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Materi yang terdapat dalam halaman ini adalah materi yang disampaikan dalam Pelatihan Audit 
Lingkungan yang diadakan atas kerja sama antara Departemen Biologi FMIPA IPB bekerja sama dengan

Bagian PKSDM Ditjen DIKTI DEPDIKNAS pada 11-20 September 2006 di Hotel Graha Dinar, Cisarua



• Air dan udara merupakan bagian dari 
sumberdaya alam yang mutlak diperlukan 
untuk kehidupan manusia dan mahluk 
hidup lainnya.

- Langsung

- Tidak Langsung.



•• Air Air terdapatterdapat didi badanbadan air :  air :  lautlaut, , danaudanau, , rawarawa, air , air 
tanahtanah dandan sungaisungai..

•• UdaraUdara terdapatterdapat didi atmosferatmosfer bagianbagian bawahbawah : : 
TroposferTroposfer

•• DalamDalam keadaankeadaan alamiahalamiah kualitaskualitas air air dandan udaraudara
berkualitasberkualitas baikbaik, , sehinggasehingga memenuhimemenuhi fungsinyafungsinya..

•• KegiatanKegiatan pembangunanpembangunan cenderungcenderung menurunkanmenurunkan
kualitaskualitas air air dandan kualitaskualitas udaraudara..

•• SumberSumber penurunanpenurunan kualitaskualitas air (air (khususnyakhususnya air air 
sungaisungai) :  ) :  industriindustri, , perdaganganperdagangan, hotel, , hotel, restoranrestoran, , 
perkantoranperkantoran, , pemukimanpemukiman dlldll..



• Sumber penurunan kualitas udara :  emisi gas buang
industri dan kendaraan bermotor.

• Untuk mengendalikan pencemaran air dan udara
dibuat peraturan perundang-undangan :  UU, PP, 
KepMen, KepