkan Dampak Penting Hipotetis, yaitu: 
a. Proses mengidentifikasi dampak potensial. 
Proses mengidentifikasi dampak potensial adalah memprediksi semua dampak (primer, 
sekunder, dan selanjutnya) yang berpotensi terjadi jika rencana bisnis dan / atau kegiatan 
dilakukan di lokasi itu tanpa memperhatikan besarnya dampak, atau signifikansi dampak 
tersebut. 
 
6. hasil perkiraan dampak penting; 
d. Dalam melakukan studi ini, perlu memperhatikan dampak langsung dan / atau tidak 
langsung. Dampak langsung adalah dampak yang disebabkan langsung oleh keberadaan 
suatu usaha dan / atau kegiatan, sedangkan suatu dampak tidak langsung adalah dampak yang 
timbul sebagai akibat dari perubahan komponen lingkungan hidup dan / atau usaha atau 
kegiatan utama oleh bisnis dan / atau kegiatan yang direncanakan. Dalam hubungan ini, perlu 
memperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan hidup, 
termasuk yang berikut: 
1) kegiatan menyebabkan dampak langsung penting pada komponen sosial, ekonomi, budaya 

dan kesehatan masyarakat; 

Setara Sebagian 
CSS PLN 
mensyaratkan untuk 
mengkaji  dampak 
langsung maupun 
tidak langsung dalam 
AMDAL namun  tidak 
mewajibkan penilaian 
dampak yang 
dipaksa. 
 
Peraturan KLHK No. 
26/2018 tidak 
mensyaratkan 
penilaian 
dampak langsung, 
tidak langsung, dan 
dampak yang dipaksa 
untuk UKL-UPL  
 

PLN 
Mengadopsi 
keputusan spesifik-
isntansi yang akan 
mewajibkan secara 
efektif seluruh divisi 
PLN yang relevan 
untuk mematuhi: 
 

(i) Semua proyek 
yang diusulkan, 
yang wajib 
memiliki AMDAL 
harus mengkaji 
dampak yang 
dipaksa dari 
setiap proyek 
usulan. 

(ii)  Semua proyek 
yang diusulkan 
yang mewajibkan 
UKL/UPL harus 
mengkaji semua 
dampak langsung, 
tidak langsung 
dan dampak yang 
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2) kegiatan menyebabkan dampak langsung yang signifikan pada komponen geofisika-kimia-
biologis; 

3) kegiatan menyebabkan dampak langsung yang signifikan pada komponen sosial, ekonomi, 
budaya dan kesehatan masyarakat, kemudian mengarah pada serangkaian dampak 
berturut-turut pada komponen geofisika-kimia dan biologis; 

4) kegiatan menyebabkan dampak penting yang langsung ke komponen geofisika-kimia-
biologis, kemudian mengarah pada serangkaian dampak berturut-turut pada komponen 
biologis, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat; 

5) dampak penting terjadi berantai antara komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan 
masyarakat dan geofisika-kimia dan biologi itu sendiri; 

6) dampak penting dalam huruf a sampai e yang telah dinyatakan lebih lanjut menyebabkan 
dampak mundur pada rencana usaha dan / atau kegiatan. 

 

dipaksa  dari 
setiap proyek 
yang diusulkan. 
   

 

2.3 Elemen Kunci (3): 
Mengidentifikasi 
potensi dampak dan 
risiko kumulatif 

UU No. 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 
 
Pasal 22 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup 

wajib memiliki AMDAL. 
(2) Suatu dampak signifikan ditentukan berdasarkan kriteria berikut: 

e. sifat kumulatif dampak; 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26/2018, tentang Pedoman 
untuk Mempersiapkan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam  
Implementasi Online Single Submission 
 
Lampiran II Pedoman untuk Menyiapkan Dokumen ANDAL 
B. Tujuan Dokumen ANDAL 
6. hasil perkiraan dampak penting; 
d. Dalam melakukan studi ini, perlu memperhatikan dampak langsung dan / atau tidak 
langsung. Dampak langsung adalah dampak yang disebabkan langsung oleh keberadaan 
suatu usaha dan / atau kegiatan, sedangkan suatu dampak tidak langsung adalah dampak yang 
timbul sebagai akibat dari perubahan komponen lingkungan hidup dan / atau usaha atau 
kegiatan utama oleh bisnis dan / atau kegiatan yang direncanakan. Dalam hubungan ini, perlu 
memperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan hidup, 
termasuk yang berikut:  
3)  kegiatan menyebabkan dampak langsung yang signifikan pada komponen sosial, ekonomi, 

budaya dan kesehatan masyarakat, kemudian mengarah pada serangkaian dampak 
berturut-turut pada komponen geofisika-kimia dan biologis; 

4)   kegiatan menyebabkan dampak penting yang langsung ke komponen geofisika-kimia-
biologis, kemudian mengarah pada serangkaian dampak berturut-turut pada komponen 
biologis, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat; 

5)   dampak penting terjadi berantai antara komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan 
masyarakat dan geofisika-kimia dan biologi itu sendiri; 

 

Setara sebagian 
 
UU No. 32/2009 
Dan peraturan 
pelaksanaan 
16/2012 secara jelas t 
mewajibkan  
AMDAL 
Agar mencakupkan 
kajian dampak 
kumulatif namun tidak 
ada persyaratan yang 
sama untuk  
UKL-UPL. 
PP No. 
27/2012 menetapkan 
bahwa jika  
AMDAL telah 
dilakukan untuk 
sebuah wilayah, maka 
usaha/ kegiatan yang 
baru wajib membuat  
UKL-UPL,tidak perlu 
lagi menyiapkan 
AMDAL, maksudnya 
adalah tidak ada 
persyaratan untuk 
mengkaji dampak 
kumulatif  ketika  
dampak kumulatif 
tersebut mungkin 
timbul. 

PLN: mengadopsi 
peraturan spesifik-
instansi atau 
mengupayakan 
sebuah instrumen 
yang akan 
mewajibkan seluruh 
divisi PL yang 
relevan untuk 
mematuhi : 
Identifikasi dan 
mengkaji dampak 
dan risiko kumulatif 
dari semua proyek 
usulan PLN, 
termasuk proyek-
proyek yang wajib 
memiliki UKL/UPL 
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Permen LH No. 57/1995 tentang Analisis Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan 
Terpadu / Multi Sektor 

Pasal 1 (1) 
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 
1.  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor adalah 

hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan 
terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan 
kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. 

 
Pasal 2 (1) 
Setiap rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor wajib menyusun Analisis Mengenai 
Damapak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor apabila memenuhi seluruh 
kriteria yang meliputi: 
1. berbagai jenis usaha atau kegiatan yang analisis mengenai dampak lingkungannya 

menjadi kewenangan berbagai instansi teknis yang membidanginya; 
2. berbagai usaha atau kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam hal perencanaan, 

pengelolaan, dan proses produksinya; 
3. usaha atau kegiatan tersebut berada dalam satau ekosistem yang sama; 
4. usaha atau kegiatan tersebut dapat berada di bawah satu pengelolaan atau lebih. 
 
Pasal 5 
Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Rencana Usaha 
atau Kegiatan Terpadu/Multisektor adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
Keputusan ini. 
 
Lampiran II. E. Prakiraan Dampak Penting. 
Prakiraan dampak dibuat untuk setiap usaha atau kegiatan dalam ruang dan waktu, sehingga 
dampak kumulatif akibat  penyelarasan usaha atau kegiatan dapat diperkirakan dengan lebih 
jelas. 
 
Peraturan Pemerintah No. 27/ 2012 tentang Izin Lingkungan 
 
Pasal 8 

(1) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi:  
a. tunggal;  
b. terpadu; atau  
c. kawasan. 

 
(3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuat jika 
pemrakarsa berencana untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan / atau 
kegiatan di mana perencanaan dan pengelolaan saling terkait dalam satu kesatuan 
ekosistem dan panduan dan / atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) 
kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, unit kerja pemerintah provinsi, atau 
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unit kerja pemerintah kabupaten / kota. 
 
Pasal 13  
(1) Usaha dan / atau Kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup 

dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
apabila: 
a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki 

Amdal kawasan;  
b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang telah 

memiliki rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang 
kawasan strategis kabupaten/kota; atau 

c. usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana. 
(2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib 

menyusun UKL-UPL berdasarkan:  
a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau  
b. rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan 

strategis kabupaten/kota. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian untuk Usaha dan/atau Kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
Peraturan Kepala Bapedal No. 56/1994 tentang Pedoman tentang Dampak Penting 
 
Lampiran Bagian II.2 
f. Sifat Kumulatif dari Dampak 
Dampak Kumulatif mengandung pengertian bersifat bertambah, bertumpuk, atau bertimbun. 
Dampak suatu usaha atau kegiatan dikatakan bersifat kumulatif bila pada awalnya dampak 
tersebut tidak tampak atau tidak dianggap penting, tetapi karena aktivitas tersebut bekerja 
berulang kali atau terus menerus, maka lama kelamaan dampaknya bersifat kumulatif. Dengan 
demikian dampak suatu usaha atau kegiatan tergolong penting bila:  
1. Dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus, sehingga pada kurun 

waktu tertentu tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang menerimanya;  
2. Beragam dampak lingkungan bertumpuk dalam suatu ruang tertentu, sehingga tidak dapat 

diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang menerimanya;  
3. Dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan menimbulkan efek yang saling 

memperkuat (sinergetik). 
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 23/2018 tentang Kriteria untuk Perubahan 
Usana dan / atau Kegiatan dan Prosedur untuk Perbaikan Izin Lingkungan 
 
Pasal 10 
(1) Berdasarkan pedoman untuk merevisi Izin Lingkungan dengan merevisi Keputusan 

Kelayakan Lingkungan atau merevisi Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a; Pasal 7 dan Pasal 8, pemegang Izin Lingkungan wajib 
menyiapkan: 
a. Dokumen AMDAL baru; 
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b. Adendum pada dokumen Andal dan RKL-RPL; atau 
c. Formulir UKL-UPL baru. 

(2) Dokumen AMDAL yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun 
berdasarkan daftar isi dalam pedoman pembuatan draft dokumen AMDAL yang tunduk 
pada peraturan untuk menyiapkan dokumen lingkungan yang berlaku. 

(3) Adendum dokumen ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri atas: 
a. Adendum ANDAL dan RKL-RPL tipe A: 
b. Adendum ANDAL dan RKL-RPL tipe B; dan 
c. Adendum ANDAL dan RKL-RPL tipe C. 

(4) Adendum dokumen Andal dan RKL-RPL tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
a harus terdiri atas: 
a. Pengantar; 
b. Deskripsi rencana Usaha dan / atau Kegiatan; 
c. Deskripsi sifat lingkungan; 
d. Evaluasi kegiatan yang ada dan pemilihan DPH (?) yang sejalan dengan revisi usaha 

dan / atau Kegiatan; 
e. Perkiraan dan evaluasi dampak terhadap lingkungan hidup; 
f. RKL - RPL 
g. Referensi; dan 
h. Lampiran 

(5) Adendum dokumen ANDAL dan RKL-RPL tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b harus terdiri atas: 
a. Pengantar; 
b. Deskripsi rencana usaha dan / atau kegiatan; 
c. Deskripsi sifat lingkungan; 
d. Evaluasi kegiatan yang ada dan identifikasi komponen lingkungan yang telah terkena 

dampak; 
e. RKL-RPL; 
f. Referensi; dan 
g. Lampiran. 

(6) Adendum dokumen ANDAL dan RKL-RPL tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c terdiri atas: 
a. Pengantar; 
b. Deskripsi rencana Usaha dan / atau Kegiatan; 
c. RKL - RPL; 
d. Referensi; dan 
e. Lampiran 

(7) UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari konten yang 
tercantum dalam pedoman untuk mempersiapkan UKL-UPL sesuai dengan peraturan 
untuk persiapan dokumen lingkungan. 

(8) Pedoman untuk pengembangan AMDAL baru, atau adendum ANDAL dan pengembangan 
RKL-RPL dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
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2.4 Elemen Kunci (4): 
Mengidentifikasikan 
dampak dan risiko 
fisik dan biologis 
 

UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 
 
Pasal 2  
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-
prinsip: 
h. ekoregion; 
i. keanekaragaman hayati; 
 
Pasal 23 
Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak signifikan yang mewajibkan AMDAL 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 yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau 

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. 
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26/2018 tentang Pedoman 
Persiapan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dalam Implementasi 
Online SingleSubmission 
 
Lampiran I Pedoman Pengelolaan untuk Kerangka Acuan (TOR) 
2. Pelingkupan 
Pelingkupan pada dasarnya memuat informasi tentang: ... 

g. Batas wilayah studi;... 
 
2) Batas ekologis, yaitu ruang untuk distribusi dampak lingkungan dari rencana bisnis dan / 
atau kegiatan yang akan dipelajari, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air dan 
udara), di mana proses alami yang terjadi di ruang tersebut diharapkan mengubah fundamental. 
Batas-batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data warna 
lingkungan awal dan analisis distribusi dampak. Penentuan batas ekologis harus 
mempertimbangkan setiap komponen lingkungan bio-geofisik-kimia yang terpengaruh (dari 
daftar dampak penting hipotetik). Untuk setiap dampak, batas distribusi dapat diplot pada peta 
sehingga batas ekologis memiliki beberapa garis batas, sesuai dengan jumlah dampak penting 
hipotetik. 

Setara Sebagian 
 
UU No. 32/2009 dan  
Peraturan KLHK No. 
26/2018 secara 
eksplisit mewajibkan 
agar  
AMDAL mencakup 
pengkajian dampak 
fisik dan biologis. 
Tidak ada persyaratan 
dalam undang-
undang atau 
peraturan untuk UKL-
UPL mengidentifikasi 
dampak dan risiko 
fisik dan biologis. 
Matriks UKL-UPL 
menyerahkannya 
pada kebijaksanaan 
pemrakarsa untuk 
membuat daftar 
dampak potensial. 
Namun demikian, 
Peraturan KLHK No. 
26/2018 menetapkan 
bahwa tinjauan UKL-
UPL harus 
menentukan apakah 
kegiatan yang 
diusulkan akan 
mengganggu 
lingkungan. 

PLN: 
 
Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi yang secara 
efektif akan 
mewajibkan seluruh 
divisi PL yang 
relevan untuk 
mematuhi hal 
berikut: 
Identifikasi dampak 
dan risiko fisik dan 
biologi dalam UKL-
UPL untuk semua 
proyek usulan PLN.  
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Lampiran II Pedoman untuk Menyiapkan Dokumen ANDAL 
B. Tujuan Dokumen ANDAL 
3. Penjelasan rinci tentang pengaturan lingkungan 
Penjelasan rinci tentang rona lingkungan hidup awal sebagaimana dimaksud, meliputi: 
a. komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah 

tanah, udara, kebisingan, getaran, bau dan sebagainya; 
b. komponen biologis, seperti vegetasi / flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies 

langka dan / atau endemik serta habitatnya, dll. 
 
6. hasil prakiraan dampak penting; 
b. Prakiraan dampak dilakukan secara hati-hati mengenai besarnya dampak penting dari aspek 
bio geofisik-kimia ... pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi dari 
usaha dan / atau kegiatan sesuai dengan jenis rencana usaha dan / atau kegiatan. Tidak 
semua jenis rencana usaha dan / atau kegiatan memiliki semua tahapan ini. 
d. Dalam melakukan studi ini, perlu memperhatikan dampak langsung dan / atau tidak langsung 
.... Dalam hubungan ini, perlu memperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai 
komponen lingkungan, termasuk yang berikut: ... 
2)  kegiatan menyebabkan dampak langsung yang signifikan pada komponen geofisika-kimia-

biologis; 
3) kegiatan menyebabkan dampak langsung yang signifikan pada komponen sosial, ekonomi, 

budaya dan kesehatan masyarakat, kemudian mengarah pada serangkaian dampak 
berturut-turut pada komponen geofisika-kimia dan biologis; 

4) kegiatan menyebabkan dampak penting yang langsung ke komponen geofisika-kimia-
biologis, kemudian mengarah pada serangkaian dampak berturut-turut pada komponen 
biologis, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat; 

5) dampak penting terjadi berantai antara komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan 
masyarakat dan geofisika-kimia dan biologi itu sendiri; 

 
Lampiran III 
Pedoman untuk Mengisi Formulir UKL-UPL 
B. Pemeriksaan Substabsi UKL-UPL 
11. Memeriksa substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL setidaknya 

harus mempertimbangkan: ... 
f. rencana usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan / atau mengganggu entitas 

ekologis yaitu: 
1) entitas kunci dan / atau spesies kunci; 
2) memiliki kepentingan ekologis; 
3) memiliki kepentingan ekonomi; dan / atau 
4) memiliki nilai ilmiah penting; 

g. usaha dan / atau aktivitas yang direncanakan tidak menyebabkan gangguan pada usaha dan 
/ atau aktivitas yang telah ada di sekitar lokasi yang direncanakan dari bisnis dan / atau 
aktivitas; dan 
h. di luar daya topang dan daya dukung lingkungan dari lokasi usaha dan / atau kegiatan yang 
direncanakan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan kapasitas lingkungan tersebut. 
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Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18/2015 tentang Area Bebas dan 
Area Bebas Minimum pada Transmisi Udara Tegangan Tinggi, Transmisi Udara Tegangan 
Ekstra Tinggi, dan Transmisi Udara Tegangan Tinggi Arus Langsung untuk Distribusi 
Daya sebagaimana diamandemen oleh Peraturan No. 2/2019 
 
Pasal 2 
(1) Area Bebas, Area Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor, dan Area Bebas Minimum 

Horisontal dari Menara / Tiang Sumbu Vertikal di SUTT, SUTET, dan SUTTAS merupakan 
batas wajib yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Penyedia Daya dan Pemegang Izin 
Operasi di: 
a. pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan SUTT, SUTET, dan SUTTAS untuk 

memenuhi keamanan kelistrikan; dan 
b. penentuan objek kompensasi di bawah area bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS 

(2) Area bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. bagian longitudinal dari area bebas SUTT, SUTET, dan SUTTAS; 
b. area bebas dari sudut pandang pada ketinggian (bird’s eye view) dari SUTT, SUTET, 

dan SUTTAS gratis; 
c. Area bebas dari menara 66 kV (enam puluh enam kilovolt) SUTT dan 150 kV (seratus 

lima puluh kilovolt); 
d. Area bebas dari baja atau tiang beton dari 66 kV (enam puluh enam kilovolt) SUTT 

dan 150 kV (seratus lima puluh kilovolt); 
e. Area bebas dari SUTET 275 kV (dua ratus tujuh puluh lima kilovolt) dan sirkuit ganda 

500 kV (lima ratus kilovolt); 
f. Area bebas dari sirkuit tunggal SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt); 
g. Area bebas dari 4 (empat) sirkuit vertikal SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt); 
h. Area bebas 4 (empat) sirkuit horisontal SUTET 500 kV (lima ratus kilovolt); dan 
i. Area bebas SUTTAS 250 kV (dua ratus lima puluh kilovolt) dan 500 kV (lima ratus 

kilovolt), sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(3) Area bebas vertikal minimum dari Konduktor dan area bebas horisontal minimum dari 
Sumbu Vertikal Menara / Tiang SUTT, SUTET, dan SUTTAS sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) meliputi: 
a. Area bebas vertikal minimum dari Konduktor SUTT, SUTET, dan SUTTAS; dan 
b. Area bebas horisontal minimum dari Menara / Sumbu Vertikal SUTT, SUTET, dan 

SUTTAS, sebagaimana dirinci dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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2.5 Elemen Kunci (5): 
Mengidentifikasi 
dampak sosial 
ekonomi (termasuk 
dampak pada 
penghidupan melalui 
media lingkungan, 
kesehatan dan 
keselamatan, 
kelompok rentan8, 
dan isu-isu gender). 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26/2018 tentang Pedoman 
Persiapan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dalam Implementasi 
Online SingleSubmission 
 
Lampiran I Pedoman Pengelolaan untuk Kerangka Acuan (TOR) 
2. Pelingkupan 
Pelingkupan pada dasarnya memuat informasi tentang: ... 
g.Batas wilayah studi;. 
 

3) Batas sosial, yaitu ruang di sekitar rencana usaha dan / atau kegiatan yang merupakan 
tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma-norma dan nilai-
nilai tertentu yang mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuai dengan proses dan 
dinamika sosial dari suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami 
perubahan mendasar karena rencana usaha dan / atau kegiatan. Batasan ini pada dasarnya 
adalah ruang di mana orang-orang yang terpengaruh oleh lingkungan seperti limbah, emisi 
atau kerusakan lingkungan, hidup atau melakukan kegiatan. Batas-batas sosial akan 
memengaruhi identifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang terkena dampak kesehatan 
sosial-ekonomi-masyarakat dan penentuan masyarakat yang perlu dikonsultasikan (pada 
tahap selanjutnya dari keterlibatan masyarakat) 
 

Lampiran II Pedoman untuk Menyiapkan Dokumen ANDAL 
B. Tujuan Dokumen Andal 
3. Deskripsi terperinci tentang pengaturan lingkungan 
Penjelasan rinci tentang rona lingkungan awal sebagaimana dimaksud, meliputi: ... 
c. komponen sosial-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, demografi, 
pola penggunaan lahan, mata pencaharian, budaya lokal, hubungan sosial dan masyarakat 
yang rentan ... dan seterusnya; 
 
6. Hasil prakiraan dampak penting 
b. Prakiraan dampak dilakukan dengan hati-hati mengenai besarnya dampak penting dari aspek 
... sosial, ekonomi, budaya, ... dan kesehatan masyarakat pada tahap pra-konstruksi, 
konstruksi, operasional, dan pasca operasi dari usaha dan / atau kegiatan sesuai dengan jenis 

Setara Sebagian 
 
Peraturan KLHK No. 
26/2018 
mensyaratkan 
penilaian komponen 
sosial-ekonomi-
budaya dan masalah 
kesehatan 
masyarakat secara 
umum tetapi tidak ada 
persyaratan khusus 
untuk mengidentifikasi 
Penduduk Asli dan 
kelompok rentan 
lainnya. 
Tidak ada persyaratan 
dalam undang-
undang atau 
peraturan bagi UKL-
UPL untuk 
mengidentifikasi 
dampak dan risiko 
sosial ekonomi. 
Matriks UKL-UPL 
menyerahkannya 
pada kebijaksanaan 
pemrakarsa untuk 
membuat daftar 
dampak potensial. 
Namun demikian, 
Peraturan KLHK No. 
26/2018 menetapkan 
bahwa tinjauan UKL-
UPL harus 
menentukan apakah 
kegiatan yang 
diusulkan akan 
mengganggu nilai 
sosial. 

PLN: 
 
Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi yang akan 
mewajibkan seluruh 
divisi PLN yang 
relevan untuk 
mematuhi 
persyaratan berikut 
ini: Mendefinisikan 
‘kelompok rentan’ 
sebagai kelompok 
yang miskin,  
penyandang cacat, 
tak memiliki tanah, 
lanjut usia, 
perempuan dan 
anak-anak;  
 
dan, 
 
Memastikan bahwa 
dampak sosial 
ekonomi pada 
kelompok rentan 
diidentifikasi 
sebagai bagian dari 
proses pengkajian  
lingkungan hidup 
untuk setiap proses 
PLN yang diusulkan.   

. 

 
8 SPS mendefinisikan “kelompok rentan”, dalam konteks Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela, untuk memasukkan “terutama mereka yang berada di bawah 

garis kemiskinan, yang tidak memiliki tanah, orang lanjut usia, wanita dan anak-anak, masyarakat adat, dan mereka yang tidak memiliki hak hukum atas tanah.” 
SPS Tabel 2 , Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela, Prinsip Kebijakan 2. 
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rencana usaha dan / atau kegiatan. Tidak semua jenis rencana usaha dan / atau kegiatan 
memiliki semua tahapan ini. 

d. Dalam melakukan studi-studi ini, perlu memperhatikan dampak langsung dan / atau tidak 
langsung ... Dalam hubungan ini, perlu memperhatikan mekanisme aliran dampak pada 
berbagai komponen lingkungan, termasuk yang berikut: 
1) kegiatan menyebabkan dampak langsung penting pada komponen sosial, ekonomi, budaya 
dan kesehatan masyarakat; ... 
3) kegiatan menyebabkan dampak langsung yang signifikan pada komponen sosial, ekonomi, 
budaya dan kesehatan masyarakat, kemudian mengarah pada serangkaian dampak berturut-
turut pada komponen geofisika-kimia dan biologi; ... 
5) dampak penting terjadi secara berantai antara komponen sosial, ekonomi, budaya dan 
kesehatan masyarakat dan komponen geofisika-kimia serta biologi itu sendiri; ... 
 
Lampiran III 
Pedoman untuk Mengisi Formulir UKL-UPL 
B. Pemeriksaan Substansi UKL-UPL 
11. Memeriksa substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL harus 
setidaknya pertimbangkan: ... 
e. rencana usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan 
masyarakat (pandangan emik); ... 
 
Keputusan Kepala Bapedal No. 299/1996 tentang Pedoman Teknis Penilaian Aspek Sosial 
dalam Persiapan AMDAL 
Artikel 1 
Aspek sosial dari AMDAL adalah sebuah tinjauan tentang komponen demografi, ekonomi, dan 
budaya dan merupakan bagian integral dari komponen-komponen lain dalam persiapan 
AMDAL. 
 

Lampiran I 

B. Tujuan 
Bimbingan teknis adalah pedoman yang disusun dengan tujuan: 
4. Memahami dan melakukan studi tentang aspek sosial dalam persiapan AMDAL. 
5. Memahami relevansi aspek-aspek biogeofisika dan sosial dalam AMDAL. 
6. Membantu memfasilitasi proses penyusunan aspek sosial dalam studi AMDAL. 
C. Ruang Lingkup 
1. Komponen sosial yang ditinjau meliputi: 
1.1. Demografi/Penduduk 
1.2. Ekonomi, dan 
1.3. Budaya. 
2. Tinjauan aspek sosial dilakukan untuk setiap dokumen: 
2.1. Kerangka Acuan (KA) ANDAL 
2.2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) 
2.3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 

 
Keputusan Bapedal 
No. 299/11/1996 
mewajibkan profil 
sosial dan ekonomi 
dari masyarakat yang 
terdampak dalam 
tahap awal kajian 
AMDAL dan 
Keputusan Bapedal 
No. 124/1997  
mewajibkan kajian 
dampak kesehatan 
masyarakat.  
 
Instruksi Presiden  
No. 9/2000 dan 
Peraturan KLHK  
No. 31/2017 
mensyaratkan 
pengarusutamaan 
gender dalam 
pembangunan secara 
umum dan dalam 
lingkungan dan 
sektor kehutanan. 
 
UU No. 39/1999 
menyatakan bahwa 
kelompok rentan 
mencakup anak-anak, 
orang miskin, dan 
penyandang cacat, 
tetapi tidak termasuk 
wanita, penduduk asli 
dan masyarakat adat, 
dan orang yang tidak 
punya tanah. 
 
Pada tingkat KLHS, 
Peraturan Pemerintah 
No. 46/2016 
mewajibkan 
pengidentifikasian 
orang miskin dan 



58 Lampiran 

 

 

2.4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 
 
Lampiran II 
 
2.2. Evaluasi Dampak Potensial  
Evaluasi dampak potensial bertujuan untuk menyaring dan mendefinisikan komponen dampak 
potensial dari aspek sosial yang relevan yang akan diperiksa. Dalam menentukan dampak 
sosial potensial dapat digunakan pertanyaan-pertanyaan berikut: 
a. Akankah rencana bisnis atau kegiatan membawa perubahan mendasar dalam struktur 

kependudukan (kepadatan penduduk dan komposisi), dan proses pertambahan penduduk 
(pertumbuhan penduduk dan mobilitas)? 

b. Akankah rencana usaha atau kegiatan membawa perubahan mendasar pada pola 
kepemilikan dan pengendalian sumber daya alam, pola mata pencaharian penduduk, atau 
pendapatan / pengeluaran rumah tangga? 

c. Akankah rencana usaha atau kegiatan akan membawa perubahan mendasar pada norma 
dan nilai masyarakat setempat, institusi sosial yang terkait dengan kekeluargaan (kohesi 
sosial), kegiatan ekonomi dan hak properti? 

Daftar potensi dampak potensial, turunan dari 2.2 kemudian dievaluasi untuk mengetahui 
dampak sosial yang penting. 
 
Tabel I: Daftar Komponen, Subkomponen, dan Parameter Sosial 
Media lingkungan hidup, masyarakat akan terpapar, dan kondisi sumber daya kesehatan dan 
kesehatan masyarakat 

Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional 
Menimbang:  
Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke 
dalam seluruh proses pembangunan nasional; bahwa pengarusutamaan gender ke dalam 
seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan 
fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah; 
 
PERTAMA  
Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional 
yang berperspektif gender sesuai dengan bidangtugas dan fungsi, serta kewenangan masing-
masing.  
 
KEDUA  
Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan 
dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. 

komunitas mereka, 
dan ancaman 
terhadap penduduk 
asli dan masyarakat 
adat. 
 
Tetapi pada tingkat 
proyek, CSS PLN 
tidak secara eksplisit 
mewajibkan 
pengidentifikasian 
kelompok rentan dan 
mengkaji dampak 
potensial pada 
mereka.   
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 31/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Sektor Lingkungan dan Kehutanan 
Sementara... 
(b)  Bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diwujudkan pada setiap unit kerja di 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
 
Pasal 1 
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk Sektor Lingkungan dan 
Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran, adalah bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
 
Pasal 2 
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender harus menjadi rujukan dalam 
Pengarusutamaan Gender di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. 
 
Lampiran 
Tentang: Pedoman Pengelolaan Gender untuk Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
I. Pendahuluan 
II. Masalah Jender dalam Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
III. Pengarusutamaan Gender 
IV. Integrasi Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran 
V. Pemantauan dan Evaluasi 
 
UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Pasal 5 
(3) Setiap anggota kelompok masyarakat rentan seperti anak-anak, orang miskin, penyandang 
cacat, berhak memperoleh perlindungan yang lebih besar atas hak azasi manusia mereka. 
 
Peraturan Pemerintah No. 46/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengkajian 
Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] 
Pasal 9 
(2) Hasil identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) harus memuat daftar yang setidaknya berkaitan dengan: 
h. Tingkat dan status penduduk msikin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta 

terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat. 
i. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat dan / atau  
j. Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara traditional yang 

dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. 
 

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH):  
Pasal 1  
1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 
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3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek 
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin 
keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 
generasi masa kini dan generasi masa depan. 
 
Pasal 2 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: 
g. Keadilan 
 
Penjelasan Pasal 2 huruf g 
Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas 
generasi, maupun lintas gender. 

2.6 Elemen Kunci (6): 
Identifikasi dampak 
pada sumber daya 
budaya fisik. 

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
 
Pasal 23 
(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan 
AMDAL terdiri atas: 
e. proses dan kegiatan yang hasilnya mempengaruhi perlindungan cagar budaya; 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26/2018 tentang Pedoman 
Persiapan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dalam Implementasi 
Online SingleSubmission 
Lampiran II Pedoman untuk Menyiapkan Dokumen ANDAL 
B. Tujuan Dokumen Andal 
3. Deskripsi terperinci tentang pengaturan lingkungan 
Penjelasan rinci tentang rona lingkungan awal sebagaimana dimaksud, meliputi: ... 
c. komponen sosial-ekonomi-budaya, seperti situs arkeologi, situs budaya dan seterusnya; 
 
6. Hasil prakiraan dampak penting 
b. Prakiraan dampak dilakukan dengan hati-hati mengenai besarnya dampak penting dari aspek 
... budaya, ... pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasional, dan pasca operasi dari usaha 
dan / atau kegiatan sesuai dengan jenis rencana usaha dan / atau kegiatan. Tidak semua jenis 
rencana usaha dan / atau kegiatan memiliki semua tahapan ini. 

d. Dalam melakukan studi-studi ini, perlu memperhatikan dampak langsung dan / atau tidak 
langsung ... Dalam hubungan ini, perlu memperhatikan mekanisme aliran dampak pada 
berbagai komponen lingkungan, termasuk yang berikut: 
1) kegiatan menyebabkan dampak langsung penting pada komponen Qbudaya; ... 
3) kegiatan menyebabkan dampak langsung yang signifikan pada komponen Q budaya, 
kemudian mengarah pada serangkaian dampak berturut-turut pada komponen geofisik-kimia 
dan biologi; ... 
5) dampak penting terjadi secara berantai antara komponen Qbudaya dan komponen geofisika-
kimia serta biologi itu sendiri; ... 

Setara sebagian 
 
UU No. 32/2009 
secara eksplisit 
mewajibkan AMDAL 
memasukkan kajian 
dampak pada sumber 
daya budaya fisik. 
Peraturan KLHK no. 
26/2018 mewajibkan 
penggambaran situs-
situs arkeologi dan 
budaya dan kajian 
dampak budaya tetapi 
tidak mengenai 
dampak pada sumber 
daya budaya fisik. 
Tidak ada persyaratan 
dalam undang-
undang dan 
peraturan, untuk UKL-
UPL melakukan 
identifikasi dampak 
pada sumber daya 
budaya fisik. 

PLN: 
 
Mengadopsi 
keputusan yang 
khusus instansi 
yang secara efektif 
akan mewajibkan 
semua divisi PLN 
yang relevan untuk 
mematuhi hal-hal 
berikut: 
 
Mengidentifikasi 
dampak pada 
sumber daya 
budaya fisik untuk 
setiap proyek PLN 
yang diusulkan. 
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2.7 Elemen Kunci (7): 
Mengkaji potensi 
dampak lintas batas  
 

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  
 
Pasal 63  
(1) Dalam melindungi dan mengelola lingkungan, pemerintah ditugaskan dan diberi wewenang 
untuk: 
m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan perlindungan dan / atau kerusakan lingkungan 
hidup antar batas negara 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26/2018 tentang Pedoman 
Persiapan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dalam Implementasi 
Online SingleSubmission 
Lampiran II Pedoman untuk Menyiapkan Dokumen ANDAL 
B. Tujuan Dokumen Andal 
 
7. Hasil evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan; 
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan  dalam suatu evaluasi holistik terhadap dampak 
lingkungan, adalah: 
b. Berdasarkan hasil tinjauan inter-relasi dan interaksi dari Dampak Penting Hipotetik (DPH), 
informasi dapat diperoleh sebagai berikut: 
 

• Kawasan yang perlu mendapat perhatian khusus (area of concern), bersama daerah 
mereka (serta cakupannya (lokal, regional, nasional, bahkan internasional lintas batas 
nasional), sebagai contoh: Q  

Setara Sebagian 
 
Tidak ada persyaratan  
dalam undang-
undang atau 
peraturan untuk UKL-
UPL mengidentifikasi 
dampak lintas batas 
potensial. 

PLN: 
 
Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi yang akan 
secara efektif 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang 
relevan untuk 
mematuhi hal-hal 
berikut ini: 
 
Mengkaji dampak 
lintas batas yang 
potensial, untuk 
setiap proyek PLN 
yang diusulkan. 

2.8 Kunci Elemen (8): 
Mengkaji potensi 
dampak global 
termasuk perubahan 
iklim 
 

Tidak ada ketentuan hukum yang sesuai, yang mensyaratkan penilaian dampak global 
potensial, termasuk perubahan iklim, di dalam AMDAL atau UKL-UPL 

Tidak Setara  
 
UU No. 32/2009 
menetapkan secara 
umum 
bahwa pemerintah 
bertanggung jawab 
untuk 
mengantisipasi isu 
lingkungan hidup 
yang bersifat global 
termasuk perubahan 
iklim, tetapi dalam 
ketentuan yang 
mengatur AMDAL, 
tidak ada rujukan  
kepada dampak 
global atau perubahan 
iklim. 
 
Peraturan KLHK No. 

PLN: 
 
Mengadopsi 
keputusan spesifik-
instansi yang akan 
secara efektif 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang 
relevan untuk 
mematuhi hal-hal 
berikut ini: 
 
Memastikan agar 
dampak global 
potensial termasuk 
perubahan iklim, 
diidentifikasi dan 
dikaji sebagai 
bagian dari proses 
kajian lingkungan 
hidup. 
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26/2018 merujuk pada 
dampak lintas batas 
internasional 
(Elemen Kunci 
2.7) sebagai deskripsi 
yang disyaratkan 
dalam evaluasi secara 
holistik terhadap 
dampak lingkungan 
hidup tetapi tidak 
mewajibkan kajian 
dampak global 
potensial atau 
perubahan iklim.  

2.9 Elemen Kunci (9): 
Menggunakan 
pengkajian 
lingkungan strategis 
bila perlu 
 

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
 
Pasal 1. 
10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian 
analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip 
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu 
wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 
 
Pasal 15. 
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip 
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu 
wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.  
 
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHSQ. dalam merumuskan atau 
mengevaluasi ... 
b. kebijakan, rencana, dan / atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko 
lingkungan. 
 
Pasal 17  
(1) Hasil KLHS Q harus menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan / atau  program 

pembangunan dalam suatu wilayah. 
(2) Apabila hasil KLHS Q menyatakan kebijakan, rencana, dan / atau program melampaui  

daya dukung dan daya tampung lingkungan:  
a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan wajib diperbaiki sesuai dengan 

rekomendasi KLHS; dan  
b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup tidak diijinkan lagi. 
 
Peraturan pemerintah No. 46/2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis (KLHS) 
Pasal 6 

Setara penuh Tidak diperlukan 
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Pembuatan dan pelaksanaan KHLS dilakukan melalui mekanisme: 
a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi 

lingkungan hidup 
b. Perumusan alternatif perbaikan kebijakan, rencana dan/atau program; dan 
c. Penyusunan rekomendasi untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau 

program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 
 

3.0 Prinsip Kebijakan 3:  Memeriksa alternatif-alternatif untuk lokasi, rancangan, teknologi dan komponen proyek; dan potensi dampak lingkungan dan dampak sosial; dan 
mendokumentasikan latar belakang pemikiran untuk memilih alternatif  yang diusulkan. Juga mempertimbangkan alternatif tanpa proyek 

3.1 Elemen Kunci (1): 
Menelaah alternatif-
alternatif bagi lokasi, 
rancangan, teknologi 
dan komponen 
proyek dan potensi 
dampak lingkungan 
dan sosial yang 
diakibatkannya, 
pemilihan dokumen. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26/2018 tentang Pedoman 
Persiapan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dalam Implementasi 
Online Single Submission  
Pasal 20 
(2) Penyusunan ANDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kompilasi: ... 
b. deskripsi rencana usaha dan / atau kegiatan beserta alternatifnya; ... 
 
Lampiran II Pedoman untuk Menyiapkan Dokumen ANDAL 
B. Tujuan Dokumen Andal 
2. Deskripsi rencana usaha dan / atau kegiatan beserta alternatifnya 
2) Usaha dan / atau kegiatan yang berada di sekitar lokasi bisnis dan / atau kegiatan yang 
diusulkan bersama dengan dampak lingkungannya .... Bila terdapat beberapa lokasi alternatif, 
maka deskripsi rona lingkungan harus dilakukan untuk setiap lokasi alternatif. Definisi rona 
lingkungan awal dapat disajikan dalam bentuk data dan informasi tata ruang. 
3. Deskripsi rinci tentang pengaturan lingkungan 
2) ... Garis dasar terperinci dan mendalam dari lingkungan hidup awal, pada dasarnya 
menguraikan: 
● jika ada beberapa lokasi alternatif, maka uraian terperinci tentang rona lingkungan awal 
dilakukan untuk setiap lokasi alternatif. 
 
6. hasil perkiraan dampak penting; 
Dalam menggambarkan perkiraan dampak penting ini, perlu diperhatikan juga hal-hal berikut: ... 
e. Dalam hal rencana usaha dan / atau kegiatan masih dalam tahap memilih komponen 
alternatif dari rencana usaha dan / atau kegiatan (misalnya: lokasi alternatif, penggunaan 
peralatan produksi, kapasitas, spesifikasi teknis, fasilitas usaha dan / atau kegiatan, tata letak 
bangunan, waktu dan durasi operasional, dan / atau bentuk alternatif lainnya), studi dilakukan 
untuk setiap alternatif. 
 
7. hasil evaluasi holistik terhadap dampak lingkungan; 
Dalam hal studi, ANDAL menyiapkan beberapa komponen alternatif dari rencana usaha dan / 
atau kegiatan (misalnya: lokasi alternatif, penggunaan peralatan produksi, kapasitas, spesifikasi 
teknis, fasilitas usaha dan / atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasional), 
maka di bagian ini, yang melakukan kompilasi dokumen AMDAL telah mampu menggambarkan 
dan memberikan rekomendasi tentang opsi alternatif terbaik dan dasar pertimbangan untuk 
memilih alternatif terbaik .... 
 

Setara Sebagian 
 
Peraturan KLHK No. 
26/2018 mewajibkan 
penilaian 
lokasi alternatif 
dalam AMDAL tetapi 
tidak ada 
persyaratan untuk 
mengidentifikasi dan 
menilai 
alternatif rancangan 
proyek atau teknologi 
yang akan digunakan 
proyek tersebut. 
Peraturan itu tidak 
mensyaratkan kajian 
alternatif apa pun 
untuk UKL-UPL. 
 
Peraturan KLHK No. 
25/2018 menetapkan 
bahwa pada tahap 
penyaringan untuk 
UKL-UPL, otoritas 
pemerintah daerah  
harus menentukan 
apakah tersedia  
teknologi untuk 
mengurangi 
sgeala dampak 
potensial. 
 

PLN 
 
Mengadopsi 
keputusan khusus 
instansi yang secara 
efektif akan 
mewajibkan semua 
divisi PLN yang 
relevan untuk 
mematuhi hal-hal 
berikut: 
 
Melakukan analisis 
alternatif, termasuk 
analisis untuk 
alternatif  
lokasi, desain, 
teknologi, dan 
komponen proyek, 
dan 
potensi dampak  
lingkungan dan  
dampak sosial, dan 
alternatif tanpa 
proyek. 
Mendokumentasikan 
alasan untuk 
memilih 
alternatif tertentu 
yang diusulkan, 
untuk setiap usulan 
proyek PLN. 
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 25/2018 tentang Pedoman untuk 
Menentukan Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang Memerlukan Upaya Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan Hidup dan Pernyataan Komitmen Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup 
Pasal 7 
(1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan tahapan sebagai 
berikut: ... 
b) Memastikan tersedianya teknologi untuk mengurangi dampak potensial dari rencana usaha 
dan / atau kegiatan berbagai sektor; ... 

3.2 Elemen Kunci (2): 
mempertimbangkan 
untuk memilih 
alternatif tidak 
dilakukannya 
proyek. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26/2018 tentang Pedoman 
Persiapan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dalam Implementasi 
Online Single Submission  
Lampiran II Pedoman untuk Menyiapkan Dokumen ANDAL 
B. Tujuan Dokumen Andal 
6. Hasil prakiraan dampak penting 
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mempersiapkan prakiraan dampak penting 
adalah: ... 
Perbedaan besarnya dampak penting tanpa proyek dan dengan proyek dalam batas waktu 
tertentu dihitung secara ilmiah .... 
Dalam menggambarkan prakiraan dampak penting ini, harus juga memperhatikan hal-hal 
berikut: ... 
c. Studi dilakukan dengan menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan yang 
diperkirakan dengan eksistensi usaha dan / atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan yang 
diperkirakan tanpa eksistensi bisnis dan / atau kegiatan dalam batas waktu yang ditentukan, 
menggunakan metode estimasi dampak.  
 

Setara Sebagian 
 
Peraturan KLHK No. 
26/2018 menetapkan 
bahwa alternatif tanpa 
proyek perlu 
dipertimbangkan 
dalam AMDAL. Tidak 
ada persyaratan untuk 
semua jenis penilaian 
alternatif untuk UKL-
UPL. 

PLN 
 
Lihat Prinsip 
Kebijakan 3, Elemen 
Kunci 1. 

. 

     

4.0 Prinsip Kebijakan 4:  Menghindari, dan apabila menghindari tidak memungkinkan, meminimalkan, meredam, dan/atau menyeimbangkan dampak-dampak merugikan dan 
meningkatkan dampak positif melalui perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Menyusun satu rencana pengelolaan lingkungan (environmental management plan/EMP) 
yang mencakup usulan-usulan langkah-langkah mitigasi, pemantauan lingkungan dan persyaratan pelaporan, penyelenggaraan kelembagaan atau organisasional terkait, 
pengembangan kapasitas dan pelatihan, jadwal pelaksanaan, perkiraan biaya, dan indikator-indikator kinerja. Pertimbangan-pertimbangan kunci untuk menyusun EMP 
mencakup mitigasi potensi dampak-dampak yang merugikan hingga sampai pada tingkat dimana tidak ada dampak yang signifikan pada pihak ketiga dan 
diberlakukannya prinsip bahwa yang melakukan pencemaran harus bertanggung jawab (polluter pays principle) 

4.1 Elemen Kunci (1): 
Menghindari, dan 
apabila menghindari 
tidak 
memungkinkan, 
meminimalkan, 
meredam, dan/atau 
menyeimbangkan 
dampak-dampak 
merugikan dan 
meningkatkan 

UU No. 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pasal 13  
(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam 

rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.  
(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. pencegahan;  
b. penanggulangan; dan  
c. pemulihan 

 (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

Setara Parsial 
Tidak ada persyaratan 
bagi UKL-UPL untuk 
persiapan menghindari, 
meminimalkan, 
mengurangi, dan / atau 
mengimbangi dampak 
negatif dan meningkatkan 
dampak positifK 
 

PLN 
Adopsi suatu keputusan 
spesifik instansiyang 
secara efektif 
mensyaratkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi berikut 
ini: 
Pastikan bahwa setiap 
proyek PLN yang 
diusulkan menghindari, 
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dampak positif 
melaluiperencanaan 
dan pengelolaan 
lingkungan 
 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan 
tanggung jawab masing-masing 

 
Pasal 43  
(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi: 

a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;  
b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang 

mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;  
c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan 
d. internalisasi biaya lingkungan hidup.  
 

(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 
(2) huruf b meliputi:  

a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;  
b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan 

hidup; dan  
c. dana amanah/bantuan untuk konservasi 

 
Pasal 53. 
 (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 

wajib melakukan mitigasipencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  
(2) Mitagasipencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan:  
a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup kepada masyarakat;  
b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 
 c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau  
d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mitigasipencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
 
Pasal 54.  
1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib 
melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.  
(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan tahapan:  

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;  
b. remediasi;  
c. rehabilitasi;  
d. restorasi; dan/atau  
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

dan ketika 
penghindaran tidak 
dimungkinkan, 
meminimalkan, 
memitigasi, dan / atau 
mengimbangi dampak 
buruk dan 
meningkatkan dampak 
positif melalui 
perencanaan dan 
pengelolaan lingkungan 
hidup 
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Permen LHK No.26/2018, tentang Pedoman Penyusunan Peninjauan dan Pemeriksaan 
Dokumen Lingkungan Hidup  dalam Implementasi Pengajuan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE/OSS) 
 
Lampiran II Pedoman untuk Menyiapkan Dokumen Andal 
B.Tujuan dari Dokumen Andal 
7. hasil evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan; 
f. Hasil evaluasi holistik dari semua dampak penting sebagai unit yang saling terkait dan 
saling mempengaruhi sehingga keseimbangan dampak positif penting dengan dampak 
negatif diketahui. 
 
Pedoman untuk Dokumen RKL-RPL 
A. Penjelasan Umum 
3. Lingkup rencana pengelolaan lingkunganhidup 
RKL berisi upaya untuk mencegah, mengendalikan dan mengatasi dampak lingkungan 
yang signifikan dan dampak lingkungan negatif lainnya dan meningkatkan dampak positif 
yang muncul sebagai akibat dari rencana bisnis dan / atau kegiatan. Dalam hal ini, upaya 
untuk mengelola lingkungan meliputi kelompok kegiatan berikut ini: 
a. Manajemen lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak 

negatif lingkungan hidup; 
b. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengatasi, meminimalkan, atau 

mengendalikan dampak negatif yang timbul ketika bisnis dan / atau kegiatan; 
c. Pengelolaan lingkungan yang memiliki dampak positif sehingga dapat memberikan 

manfaat lebih besar baik bagi pemrakarsa maupun pihak lain, terutama masyarakat 
yang telah menikmati dampak positif tersebut. 

2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pada bagian ini, penyusun penyusun dokumen AMDAL menjelaskan bentuk-bentuk 
pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan pada dampak yang timbul untuk 
menghindari, mencegah, meminimalkan dan / atau mengendalikan dampak negatif dan 
meningkatkan dampak positif.. 
Lampiran III Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL: 

Lampiran III Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL 

B.  Pemeriksaan Substansi UKL-UPL 
11. Memeriksa substansi untuk menentukan persetujuan atau tidaknya suatu UKL-UPL 
setidaknya harus mempertibangkanQ. 
d. kemampuan pemerakarsa yang bertanggung jawab untuk menangani dampak negatif 
yang timbul dari bisnis dan/atau kegiatan yang direncanakanQ 

4.2  Elemen Kunci (2): 
Menyusun satu 
rencana pengelolaan 
lingkungan yang 
mencakup usulan-

UU No. 32 tahun2009, tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 
 
Pasal 2.  
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas  
h. pencemar membayar 

Setara Parsial 
 
Tidak ada persyaratan 
bagi UKL-UPL untuk 
menyiapikan langkah-

PLN 
 
 
Adopsi suatu keputusan 
spesifik instansi yang 
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usulan langkah-
langkah mitigasi 
potensi dampak-
dampak yang 
merugikan hingga 
sampai pada tingkat 
dimana tidak ada 
dampak yang 
signifikan pada pihak 
ketiga dan 
diberlakukannya 
prinsip bahwa yang 
melakukan 
pencemaran harus 
bertanggung jawab  
 

Pasal 25 
Dokumen AMDAL memuat 
f.  rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
 
Pasal 43 
(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 
(2) huruf b meliputi:  
a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;  
b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan 
hidup;  
 
Penjelasan 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah 
upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan 
pembangunan dan kegiatan ekonomi. 
 
Pasal 54  
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib 
melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.  
(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan tahapan:  
a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;  
b. remediasi; 
 c. rehabilitasi; 
 d. restorasi; dan/atau 
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
Pasal 55 
(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib 
menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. 
(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat 
menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan 
menggunakan dana penjaminan. 
 
Pasal 82 
(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 yang dilakukannya. 
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga 
untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan. 

langkah mitigasi yang 
mengurangi potensi 
dampak buruk pada 
tingkat tidak ada kerugian 
yang signifikan bagi pihak 
ketiga, atau untuk 
menerapkan prinsip 
pencemar membayar. 
 
 
 
 

secara efektif 
mensyaratkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut: 
 
Mensyaratkan bahwa 
setiap EMP / RKL-RPL 
dan UKL-UPL secara 
eksplisit memasukkan 
langkah-langkah usulan 
mitigasi yang 
mengurangi potensi 
dampak buruk pada 
tingkat tidak ada 
kerugian yang signifikan 
bagi pihak ketiga, dan 
menerapkan prinsip 
pencemar membayar  
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Pasal 87 
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang melakukan perbuatan 
melanggar hukum berupa pencemarandan/atau perusakan lingkungan hidupyang 
menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajibmembayar ganti rugi 
dan/atau melakukantindakan tertentu. 
 
Pasal 88 
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, 
menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman 
serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi 
tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. 
 
Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan 26 tahun 2018tentang Pedoman 
Penyusunan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup  dalam 
Implementasi Pengajuan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
(PBTSE/OSS) 
Pasal 21 
(1) Badan Usaha menyiapkan RKL-RPL (Rencana PengelolaanLingkungan Hidup dan 
Pemantauan Lingkungan Hidup) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d 
berdasarkan Formulir KA yang disetujui seperti dimaksud dalam Pasal 19 dan Andal yang 
dimaksud dalam Pasal 20. 
 
(2) Persiapan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
menyusun: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 berbahaya dan beracun, 
pengolahan dan pembuangan air limbah, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, 
pengendalian polusi udara 
e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum 
dalam RKL-RPL;  
f. daftar pustaka; dan lampiran 
 
(3) Penyusunan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
pedoman persiapan RKL-RPL yang tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
Lampiran II 
Pedoman untuk Dokumen RKL-RPL 
 
A. Penjelasana umum 
1. Definisi 
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RKL-RPL harus memuat upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen 
lingkungan hidup yang terkena dampak keseluruhan, tidak hanya dampak yang 
disimpulkan sebagai dampak penting dari hasil proses evaluasi holistik di Andal 
 
B. Tujuan Dokumen Andal 
7. hasilevalusasi holistik dampak lingkungan hidup:. 
. 
d. Arahan manajemen dilakukan pada semua komponen kegiatan yang memiliki dampak, 
baik komponen kegiatan, yang memberikan dampak turunan paling besar (dampak 
strategis) dan komponen kegiatan yang tidak memiliki banyak efek turunan. Arahan 
pemantauan dilakukan pada komponen lingkungan hidup yang relevan untuk digunakan 
sebagai indikator mengevaluasi kepatuhan (tren) dan tingkat tren dan tingkat kritis 
manajemen lingkungan 
 
Pedoman untuk Dokumen RKL-RPL 
A. Penjelasan Umum 
1. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan 
RKL berisi upaya untuk mencegah, mengendalikan dan mengatasi dampak 
lingkunganhidup  yang signifikan dan dampak lingkungan hidup negatif lainnya dan 
meningkatkan dampak positif yang muncul sebagai akibat dari rencana bisnis dan / atau 
kegiatan. Dalam hal ini upaya untuk mengelola lingkungan meliputi kelompok kegiatan 
yang berikut ini: 
a. Manajemen lingkungan hidup yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah 

dampak negatif lingkungan hidup; 
b. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk mengatasi, meminimalkan, atau 

mengendalikan dampak negatif yang timbul oleh bisnis dan / atau kegiatan; 
 
Lampiran III Pedoman untuk Mengisi Formulir UKL-UPL 
B. .  Pemeriksaan Substansi UKL-UPL 
11. Memeriksa substansi untuk menentukan persetujuan atau tidaknya suatu UKL-UPL 
setidaknya harus mempertibangkan Pemeriksaan Substansi UKL-UPL:.. 

d. kemampuan pemerakarsa yang bertanggung jawab untuk menangani dampak negatif 
yang timbul dari bisnis dan/atau kegiatan yang direncanakanQ 

Keputusan Direksi PLN No. 59 / 2009: diamendemen dengan Keputusan No. 200 / 
2009 tentang Sistem Evaluasi Tingkat Kinerja PLN 
 
............ Kinerja lingkungan telah dimasukkan sebagai unsur kinerja unit, yang terdiri dari: 
(i) Studi dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; (ii) Pelaksanaan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; (iii) Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan Hidup; dan (iv) Review / 
Revisi Dokumen Lingkungan Hidup. 
 

4.3 Elemen Kunci (3):  UU No. 32 tahun 2009, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 
 

Setara penuh Tidak diperlukan  
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Mencakupkan 
persyaratan 
pemantauan dan 
pelaporan 
lingkungan dalam 
rencana pengelolaan 
lingkungan (RKL). 

Pasal 25 
Dokumen AMDAL memuat 
f.  rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
 
Pasal 48 
Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan 
audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup 
 
Pasal 49  
(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada: a. usaha dan/atau kegiatan 
tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau  
b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. 
 
(3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi 
dilakukan secara berkala. 

 
Pasal 50  
(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau 
menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas 
beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.  
(2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup. 
 
Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan 26tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup  dalam 
Implementasi Pengajuan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
(PBTSE/OSS)Pasal 21,  
2) Persiapan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
menyusun :: .: 
 
c. rencana pemantauan lingkungan hidup;Q 
(3) Penyusunan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
pedoman persiapan RKL-RPL yang tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini 
 
Lampiran II 
Pedoman untuk Dokumen RKL-RPL 
C.Tujuan Dokumen Anda; 
7. hasil evaluasi holistik terhadap dampak lingkungan hidup; ... 
d. Monitoring 
arahan dilakukan pada komponen lingkungan hidup yang relevan untuk digunakan 
sebagai indikator mengevaluasi kepatuhan (tren) dan tingkat tren dan tingkat kritis dari 
rencana pengelolaan lingkungan; 
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Pedoman untuk Dokumen RKL-RPL 
B.Penguatan Dokumen RKL-RPL; 
 
2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikanbentuk-bentuk pengelolaan 
lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk 
menghindari, mencegah, memperkecil 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: 
h. Institusi pengelolaan Lingkungan Hidup 
Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu penanganan meliputi: 

3) Laporan hasil pengelolaan lingkungan 
Daftar instansi yang akan menerima laporan kegiatan pengelolaan lingkungan secara 
teratur sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya, dan hukum dan peraturan yang 
berlaku; 
Daftar lembaga yang akan menerima laporan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup 
secara teratur sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya, dan hukum dan peraturan yang 
berlaku 
 
3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup 
Pada bagian ini, penyusun dokumen AMDAL menjelaskan secara singkat dan jelas 
rencana pemantauan dalam bentuk matriks atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan. 
Matematika atau tabelini berisi pemantauan efek yang ditimbulkan. Matriks atau tabel 
disusun dengan menyampaikan elemen-elemen berikut: 
Lembaga pemantau pelaksana lingkungan hidup, yang terdiri dari, pengawas monitoring 
dan penerima laporan pemantauan. 
 
Lampiran III 
Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL 
C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan LingkunganHidup dan 
Upaya Pemantauan LingkunganHidup 
Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel / matriks, yang merangkum: ... 
3. Bentuk upayapemantauan lingkungan hidup 
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri dari tiga subkolom yang berisi 
informasi: 

a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi 
tentang metode, metode, dan / atau teknik untuk memantau kualitas lingkungan 
hidup yang merupakan indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup 
(dapat mencakup: metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitas 
lingkungan hidup, dll.) begitu); 

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidupyang diisi dengan informasi tentang lokasi 
di mana pemantauan tersebut dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang 
menjelaskan bahwa lokasi disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan 
lingkungan hidup di lampiran UKL-UPL); dan 
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c. periode pemantauan lingkunganhidup, yang diisi dengan informasi tentang waktu 
/ periode rencana upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan 

 
Peraturan Pemenerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan Hidup 
Pasal 53 
(1)   Pemegang Izin Lingkungan Hidup wajib untuk: 

a. mematuhi persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan 
Hidup dan izin perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan 

b. menyiapkan dan menyerahkan laporan pelaksanaan tentang persyaratan dan 
kewajiban dalam Izin Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur atau bupati / 
walikota 
 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 35/2013 tentang Prosedur 
Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana telah diamandemen  dengan 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12/2016 
Pasal 13 

(1) Pemegang Izin Usaha Ketenagakerjaan wajib melaporkan kegiatan usahanya 
secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal 
berikut: 
m. data tentang implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 
n. . data tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, sesuai dengan 

jenis bisnis 
 

4.4 Elemen Kunci (4): 
mencakup, 
penyelenggaraan 
kelembagaan atau 
organisasional 
terkait, 
pengembangan 
kapasitas dalam 
rencana pengelolaan 
lingkungan hidup 
 

UU No. 32 tahun 2009, tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 
 
Pasal 25 
Dokumen AMDAL memuat 
f.  rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 
 
Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan26tahun 2018Pedoman Penyusunan 
Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup  dalam Implementasi 
Pengajuan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE/OSS) 
 

 Implementasi Pengajuan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
Lampiran II 
Pedoman untuk Dokumen RKL-RPL 
A. Penjelasan Umum 
2. Prinsip dasar penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: 
g. Lembaga manajemen lingkungan hidup ditentukan berdasarkan kewenangan. 
3. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup 
1. Lingkup rencana pemantauan lingkungan hidup 
Rencana pemantauan lingkungan hidup perlu mencakup lembaga pemantauan 
lingkungan hidup. Lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bertanggung jawab untuk 

Setara Partial 
 
Peraturan KLHK No.26 / 
2018 mensyaratkan 
bahwa EMP/RKL-RPL 
menyediakan pelatihan 
tetapi tidak ada 
persyaratan serupa untuk 
UKL-UPL 

PLN 
 
Adopsi keputusan 
spesifikinstansi yang 
akan secara efektif 
mensyaratkan semua  
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi berikut 
ini: 
Mensyaratkan setiap 
EMP/RKL-RPL 
memasukkan ketentuan 
pengembangan 
kapasitas 
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melaksanakan pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan pengawas kegiatan 
pemantauan 
B. Penguatan Dokumen RKL-RPL 
2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 
h. Lembaga Pengelolaan Lingkungan Hidup 
 
Dalam kolom ini, penyusun dokumen AMDAL harus mencakup lembaga dan / atau 
lembaga yang akan berurusan dengan, berkaitan dengan, dan terkait dengan kegiatan 
pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang 
berlaku di tingkat nasional dan wilayah untuk setiap rencana pengelolaan lingkungan. 
Lembaga manajemen lingkungan yang perlu ditangani meliputi: 
1) Menerapkan pengelolaan lingkungan hidup 

Buat daftar lembaga pelaksana yang bertanggung jawab untuk implementasi dan 
sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan lingkungan. Jika dalam melakukan 
kegiatan pengelolaan lingkungan, pemrakarsa menugaskan atau bekerja sama 
dengan pihak lain, maka jelaskan lembaga tersebut 

2) Pengawas pengelolaan lingkungan hidup 
Buat Daftar lembaga yang akan menerima laporan kegiatan pengelolaan lingkungan 
hidup secara teratur sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya, dan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku 

3) Melaporkan hasil pengelolaan lingkungan hidup 
Daftar instansi yang akan menerima laporan kegiatan manajemen lingkungan hidup  
secara teratur sesuai dengan ruang lingkup kerjanya, dan hukum dan peraturan yang 
berlaku. 
 

3.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup 
Pada bagian ini, penyusun dokumen AMDAL menjelaskan secara singkat dan jelas 
rencana pemantauan dalam bentuk matriks atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan. 
Matematika atau tabel ini berisi pemantauan efek yang ditimbulkan. Matriks atau tabel 
disusun dengan menyampaikan elemen-elemen berikut : 

 
c. Lembaga pemantauan lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, 

pengawas pemantauan dan penerima. 
 
Lampiran III 
Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL 
C.Dampak Lingkungan Hidup yang ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan 
Lngkungan Hidup 
Bagian ini pada dasarnya berisi sebuah tabel/matriks yang merangkum: 
4. Lembaga pengelola dan Pemantauan lingkungan hidup 
Kolom Lembaga Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang diisi dengan 
informasi mengenai berbagai lembaga terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup yang akan:. 
 
a.melakukan / menerapkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; 
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 a.melakukan / menerapkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; 
 
b.mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan 
Pada bagian ini Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa atau gambar dengan 
skala yang cukup terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta 
yang disertakan harus memenuhi aturan kartografi. 
c. menerima pelaporan berkala tentang hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan lembaga terkait, 
dan hukum dan peraturan yang berlaku. 
 

4.5 Elemen Kunci (5): 
Mencakup  dalam 
rencana pengelolaan 
lingkungan 
jadwal pelaksanaan, 
perkiraan biaya, dan 
indikator-indikator 
kinerja dalam 
Rencana 
Pengelolaan 
Lingkungan (RKL-
RPL) 
 
 

UU No. 32 tahun 2009, tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 
 
Pasal 25 
Dokumen AMDAL memuat 
f.  rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
 
Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan 26 tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup  dalam 
Implementasi Pengajuan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
Lampiran II 
Pedoman untuk Dokumen RKL-RPL 
A. Penjelasan Umum 
2. Prinsip-prinsip dasar mempersiapkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: 

... 
f. Periode pengelolaan lingkungan ditentukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan 
kegiatan. 
 
3. Lingkup  rencana pengelolaan lingkungan hidup: 
Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk 
pemantauan perlu dipertimbangkan mengingat kegiatan pemantauan berlanjut sepanjang 
umur bisnis dan / atau kegiatan 
 
B.Tujuan dari dokumen Andal. 

7,hasil evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan; 
d. Arahan manajemen dilakukan pada semua komponen kegiatan yang memiliki dampak, 
baik komponen kegiatan yang memberikan dampak turunan paling (dampak strategis) dan 

komponen kegiatan yang tidak memiliki banyak efek turunan..Arahan pemantauan 

dilakukan pada komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator 
untuk mengevaluasi kepatuhan (tren) dan tingkat tren dan tingkat kritis manajemen 
lingkungan. 
 
Pedoman untuk Dokumen RKL-RPL 
A. Penjelasan Umum 

Setara Partial 
 
UU No. 32/2009, dan 
Peraturan KLHK No. 
26/2018 mensyaratkan 
EMP / RKL-RPL dan 
peraturan tersebut 
menetapkan bahwa harus 
mencakupjadwal 
implementasi dan 
indikator kinerja tetapi 
tidakmenyebutkan bahwa 
anggaran untuk 
mengimplementasikan 
EMP / RKL-RPL ada 
disediakan. Peraturan 
KLHK 26/2018 mencatat 
bahwa biaya pemantauan 
harus layak secara 
ekonomi, tetapi tidak 
mengacu pada biaya 
pelaksanaan EMP / RKL-
RPL 
. 
 
Templat untuk UKL-UPL 
dalam Peraturan KLHK 
No. 26/2018 
membutuhkan jadwal 
implementasi tetapi tidak 
memerlukan perkiraan 
biaya dan indikator 
kinerja 
 

 

PLN: 
Mengadopsi keputusan 
yang khusus instansi 
yang secara efektif 
akan mewajibkan 
semua divisi PLN yang 
relevan untuk mematuhi 
hal-hal berikut: 
Mencakupkan perkiraan 
biaya penuh 
pelaksanaan RKL/RPL 
dan UKL-UPL 
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2.Pinsip dasar penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:Qc. 
Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan ditentukan berdasarkan standar kualitas 
lingkungan hidup, kriteria standar untuk kerusakan, hasil studi dan kriteria lainnya 

 
3. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup 
1.Lingkup rencana pemantauan lingkungan hidup 

... Pemantauan adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus, sistematis dan 
terencana. Pemantauan dilakukan pada komponen lingkungan yang relevan untuk 
digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kepatuhan (tren) dan tingkat tren 
(tingkat kritis) dari manajemen lingkungan. 

 
B. Penguatan Dokumen RKL-RPL  
2. Rencana Penanganan Lingkungan Hidup 
 

Pada bagian ini, penyusun dokumen AMDAL menjelaskan bentuk-bentuk pengelolaan 
lingkungan hidup yang dilakukan terhadap dampak yang ditimbulkan untuk menghindari, 
mencegah, memperkecil dan / atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan 
dampak positif. Uraian ini dinyatakan secara singkat dan jelas dalam format matriks atau 
membiarkan manajemen dampak, dengan menyampaikan elemen-elemen berikut:Q 

c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidupQ 
f.   Periode pengelolaan lingkungan hidup 
 

3. Rencana Pemantauan Lingkungan HidupPada bagian ini, penyusun dokumen AMDAL 
menjelaskan secara singkat dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matriks atau 
tabel untuk dampak yang ditimbulkan. Matematika atau tabel ini berisi pemantauan efek 
yang ditimbulkan. Matriks atau tabel disusun dengan menyampaikan elemen-elemen 
berikut: 
a. Dampak dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak, komponen lingkungan hidup yang 
terkena dampak, dan indikator / parameter yang dipantau dan sumber dampak. 

 

5.0 Prinsip Kebijakan 5: Melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak dan memfasilitasi partisipasi yang didasarkan pada pemberian 
informasi sebelumnya. Memastikan partisipasi perempuan dalam konsultasi. Melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk penduduk yang terkena dampak dan 
lembaga-lembaga nonpemerintah yang mempunyai kepedulian sedini mungkin dalam proses penyiapan proyek dan memastikan bahwa pandanganpandangan dan 
kepedulian mereka diberitahukan kepada dan dipahami oleh para pengambil keputusan dan dipertimbangkan. Melanjutkan konsultasi dengan para pemangku 
ekpentingan di seluruh pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan pengkajian lingkungan. Menyusun satu mekanisme 
penanganan keluhan untuk menerima dan memfasilitasi resolusi kekhawatiran dan keluhan penduduk yang terkena dampak berkenaan dengan kinerja lingkungan proyek. 

5.1 Elemen Kunci (1): 
Melakukan 
konsultasi yang 
bermakna 9dengan 

UU32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
 
Pasal 2 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus dilaksanakan atas dasar [berikut] prinsip : 

Kesetaraan parsial 
 
UU No. 32/2009 
menetapkan prinsip 

PLN: 
 
Mengadopsi keputusan 
yang khusus instansi 

 
9  SPS ADB mendefinisikan konsultasi yang bermakna sebagai: Proses yang (i) dimulai pada awal tahap persiapan proyek dan dilaksanakan secara berkelanjutan 

di sepanjang siklus proyek; (ii) memberikan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai tepat waktu yang dapat dimengerti dan mudah diakses oleh 
orang-orang yang terkena dampak; (iii) dilakukan dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau paksaan; (iv) inklusif dan responsif gender, dan disesuaikan 
dengan kebutuhan kelompok yang kurang beruntung dan rentan; dan (v) memungkinkan penggabungan semua pandangan yang relevan dari orang-orang yang 
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penduduk yang 
terkena dampak dan 
memfasilitasi 
partisipasi yang 
didasarkan pada 
pemberian informasi 
sebelumnya 

h. partisipasi,  
Penjelasan pasal 2. Huruf k. 
partisipasi artinya bahwa setiap anggota masyarakat bersemangat untuk berpartisipasi 
secara aktif dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung) n   
 
Pasal 25 
Sebuah dokumen AMDAL harus memuat: 
c. Rekomendasi umum, masukan serta tanggapan usaha dan / ataurencana kegiatan 
 
Pasal 26 
(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa 
dengan melibatkan masyarakat.  
(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang 
transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.  
(3) Masyarakat meliputi:  
a. yang terkena dampak; 
 b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau  
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. 
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan atas 
dokumen AMDAL. 
 
Pasal 29 
(1) Dokumen AMDAL akan dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh Menteri, 
gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 
 
Pasal 30(1)Keanggotaan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Bagian 

29 terdiri dari perwakilan unsur-unsur berikut ini: ... 
e. perwakilan dari komunitas yang kemungkinan akan mengalami dampak; .. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai AMDAL akan dibantu oleh tim teknis 
yang terdiri dari para ahli independen untuk melakukan studi teknis dan dibentuk oleh 
sekretariat untuk tujuan tersebut. 

 
Pasal 65 
(1) Setiap orang berhak untuk ... akses informasi ,akses partisipasi dan akses keadilan 

dalam memenuhi hak untuk lingkungan hidup yang layak dan sehat ....  
(2) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha 

dan/atau kegiatan yang diperkirakandapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan 
hidup. 

partisipasi dan, bersama 
dengan Peraturan No. 
26;2018 KLHK  dan 
Peraturan Pemerintah No. 
27/2012, mensyaratkan 
partisipasi publik dalam 
proses AMDAL dimulai 
pada tahap pelingkupan. 
 
Peraturan KLHK No 
26/2018 menetapkan 
bahwa kelompok rentan, 
masyarakat adat, dan 
kelompok laki-laki dan 
perempuan, 
mempertimbangkan 
kesetaraan gender, ikut 
serta dalam konsultasi 
publik. Peraturan tersebut 
juga mensyaratkan bahwa 
informasi 
dikomunikasikan dalam 
bahasa yang jelas dan 
mudah untuk dipahami 
oleh semua tingkatan 
dalam suatu komunitas 
dan bahwa bahasa lokal 
digunakan, selain 
Bahasa, jika perlu. Di 
bawah Peraturan KLHK 
26/2018, pemrakarsa 
harus menggunakan 
pendapat masyarakat 
sebagai masukan untuk 
kerangka acuan (TOR) 
untuk AMDAL / AMDAL. 

 
UU No. 32/2009 
menetapkan bahwa 
otoritas pemerintah 

yang secara efektif 
akan mewajibkan 
semua divisi PLN yang 
relevan untuk mematuhi 
hal-hal berikut: 
(i) Mengharuskan agar 
proses penilaian 
lingkungan untuk setiap 
proyek PLN yang 
diusulkan mencakup 
konsultasi; dan (ii) 
memfasilitasi partisipasi 
orang-orang yang 
terkena dampak, 
perempuan, dan 
kelompok rentan yang 
terkena dampak dalam 
konsultasi yang berarti 
di sepanjang siklus 
proyek. 
 

 
terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya ke dalam pengambilan keputusan, seperti desain proyek, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat 
dan peluang pembangunan, dan masalah implementasi. 
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Pasal 70  
(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk 
berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  
(2) Peran masyarakat dapat berupa:  

a. pengawasan sosial; 
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau  
c. penyampaian informasi dan/atau laporan. 

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk: 
a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; 
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; 
d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan 
pengawasan sosial; dan 
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian 
fungsi lingkungan hidup. 
Peraturan Pemerintah No. 27 of 2012 tentang Izin Lingkungan 
 
Pasal 9  
(1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8, mengikutsertakan masyarakat:  
a. yang terkena dampak;  
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau  
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. 
(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:  
a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan  
b. konsultasi publik. 
(3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum 
penyusunan dokumen Kerangka Acuan. 
 
Pasal 46  
(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha dan/atau Kegiatan 
yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.  
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan 
papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja 
terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. 
 (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap 
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) hari kerja sejak diumumkan.  
(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 
 
PP No. 24/ 2018mengenai Pengajuan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (PBTSE/OSS) 

membentuk Komisi 
Penilaian AMDAL dan 
bahwa perwakilan dari 
masyarakat yang 
kemungkinan akan 
mengalami dampak 
haruslah anggota. 
Peraturan KLHK No. 
26/2018 mengatur bahwa 
masyarakat yang terkena 
dampak memilih 
perwakilan mereka sendiri 
untuk menjadi anggota 
Komisi Penilaian AMDAL 
pada tahap konsultasi 
publik mengenai 
ketentuan referensi untuk 
AMDAL / AMDAL. Ini 
tidak menetapkan bahwa 
masyarakat juga 
mencalonkan wakil 
mereka sendiri untuk 
berpartisipasi dalam 
Komisi Penilai ketika 
mengkaji EIA / AMDAL. 
 
Peluang untuk masukan 
publik tentang UKL-UPL 
seperti yang 
dipersyaratkan dalam 
Peraturan Pemerintah 
No.27 / 2012 terbatas 
pada tiga hari kerja dan 
tidak termasuk konsultasi. 
Peraturan KLHK No.26 / 
2018 tidak mensyaratkan  
untuk dilakukan konsultasi 
bagi UKL-UPL. 
 
UU No. 39/1999 
menetapkan hak 
partisipasi publik secara 
umum dan menetapkan 
bahwa 
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Pasal 55 
Badan Usaha dalam persiapan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
54, harus mencakupmasyarakat:. 
 
(1) Komunitas yang terkena dampak. 
(2) .Entitas Usaha selain melibatkan masyarakat yang terkena dampak juga dapat 

melibatkan aktivis lingkungan hidup 
(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan / atau pemerhati 

lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: 
a. pengumuman bisnis dan / atau kegiatan yang direncanakan; dan 
b. konsultasi publik 

(4) Pengumuman rencana usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a dilakukan melalui halaman web PBTSE/OSS, media massa, dan / atau di 
lokasi usaha dan / atau kegiatan tersebut. 

(5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 5 (lima) Hari 
sejak diumumkannya rencana usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap 
rencana bisnis dan / atau aktivitas. 

(6) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan 
secara tertulis atau melalui InstansiPBTSE/OSS kepada Badan Usaha dan menteri 
yang melaksanakan urusan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan, gubernur, atau bupati / walikota. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur untuk partisipasi masyarakat dalam persiapan 
AMDAL diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur urusan pemerintah tentang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 
 
Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26tahun 2018 mengenai Pedoman 
Penyusunan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup  dalam 
Implementasi Pengajuan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
(PBTSE/OSS) 
Pasal 7 
(1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselesaikan melalui 

tahapan: 
            a. pelaksanaan pengumuman kepada publik tentang bisnis yang direncanakan dan / 

atau kegiatan dan konsultasi publik; ... 
(2)  Periode waktu untuk pelaksanaan pengumuman bisnis dan / atau kegiatan yang 

direncanakan, konsultasi publik ... sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf a ... 
dilakukan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Entitas PBTSE/OSS 
mengeluarkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen. 

 
Pasal 8 
(1) Pelaksanaan pengumuman bisnis dan / atau kegiatan dan konsultasi publik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha 
dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak dalam persiapan dokumen 
AMDAL. 

kelompok rentan berhak 
atas perlakuan khusus 
dan perlindungan 
tambahan.  
UU tersebut menunjukkan 
bahwa orang miskin, 
lanjut usia, cacat, ibu 
hamil, dan anak-anak 
termasuk dalam arti 
‘kelompok rentan’ 
dan menetapkan bahwa 
kebutuhan masyarakat 
adat harus 
diperhitungkan, tetapi 
tidak memasukkan 
mereka kedalam kategori 
kelompok kelompok 
rentan.  
 
 
 
 
 
PLN CSS menetapkan 
bahwa publik dapat 
mengajukan komentar 
selama proses penilaian 
tetapi tidak menetapkan 
bahwa pandangan publik 
harus diperhitungkan 
dalam proses 
pengambilan keputusan, 
tindakan mitigasi, dan 
manfaatberbagi. 
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(2) Masyarakat yang terkena dampak yang terlibat dalam persiapan AMDAL 
sebagaimana dimaksud Ayat (1) tinggal di dalam wilayah studi AMDAL yang meliputi: 
a. komunitas yang akan menikmati manfaat atau dampak positif dari bisnis dan / 

atau kegiatan; dan 
b. komunitas yang akan rugi atau terdampak negatif dari bisnis dan / atau aktivitas 

(3) Pelaku Usaha selain dari masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat juga melibatkan pengamat lingkungan. 

(4)  Pengamat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang tinggal di luar 
studi AMDAL dan khawatir terhadap bisnis dan / atau kegiatan dan dampak 
lingkungan hidup yang dapat dihasilkan. 
 

Pasal 9 
(1)  Pengumuman rencana Bisnis dan / atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha. 
(2)  Pengumuman rencana Bisnis dan / atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan sebelum mengisi Formulir Kerangka Acuan (KA) 
(3) Dalam mengumumkan rencana Bisnis dan / atau Kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Badan Usaha harus menyampaikan informasi yang benar dan tepat 
mengenai: 
a. nama dan alamat Badan Usaha; 
b. jenis rencana Bisnis dan / atau Kegiatan; 
c. skala / besarnya rencana Bisnis dan / atau Kegiatan; dan 
d. lokasi Bisnis dan / atau Kegiatan yang direncanakan; 
e. potensidampak terhadap lingkungan hidup yang mungkin timbul dan konsep 

umum mitigasi dampak lingkungan hidup; 
f. menetapkan waktu pengumuman dan kerangka waktu untuk mengirimkan saran, 

pendapat, dan tanggapan dari komunitas; dan 
g. nama dan alamat Badan Usaha dan instansi lingkungan hidup yang menerima 

saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat. 
(4) Informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan / atau Kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik, 
jelas dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. 

(5) Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
Informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan / atau Kegiatan dapat 
disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal sesuai dengan lokasi 
di mana pengumuman dilakukan. 

(6) Pengumuman rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang memuat informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan melalui: 
a. Halaman web PBTSE/OSS; 
b. media massa; dan / atau 
c. pengumuman di lokasi Usaha dan / atau Kegiatan. 

(7)  Selain media yang harus digunakan untuk pengumuman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), Badan Usaha dapat menggunakan media lain untuk melakukan 
pengumuman, dalam bentuk: 
a. media cetak seperti brosur, selebaran atau spanduk; 
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b. media elektronik melalui televisi, situs web, jejaring sosial, sms dan / atau radio; 
c. papan buletin di instansi lingkungan hidup dan lembaga yang bertanggung 

jawab atas Usaha dan / atau Kegiatan di pusat, provinsi dan / atau daerah 
kabupaten / kota; 

d. media lain yang dapat digunakan. 
 
Pasal 10 
(1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam jangka waktu 5 (lima) hari 

kerja sejak pengumuman bisnis dan / atau kegiatan memiliki hak untuk 
menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap bisnis dan / atau kegiatan 

(2)  Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
secara tertulis atau melalui Entitas PBTSE/OSS kepada Pelaku Usaha dan Menteri, 
gubernur atau bupati / walikota sebagai otoritas mereka. 

(3) Dalam menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), masyarakat harus menginformasikan identitas pribadi sebagai 
dokumen kewarganegaraan yang dimiliki. 

(4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat 
memberitahu: 
a. informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi / 

lokasi usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan; 
b. nilai-nilai lokal yang akan dipengaruhi oleh bisnis dan / atau kegiatan yang akan 

dilakukan; dan / atau 
c. aspirasi dan kepedulian masyarakat terkait dengan bisnis dan / atau aktivitas. 

(5)  Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan / atau dialek lokal yang sesuai dengan 
lokasi usaha dan / atau kegiatan. 

(6) Berdasarkan saran, pendapat dan tanggapan yang diterima dari masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dan Menteri, gubernur atau 
bupati / walikota sebagai dokumen otoritas mereka dan memproses saran, pendapat 
dan tanggapan. 

(7) Saran, pendapat dan tanggapan yang telah diproses sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mengisi Formulir KA. 

 
Article 11 
(1)  Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh 

Pelaku Usaha. 
(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan 

orang-orang yang terkena dampak 
(3) Selain masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

konsultasi publik juga dapat melibatkan pengamat lingkungan 
(4) Masyarakat yang terlibat dalam konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi kelompok rentan, masyarakat adat, kelompok laki-laki dan perempuan 
dengan pertimbangan kesetaraan gender. 
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Article 12 
(1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan: 

a. Sebelum Pelaku Usaha menerima Izin Lingkungan berdasarkan komitmen dari 
Entitas PBTSE/OSS; dan / atau 

b. setelah Aktor Bisnis menerima Izin Lingkungan berdasarkan komitmen dari 
Entitas PBTSE/OSS. 

(2) Konsultasi publik dilakukan setelah Pelaku Usaha menerima Izin Lingkungan 
berdasarkan komitmen dari Entitas OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dapat dilakukan sebelum, secara simultan dan / atau setelah pengumuman 
rencana bisnis dan / atau kegiatan. 

 
Article 13 
(1) Sebelum melakukan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 

Badan Usaha: 
a. berkoordinasi dengan lembaga terkait dan tokoh masyarakat yang akan 

dilibatkan dalam proses konsultasi publik; dan 
b. mengundang masyarakat untuk terlibat dalam konsultasi publik. 

(2) Dalam undangan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
Badan Usaha menyampaikan informasi tentang: 
(a) tujuan konsultasi publik; 
(b) waktu dan tempat untuk melakukan konsultasi publik; 
(c) bentuk, sarana, dan metode pelaksanaan konsultasi publik; 
(d) di mana orang dapat memperoleh informasi tambahan; 
(e) ruang lingkup saran, pendapat dan tanggapan masyarakat 

(3) Bentuk, sarana dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c memuat: 
(a) lokakarya 
(b) seminar; 
(c) diskusi kelompok terarah; 
(d) pertemuan warga 
(e) forum dengar pendapat 
(f) dialog interaktif; dan / atau 
(g) bentuk, cara, dan metode lain yang dapat digunakan untuk komunikasi dua arah 

(4)  Badan Usaha dapat memilih satu atau kombinasi dari berbagai bentuk, sarana dan 
metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat secara 
efektif dan efisien menangkap saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) publik. 

 
Pasal 14 

(1) Dalam melaksanakan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 
Badan Usaha menyampaikan informasi paling sedikit: 

a. nama dan alamat badan usaha; 
b. jenis rencana Usaha dan / atau Kegiatan; 
c. skala / besarnya rencana Usaha dan / atau Kegiatan 
d. lokasi rencana Usaha dan / atau Kegiatan dilengkapi dengan informasi tentang batas 

administrasi terkecil dari lokasi lokasi proyek dan peta lokasi proyek; 
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e. potensi dampak yang akan timbul dari identifikasi awal Badan Usaha seperti potensi 
munculnya limbah cair, potensi emisi dari cerobong asap, potensi kerusuhan 
masyarakat, dan lainnya; dan konsep umum pengendalian dampak; dan 

f. komponen lingkungan yang akan dipengaruhi oleh rencana Usaha dan / atau 
Kegiatan. 

(2)  Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), masyarakat berhak untuk menyampaikan saran, pendapat, dan 
tanggapan mengenai rencana Bisnis dan / atau Kegiatan 

(3) Badan Usaha harus mendokumentasikan dan memproses saran, pendapat, dan 
tanggapan komunitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan yang diolah dari masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) harus digunakan oleh pemrakarsa sebagai masukan dalam 
mengisi Formulir KA. 

 
Pasal 15 
(1)  Masyarakat yang terkena dampak memilih dan menunjuk perwakilan mereka sendiri 

untuk duduk sebagai anggota KPA (Komisi Penilaian Amdal) selama pelaksanaan 
konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal11. 

(2) Jumlah perwakilan masyarakat terdampak yang dipilih dan ditunjuk untuk duduk 
sebagai anggota KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara 
proporsional dan mewakili aspirasi masyarakat yang diwakili dalam masalah 
lingkungan; 

(3) Hasil keputusan perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan dalam bentuk surat persetujuan / surat kuasa yang ditandatangani oleh 
masyarakat yang terkena dampak yang terlibat dalam konsultasi publik. 

(4) Badan Usaha mengkomunikasikan hasil penunjukan perwakilan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada sekretariat KPA sesuai dengan 
kewenangannya; 

(5) Perwakilan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus: 
a. melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan komunitas yang terkena 

dampak yang mereka wakili, dan 
b. menyampaikan aspirasi komunitas terdampak yang mereka wakili pada 

pertemuan KPA. 
Pasal 18 
Periode waktu untuk pelaksanaan pengumuman, konsultasi publik dan pengisian Formulir 
KA yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan permohonan pemeriksaan Formulir KA ke 
lembaga lingkungan hidup sebagai otoritas mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
hingga Pasal 17 dilaksanakan tidak lebih dari 20 (dua puluh) pekerjaan hari setelah 
Entitas PBTSE/OSS mengeluarkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen. 
 
Lampiran II 
B. Tujuan Dokumen Andal 
4. hasil keterlibatan masyarakat; 
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mplementasi pelibatan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik dalam 
proses AMDAL adalah bagian dari proses pelingkupan berdasarkan prinsip-prinsip dasar 
menyediakan informasi yang transparan dan lengkap, persamaan posisi antara pihak-
pihak yang terlibat, menyelesaikan masalah yang adil dan bijaksana, dan kerja sama 
antara pihak terkait. 
Hal-hal yang harus dipenuhi dalam keterlibatan masyarakat, yaitu: 
a. Prosedur untuk keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL harus mengacu pada 

hukum dan peraturan 
b. Hasil keterlibatan masyarakat dalam bentuk saran, pendapat dan tanggapan yang 

diterima dari masyarakat diproses sebelum digunakan sebagai masukan untuk proses 
pelingkupan. 

c. Bukti pengumuman dan hasil pelaksanaan konsultasi publik harus dilampirkan. 
d. Konsultasi publik dapat dilakukan sebelum, bersamaan atau setelah pengumuman 

rencana usaha dan / atau kegiatan dan dilakukan sebelum persiapan dokumen KA. 
Tiga kelompok masyarakat yang terlibat dalam persiapan dokumen AMDAL meliputi: (a) 
masyarakat yang terkena dampak, (b) masyarakat yang mengamati lingkungan; dan (c) 
orang-orang yang terkena dampak segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. 
Komunitas yang terkena dampak adalah orang-orang yang berada dalam batas-batas 
wilayah studi AMDAL (yang merupakan batas sosial) yang akan merasakan dampak dari 
usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan, yang terdiri dari orang-orang yang akan 
mendapat manfaat dan mereka yang akan menderita kerugian 
Komunitas yang mengamati lingkungan adalah komunitas yang tidak terpengaruh oleh 
rencana usaha dan / atau aktivitas, tetapi memiliki perhatian pada rencana bisnis dan / 
atau aktivitas, serta dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya. 
Orang-orang yang terkena dampak dari semua keputusan dalam proses AMDAL adalah 
orang-orang yang berada di luar dan / atau berbatasan langsung dengan batas wilayah 
studi AMDAL terkait dengan dampak dari rencana bisnis dan / atau kegiatan. 
Secara terperinci, informasi yang harus dijelaskan mencakup hal-hal utama (poin-poin 
penting) yang harus menjadi perhatian para pembuat keputusan, yaitu informasi apa yang 
dibutuhkan oleh pembuat keputusan terkait dengan hasil keterlibatan masyarakat 
 
UU 39/1999 Hak Asasi Manusia  
 
Pasal 5  
(3)Setiap orang tang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh 
perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. 
Penjelasan Pasal 5 Ayat (3) 
Makna "kelompok rentan" termasuk orang tua, anak-anak, orang miskin, wanita hamil, dan 
orang dengan disabilitas. 
 
Pasal 6 
Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, berbagai dan kebutuhan dalam masyarakat 
hukum adat harus memperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan 
pemerintah 
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Pasal 14 
(1). Setiap orang berhak untuk menyampaikan informasi yang diperlukan untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 
(2). Setiap orang berhak untuk mencari, mendapat, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai jenis sarana yang tersedia. 
 
Pasal 25 
Setiap warga negara memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya di depan umum 
.... 
Pasal 41 
(2) Penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil dan anak-anak memiliki hak atas fasilitas 
dan perawatan khusus. 
 
Pasal 44 
Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan permintaan, 
permintaan, pengaduan, dan atau keputusan pemerintah dalam rangka pelaksanaan 
pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan 
dengan ketentuan peraturan-undangan. 

5.2 Elemen Kunci (2): 
Memastikan 
partisipasi 
perempuan dalam 
konsultasi 

Permen LHK No. 26/2018 tentang Pedoman Penyusunan Peninjauan dan Pemeriksaan 
Dokumen Lingkungan Hidup dalam Implementasi Pengajuan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE/OSS) 
Pasal 11 
(1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh 

Pelaku Usaha 
(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan 

orang-orang yang terkena dampak 
(3) Selain masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

konsultasi publik juga dapat melibatkan pengamat lingkungan. 
(4) Masyarakat yang terlibat dalam konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi kelompok rentan, masyarakat adat, kelompok laki-laki dan perempuan 
dengan pertimbangan kesetaraan gender 

 
UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
Pasal 45 
Menurut UU ini hak perempuan adalah hak asasi manusia. 

Perintah Presiden No. 9 No. 2000Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam 
Pembangunan 

Menimbang:  

Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta 
upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi 

Setara parsial 
 
Peraturan KLHK No. 
26/2018 menetapkan 
bahwa kelompok 
perempuan harus 
berpartisipasi dalam 
konsultasi. Tidak ada 
persyaratan untuk 
dilakukan konsultasi untuk 
UKL-UPL 
.  
 

PLN: 
 
See the gap-filling 
measure for Policy 
Principle 5, Key 
Element 1.: 
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pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional; Bahwa 
pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah 
di tingkat Pusat dan Daerah; 

PERTAMA 

Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi atas kebijakan dan program 
pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidangtugas dan fungsi, 
serta wewenangan masing-masing. 

KEDUA 

Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai 
acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender. 
 
Lampiran 
Bagian I Umum 
5. Analisis Gender adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami 
pembagian kerja / peran laki-laki dan perempuan, akses dan pengendalian atas sumber 
daya pembangunan, keikutsertaan dalam proses pembangunan dan manfaat yang 
mereka nikmati ... pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang di prakteknya  
mengamati faktor-faktor lain seperti kelas sosial, ras, dan etnis. 
 
Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.312017 Tentang Pedoman 
Upaya Pelaksanaan Pengarusutamaan gender Bidang Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 
 
Menimbang 
d. bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender, merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan semua unit kerja di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan. 

Pasal 1 
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk Sektor Lingkungan dan 
Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
 
Pasal 2 
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender harus dirujuk dalam Pengarusutamaan 
Gender di sektor lingkungan hidup dan kehutanan 
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Lampiran 
Tentang: Pedoman Manajemen Gender untuk Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
I. Pendahuluan 
II. Persoalan Gender  terhadap Lingkungan hidup dan Kehutanan 
III. Pengarusutamaan Gender 
IV. Integrasi Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran 
V. Pemantauan dan Evaluasi 

UU No. 32/2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:  

 
Pasal 2 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: 
g. keadilan; 
Penjelasan Pasal 2 Huruf g 
Prinsip keadilan berarti pengelolaan lingkungan harus mencerminkan keadilan secara 
proporsional untuk setiap warga negara, baik antar daerah, antar generasi atau antar 
gender. 
 
Pasal 65. 
(2) Setiap orang berhak atas akses informasi lingkungan, akses partisipasi dan akses 
keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan yang layak dan sehat 
(3) Setiap orang berhak mengajukan usuldan/atau keberatan terhadap rencana 
usaha dan/atau kegiatan yang 
diperkirakan dapat menimbulkan dampak 
terhadap lingkungan hidup. 
 

5.3 Eleme Kunci (3): 
Melanjutkan 
konsultasi dengan 
para pemangku 
ekpentingan di 
seluruh pelaksanaan 
proyek sesuai 
kebutuhan untuk 
menjawab isu-isu 
yang berkaitan 
dengan pengkajian 
lingkungan 
 

Tidak ada kesesuaian hukum terkait yang menentukan perlunya konsultasi 
berkelanjutan selama pelaksanaan proyek 
 
 
 

Tidak Setara 
 
Baik hukum maupun 
peraturan kedua-
duanya tidak 
mensyaratkan  
konsultasi terus 
berlangsung secara 
berkelanjutan 
 

PLN 
Lihat langkah 
menutup 
kesenjangan untuk 
Prinsip Kebijakan 5, 
Elemen Kunci 1. 
 

5.4  Elemen Kunci (4): 
Menyusun satu 
mekanisme 
penanganan keluhan 
untuk menerima dan 

UU No.32 tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
 
Pasal 63 
(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan 
berwenang: 

Setara Parsial 
 
UU No. 32/2009 dan 
peraturan memiliki 
ketentuan untuk 

PLN 
 
Mengadopsi keputusan 
spesifik instansi yang 
secara efektif akan 
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memfasilitasi 
resolusi 
kekhawatiran dan 
keluhan penduduk 
yang terkena 
dampak berkenaan 
dengan kinerja 
lingkungan proyek. 

q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar 
daerah serta penyelesaian sengketa; 
r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat; 
(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas 
dan berwenang:  
k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan 
antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa; 
(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota 
bertugas dan berwenang: 
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;Q. 
 
Pasal 84  
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di 
luar pengadilan. 
 (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para 
pihak yang bersengketa.  
(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau 
para pihak yang bersengketa. 
 
Pasal 86 
(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. 
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga 
penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak 
berpihak. 
(3) Ketentuan lebih lanjut lembaga yang menyediakan layanan untuk penyelesaian 
sengketa lingkungan diatur oleh peraturan pemerintah 
 
PerMENLH  No. P.222017 tentang Tata cara Penglolaan Pengaduan Pencemaran 
dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan 
 
Pasal 5  
(1) Objek pengaduan meliputi:  
a. perencanaan;  
b. pelaksanaan; dan/atau  
c. pasca pelaksanaan; usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan 

dampak terhadap lingkungan hidup dan/atau kehutanan 
 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 09 tahun 2010, Pedoman Penanganan 
Keluhan Masyarakat dan Keluhan yang disebabkan oleh polusi dan atau degradasi 
lingkungan 
 
 
 

penanganan keluhan di 
sektor lingkungan dan 
kehutanan secara umum 
tetapi ada 
tidak ada persyaratan 
untuk mekanisme 
penanganan keluhan 
khusus proyek. 

mensyaratkan semua 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi yang 
berikut ini 
 
Membentuk 
mekanisme 
penanganan keluhan 
untuk menerima dan 
memfasilitasi 
penyelesaian 
kekhawatiran dan 
keluhan orang-orang 
yang terkena 
dampakkinerja 
lingkungan masing-
masing proyek PLN. 
 



88 Lampiran 

 

 

Pasal 2: 
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi: a) masyarakat dalam 
mengajukan keluhan; dan b) instansi yang bertanggung jawab menangani pengaduan.  
 
Pasal 4  
Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan/ atau tertulis.   
 
Pasal 7 
(1) Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab.  
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui kepala 

desa/lurah atau camat setempat.  
(3) Kepala desa/lurah atau camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada instansi yang bertanggung jawab. 
 
Pasal 8: 
Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak ditindaklanjuti dalam 
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi 
yang bertanggung jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.  
 
Pasal 19 (2): 
 (2) Tindak lanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 
 a. pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi 

pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

 b. penerapan sanksi administrasi;  
 c. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; 

dan/atau  
d. penegakan hukum pidana. 
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No..24 2015 tentang Tim Penanganan Keluhan 
Kasus Lingkungan dan Kehutanan 
... Tim yang dimaksud dalam Amar ke satu bertugas: 
a. Menampung dan menganalisis kasus-kasus lingkungan dan kehutanan yang 
disampaikan oleh masyarakat. 
b. Menyiapkan langkah-langkah penanganan kasus-kasus lingkungan dan kehutanan. 
c. Melakukan komunikasi dengan stake holder terkait dengan kasus-kasus lingkungan 
hidup dan kehutanan 
d. Menghasilkan rumusan kerja dalam bentuk output langkahnya, regulasi, operasional, 
rencana kerja penagnanan kasus kasus Q 
 

6.0 Prinsip Kebijakan 6:  Menyampaikan satu konsep pengkajian lingkungan (termasuk RKL) secara tepat waktu sebelum penilaian proyek di tempat yang bisa dijangkau 
dan dalam bentuk dan bahasa(bahasa) yang dipahami oleh penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. Menyampaikan pengkajian 
lingkungan akhir dan pembaharuannya, jika ada, kepada para penduduk yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya 

6.1 Elemen Kunci (1): UU 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Setara Parsial PLN: 
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Menyampaikan satu 
konsep pengkajian 
lingkungan 
(termasuk RKL) 
secara tepat waktu 
sebelum penilaian 
proyek di tempat 
yang bisa dijangkau 
dan dalam bentuk 
dan Bahasa yang 
dipahami oleh 
penduduk yang 
terkena dampak dan 
para pemangku 
kepentingan lainnya 

 
Pasal 26 
 (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang 
transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. 
 
Pasal 68 
Setiap orang yang mengawasi usaha dan / atau kegiatan harus melakukan hal berikut: 
a. memberikan informasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara 
benar, akurat, transparan, dan tepat waktu. 
 
UU  No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang, (PIDA) 
 
Pasal 4 
Dalam Undang-Undang ini yang dim aksud dengan: 
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim , dan/ atau 

diterima oleh suatu Badan Publik yangberkaitan dengan penyelenggara dan 
penyelenggaraan Negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan 
Publiklainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasilain yang 
berkaitan dengan kepentingan publik. 

3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi 
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/ atau 
anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang 
sebagian atau seluruh dananya bersum ber dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, 
dan/ atau luar negeri. 

 
Pasal 4 

(1) Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan Informasi Publik sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang ini. 

(2) Setiap individu memiliki hak: 
a.untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik 
b.untuk menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk 

mendapatkan Informasi Publik; 
c.  untuk mendapatkan salinan Informasi Publik dengan mengajukannya sesuai 

dengan Undang-Undang ini; dan / atau 
d.untuk menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
(3)   Setiap Pemohon Informasi Publik berhak untuk meminta Informasi Publik, dan harus 

menyatakan alasan permintaan tersebut. 
(4)   Setiap Pemohon Informasi Publik memiliki hak untuk mengajukan gugatan di 

pengadilan jika ia dihalangi untuk memperoleh, atau gagal mendapatkan Informasi 
Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. 

 
 

 
Undang-Undang No. 
32/2009 mengatur secara 
umum bahwa informasi 
tentang kegiatan harus 
diberikan tepat waktu 
 
Undang-Undang No. 
14/2008 menetapkan 
bahwa pengguna 
informasi publik dapat 
meminta informasi publik 
yang tidak diklasifikasikan 
berdasarkan alasan yang 
ditentukan dalam 
Undang-Undang dan 
bahwa badan publik 
memiliki kewajiban untuk 
mengungkapkan, paling 
banyak setiap enam 
bulan, informasi yang 
mereka pegang yang 
tidak diklasifikasikan. 
 
Kalau tidak, tidak ada 
persyaratan untuk 
mengungkapkan 
rancangan penilaian 
lingkungan dan RKL-ROL 

 

Mengadopsi keputusan 
yang khusus instansi 
yang secara efektif 
akan mewajibkan 
semua divisi PLN yang 
relevan untuk mematuhi 
hal-hal berikut: 
Mengungkapkan semua 
draft dan dokumen dan 
dokumen final kajian 
lingkungan dan seluruh  
memperbaharui 
dokumen mana saja di 
situs web PLN dan 
memastikan agar 
masyarakat terkena 
dampak  dapat 
mengakses salinan 
cetak  laporan tersebut 
di kantor-kantor UIP, 
UPP atau kanotor 
Wilayah terdekat  
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Pasal 7  
(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik 

yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain 
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak 
menyesatkan.  

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik 
harus mem angun dan mengembangkan sistem informasi dan doku entasi untuk 
mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan 
mudah.  

(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang 
diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.  

(5) Pertimbangan sebagaim ana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat 
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau pertahanan dan keamanan 
negara.  

(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik 
dapat memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik dan nonelektronik. 

 
Pasal 9  
(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.  
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;  
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; 
c. informasi m engenai laporan keuangan; dan/ atau  
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.  
(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam ) bulan sekali.  
(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa 
yang mudah dipahami.  

(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.  

(6) Ketentuan tentang kewaj iban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi 
Publik secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat ((3) diatur 
lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. 

 
Pasal 10 (2) 
Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa 
yang mudah dipahami. 
 
Pasal 11  
(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:  
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk 
informasi yang dikecualikan;  
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b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;  
c.seluruh kebijakan yang ada berikut dokum n pendukungnya;  
d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan 
Publik;  
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;  
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang 
terbuka untuk umum ; 
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; 
dan/ atau  
h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini.  
 
(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan 
mekanisme keberatan dan/ atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses 
oleh Pengguna Informasi Publik. 
 
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan 
Informasi Publik 
 
Pasal 1  
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau 
diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik 
lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.  
Pasal 20  
(1) Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 
 (2) Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya 
melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh 
masyarakat.  
(3) Badan Publik non negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 sekurang-kurangnya 
melalui papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. 
(4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami dan 
dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk lokal 
 

6.2 Elemen Kunci (2): 
Menyampaikan 
pengkajian 
lingkungan akhir dan 
pembaharuannya, 

UU. No. 32 tahun 2009, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 
Pasal 26 (2) 
Keterlibatan masyarakat harus didasarkan pada prinsip penyediaan transparansi informasi 
dan sepenuhnya serta harus diberitahukan sebelum pelaksanaan kegiatan..  
 

Setara Parsial 
 
Undang-Undang No. 
32/2009 mengatur secara 
umum bahwa informasi 

PLN 
Lihat langkah 
menutup kesenjangan 
untuk Prinsip 
Kebijakan 6, Elemen 
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jika ada, kepada 
para penduduk yang 
terkena dampak dan 
pemangku 
kepentingan lainnya. 
 

Pasal 68  
Setiap orang yang mengawasi usaha dan / atau kegiatan akan melakukan hal berikut: 
a. untuk memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

secara benar, akurat, transparan, dan tepat waktu. 
 
UU  No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang, (PIDA) 
Dalam Undang-Undang ini yang dim aksud dengan 
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim , dan/ atau 
diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 
penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik 
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan 
dengan kepentingan publik.  
3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi 
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau 
anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang 
sebagian atau seluruh dananya bersum ber dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sum bangan m asyarakat, 
dan/ atau luar negeri. 
 
Pasal 4 
(1) Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan Informasi Publik sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang ini 
(2) Setiap individu memiliki hak: 

a. untuk melihat dan mengetahui tentang Informasi Publik; 
b. untuk menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk 

mendapatkan Informasi Publik; 
c. untuk mendapatkan salinan Informasi Publik dengan mengajukannya sesuai 

dengan Undang-Undang ini, dan / atau 
d. untuk menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 
(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak untuk meminta Informasi Publik, dan 
(4) Setiap Pemohon Informasi Publik memiliki hak untuk mengajukan gugatan di 

pengadilan jika ia dihalangi untuk memperoleh, atau gagal memperoleh Informasi 
Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

 
Pasal 7  
(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik 
yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain 
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 
(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak 
menyesatkan.  
(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik 
harus mem angun dan mengembangkan sistem informasi dan doku entasi untuk 

tentang kegiatan harus 
diberikan tepat waktu 
 
Undang-Undang No. 
14/2008 menetapkan 
bahwa pengguna 
informasi publik dapat 
meminta informasi publik 
yang tidak diklasifikasikan 
berdasarkan alasan yang 
ditentukan dalam 
Undang-Undang dan 
bahwa badan publik 
memiliki kewajiban untuk 
mengungkapkan, paling 
banyak setiap enam 
bulan, informasi yang 
mereka pegang yang 
tidak diklasifikasikan. 
 
Jika tidak, tidak ada 
persyaratan untuk 
mengungkapkan penilaian 
lingkungan hidup terakhir 
atau pembaruannya. 

Kunci 1. 
 
. 
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mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan 
mudah.  
(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang 
diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.  
(5) Pertimbangan sebagaim ana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat 
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau pertahanan dan keamanan 
negara.  
(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik 
dapat memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik dan nonelektronik. 
 
Pasal 9  
(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.  
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

  a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;  
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;  
c. informasi m engenai laporan keuangan; dan/ atau  
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.  
(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam ) bulan sekali.  
(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa 
yang mudah dipahami.  
(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.  
(6) Ketentuan tentang kewaj iban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi 
Publik secara berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat ((3) diatur lebih 
lanjut dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. 
 
Pasal 10  
(1) Badan Publik wajib mengumum kan secara serta-merta suatu informasi yang dapat 
mengancam hajat hidup Orang banyak dan ketertiban umum . 
(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa 
yang mudah dipahami. Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat  
 
Pasal 11  
(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:  
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk 
informasi yang dikecualikan;  
b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;  
c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokum n pendukungnya;  
d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan 
Publik;  
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;  
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f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang 
terbuka untuk umum ; 
g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; 
dan/ atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini.  
 
(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan 
mekanisme keberatan dan/ atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses 
oleh Pengguna Informasi Publik. 
 
Peraturan Komisi Informasi  1 /2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 
Pasal 1 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau 
diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik 
lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 
 
Pasal 20  
(1) Badan Publik wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 
 (2) Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya 
melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh 
masyarakat.  
(3) Badan Publik non negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 sekurang-kurangnya 
melalui papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.  
(4) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta 
dapat mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.  
 

7.0 Prinsip Kebijakan 7: Melaksanakan RKL dan memantau keefektifannya. Mendokumentasikan hasil-hasil pemantauan, termasuk pengembangan dan pelaksanaan 
tindakan-tindakan perbaikan dan pengungkapan laporan-laporan pemantauan. 

 

7.1 Elemen Kunci (1): 
Melaksanakan RKL 
dan memantau 
keefektifannya 

UU. No. 32 tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Pasal 63 
(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas 
dan berwenang: 
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan 
terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

Setara Penuh Tidak diperlukan 
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(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota 
bertugas dan berwenang: 
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatanterhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; 
 
Peraturan Pemerintah No 27/2012 tentang Izin Lingkungan 
 
Pasal 53 
(1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban: 
a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan 
kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota; dan 
c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala 
setiap 6 (enam) bulan. 
 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor 26Tahun 2018Tentang Pedoman Penyusunan Peninjauan dan Pemeriksaan 
Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Implementasi Pengajuan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik. 
Pasal 57 
(1) Instansi lingkungan hidup pusat melakukan pengelolaan AMDAL, Adendum Andal 

dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL pada 
a. dinas lingkungan hidup provinsi; dan 

 b.    inas lingkungan hidup daerah kabupaten / kota 
(2) Dinas lingkungan hidupnprovinsi melaksanakan bimbingan tentang pengelolaan 

AMDAL, Adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL untuk badan 
lingkungan regional kabupaten / kota 
Instansi lingkungan hidup pusat melakukan bimbingan tentang pengelolaan 
Adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL untuk: 
a. Dinas lingkungan hidup provinsi; dan 
b. dinas lingkungan daerah kabupaten / kota. 

(2) Instansi lingkungan hidup provinsi melaksanakan bimbingan tentang pengelolaan 
Adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL kepada dinas lingkungan hidup 
daerah kabupaten / kota. 

(3) Badan lingkungan hidup pusat, badan lingkungan hidup daerah provinsi, atau dinas 
lingkungan hidup daerah kabupaten / kota sesuai dengan kewenangannya masing-
masing melakukan pengelolaan Adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL 
untuk: 
a. Entitas Usaha 
b. Lembaga penyedia layanan persiapan AMDAL; dan / atau 
c. penyusun AMDAL, Adendum Andal dan dokumen RKL-RPL, UKL-UPL dan 
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SPPL. 
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 

dalam bentuk: 
a. bimbingan teknis; 
b. penyediaan informasi yang relevan dan terkini terkait dengan AMDAL, Andal dan 

tambahan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL; dan / atau 
c. provision of technical guidelines containing procedures and technical 

explanations for AMDAL, Addendum of Andal and RKL-RPL,UKL-UPL and SPPL. 
Pasal 58 
(1) Instansi lingkungan hidup  pusat melakukan evaluasi kinerja pada pengelolaan 

AMDAL, Andal dan Adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL yang 
dilakukan oleh: 
a. dinas lingkungan hidup provinsi; dan 
b. dinas lingkungan daerah kabupaten / kota 

(2) Dinas lingkungan hidup provinsi melakukan evaluasi kinerja pada pengelolaan 
AMDAL, Andal dan Adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL yang 
dilakukan oleh dinas lingkungan hidup daerah kabupaten / kota 

(3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling 
tidak pada: 
a. implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria yang terkait dengan 

pengelolaan AMDAL, Adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL; 
b. kinerja Komisi Penilaian AMDAL provinsi dan kabupaten / kota terkait dengan 

pengelolaan AMDAL dan Addendum Andal dan RKL-RPL untuk bisnis dan / atau 
kegiatan yang diharuskan memiliki AMDAL; 

c. kinerja lembaga lingkungan provinsi dan kabupaten / kota yang terkait dengan 
pengelolaan UKL-UPL dan SPPL untuk bisnis dan / atau kegiatan yang 
diharuskan memiliki UKL-UPL dan SPPL; dan 

d. kinerja penyusun dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL 
(4) evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala dan / 

atau setiap saat. 
(5) mekanisme dan tindak lanjut evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai pengembangan dan evaluasi 
kinerja Komisi Penilaian AMDAL dan penguji UKL-UPL regional. 

 
Lampiran II 
Pedoman untuk Dokumen RKL-RPL 
B. Penguatan Dokumen RKL-RPL 
1. Pendahuluan 
Di bagian ini, penyusun dokumen AMDAL menjelaskan atau menyatakan berikut ini: 
a. Pernyataan tentang maksud dan tujuan implementasi RKL-RPL secara umum dan 

jelas. Pernyataan ini harus dinyatakan secara sistematis, singkat dan jelas. 
b. Pernyataan kebijakan lingkungan hidup dari pemrakarsa. Menjelaskan secara 

singkat komitmen pemrakarsa bisnis dan / atau aktivitas untuk memenuhi 
(menlaksanakan) ketentuan perundang-undangan yang relevan di bidang lingkungan 
hidup, serta komitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
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hidup secara berkelanjutan dalam bentuk pencegahan, penanggulangan, dan 
mengendalikan dampak lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan - kegiatan 
dan pelatihan bagi karyawan di bidang manajemen lingkungan hidup. 

 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 35/2013 tentang Prosedur 
Perizinan Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana telah diamandemen dengan 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12/2016 
 
Pasal 13  
(1).Pemegang izin  usaha penyediaan tenaga listrikwajib melaporkan kegiatan usahanya 
secara berkala setiap enam bulan kepada Direktur General. 
(2). Laporan sebagai dimaksud pada ayat 1 (satu) sekurang-kurangnya memuat antara 
lain: 
m. Data pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan, dan 
n. Data pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang sesuai dengan jenis usahanya. 

 

7.2 Elemen Kunci (2): 
Mendokumentasikan 
hasil-hasil 
pemantauan, 
termasuk 
pengembangan dan 
pelaksanaan 
tindakan-tindakan 
perbaikan dan 
pengungkapan 
laporan-laporan 
pemantauan 
 

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pasal 49  
(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:  
a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; 
dan/atau  
b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan.  
(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan 
hidup. 
(3) Audit lingkungan dari kegiatan-kegiatan tertentu yang sangat berisiko harus 
dilaksanakan secara berkala. 
 
Pasal. 50  
(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau 
menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas 
beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.  
 
(2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup. 
 
Pasal 65  
(2) Setiap orang berhak akan informasiQ.. lingkunganQ.10v 
Penjelasan Pasal 65 para2. Informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
dapat berupa ... laporan dan dokumen hasil evaluasi pemantauan lingkungan hidup, baik 
pemantauan kepatuhan maupun pemantauan tentang perubahan kualitas lingkungan 

Setara Sebagian 
 
UU No. 32/2009 
mensyaratkan audit 
lingkungan dan 
Peraturan KLHK No.18 
/ 2018 dan 26/2018 
memerlukan laporan 
pemantauan tetapi 
tidak ada persyaratan 
untuk 
mengembangkan dan 
mengimplementasikan 
tindakan korektif. 
Peraturan KLHK No.87 
/ 2016 mengatur 
pengungkapan status 
pelaporan lingkungan 
dan status kinerja 
manajemen 
lingkungan. Kalau 
tidak, tidak ada 
persyaratan untuk 
mengungkapkan 
laporan pemantauan 

PLN 
 
Adopsi peraturan yang 
spesifik instansi atau 
mengupayakan sebuah 
instrumen yang akan 
mewajibkan secara 
efektif seluruh divisi 
PLN yang relevan untuk 
mematuhi  hal-hal 
berikut: 
(i) Mendokumentasikan 
hasil pemantauan, 
termasuk 
pengembangan dan 
implementasi tindakan 
korektif; (ii) 
mengungkapkan 
 laporan pemantauan 
pada situs web PLN 
dan memastikan agar 
warga yang terkena 
dampak  mempunyai 
akses pada salinan 
cetak laporan tersebut 

 
10 UU 32/2009 Penjelasan: Informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa ... laporan dan dokumen hasil evaluasi pemantauan lingkungan 

hidup, baik pemantauan kepatuhan maupun pemantauan tentang perubahan kualitas lingkungan; dan rencana tata ruang 
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Pasal 68 
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: 
a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; 
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18/2018 tentang Pelayanan Informasi 
Publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Pasal 4 (1) 
Informasi Publik yang disajikan dan  diumumkan secara berkala meliputi: 

a. Laporan hasil Pemantauan dan / atau pengawasan teknis di Sektor Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan; ... 
 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26/2018 tentang Pedoman 
Penyiapan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dalam Implementasi 
Pengajuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
Pasal 59 
(1)  Proses permintaan dan penerbitan Izin Lingkungan hidup, persiapan dokumen 

AMDAL, tambahan Andal dan RKL-RPL dan UKL-UPL dilakukan melalui Sistem 
PBTSE/OSS 

(2) Menteri membentuk dan mengembangkan sistem informasi dokumen lingkungan dan 
Izin Lingkungan Hidup untuk mendukung penerapan sistem OSS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Menteri, gubernur atau bupati / walikota mengoperasikan dan memelihara sistem 
informasi dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2).. 

(4) Sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terintegrasi dengan: 
a. Sistem informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
b. Sistem PBTSE/OSS 
c. Sistem pelayanan terintegrasi di pusat dan wilayah. 

(5) Sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam pelaksanaan proses persiapan dan 
evaluasi dokumen AMDAL, tambahan Andal dan RKL-RPL serta pemeriksaan UKL-
UPL di Pusat dan tingkat regional.. 

(6) Sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. sistem pelayanan publik sekretariat KPA dan dokumen lingkungan hidup; 
b. sistem penilaian dokumen lingkungan hidup; dan 
c. Sistem pelaporan Izin Lingkungan hidup 
 

Pasal 62 
(1) Sistem pelaporan Izin Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

ayat (6) huruf c meliputi: ... 
b. melaporkan implementasi penilaian AMDAL 

 
 

pada kantor-kantor UIP, 
UPP atau Wilayah 
terdekat  
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c. melaporkan implementasi persiapan AMDAL 
(2) Sistem pelaporan untuk pelaksanaan izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a berisi data dan informasi tentang laporan pelaksanaan 
komitmen RKL RPL dan UKL-UPL, yang paling kurang mencakup pelaksanaan: 
a. pengelolaan dan pemantauan kualitas air; 
b. manajemen dan pemantauan kualitas udara; 
c. pengelolaan limbah B3 
d. pengelolaan dan pemantauan kerusakan lingkungan hidup; 
e. komitmen lain yang tercantum dalam RKL RPL dan UKL-UPL 

(3) Sistem pelaporan untuk melaksanakan izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berisi data dan informasi terkait: 
a .analisis tren dampak lingkungan; hidup 
b. analisis tingkat kritis dampak lingkungan hidup; dan 
c. analisis tingkat kepatuhan terhadap dampak lingkungan hidup 

(5) Sistem pelaporan untuk pelaksanaan inspeksi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c berisi data dan informasi tentang kinerja pemeriksa UKL-UPL 
regional, antara lain terkait dengan: 
a. prosedur pelaksanaan inspeksi; 
b. jumlah UKL-UPL yang diperiksa; 
c. jumlah UKL-UPL yang dihitung; 
d. jumlah rekomendasi untuk persetujuan UKL-UPL yang dikeluarkan. 

 
Peraturan Pemerintah No. 27/2012  tentang Izin Lingkungan 
 
Pasal 53 
(1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban:  

a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan hidup dan 
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadapa persyaratan dan 
kewajiban dalam izin lingkungan hidup kepada menteri, gubernur atau walikota dan 

c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidupsesuai 
dengan hukum dan peraturan.. 

(2)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disampaikan 
setidaknya setiap enam bulan.  

 
Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup No. 45/2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 
dan Lingkungan HidupRencana Pemantauan (RPL) 
Lampiran 
III. Maksud dan Tujuan 
 
Tujuan pedoman penyusunan laporan pelaksanaan RKL dan RPL ini adalah: 
3. Mendorong pemrakarsa memanfaatkan data-data pemantauan lingkungan 
dalam menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berdasarkan prinsipprinsip 
perbaikan secara menerus (continual improvement). 
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Bagian IV. Mekanisme Pelaporan 
 
Selain laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang disampaikan kepada Pemerintah, 
pemrakasa usaha dan/ atau kegiatan sangat dianjurkan untuk membuka informasi 
pelaksanaan RKL dan RPL tersebut kepada publik, baik dalam bentuk buku 
laporan atau sistem informasi elektronik lainnya seperti situs internet (internet 
website). 
 
BAB II 
Pelaksanaan dan Evaluasi 
Evaluasi ditujukan untuk: 
• Mendorong pemrakarsa untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup sebagai upaya perbaikan secara menerus (continual improvement). 
 
BAB III 
Kesimpulan 
Uraikan dalam bab ini hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bab ini dapat diuraikan 
pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup selanjutnya, yaitu: 
1. Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan 
kendalakendalayang dihadapi; 
2. Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup 
dan pemantauan lingkungan hidup dengan rencana pengelolaan dan pemantauan 
dalam dokumen RKL dan RPL. 
Dalam hal terdapat usulan perubahan untuk rencana perbaikan pelaksanaan 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka usulan tersebut harus 
didasarkan atas data hasil pemantauan. Usulan tersebut wajib dikomunikasikan 
untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang ditugasi mengelola lingkungan 
hidup. 
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No.87/2016 Tentang Sistim 
Pelaporan Elektronik Peizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau 
Kegiatan  
Pasal 1  
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya 

disebut SIMPEL adalah sistem yang mengatur mekanisme pelaporan pelaksanaan 
rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup, 
pelaksanaan izin perlindungan lingkungan hidup dan penerapan standard elektronik 

 
Pasal 8 
(2) Administrator Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: 
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g. mempublikasikan status pelaporan lingkungan hidup dan status kinerja pengelolaan 
lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemegang izin. 
 

8.0 Prinsip Kebijakan 8: Tidak melakukan aktivitas-aktivitas proyek di kawasan-kawasan dengan habitat kritis, kecuali (i) tidak ada dampak merugikan yang terukur terhadap 
habitat kritis yang dapat merusak kemampuan fungsinya, (ii) tidak ada pengurangan jumlah spesies yang terancam punah (endangered) atau sangat terancam punah, 
dan (iii) segala dampak yang lebih kecil diredam. Jika sebuah proyek terletak di dalam satu kawasan lindung, lakukan program-program tambahan untuk mendorong dan 
meningkatkan tujuan-tujuan pelestarian kawasan lindung tersebut. Di sebuah kawasan habitat alam, tidak boleh ada pengalihan fungsi yang berarti atau perusakan, 
kecuali (i) tidak ada alternatif lain, (ii) manfaat keseluruhan proyek jauh lebih besar dari biaya lingkungan, dan (iii) pengalihan atau kerusakan diredam dengan semestinya. 
Menggunakan satu pendekatan yang hati-hati dalam pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam yang terbarukan 

 

8.1 Elemen Kunci (1): 
Tidak melakukan 
aktivitas-aktivitas 
proyek di kawasan-
kawasan dengan 
habitat kritis11, 
kecuali (i) tidak ada 
dampak merugikan 
yang terukur 
terhadap habitat 
kritis yang dapat 
merusak 
kemampuan 
fungsinya, (ii) tidak 
ada pengurangan 
jumlah spesies yang 
terancam punah 
(endangered) atau 
sangat terancam 
punah, dan (iii) 
segala dampak yang 
lebih kecil diredam. 

UU No. 5/1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati 
 
UU No. 5 tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Hidup dan Ekosistem  
Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan: 
8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang 
secara alami.  
9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun 
di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai 
wilayah sistem penyangga kehidupan.  
10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai 
kekhasan tunbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu 
dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.  
11. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa 
keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya 
dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 
 
Pasal 13  
(1) Pelestarian jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan 
suaka alam.  
(2) Pelestarianjenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan 
membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut 
proses alami di habitatnya. 
Pasal 14  
Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:  
a. cagar alam; 

Setara Parsial 
 
Hukum dan peraturan 
nasional mensyaratkan 
perlindungan habitat kritis 
di kawasan yang 
dilindungi secara hukum, 
yang hanya merupakan 
persentase habitat kritis 
yang mungkin terkena 
dampak oleh 
pengembangan 
infrastruktur listrik. 
 
UU No. 5.1009 
mendefinisikan ‘habitat’ 
dan melarang dan 
membatasi kegiatan 
yang akan merusak  
habitat itu dalam  
kawasan lindung yang 
ditetapkan oleh hukum 
 
 
UU No. 5/1990 
menetapkan bahwa 
spesies baik yang berada 

PLN 
 
Adopsi peraturan yang 
spesifik instansi yang 
akan mewajibkan 
secara efektif seluruh 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi  hal-hal 
berikut: 
Kegiatan proyek yang 
direncanakan di wilayah 
yang kritis 
keanekaragaman hayati 
(habitat kritis dan 
alamihabitat) yang tidak 
dinyatakan sebagai 
wilayah yang dilindungi 
secara hukum harus 
memiliki AMDAL. 
Kegiatan proyek tidak 
boleh dilakukan di 
dalam wilayah tersebut 
kecuali (i) tidak ada 
alternatif lain, (ii) 
manfaat keseluruhan 
dari proyek jauh lebih 
besar daripada biaya 

 
11 SPS ADB mendefinisikan 'habitat kritis' untuk memasukkan “daerah-daerah dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, termasuk habitat yang diperlukan untuk 

kelangsungan hidup spesies yang hampir punah atau terancam punah; daerah yang memiliki kepentingan khusus untuk spesies endemik atau spesies terbatas; 
situs yang penting untuk kelangsungan hidup spesies yang bermigrasi; daerah yang mendukung konsentrasi atau jumlah individu spesies yang hidup secara 
berkelompok yang signifikan secara global; kawasan dengan kumpulan spesies unik atau yang terkait dengan proses evolusi utama atau menyediakan jasa 
ekosistem utama; dan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati yang penting secara sosial, ekonomi, atau budaya bagi masyarakat setempat. 
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b. suaka margasatwa 
Pasal 16  
(1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya 
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. 
 
Pasal 19  
(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan 
terhadap keutuhan kawasan suaka alam.  
(3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta 
menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. 
 
Pasal 33  
(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan 
terhadap keutuhan zona inti taman nasional.  
(2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, 
serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.  
(3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona 
pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata 
alam. 
 
Pasal 35 Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau 
memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah 
dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan 
raya, dan taman wisata alam Q 
 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peninjauan dan Pemeriksaan 
Dokument Lingkungan Hidup dalam Implementasi Pengajuan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik 
 
Lampiran III 
B. Tujuan dari Dokumen Andal 
5.hasil penilaian dampak penting  hipotetis (DPH) ditimjau, batas-batas wilayah studi dan 
tenggat waktu studi; 
4) Beberapa kriteria penyaringan untuk menentukan apakah dampak potensial dapat 
menjadi DPH [dampak signifikan hipotetis] atau tidak adalah dengan menguji: 
● Apakah dampak potensial akan mempengaruhi komponen ekosistem lingkungan yang 
penting, seperti spesies langka dan / atau endemik bersama dengan habitatnya, dll. 
 
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan 
Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan 
Gambut. 
 

di luar dan juga di dalam 
alam suaka harus 
dilestarikan, tapi 
tidak sebaliknya 
mewajibkan pelestarian 
habitat kritis jika terdapat 
di luar wilayah lindung 
yang ditetapkan secara 
hukum Instruksi Presiden  
no.10/2011 membatasi 
kegiatan jenis tertentu 
dalam  wilayah habitat, 
dan Peraturan Menteri 
Negara Republik 
Indonesia dan Permen 
KLHK No.5/2012 
mencantumkan jenis 
kawasan lindung 
yang  akan memicu 
AMDAL jika a 
proyek yang diusulkan 
akan berdampak pada 
nya, namun tidak ada 
persyaratan serupa 
untuk AMDALbagi  
proyek yang akan 
berdampak kritis terhadap  
habitat di luar kawasan 
lindung yang ditentukan 
secara hukum.  
 
Peraturan KLHK No. 
26/2018 mencatat bahwa 
dampak potensial 
terhadap habitat kritis 
adalah kriteria 
penyaringan untuk proses 
AMDAL / AMDAL. 
 
Peraturan KLHK No. 
20/2018 mencantumkan 
spesies yang dilindungi 
tetapi tidak menunjukkan 
spesies yang dilindungi 
yang terancam punah 

lingkungan (iii) tidak 
ada habitat merugikan 
terukur yang dapat 
merusak 
kemampuannya untuk 
berfungsi,(iv) tidak ada 
pengurangan populasi 
dari spesies yang diakui 
terancam atau sangat 
terancam punah, dan 
(v) apapun konversi 
atau degradasi apapun 
harus dimitigasi secara 
tepat 
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Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku 
bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian 
diberikan kepada: 
a. Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan;  
b. Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan 
gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu;  
c. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah 
ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan  
d. Restorasi ekosistem. 
 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 
2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dana/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 
 
Pasal 3  
(1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan 
: a. di dalam kawasan lindung; dan/atau 
b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal.  
(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  
(3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan 
lindung meliputi: 
 a. batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan/atau  
b. dampak potensial dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan diperkirakan mempengaruhi 
kawasan lindung terdekat. 
18. suaka margasatwa 
19. batu karang 
20.daerah jalur untuk spesies hewan laut atau biota 
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20/2018 tentang Jenis-
Jenis Flora dan Fauna yang Dilindungi 
 
Pasal 1 
Menentukan jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini 
[Lampiran adalah daftar spesies] 
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27/2018 tentang Pedoman 
Peminjaman Daerah Hutan 
Pasal 4 
(1)  Penggunaan kawasan hutan untuk tujuan pembangunan selain kegiatan kehutanan 

hanya dapat dilakukan untuk kegiatan tujuan strategis yang tidak dapat dihindari. 
(2) Tujuan pengembangan selain dari kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), meliputi: 

atau hampir punah, yang 
berarti bahwa habitat 
mereka adalah kritis. 
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d. listrik yang mencakup instalasi, transmisi, distribusi, dan pembangkit tenaga listrik 
serta energi terbarukan; 

Pasal 5 
(1) Penggunaan kawasan hutan untuk tujuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH 
(2) IPPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 

a.    di provinsi dengan luas hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh 
persen) lebar DAS, pulau, dan / atau provinsi, dengan kompensasi:  
1)   lahan untuk pemanfaatan komersial kawasan hutan, dengan rasio 1: 2 (satu 

berbanding dua); 
2)  melakukan penanaman untuk merehabilitasi DAS, terutama di kawasan hutan 

untuk pemanfaatan kawasan hutan nonkomersial, dengan rasio 1: 1 (satu 
banding satu); 

b.  di provinsi dengan luas hutan lebih dari 30% (tiga puluh persen) lebar DAS, 
pulau, dan / atau provinsi, dengan kompensasi: 

1)  membayar PNBP untuk Pemanfaatan Kawasan Hutan dan melakukan 
perkebunan untuk merehabilitasi DAS, terutama di kawasan hutan untuk tujuan 
komersial, dengan rasio 1: 1 (satu banding satu); 

2)  melakukan penanaman untuk merehabilitasi DAS, terutama di kawasan hutan 
untuk tujuan nonkomersial, dengan rasio 1: 1 (satu banding satu); 

Pasal 6 
c.Menyampaikan baseline untuk menggunakan zona hutan dan peta baseline 

dengan setidaknya skala 1: 50.000 atau lebih tinggi di lokasi yang diminta oleh 
formulir IPPKH untuk pelamar yang harus membayar kompensasi PNBP buat 
menggunakan zona hutan; 

d.  Finalisasi AMDAL atau UKL-UPL, dan / atau 
e.  Menyerahkan pernyataan untuk mengganti biaya pengelolaan 

hutan/pemanfaatan hutan kepada pemegang izin pengelolaan/usaha 
pemanfaatan hasil hutan 

Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu 
persyaratan dalam mengajukan IPPKH. 
 
Pasal 32 
(1)IPPKH holders are prohibited from conducting activities in the field before finalizing the 
commitments. 
(3) Komitmen untuk menyelesaikan AMDAL atau untuk memenuhi UKL-UPL, dalam hal ini 
kegiatan dapat dilakukan di lapangan, untuk: 
 b.  melaksanakan kegiatan pembangunan nasional yang mendasar, seperti panas bumi, 

listrik, dan 
c,  melaksanakan kegiatan proyek strategis nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah 
 
Pasal 33 
Pemegang IPPKH selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah penerbitan IPPKH, penuhi 
komitmen berikut: 
d. Finalisasi AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 
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Pasal 35 
(1) Finalisasi komitmen untuk memberikan kompensasi tanah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 huruf b dapat diperpanjang: 
     a. selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk badan usaha milik negara, dan 
b. selambat-lambatnya 1 (satu) tahun untuk selain yang diuraikan dalam huruf a. 
(2) Dalam hal pemegang IPPKH telah memenuhi sebagian dari lahan kompensasi, 

penetapan wilayah kerja IPPKH dapat diterbitkan sesuai dengan tingkat kompensasi 
pemenuhan lahan. 

 
Pasal 49 

(8) Approval for the prospective of compensation land as referred to paragraph (2) letter 
b, was applicable within timeframe: 

a. 3 (tiga) tahun untuk pemegang IPPKH, perusahaan milik Negara 
 
Kepala Peraturan Badan Pertanahan Nasional No. 15/2018 tentang Pertimbangan 
Tanggapan Teknis 
 
Pasal 10 
Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memenuhi prinsip keberlanjutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan ketentuan: 
c. penggunaan dan pemanfaatan lahan di kawasan lindung harus memperhatikan 
keterbatasan daya dukung, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati dan 
keberlanjutan fungsi lingkungan, misalnya: 
1) penggunaan dan pemanfaatan lahan di kawasan lindung tidak mengganggu fungsi 

alam, tidak mengubah lanskap alam dan ekosistem; dan 
2) pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

ekowisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;pendidikan, penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekowisata sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan; 

d.penggunaan dan pemanfaatan tanah di area sekitar situs bersejarah tidak boleh 
mengganggu / merusak / mengubah / menghilangkan keberadaan situs; 
 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9/1999 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pencabutan Hak atas Tanah Negara 
Pasal 4 
(4) Tanah tertentu untuk tujuan konservasi yang ditetapkan oleh menteri dapat diminta 
untuk hak atas tanah. 
 

8.2 Elemen Kunci (2):  
Jika sebuah proyek 
terletak di dalam 
satu kawasan 
lindung, lakukan 
program-program 

Peraturan Menteri Kehutanan No. 85/2014 tentang Prosedur Kerjasama untuk 
Implementasi Zona Cagar Alam dan Zona Konservasi Alam 
Pasal 18 
Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 13, 
mitra harus: 
a.Menyediakan dan memelihara fasilitas pendukung untuk kegiatan yang bekerjasama 

Setara Parsial 
 
Peraturan KLHK No. 
85/2014 mengatur 
tentang mitigasi dampak 
terhadap kawasan 

PLN: 
Adopsi peraturan yang 
spesifik instansi yang 
akan mewajibkan 
secara efektif seluruh 
divisi PLN yang relevan 
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tambahan untuk 
mendorong dan 
meningkatkan 
tujuan-tujuan 
pelestarian kawasan 
lindung tersebut.  
 

b.   Melindungi dan mengamankan area di sekitar lokasi konstruksi dari kemungkinan 
kebakaran hutan, perambahan / permukiman ilegal; 

c.Hindari konstruksi yang menyebabkan fragmentasi habitat dan dengan demikian 
mengganggu migrasi satwa liar; 

d.   Hindari penggunaan organisme hidup atau mati yang dapat mengubah struktur dan 
keanekaragaman vegetasi yang dapat menyebabkan munculnya spesies invasif serta 
mendorong perubahan fungsi regional zona tersebut; 

e.   Melestarikan dan melindungi keberadaan satwa liar di sekitar zona tersebut 
f.    Berikan data dan informasi yang diperlukan; 
g.   Menyediakan pembantu dan staf pengawas; 
h.   Merehabilitasi area-area yang rusak akibat kerjasama pembangunan; 
i.    Libatkan petugas unit manajemen setempat di setiap kegiatan; 
j.    Tidak mempengaruhi lansekap alami, maupun struktur juga warna struktur yang 

beradaptasi dengan kondisi sekitar. 
 
Pasal 31 
1) Ketentuan yang harus dimasukkan dalam perjanjian kerjasama adalah: 

a.Judul perjanjian kerja sama 
b.  Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama 
c.  Tujuan dari perjanjian kerja sama 
d.  Ruang lingkup perjanjian kerja sama 
e.  Lokasi dan bidang kerja sama 
f.   Rencana implementasi program / kegiatan 
g.  Hak dan kewajiban para pihak 
h.   Intellectual property rights 
i.   Status aset dan serah terima hasil kerjasama 
j.   Masa kerja sama dan perpanjangan 
k.  Pengakhiran kerja sama 
l.  Force Majeure 
m. Penyelesaian perselisihan 
n. Pembiayaan 
o. Korespondensi 
p. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 
q. Amendemen kerjasama 
r.  Aturan untuk transisi 
s.  Penutupan 

2)    Dihapus  
3)    Isi dari perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

disesuaikan dengan subjek dan jenis perjanjian kerja sama, dengan kewajiban 
tambahan sebagai berikut: 
a. Kewajiban untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan 
b.  Larangan, seperti sumber daya perdagangan dan spesimen dari daerah tersebut 
c.  Pengaturan kepemilikan paten dan publikasi kolaborasi 
d.   Pembagian keuntungan untuk pemanfaatan hak kekayaan intelektual dan hak 
paten 

konservasi ketika suatu 
lembaga telah 
menandatangani 
perjanjian kerja sama 
untuk menggunakan 
lahan di dalamya, tetapi 
tidak ada persyaratan 
untuk meningkatkan 
tujuan konservasi dari 
area yang dilindungi 
secara hukum ketika 
sebuah proyek berada di 
dalamnya 
 
 
Peraturan Menteri 
Lingkungah Hidup No. 
5/2012 mewajibkan 
AMDAL untuk semua 
kegiatan  di dalam atau 
berdekatan dengan 
wilayah lindung  
Namun tidak mewajibkan 
langkah tambahan lain 
untuk meningkatkan 
tujuan pelestarian 
kawasanlindung jika 
proyek berada di 
dalamnya, 
 
UU No 5/1990 secara 
umum mewajibkan upaya 
rehabilitasi yang 
berkelanjutan jika ada 
satupun ‘ sistem 
penunjang kehidupan’  
yang menjadi rusak, 
namuntidak secara 
spesifik mewajibkan 
kegiatan-kegiatan yang 
mendatangkan dampak 
pada wilayah lindung 
untuk melaksanakan 
langkah tambahan lain 
untuk meningkatkan  

untuk mematuhi  hal-hal 
berikut: 

 
PLN: 
Kegiatan proyek 
yang direncanakan di 
dalam kawasan yang 
dilindungi secara 
hukum harus mencakup 
penerapan 
program tambahan 
untuk mendorongdan 
meningkatkan 
tujuan pelestarian 
area yangdilindungi. 
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e.  Penyampaian data dan informasi baseline 
f.   Pemanfaatan kerja sama infrastruktur 
g.  Kepemilikan asset 

 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15/2018 tentang Pertimbangan 
Tanggapan Teknis 
Pasal 10 
Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang memenuhi prinsip keberlanjutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan ketentuan bahwa 
c. penggunaan dan pemanfaatan lahan di kawasan lindung harus memperhatikan 
keterbatasan daya dukung, keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati dan 
keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, misalnya: 
1)  penggunaan dan pemanfaatan lahan di kawasan lindung tidak mengganggu fungsi 

alam, tidak mengubah lanskap alam dan ekosistem; 
2)  penggunaan dan pemanfaatan lahan di kawasan lindung terbatas untuk kepentingan 

pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 
ekowisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. penggunaan dan pemanfaatan tanah di area sekitar situs bersejarah tidak boleh 
mengganggu / merusak / mengubah / menghilangkan keberadaan situs; 
 
UU No. 5 tahun 1990, Konservasi Sumber Daya Hidup dan Ekosistemnya  
 
Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan: 
13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat 
maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, 
pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya. 
Pasal 5  
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:  
a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;  
Pasal 6  
Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati 
dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.  
Pasal 7  
Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis 
yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan mutu kehidupan manusia 
Pasal 8  
(1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah 
menetapkan:  
a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; 
 b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;  
c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah pelindungan sistem penyangga kehidupan. 

tujuan pelestarian 
kawasan yag dilindungi  di 
mana proyek di 
laksanakan, Peraturan 
Presiden No. 
32/1990 tentang 
pengelolaan wilayah yang 
dilindungi mewajibkan 
rehabilitasi wilayah yang 
dilindungi yang rusak 
akibat budi daya saja 
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Pasal 30  
Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, 
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara 
lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.  
Pasal 29 
(1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari: 
a. taman nasional;  
b. taman hutan raya;  
c. taman wisata alam. 
Pasal 10 
Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau 
oleh karena pemanfaatannya yang tidak bijaksana serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti 
dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan. 
 
Pasal 32  
Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona 
pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.  
Penjelasan Pasal 32 
Yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian dari taman nasional yang harus dilindungi 
secara ketat dan setiap perubahan karena kegiatan manusia tidak diizinkan. 
Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari taman nasional yang dapat 
dikembangkan sebagai pusat rekreasi dan tujuan wisata. 
Yang dimaksud dengan zona lain adalah zona selain dari dua yang karena fungsi dan 
kondisi mereka dapat ditugaskan sebagai zona hutan belantara, zona rehabilitasi zona 
pemanfaatan tradisional, dan sebagainya. 
 
Pasal 33  
(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan 

terhadap keutuhan zona inti taman nasional.  
(2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman 
nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.  

(3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona 
pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman 
wisata alam. 

 
Keputusan presiden 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung  
 
Pasal 37: 
(1) Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak 

mengganggu fungsi lindung. 
(2) Di dalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya dilarang melakukan 

kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan 
tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami 
yang ada.  
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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; dan  
20. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi . 
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 
46/2016 Tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman 
Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam 
 
Pasal 7  
Areal Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) untuk pemanfaatan 
jasa lingkungan Panas Bumi berada pada zona/blok pemanfaatan yang sudah ditetapkan 
pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam serta 
berada di luar areal yang telah diberikan izin pemanfaatan sebelumnya. 
 

8.3 Elemen Lunci (3):  
Di sebuah kawasan 
habitat alam12, tidak 
boleh ada 
pengalihan fungsi 
yang berarti atau 
perusakan, kecuali 
(i) tidak ada alternatif 
lain, (ii) manfaat 
keseluruhan proyek 
jauh lebih besar dari 
biaya lingkungan, 
dan (iii) pengalihan 
atau kerusakan 
diredam dengan 
semestinya.  
 

Peraturan Pemerintah  No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan Hidup 
Pasal 29 
(3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat berupa:  
a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau  
b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.  
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan 
pertimbangan bertimbangan berikut:  
a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan signifikansi dari aspek biogeofisik 
kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap 
prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;  
b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai 
sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui 
perimbangan Dampak Signifikansi yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan  
c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak pemangku kepentingan yang bertanggung 
jawab dalam menanggulangi Dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau 
Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan. 
 
PerMen LH No. 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan 
Dokumen LH serta Penerbitan Izin Lingkungan 
Lampiran IV. E Pedoman Penilaian AMDAL 
Pedoman Penilaian Kerangka Acuan AMDAL 

Setara Sebagian 
 
CSS PLN mewajibkan  
AMDAL nntuk proyek 
yang berdekatan dengan 
wilayah yang dilindungi 
secara UU No. 5/1990 
menetapkan bahwa  
spesies harus dilestarikan  
baik di dalam maupun di 
luar wilayah lindung. 
Namun tidak ada 
persyaratan untuk 
mengkaji dampak 
potensial pada habitat 
alami yang tidak 
merupakan bagian dari 
atau berdekatan dengan 
wilayah lindung dan ada 
upaya mitigasi terhadap 
kerusakan yang 
disebabkan oleh proyek 

PLN 
Mengadopsoi peraturan 
yang spesifik instansi 
yang dapat mewajibkan  
secara efektif seluruh 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut: 
 Kegiatan proyek yang 
direncanakan di dalam 
wilayah yang peka 
dalam hal 
keanekaragaman hayati 
( habitat kritis dan 
habitat alami)  yang 
tidak dinyatakan 
dilindungi secara 
hukum wajib memiliki 
AMDAL. Di dalam 
wilayah tersebut, tidak 
boleh ada proyek 
kecuali, (i) 

 
12 SPS ADB mendefinisikan 'habitat alami' sebagai “wilayah daratan dan perairan di mana komunitas biologis sebagian besar dibentuk oleh spesies tanaman dan 

hewan asli, dan di mana aktivitas manusia pada dasarnya belum mengubah fungsi-fungsi ekologis utama kawasan tersebut.” 
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c. Uraian tentang rencana usaha dan / atau kegiatan yang berfokus pada komponen 
kegiatan yang secara potensial menyebabkan dampak lingkungan hidup berdasarkan 
tahapan kegiatantermasukalternatif (jika ada alternatif untuk usaha dan / atau kegiatan 
yang direncanakan) dan pengelolaan lingkungan yang telah dipersiapkan / direncanakan 
sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan (terintegrasi) dalam desain usaha dan / 
atau kegiatan yang direncanakan). 
Penilaian Kajian Dampak Lingkungan 
Apakah perkiraan dampak diperlukan untuk setiap alternatif, bilausaha dan / atau kegiatan 
yang direncanakan masih pada tahap pemilihan komponen alternatif dari rencana usaha 
dan / atau kegiatan ? (beberapa contoh alternatif yang mungkin ada misalnya lokasi 
alternatif, penggunaan peralatan produksi, kapasitas, spesifikasi teknis, fasilitas bisnis dan 
/ atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi, dan / atau bentuk alternatif 
lainnya) 
 
Keputusan Kepala Bapedal No. 299/1996 tentang Pedoman Teknis Penilaian Aspek 
Sosial dalam Persiapan AMDAL 
Lampiran II 
1 .5. Data ekonomi sedapat mungkin diberi nilai moneter (penilaian) karena sebagaian 
besar indikator-indikator ekonomi dapat dikuantifikasi. Sehubungan dengan itu ada tiga (3) 
metode pemberian uang moneter yaitu: 

a. Penggunaan secara langsung berdasarkan harga pasar atau produktifitas (Metode 
berbasis pasar).  Metode ini terdiri dari tiga (3) pendekatan: 

1) Pedekatan perubahan produktivitas (changeof productivity). 
2) Pendekatan hilangnya mata pencaharian/penghasilan (loss of learning approach). 
 3) Pendekatan pembatasan pengeluaran(defendive expenditures) 
b. Penggunaan pengganti harga pasar (surrogate market value). Metode ini terdiri dari 
empat (4) pendekatan : 

1 ) Pendekatan nilai kepemilikan (property value approach). 
 2) Pendekatan pembedaan upah (wage differences approach). 
 3) Pendekatan biaya perjalanan (travel cost approach). 
 4) Pendekatan yang dikaitkan dengan nilai barang/komoditi tertentu sebagai  
penduga (hedonic pricing). 
 

c. Metode pasar buatan (constructed market) yang berdasar pada potensi pengeluaran 
atau kesediaan untuk membayar atau menerima (potential expenditures willingness to pay 
or to accept) yang terdiri dari tiga (3) pendekatan : 
 1) Pendekatan biaya pengganti (replacement cost approach). 
 2) Pendekatan harga bayangan (shadow project approach). 
 3) Pendekatan nilai kontingensi (contingent valuetion approach). 
 
Untuk indikator ekonomi yang nilai moneternya tidak bisa dianalisis dengan akurat, 
diperlukan value judgement dari penyusun AMDAL. Caranya antara lain dengan 
menggunakan analogi terhadapfenomena-fenomena dampak penting yang timbul menurut 

 
 

Tidak ada alternative 
lain, (ii) manfaat proyek 
lebih besar dari biaya 
lingkungan  
(iii) tidak ada dampak 
merugikan yang terukur 
pada habitat yang dapat 
merusak 
kemampuannya untuk 
berfungsi, (iv) tidak ada 
pengurangan populasi 
dari spesies yang diakui 
terancam atau sangat 
terancam punah, dan 
(v) konversi atau 
degradasi apa pun 
dimitigasi dengan tepat. 
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dokumen AMDAL sejenis. Data sosial aspek lainnya yang memungkinkan diberi nilai 
moneter hendaknya dilakukan pula valuasi. 
 
(2). Melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka kepada Badan Konservasi 
Sumber Daya Alam (BKSDA);  
(3). Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan 
tumbuhan dan satwa langka.  
(4). Tersedia dokumen bila pernah ditemukan dan/atau insiden dengan satwa langka 
dan/atau satwa liar misalnya gajah, harimau, badak, dan lain-lain dan cara 
penanganannya. 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan 
Dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
Pasal 8 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan 
perusakan hutan. 
 
UU No. 1 tahun 2014 Perubahan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
 
Pasal 1 Definisi 
19. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, 
pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya 
untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan 
PulauPulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan 
keanekaragamannya. 
 
Pasal 23 
(3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan 
pengembangan, pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya wajib:  
a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;  
b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta  
c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 
 
27A. Dampak Penting dan Cakupan Luas dan Nilai Strategis adalah perubahan yang 
mempengaruhi kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial 
ekonomi masyarakat untuk kehidupan generasi sekarang dan mendatang. 
Pasal 51 
(1) Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota memiliki wewenang untuk: 
a. mengeluarkan dan mencabut izin untuk menggunakan pulau-pulau kecil dan perairan 
sekitar yang memiliki dampak signifikan dengan cakupan luas dan nilai strategis dan 
Kresult dalam perubahan lingkungan. 
b. menetapkan perubahan status zona inti di kawasan lindung nasional. 

8.4 Elemen Kunci (4): UU No. 32 tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Pasal 2.  

Setara Penuh Tidak diperlukan  
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Menggunakan satu 
pendekatan yang 
hati-hati dalam 
pemanfaatan, 
pengembangan dan 
pengelolaan sumber 
daya alam yang 
terbarukan. 
 

Perlindungan lingkungan dalam pengelolaan harus dilakukan dengan asasf.Kehati 
hatian13 
Penjelasan 
Pasal 2 
Surat f 
Prinsip kehati-hatian berarti ketidakpastian tentang dampak usaha dan / atau kegiatan 
karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah alasan untuk 
menunda langkah-langkah untuk meminimalkan atau menghindari ancaman terhadap 
pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan. 
 

9.0 Prinsip Kebijakan 9: Menggunakan teknologi dan praktik-praltik pencegahan dan pengendalian polusi yang sejalan dengan praktik-Praktik internasional dan unggulan 
seperti tercermin dalam standar-standar Panduan kelompok Bank Dunia tentang Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (Environmental, Health and Safety 
Guidelines) yang diakui secara internasional. Menghindari polusi, atau jika tidak dimungkinkan, minimalkan atau kendalikan intensitas atau kandungan emisi pencemar 
atau limbah, termasuk emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung, penghasilan limbah, dan pelepasan bahan-bahan berbahaya dari produksi, 
transportasi, penanganan dan penyimpanannya. Menghindari penggunaan bahan-bahan berbahaya yang secara internasional dilarang untuk digunakan atau harus mulai 
dihentikan penggunaannya. Pembelian, penggunaan dan pengelolaan pestisida dengan menggunakan pendekatan pengelolaan hama terpadu dan kurangi 
ketergantungan pada pestisida kimiawi sintetis.  

 

9.1 Elemen Kunci 1): 
Menggunakan 
teknologi dan 
praktik-praltik 
pencegahan dan 
pengendalian polusi 
yang sejalan dengan 
praktik-Praktik 
internasional dan 
unggulan seperti 
tercermin dalam 
standar-standar 
Panduan kelompok 
Bank Dunia tentang 
Pedoman 
Lingkungan, 
Kesehatan dan 
Keselamatan 
(Environmental, 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21/2008 tentang Standar Emisi Sumber 
Stasioner untuk Pembangkit Listrik Termal  
[Lampiran I-V berisi beberapa tabel dengan standar untuk parameter tertentu.] 
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12/2010 tentang Pengendalian 
Pencemaran Udara 
 
Bab Ii Penetapan Baku Mutu Udara Ambien 
 
Pasal 4 
(1) Gubernur menetapkan baku mutu udara ambien daerah 
berdasarkan pertimbangan : 
a. status mutu udara ambien di daerah yang bersangkutan; dan 
b. baku mutu udara ambien nasional. 
(2) Baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari 
baku mutu udara ambien nasional. 
(3) Penetapan baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman teknis penetapan 

Setara sebagian 
 
Standar Nasional selaras 
dalam hampir semua hal 
dengan Pedoman 
Lingkungan, Kesehatan 
dan Keselamatan 
Kelompok Bank Dunia 
Keamanan kecuali 
tentang kebisingan 
ambien dan emisi dari 
pembangkit listrik panas 
bumi. 
UUNo. 20/2014 
Mewajibkan  agar Standar 
Nasional Indonesia (SNI) 
dirumuskan dengan 
sungguh-sungguh 
menaruh perhatian pada  

PLN 
Mengadopsi peraturan 
yang spesifik instansi 
yang akan mewajibkan 
secara efektif seluruh 
divisi PLN yang relevan 
untuk mematuhi hal-hal 
berikut: 
penilaian lingkungan 
hidup untuk pembangkit 
listrik harusmenerapkan 
pencegahan polusi dan 
mengendalikan 
teknologi dan praktik 
yang konsisten dengan 
Standar emisi untuk 
pembangkit listrik 
standar ambien untuk 
kebisingan, dan 

 
13 Terjemahan bahasa Inggris dari UU No. 32/2009 yang tersedia untuk penilaian ini diterjemahkan 'tindakan pencegahan' sebagai 'kehati-hatian'. Penjelasan untuk 

Pasal 2, Huruf f, menyatakan kembali prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan (Juni 
1992): Untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian akan diterapkan secara luas oleh Negara. sesuai dengan kemampuan mereka. Jika ada ancaman 
kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan, kurangnya kepastian ilmiah sepenuhnya tidak akan digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah 
hemat biaya untuk mencegah degradasi lingkungan. 
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Health and Safety 
Guidelines) yang 
diakui secara 
internasional 
. 

baku mutu udara ambien sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
. 
[Lampiran I, Bagian II berisi beberapa tabel dengan standar untuk parameter yang 
ditentukan.] 
 
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep 48/Menlh/11/1996 
Tentang Baku Tingkat Kebisingan 
 
Pasal 2 Baku Tingkat Kebisingan, metoda pengukuran, perhitungan dan evaluasi tingkat 
kebisingan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. 
Pasal 3 
Menteri menetapkan baku tingkat kebisingan untuk usaha atau kegiatan di luar 
peruntukan kawasan/lingkungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 
keputusan ini setelah memperhatikan masukan dari instansi teknis yang bersangkutan. 
 
Pasal 4  
(1) Gubernur dapat menetapkan baku tingkat kebisingan lebih ketat dari ketentuan 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I. (2) Apablia Gubernur belum menetapkan baku 
tingkat kebisingan maka berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
Keputusan ini. 
 
Pasal 5 
Apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi usaha atau kegiatan 
mensyaratkan baku tingkat kebisingan lebih ketat dari ketentuan dalam Lampiran 
Keputusan ini, maka untuk usaha atau kegiatan tersebut berlaku baku tingkat 
kebisingan sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan hidup. 
 
Lampiran 1 
 

No Peruntukan Kawasan/ 
Lingkungan Kegiatan 
 

Tingkat kebisingan 
DB (A) 
 

A Peruntukan Kawasan  

1 Perumahan dan pemukiman 
 

55 
 

2 Perdagangan dan Jasa 70 
 

3 Perkantoran dan Perdagangan 65 
 

4 Ruang Terbuka Hijau 50 
 

5 Industri 70 
 

6 Pemerintahan dan Fasilitas Umum 60 

ketersediaan sumber 
daya, kepentingan 
nasional, hasil penelitian, 
inovasi, dan / atau 
pengalaman. 
SNI memperhatikan dan 
mempertimbangkan 
standar Internasional dan 
kebutuhan dan kapasitas 
dalam negeri  
Peraturan KLHK 
No.16/2012 mewajibkan 
untuk menmpelajari opsi 
untuk pengelolaan 
dampak lingkungan.  
Dengan 
mempertimbangkan  
ketersediaan teknologi 
terbaik yang tersedia, 
kemampuan 
Pemrakarsa  untuk 
menerapkan teknologi 
terbaik yang dapat dicapai 
dan opsi manajemen 
relevansi yang tersedia 
dengan kondisi lokal. 

pedoman sektoral untuk 
sektor listrik (tenaga 
panas, tenaga panas 
bumi, transmisi dan 
distribusi tenaga listrik, 
dan energi 
angin)seperti yang 
tercantum dalam 
Pedoman Lingkungan, 
Kesehatan dan 
Keselamatan Grup 
Bank Dunia 
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7 Rekreasi 70 
 

8 Kawasan Khusus:  

 - Bandar udara, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan 
Laut 
 

70 
 

 - Cagar Budaya 60 

B Lingkungan Hidup/Kegiatan  

1 Rumah Sakit atau sejenisnya 55 

2 Sekolah atau sejenisnya 55 

3 Tempat ibadah atau sejenisnya 55 

 
UU. No. 32/2009, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup  
 
Pasal 1. 
(13 ) Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup,  QQ 
an/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya 
tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 
 
Pasal 20. 
1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu 

lingkungan hidup. 
2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi : 

Baku mutu air  
Penjelasan 
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “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. 
 
Baku mutu air limbah 
b. Penjelasan 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah”adalah ukuran batas atau kadar polutan 
yangditenggang untuk dimasukkan ke media air . 
 
baku mutu air laut  
c. Penjelasan 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk 
hidup,zat, energi, atau komponen yang ada atau harusada dan/atau unsur pencemar yang 
ditenggangkeberadaannya di dalam air laut. 
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. Baku mutu udara 
d. Penjelasan 
 Huruf d 
Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat 
mahluk, 
energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang 
ditenggangkeberadaannya dalam udara ambien. 
 
. Baku mutu emisi 
e. Penjelasan 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang 
ditengganguntuk dimasukkan ke media udara.(batas yang dapat ditoleransi atau konten 
polutan yang dapat dimasukkan ke media udara); 
 
. Baku mutu gangguan, dan 
f. Penjelasan 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar 
yang 
ditenggang keberadaannya yang meliputi unsurgetaran, kebisingan, dan kebauan. 
. standar kualitas sains dan teknologi lainnya. 
(3) Setiap orang diizinkan untuk membuang limbah ke media lingkungan dengan 
persyaratan: 
. memenuhi standar kualitas 
a.lingkungan Hidup; dan 
b. mendapatkan ijin dari Menteri, gubernur atau bupati / walikota ... 

 
Lampiran II, Permen LHK No. 26;2018 tentang Pedoman Penyusunan Peninjauan 
dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup  dalam Implementasi Pengajuan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
 
Lampiran II 
B. Tujuan dari Dokumen Andal 
7.hasil evaluasi holistik terhadap dampak lingkungan; 
Berdasarkan informasi dari hasil tinjauan di atas, berikut ini dilakukan pada berbagai 
kemungkinan opsi manajemen dampak lingkungan, dalam hal ketersediaan teknologi 
manajemen terbaik, kemampuan pemmrakarsa untuk melaksanakan opsi yang dapat 
dicapai terbaik danrelevansi opsi manajemen yang tersedia di kondisi local 
 
Peraturan Pemerintah No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air 
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Pasal 37  
Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau 
sumber air wajib mencegah dan menang-gulangi terjadinya pencemaran air. 
 
Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan 
Pasal 28  
(4) Komisi Penilai AMDAL menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-
RPL yang telah dinyatakan selesai secara administratif oleh sekretariat Komisi Penilaian 
AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
Penjelasan Pasal 28 Ayat (4) 
Ruang lingkup penilaian oleh tim teknis meliputi: ... 
e. kelayakan desain, teknologi, dan / atau proses produksi yang digunakan dari aspek 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan; .. 
 
UU No.  19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutans (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang 
Persisten)14 
 
Penjelasan 
I. UMUM 
3. Materi Pokok 
.... c. Langkah-langkah untuk mengurangi dan / atau menghentikan pelepasan produk 
yang tidak disengaja (Pasal 5), yaitu dengan: .... 
4) mendorong penggunaan Teknik Terbaik yang Tersedia (BAT) untuk sumber dalam 
Lampiran C Bagian II. Negara-negara Pihak harus mendorong penggunaan Praktik 
Lingkungan Terbaik (BEP); 
5) mendorong penggunaan BAT dan BEP untuk sumber-sumber yang ada di lampiran C 
Bagian II dan sumber-sumber baru 
dalam Lampiran C Bagian III. Dalam menerapkan BAT dan BEP tersebut, Negara-negara 
Pihak harus mempertimbangkannya 
panduan umum tentang pencegahan dan pengurangan pelepasan bahan POP dalam 
Lampiran C. 
 
UU No.  20 / 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN 
 
Pasal 1 
3. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara 
dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan 
internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, 
kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

 
14 Teks konvensi diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan dilampirkan pada undang-undang, yang menunjukkan bahwa Indonesia berniat untuk terikat oleh 

kewajiban dalam konvensi tanpa membuat undang-undang implementasi 
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pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat 
yang sebesar-besarnya. 
7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang 
ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
19. Program Nasional Perumusan Standar yang selanjutnya disingkat PNPS adalah 
usulan rancangan SNI dari Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara 
terencana, terpadu, dan sistematis. 
 
Pasal 2  
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan berdasarkan asas:  
e. koheren; 
Penjelasan Pasal 2 Huruf e 
Yang dimaksud dengan "prinsip koheren" adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan 
Penilaian Kesesuaian mengikuti perkembangan internasional untuk hasil yang harmonis. 
 
Pasal 3  
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan:  
a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha 
yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan 
Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;  
b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan 
masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, 
maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan  
c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang 
dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. 
Pasal 10  
(1) Perencanaan perumusan SNI disusun dalam suatu PNPS.  
(2) PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program perumusan SNI dengan 
judul SNI yang akan dirumuskan beserta pertimbangannya.  
(3) PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:  
a. kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;  
b. perlindungan konsumen;  
c. kebutuhan pasar;  
d. perkembangan Standardisasi internasional;  
e. kesepakatan regional dan internasional;  
f. kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;  
g. kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup;  
h. kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri;  
i. keyakinan beragama; dan  
j. budaya dan kearifan lokal.  
(4) Penyusunan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun oleh 
BSN bersama-sama dengan Pemangku Kepentingan.  
(5) Dalam rangka meningkatkan mutu Barang dan/atau Jasa unggulan daerah, 
Pemerintah Daerah dapat mengajukan rencana perumusan SNI kepada BSN.  



118 Lampiran 

 

 

(6) PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
BSN. 
 
Pasal 13  
(1) SNI dirumuskan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, kepentingan 
nasional, hasil penelitian, inovasi, dan/atau pengalaman.  
(2) Dalam hal terdapat standar internasional, SNI dirumuskan selaras dengan standar 
internasional melalui: 
 a. adopsi standar internasional dengan mempertimbangkan kepentingan nasional untuk 
menghadapi perdagangan global; atau 
b. modifikasi standar internasional disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, 
geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain.  
(3) Untuk kepentingan nasional, SNI dapat dirumuskan tidak selaras dengan standar 
internasional. 
 
Peraturan Pemerintah  No. 102/2000 tentang STANDARDISASI NASIONAL 
Pasal 1  
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:  
1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan 
metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan 
memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa 
kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya 
 
Pasal 2  
Ruang lingkup standardisasi nasional mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan 
metrologi teknik, standar, pengujian dan mutu 
 
Pasal 3  
Standardisasi Nasional bertujuan untuk:  

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan 
masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun 
pelestarian fungsi lingkungan hidup;  

2. Membantu kelancaran perdagangan;  
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. 

 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No.13 /1997 Tentang  Badan Standardisasi 
Nasional  
Pasal 3 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSN 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijaksanaan di bidang standardisasi; 
b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang standardisasi; 
c. pembinaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan standardisasi dengan instansi teknis 
dan instansi lainnya; 
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d. pelaksanaan kerjasama internasional, dokumentasi dan informasi serta 
pemasyarakatan di bidang standardisasi; 
e. penetapan akreditasi dan syarat sertifikasi di bidang standardisasi; 
f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang standardasasi; 
g. penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI); 
h. pelaksanaan administrasi Badan Standardisasi Nasional; 
i. penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi dan jaminan mutu; 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden. 

9.2 Elemen Kunci (2): 
Menerapkan proses 
produksi bersih dan 
praktik efisiensi 
energi yang 
baikaudit energi 
dalam skema 
kemitraan yang 
dibiayai oleh 
pemerintah. 
. 

Peraturan Presiden No. 4/2016 tentang Percepatan Implementasi Pengembangan 
Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden No. 14/2017 
Pasal14 
1) PIK dilaksanakan dengan memprioritaskan penggunaan energi baru dan terbarukan 
untuk mencapai target proporsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi sesuai 
dengan ketentuan undang-undang dan peraturan energi. 
 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.31 tahun 2009 Arah dan Pengendalian 
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Sistem 
Teknologi Lingkungan Setempat 
 
Pasal. 1  
(4)Produksi bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, terpadu, dan 
diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait 
dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan 
sumberdaya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi 
terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimisasi resiko terhadap kesehatan 
dan keselamatan manusia serta lingkungan hidup. 
 
Pasal 3  
Menteri menetapkan kebijakan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, 
produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan 
masukan dari pemangku kepentingan secara nasional.  
Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan dalam penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, 
produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan di daerah sesuai dengan kebijakan 
yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1).  
 
UU 30/2007 tentang Energi 
 
Pasal 1  
Dalam Undang-Undang ini dimaksud dengan. 23. Konservasi energy adalah upay 
sistematis,terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energydalam negeri 
serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. 
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Pasal 3  
Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan 
meningkatkan ketahan~n energi nasional, tujuan pengelolaan energi adalah: 
e. termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor; 
 
Pasal 20 
(1) Penyediaan energi dilakukan melalui: 
d. diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber daya energi dan energi; 
(Perseorangan, badan usaha, dan bentuk usaha tetap dalam kegiatan penyediaan energi 
wajib melaksanakan konservasi energi.  
Pelaksanaan konservasi energi dalarn kegiatan penyediaan energi meliputi:  
a. perencanaan yang berorientasi pada penggunaan teknologi yang efisien energi;  
b. pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan, dan proses yang secara langsung 
ataupun tidak langsung menggunakan energi yang efisien; dan  
pengoperasian sistem yang efisien energi. 
 
Pasal 18  
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi insentif kepada: 
e. pengguna energi yang menggunakan energi lebih besar atau sama dengan 6.000 
(enarn ribu) setara ton minyak per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); 
dan  
f. produsen peralatan hemat energi di dalam negeri, yang berhasil melaksanakan 
konservasi energi pada periode tertentu 
 
Pasal 20 
(1) Insentif yang diberikan kepada pengguna energi 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 huruf a dapat 
berupa: 
a. fasilitas perpajakan untuk peralatan hemat energi; 
b. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah untuk peralatan 
hemat energi;  
c. fasilitas bea masuk untuk peralatan hemat energi;  
d. dana suku bunga rendah untuk investasi konservasi energi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dm/ atau  
e. audit energi dalam pola kemitraan yang dibiayai oleh Pemerintah 
 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 14/2012 tentang Manajemen 
Energi 
 
Pasal 3 
Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi yang menggunakan Sumber Energi 
dan/atau Energi lebih besar atau sarna dengan 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per 
tahun wajib melakukan Manajemen Energi. 
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Pasal 4 
Pengguna Sumber Energi dan Pengguna Energi yang menggunakan Sumber Energi 
dan/atau Energi kurang dari 6.000 (enam ribu) setara ton minyak per tahun agar 
melaksanakan Manajemen Energi dan/atau me1aksanakan penghematan energi. 
 
Pasal 5 
Manajemen Energi sebagaimana dimaksud da!am Pasa! 3 dan Pasa! 4 dilakukan dengan: 
a. menunjuk Manajer Energi; 
b. menyusun program Konservasi Energi; 
c. melaksanakan Audit Energi secara berka!a; 
d. melaksanakan rekomendasi hasil audit energi; dan 
e. melaporkan pelaksanaan Manajemen Energi setiap tahun kepada Menteri, gubemur, 
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

9.3 Elemen Kunci (3): 
Menghindari polusi, 
atau jika tidak 
dimungkinkan, 
minimalkan atau 
kendalikan intensitas 
atau kandungan 
emisi pencemar atau 
limbah,  
 

UU No. 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
 
Pasal 13 
(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam 
rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.  
(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:  
a. pencegahan;  
b. penanggulangan; dan  
c. pemulihan. 

 
Pasal 21 
Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan 
kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.  
 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26tahun 2018tentang 
Pedoman Penyusunan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup  
dalam Implementasi Pengajuan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
 
Pasal 6 
(3) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berintegrasi: 
a.  persyaratan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang relevan 

seperti pengelolaan bahan limbah berbahaya dan beracun (LB3), pembuangan air 
limbah ke laut, pembuangan air limbah ke sumber air dan / atau pemanfaatan air 
limbah untuk aplikasi tanah, pengendalian polusi udara 

 
Pasal 21 
(2) Persiapan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
menyiapkan: 
d. persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek perlindungan hidup dan pengelolaan 
lingkungan yang relevan antara lain, pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, 
pengolahan dan pembuangan air limbah, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, 
pengendalian polusi udara 
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Pasal 27 
3.Keputusan penerimaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
paling sedikit memuat: 
d. persyaratan Badan Usaha, terdiri dari 
1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL; 
2. persyaratan terperinci atau memperoleh persyaratan terperinci terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan atau dibutuhkan, antara 
lain yang terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (LB3), pengolahan 
dan pembuangan air limbah ke sungai dan laut, menggunakan air limbah untuk 
pemakaian ke darat, pengendalian polusi udara; 

 
Peraturan Pemerintah No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air 
 
Pasal 37  
Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau 
sumber air wajib mencegah dan menang-gulangi terjadinya pencemaran air. 
 
Pasal 38 
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air 

atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. 
 

Peraturan Menetri Negara Lingkungan Hiudp No  01 TAHUN 2010 Tentang Tata 
Laksana Pengendalian Pencemaran Air 
 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
7. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam 
jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja. 
19. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan 
pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai 
dengan baku mutu air. 
 
Pasal 12 
Bupati/walikota wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggungjawab 
usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung 
beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang 
diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air. 
 
Pasal 24 
(1) Bupati/walikota menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan 
lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke 
sumber air. 
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9.4 Elemen Kunci (4): 
Ketika penghindaran 
tidak mungkin, 
meminimalkan atau 
mengendalikan 
intensitas atau 
beban emisi gas 
rumah kaca 
langsung dan tidak 
langsung. 

UU No. 6/1994 tentang Ratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Perubahan Iklim 
 
UU 17/ tahun 2004 Ratifikasi Protokol Kyoto dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB 
tentang Perubahan Iklim 
 
UU 16 tahun  2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka 
Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim 
 
Penjelasan I B 
1. Persetujuan Paris  
Persetujuan Paris memuat materi pokok substansi sebagai berikut: 
 a. Tujuan Persetujuan Paris adalah untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C 
dari tingkat pra-industrialisasi dan melakukan upaya membatasinya hingga di bawah 
1,5°C. 
 b. Kewajiban masing-masing Negara untuk menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan 
Secara Nasional (Nationally Determined Contributions). Kontribusi penurunan tersebut 
harus meningkat setiap periode, dan negara berkembang perlu mendapatkan dukungan 
untuk meningkatkan ambisi tersebut.  
c. Komitmen Para Pihak untuk mencapai titik puncak emisi gas rumah kaca secepat 
mungkin dan melakukan upaya penurunan emisi secara cepat melalui aksi mitigasi.  
d. Pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk aktivitas penurunan emisi dari 
deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi dan 
peningkatan cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis hasil 
 
.....  
UUNo. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  
 
Pasal 57 
(4) Konservasi fungsi atmosfer meliputi: 
a. mitigation and adaptation to climate 
Penjelasan huruf a. 
Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan 
emisi rumah kaca sebagai model upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. 
Adaptasi terhadap perubahan iklim adalah upaya yang diambil untuk meningkatkan 
kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk keanekaragaman iklim dan 
iklim ekstrem sehingga dapat mengurangi potensi kerusakan yang disebabkan oleh 
perubahan iklim, memanfaatkan peluang yang timbul dari perubahan iklim dan mengatasi 
konsekuensi yang timbul dari iklim.perubahan. 
Pasal 63 
(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan 
berwenang: 
j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan 
iklim; 
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(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas 
dan berwenang:  
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada 
tingkat provinsi; 
 
UU No. 31/2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika 
Pasal 1 
19. Mitigasi adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim 
melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/ meningkatkan penyerapan gas rumah 
kaca dari berbagai sumber emisi. 
 
Pasal 10 
3 b. Gas rumah kaca yang meliputi unsur: 
1.Karbon dioksida ( Co2); 
2. Methan (CH2); 
3. Nutrios Oksida (N2O); 
4. Hidrofluorokarbon (HFCs) 
5.perfluorokarbon (PFC); dan 
65 Sulfur Heksafluorida (SF6). 
 
Pasal 65 
(1) Pemerintah berkewajiban memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. 
 
Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2011Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi 
Rumah Kaca Gas 
Pasal1 
1. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut 
RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang 
secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan 
target pembangunan nasional. (penekanan ditambahkan) 
8.  Kegiatan inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan emisi GRK 
dan penyerapan GRK. 
9.  Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan 
emisi GRK tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti. 
(1) RAN-GRK terdiri dari kegiatan inti dan kegiatan pendukung.  
(2) Kegiatan RAN-GRK meliputi bidang:  
a. Pertanian;  
b. Kehutanan dan lahan gambut;  
c. Energi dan transportasi;  
d. Industri;  
e. Pengelolaan limbah;  
f. Kegiatan pendukung lain.  
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Pasal 4.  
RAN-GRK menjadi acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan 
perencanaan dan pelaksanaan penurunan emisi GRK 
 
Peraturan Presiden No. 71/2011, Pedoman penyelenggaraan inventarisasi Gas 
Rumah Kaca Nasional 
 
Pasal 2   
Penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional bermaksud untuk 
menyediakan: 
 
a.  Informasi berkala tentang perubahan tingkat, status dan tren, termasuk emisi gas 

rumah kaca dan penyerapan deposit karbon di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten / 
kota; 

b. Informasi tentang pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan penanggulangan 
perubahan iklim nasional 

 
Pasal 15 
(1) Semua pelaku usaha kegiatan yang berpotensi menimbulkan emisi dan / atau 
menyerap GRK wajib melaporkan data terkait persediaan GRK kepada Gubernur dan 
Bupati / Walikota sesuai kewenangannya setahun sekali. 
 
Perturan Menteri Lingkungan Hidup No.  15 tahun 2013, Pengukuran, Pelaporan, dan 
Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim 
 
Pasal 2  
Peraturan  Q. ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengukuran, 
pelaporan, dan verifikasi aksi Mitigasi Perubahan Iklim kepada Penanggung Jawab 
Aksiuntuk mengetahui capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang akurat, transparan, dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 

 
Pasal 5  
 
(3). Tatacara pelaporan aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalamLampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.  
 
Pasal 7 
(1) Verifikasi dilakukan oleh pemverifikasi. Yang: 
(2) Verifikator akan  ditunjuk oleh penjamin untuk Penanggung Jawab Aksi.  
(3) a. tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim;  
b. memiliki sertifikat kompetensi sebagai verifikator capaian aksi Mitigasi Perubahan Iklim.  
(4) Ketentuan mengenai tatacara dan persyaratan memperoleh sertifikat kompetensi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri No. 5 tahun 
2014 



126 Lampiran 

 

 

 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3/2014 tentang Program Pemeringkatan 
untukKinerja Usaha Pengelolaan Lingkungan 
Pasal 6 (3): 
Evaluasi kinerja yang melampaui kepatuhan ... dilakukan pada kegiatan: ... 
e. pengurangan polutan udara dan emisi gas rumah kaca; 
 
Keputusan Direksi PLN No. 134/2007 tentang Lingkungan Kerja, Kebijakan 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
-Berpartisipasi dalam program pemerintah yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah 
kaca 
 

9.5 Elemen Kunci (5): 
Ketika penghindaran 
tidak mungkin, 
meminimalkan atau 
mengendalikan 
intensitas atau 
beban limbah. 

UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah 
Pasal 1  
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  
1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang 
berbentuk padat. 
Pasal 2 
(1) Limbah yang dikelola berdasarkan UU ini terdiri dari; 

a. limbah rumah tangga 
b. serupa limbah rumah tangga; dan 
c. limbah spesifik 

(2)   Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari 
kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.  

(3)  Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b 
berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, 
fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.  

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;  
b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;  
c. sampah yang timbul akibat bencana;  
d. puing bongkaran bangunan;  
e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau  
f. sampah yang timbul secara periodik.  
 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 

 
Pasal 12 
(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 
rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan 
lingkungan hidup. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan 
sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah. 
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Pasal 19 
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 
rumah tangga terdiri atas: 
a. pengurangan sampah; dan 
b. penanganan sampah. 
 
Pasal 20 
(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf a meliputi kegiatan: 
a. pembatasan timbulan sampah; 
b. pendauran ulang sampah; dan/atau 
c. pemanfaatan kembali sampah. 
 
Pasal 2 
(1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: 
a. sampah rumah tangga; 
b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan 
c. sampah spesifik. 
(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat 
diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. 
 
Peraturan pemerintah NO. 82/2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
pengendalian Pencemaran Air 
 
Pasal 2 
(1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara 
terpadu dengan pendekatan ekosistem.  
(2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 
 
Pasal 37 
Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau 
sumber air wajib mencegah dan menang-gulangi terjadinya pencemaran air. 
 
Pasal 38 
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air 

atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. 
(2) Pemegang Izin Pasal 38 Ayat (1) diwajibkan untuk mematuhi: 
(3) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air 

atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.  

(4) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) wajib dicantumkan :  

a. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;  
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b. persyaratan cara pembuangan air limbah;  
c. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan 
darurat;  
d. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air; 
f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak 
lingkungan;  
g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;  
h. Kewajiban untuk mengawasi dan hasil pengawasan  
 

9.6 Elemen Kunci (6): 
Ketika penghindaran 
tidak mungkin, 
meminimalkan atau 
mengendalikan 
intensitas 
penghasilan limbah, 
dan pelepasan 
bahan-bahan 
berbahaya dari 
produksi, 
transportasi, 
penanganan dan 
penyimpanannya. 

Keputusan Presiden No. 61/1993 tentang Ratifikasi Konvensi Basel tentang 
Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya 
 
UU No. 32 tahun 2009, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 
 
Pasal 1 
21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat,  Qdan/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 karena karakteristik, konsentrasi dan / atau kuantitasnya. 
 
22.  Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah 
sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 
 
23.  Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, 
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau pembuangan limbah.  
 
Pasal 59 
(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang 

dihasilkannya.aq 

Penjelasan 
(1) Pengelolaan limbah B3 merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, 

penyimpanan, pengumpulan, transportasi, pemanfaatan dan / atau pengolahan, 
termasuk penimbunan limbah B3. 

(2)  
(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, 

pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain . 
(4) Pengelolaan limbah B3 memerlukan penerbitan Izin dari Menteri, Gubernur, Bupati / 

Walikota dengan kewenangannya. 
(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikotaQ wajib mencantumkan persyaratan 

lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola 
limbah B3 dalam izin.  
 
 
 

Setara Penuh  Tidak diperlukan  
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Pasal 60   
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan 
hidup tanpa izin. 
 
Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Beracun dan 
Berbahaya 
 
Pasal 1.  
[Definisi] 
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. 
11.  Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, 
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. 
 
2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan 
sendiri, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3 
 
Peraturan Pemerintah No. 74/2001 tentang Manajemen Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3) 
 
Pasal 4  
Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya 
pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. B 
 
Pasal 13 
(1) Pengangkutan B3 wajib menggunakan sarana pengangkutan yang laik operasi serta 
pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengangkutan yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 14  
Setiap B3 yang dihasilkan, diangkut, diedarkan , disimpan wajib dikemas sesuai dengan 
klasifikasinya.  
 
Pasal 15  
(1) Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta dilengkapi dengan Lembar 
Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet). 
Pasal 20  
B3 yang kadaluarsa dan atau tidak memenuhi spesifikasi dan atau bekas kemasan, wajib 
dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah 
bahan berbahaya dan beracun. 
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 36/2017 tentang Prosedur 
Pendaftaran dan Pemberitahuan Bahan Berbahaya 
Pasal 3 
(1)  Setiap orang yang memproduksi B3 (bahan berbahaya) dan / atau membawa B3 ke 

NKRI (Indonesia) wajib mendaftar B3 ke Direktorat Jenderal. 
(2) Aplikasi Pendaftaran B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

sistem online PTSP dengan alamat http://ptsp.menlhk.go.id. 
(3)  Aplikasi Pendaftaran B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 

secara manual dalam hal: 
a. sistem online melalui PTSP tidak dapat berfungsi karena bencana alam, kegagalan 

fungsi pada salah satu sistem, kegagalan aplikasi, dan / atau alamat tidak dapat 
diakses; 

b. tidak ada jaringan internet yang memadai untuk pelamar. 
 

9.7 Elemen Kunci (7): 
Menghindari 
penggunaan bahan-
bahan berbahaya 
yang secara 
internasional 
dilarang untuk 
digunakan atau 
harus mulai 
dihentikan 
penggunaannya. 

Keputusan Presiden No. 23 tahun 1992 tentang Pengesahan Konvensi Wina untuk 
Perlindungan Lapisan Ozon dan Protokol Montreal mengenai Bahan yang Merusak 
Lapisan Ozon sebagai yang Disesuaikan dan Diubah oleh Rapat Kedua dari Pihak-
pihak London, 1990 
 
Keputusan Presiden 92/1998 tentang Pengesahan Protokol Montreal mengenai 
Bahan yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992. 
 
Keputusan Presiden No. 46 tahun 2005 Montreal Perubahan Protokol Montreal 
tentang Bahan-bahan yang Merusak Lapisan Ozon. 
 
UU No. 19/2009 tentang Ratifikasi Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik 
Persisten15 
 
UU No. 10/2013 tentang Ratifikasi Konvensi Rotterdam tentang Prosedur 
Persetujuan yang Diinformasikan Sebelumnya untuk Bahan Kimia dan Pestisida 
Berbahaya tertentu dalam Perdagangan Internasional 
 
UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
 
Pasal 1  
21. Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disingkat B3, adalah 
substansi dan / atau komponen yang dapat mencemari dan / atau merusak secara 
langsung atau tidak langsung lingkungan dan / atau membahayakan lingkungan, 
kesehatan serta kelanjutan kehidupan manusia dan makhluk lain karena karakteristik, 
konsentrasi dan / atau kuantitasnya.. 

Setara Penuh Tak diperlukan 

 
15Teks konvensi tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai lampiran undang-undang, yang menunjukkan bahwa Indonesia bermaksud terikat oleh 

kewajiban dalam konvensi yang diratifikasi tanpa berlakunya undang-undang pelaksanaan. 

 



Lampiran         131 

 

 

 
Pasal 57 
(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
b. upaya perlindungan lapisan ozon;  
 
Pasal 58 
 
(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, 
membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. 

 
Pasal 63  
(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan 
berwenang: 
j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan 
iklim dan perlindungan lapisan ozon; 
 
Pasal 5 
(2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara 
antara lain:a. menghindari penggunaan material yang mengandung Bahan Berbahaya dan 
Beracun jika terdapat pilihan yang lain;  
b. melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi 

menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan;  
c. melakukan tata kelola yang baik dalam pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi 

untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kedaluwarsa; dan  
d. melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwal. 
 

(3) Pemilahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara 
antara lain:  
a. memisahkan Limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik Limbah 

B3; dan  
b. mewadahi Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3. 

 
(4) Tata cara pengurangan dan pemilahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 
 
Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Beracun dan 
Berbahaya 
 
Pasal 10 
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah 
B3.  
(2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:  
a. substitusi bahan;  
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b. modifikasi proses; dan/ atau 
c. Menggunakan teknologi ramah lingkungan. 
(3) Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui 
pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan 
dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3. (4) Modifikasi 
proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan 
dan penerapan proses produksi yang lebih efisien. 
 
Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/2007 tentang Larangan Memproduksi BPO 
(Zat Perusak Zat) dan Memproduksi Barang Menggunakan BPO. 
Pasal 1 
1. Zat Perusak Lapisan Ozon (BPO) adalah senyawa kimia yang berpotensi bereaksi 

dengan molekul ozon di lapisan stratosfer sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan Menteri ini. 

 
Pasal 2 
BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dilarang untuk diproduksi 
 
Pasal 3 
BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dilarang untuk digunakan dalam 
produksi mesin pendingin ruangan yang digunakan dalam ruangan dan kendaraan 
bermotor, lemari es rumah tangga, dan alat pemadam kebakaran. 
 
Pasal 4 
BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 masih diperbolehkan untuk 
digunakan dalam produksi busa, mesin pendingin, dan aerosol pada tanggal 30 Juni 2008 
 
Peraturan Menteri Perindustrian No. 41 / M-IND / PER / 5/2014 tentang Larangan 
Penggunaan Hydrochlorofluorocarbons (HCFC) di Bidang Perindustrian 
 
Pasal 1 
1. Hydrochlorofluorocarbon yang selanjutnya disebut dengan HSFC adalah senyawa 

kimia yang berpotensi dapat merusak. 
 
Pasal 3  
Mulai Januari 1 2015 HCFC jenis HCFC-22 dan HCFC-141b  dilarang untuk digunakan 
pada: 
a. Pengisian dalam proses produksi mesin pendingin  ruangan (AC), mesin pengatur 

suhu udara, dan alat mesin refrigerasi; 
b. Proses produksi rigid foam untuk barang freezer. Domestic refrigerator, broadstock/ 

laminated, refrigerated trucks; dan 
c. Proses produksi integral kulituntuk penggunaan di sektor otomotif dan furniture.  
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9.8 Elemen Kunci (8): 
Pembelian, 
penggunaan dan 
pengelolaan 
pestisida dengan 
menggunakan 
pendekatan 
pengelolaan hama 
terpadu dan kurangi 
ketergantungan 
pada pestisida 
kimiawi sintetis. 
 

UU No. 10/2013 tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur 
Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya 
Tertentu dalam Perdagangan Internasional  
 
UU No. 12/1992 tentang Budidaya Tanaman 
Pasal 20  
(1) Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu. 
(2) Pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi 
tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah. 
 
Penjelasan Pasal 20  
Ayat (1) Sistem pengendalian hama terpadu adalah upaya pengendalian populasi atau 
tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih 
dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk 
mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam 
sistem ini penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir. Pengendalian organisme 
pengganggu tumbuhan bersifat dinamis.  
Ayat (2) Pada dasarnya perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat. 
Dalam hal-hal tertentu pelaksanaan perlindungan tanaman dilakukan oleh masyarakat 
bersama Pemerintah, misalnya dalam menangani daerah sumber serangan dan 
organisme pengganggu tumbuhan yang bersifat eksplosi. 
 
Pasal 38  
(1) Pestisida yang akan diedarkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib 
terdaftar, memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, aman bagi manusia dan 
lingkungan hidup, serta diberi label.  
(2) Pemerintah menetapkan standar mutu pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), dan jenis pestisida yang boleh diimpor.  
 
Pasal 39 
Pemerintah melakukan pendaftaran dan mengawasi pengadaan, peredaran, serta 
penggunaan pestisida.  
 
Pasal 40  
Pemerintah dapat melarang atau membatasi peredaran dan/atau penggunaan pestisida 
tertentu. 
 
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 Tentang : Perlindungan Tanaman 
 
Pasal 3  
(1) Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu.  
(2) Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui 
tindakan:  

Setara Penuh Tidak diperlukan 
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a. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya 
dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia; b. pengendalian 
organisme pengganggu tumbuhan;  
c. eradikasi organisme pengganggu tumbuhan. 
 
Pasal 10  
(1) Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan baik dalam 
rangka pencegahan maupun penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan.  
(2) Tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan:  
a. cara fisik, melalui pemanfaatan unsur fisika tertentu;  
b. cara mekanik, melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik manusia;  
c. cara budidaya, melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam;  
d. cara biologi, melalui pemanfaatan musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;  
e. cara genetik, melalui manipulasi gen baik terhadap organisme pengganggu tumbuhan 
maupun terhadap tanaman;  
f. cara kimiawi, melalui pemanfaatan pestisida; dan atau  
g. cara lain sesuai perkembangan teknologi. 
 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida 
yang Dilarang dan Pestisida terbatas 
 
Pasal 1  
(1) Menetapkan bahan aktif pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran I Peraturan ini.  
(2) Menetapkan bahan aktif pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II 
Peraturan ini.  
Pasal 2  
Pestisida yang mengandung bahan aktif sebagaimana dimaksud dalam pasal I ayat (1) 
tidak boleh diimpor maupun diproduksi di dalam negeri. 
 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 / /2014 tentang Pengawasan Pestisida 
 
Pasal 12  
Pengawas Pestisida memiliki tugas untuk:d. mengawasi dampak negatif terhadap 
lingkungan, sebagai akibat dari pengelolaan pestisida;; 
 
Peraturan Menteri Pertanian No. 64/2013 tentang Sistem Pertanian Organik 
 
Pasal 1 
 
Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk 
meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman 
hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan 
penerapan  praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari 
limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap 
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keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan 
penggunaan  budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan 
sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem. 
 
(3) Budidaya pertanian organik untuk produk tertentu harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
Jamur dan produk jamur organik: ... 
d. dalam pengelolaan organisme hama tidak diperbolehkan menggunakan bahan kimia 
sintetis ... 
 

10.0 Prinisp Kebijakan 10:Menetapkan kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja dan cegah kecelakaan, cedera dan penyakit. Membuat langkah-langkah 
pencegahan dan kesiapsiagaan dan respons keadaan darurat untuk menghindari, dan jika penghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan dampak-dampak dan 
risiko-risiko merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan penduduk setempat. 

 

10.1 Elemen Kunci (1): 
Menetapkan kondisi-
kondisi kerja yang 
aman dan sehat bagi 
para pekerja dan 
cegah kecelakaan, 
cedera . 

UUNo. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan 
 
Pasal 35  
(3) Pemberi kerjaQ.. dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan 
yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik 
tenaga kerja. 
 
Pasal 86 
Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan 
dan kesehatan kerja 
 
Pasal 87 
(1)Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 
kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. 
 
UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan 
 
Pasal 2  
(1)pengembangan harus menganut prinsip - prinsipg. keamanan dan keselamatan 
 
Pasal 44  
(1). setiap kegiatan usaha kelistrikan harus memenuhi persyaratan keselamatan 
kelistrikan ( 
(2). Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk mewujudkan kondisi: 
a. Andal dan aman bagi isntalasi 
b. Aman dari bahaya bagi manusia dan mahluk hidup lainnya; dan 
c. ramah lingkungan 
(3). Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Pemenuhan standarisasi peralatan  dan pemanfaatan tenaga listrik; 

Setara Penuh Tidak diperlukan 
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b. pengamanan instalasi tenaga listrik; 
c. pengamanan pemanfaatan tenaga listrik 
(4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi; 
(5) Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar 
nasional Indonesia; 
(6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat 
kompetensi; 
(7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar 
nasional Indonesia, dan seertifikat kompentensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Peraturan Direksi PLN No. 250 / 2016 tentang Pedoman Keselamatan Kerja 
Pasal 3 
Ruang lingkup dari pedoman keselamatan kerja di lingkungan PT PLN (Persero) adalah 
peraturan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pegawai dan tenaga kerja di semua 
lingkungan Perseroan  dengan cara memberikan pencegahan, perlindungan dan 
penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan kerja, Penyakit akibat kerja (PAK), Penyakit 
akibat hubungan kerja (PAHK). 
 
Peraturan Direksi PLN No. 0250.P / DIR / 2016 tentang Pedoman Keselamatan Umum 
Pasal 3 
Ruang lingkup pedoman keselamatan Umum dalam PT PLN (Persero) adalah peraturan 
keselamatan untuk masyarakat umum yang tinggal di sekitar instalasi, masyarakat umum 
yang merupakan tamu perseroan dan masyarakat umum yang melakukan kegiatan di 
sekitar instalasi milik perseroan, dengan memberikan pencegahan, perlindungan , 
keamanan dan penyelesaian terhadap terjadinya kecelakaan masyarakat umum. 
 
Peraturan  Direksi PLN No. 134. / 2007di Lingkungan Kerja, Pekerjaan 
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan 
 
Komitmen Perseroan... adalah sebagai berikut: 
1. .... melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan di sekitar area kerja Perseroan. 

10.2 Elemen Kunci (2): 
Membuat langkah-
langkah pencegahan 
dan kesiapsiagaan 
dan respons 
keadaan darurat 
untuk menghindari, 
dan jika 
penghindaran tidak 
memungkinkan, 
untuk meminimalkan 
dampak-dampak 
dan risiko-risiko 

UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
 
Pasal 4,  
Penanggulangan bencana bertujuan untuk:  
a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;  
b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; 
 c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, 

terkoordinasi, dan menyeluruh;  
d. menghargai budaya lokal; e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;  
f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan  
g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  
 
 

Setara Penuh Tidak diperlukan 
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merugikan terhadap 
kesehatan dan 
keselamatan 
penduduk setempat.  
 

Pasal 5.  
Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana, 
 
PenjelasanPasal 5 
Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, 
dan bencana social.  
 
Pasal 6 
Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: 
a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan 
program pembangunan;  
b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; 
c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara 
adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; 
d. pemulihan kondisi dari dampak bencana; 
e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang memadai; 
f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan 
g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. 
 
Pasal 44 
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi 
bencana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 huruf b meliputi: 
a. kesiapsiagaan; 
b. peringatan dini; dan 
c. mitigasi bencana. 
 
Pasal 47 
(1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi 
risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. 
(2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. pelaksanaan penataan ruang; 
b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan 
c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional 
maupun modern. 
 
Peraturan Pemerintah No. 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan 
Bencana 
 
Pasal 1 
1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 
kehidupan danpenghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
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faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 
timbulnya korbanjiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian hartabenda, dan dampak 
psikologis.  
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi 
penetapan kebijakanpembangunan yang berisiko timbulnya bencana, 
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 
3. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatanyang dilakukan untuk mengurangi 
ataumenghilangkan risiko bencana, baik melaluipengurangan ancaman bencana maupun 
kerentanan 
pihak yang terancam bencana. 
6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui 
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 
ancaman bencana 
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera 
pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang 
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan 
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan 
prasarana dan sarana. 
15. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil 
atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia. 
 
Pasal 217  
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah 
B3, Pengangkut Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib 
memiliki Sistem Tanggap Darurat. 
 
Pasal 218  
Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:  
a. penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;  
b. pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan 
c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3. 
 
Peraturan Pemerintah No. 74/2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3) 
 
Pasal 24  
Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menanggulangi terjadinya 
kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3.  
 
Pasal 25  
Dalam hal terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang diakibatkan B3, maka setiap 
orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
wajib mengambil langkahlangkah : 
 a. mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan; 
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 b. menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan 
kecelakaan; 
 c. melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada aparat Pemerintah 
Kabupaten/Kota setempat; dan 
d.memberikan informasi, bantuan, dan mengevakuasi orang di sekitar lokasi kejadian 
 
Peraturan Pemerintah No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air 
 
Pasal 25 
Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air 
pada keadaan darurat dan / atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 
 
Pasal 26 
Dalam hal  terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka 
penaggung jawab  usaha  dan atau kegiatan wajib bertanggung jawab melakukan 
penanggulangan dan pemulihan. 
 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.  21 / 2008  entang Baku Mutu Emisi 
Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik 
Termal 
 
Pasal 9 
 
(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik 
termal kecuali PLTP wajib: 
 
k. melaporkan terjadinya kondisi tidak normal atau darurat dalam jangka waktu paling 
lama 7 x 24 jam kepada Menteri dan instansi teknis terkait;  
l. menangani kondisi tidak normal atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada huruf 
k dengan menjalankan prosedur penanganan yang telah ditetapkan, sehingga tidak 
membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 
 
(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan PLTP wajib: 
 
f. melaporkan terjadinya kondisi tidak normal atau darurat dalam 
jangka waktu paling lama 7 x 24 jam kepada Menteri dan instansi 
teknis terkait; 
g. menangani kondisi tidak normal atau kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada 
huruf f dengan menjalankan prosedur penanganan yang telah ditetapkan, sehingga tidak 
membahayakan keselamatandan kesehatan mamusia, maupum menyebabkan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
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Surat KeputusanDireksi PT. PLN No252/2016 tentang Pedoman Keselamatan Umum 
di Lingkungan PT PLN (Persero) 
 
Pasal 3 
Ruang lingkup dari pedoman keselamatan umum di lingkungan PT PLN (Persero) adalah 
peraturan keselamatan bagi masyarakat umum yang tinggal di sekitar instalasi, 
masyarakat umum yang menjadi tamu perseroan,, dan masyarakat umu yang 
melaksanakan kegiatan di sekitar instalasi milik perseroan, dengan cara memberi 
pencegahan, perlindungan, pengamanan dan penyelesaian terhadap terjadinya 
kecelakaan masyarakat umum. 
 

11 Prinsip Kebijakan 11:Melestarikan sumber daya budaya fisik dan hindari penghancuran atau perusakannya dengan menggunakan survei berbasis lapangan yang 
menggunakan tenaga ahli yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman selama pengkajian lingkungan. Mengembangkan prosedur “temuan kebetulan” yang mencakup 
satu pendekatan pengelolaan dan pelestarian yang disetujui sebelumnya untuk bahan-bahan yang mungkin ditemukan selama pelaksanaan proyek. 

11.1 Elemen Kunci (1): 
Melestarikan sumber 
daya budaya fisik 
dan hindari 
penghancuran atau 
perusakannya 
dengan 
menggunakansurvei 
berbasis lapangan 
 

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
 
Pasal 23.  
Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan 
AMDAL terdiri atas:  
e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan 
konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya 
 
UUNo. 11/2010 tentang Cagar Budaya 
 
Pasal 58 
(1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:  
a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan 
berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan  
b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya 
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
Pasal 59.  
(1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke 
tempat lain yang aman.  
(2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koodinasi Tenaga Ahli 
Pelestarian.  
(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan 
wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan 
baru. 
 
UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang 
 
 
 

Setara Penuh Tidak diperlukan 
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Pasal 5 
 
(2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan 
kawasan budi daya. 
Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) 
Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah: 
c. kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan 
suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, 
taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan 
cagar budaya dan ilmu pengetahuan; 
 
Surat Keputusan Kepala Bapedal Kep-299/1996 tentang Pedoman Teknis tentang 
Aspek Aspek Sosial dalam Persiapan AMDAL 
 
Lampiran II 
Daftar Komponen, Sub-Komponen, dan Parameter Sosial 
4. Warisan Budaya 
a. situs arkeologi 
b. warisan budaya 
Lampiran III 
1 .2. Beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan meliputi: 

a. Pengamatan Lapangan/ PengamatanQ 
 

11.2 Elemen Kunci (2): 
Menyusun prosedur 
untuk “temuan tidak 
sengaja” yang 
mencakup suatu 
pendekatan 
pengelolaan dan 
pelestarian yang 
disetujui sebelumnya 
untuk barang yang 
mungkin ditemukan 
selama pelaksanaan 
proyek.  
 

UUNo. 11/2010 tentang Cagar Budaya 
 
Pasal 29  
(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya 
kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya. 
 
Pasal 23 
(1) setiap orang yang menemukan benda, bangunan, atau situs yang diduga bernilai 
budaya harus melaporkan temuan tersebut ke lembaga budaya yang berwenang, polisi, 
dan / atau lembaga terkait dalam waktu 30 hari. 
(2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya 
dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang 
di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan. 
 
Pasal 24 
(1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau 
lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar 
Budaya. 
(2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit 
jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara. 

Setara Penuh Tidak diperlukan 
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(3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan 
jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat dimiliki oleh penemu. 
 
Pasal 118 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang 
Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) dinyatakan masih tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang ini. 
 
Peraturan Pemerintah No. 10/1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1992 tentang Benda Warisan Budaya 
 
Pasal 13 
(1) Setiap orang yang menemukan atau yang mengetahui ditemukannya benda cagar 
budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui 
pemiliknya, atau situs wajib melaporkannya kepada instansi yang bertanggung jawab atas 
perlindungan benda cagar budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau aparat 
pemerintah daerah terdekat, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 
(empat belas) hari sejak penemuan tersebut. 
(2) Dalam hal laporan penemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan 
kepada aparat pemerintah daerah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, laporan 
tersebut segera diteruskan kepada instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan 
benda cagar budaya atau langsung kepada Menteri. 
(3) Sejak laporan diterima, instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera 
melakukan perlindungan terhadap benda cagar budaya atau yang diduga benda cagar 
budaya, atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, atau situs. 
(4) Untuk menentukan temuan tersebut sebagai benda cagar budaya atau situs, dilakukan 
penelitian. 
(5) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi jenis, bahan, bentuk/wujud, 
ukuran, nilai sejarah dan nilai budaya yang dilakukan oleh timdan/atau ahli yang dibentuk 
oleh Menteri. 

 


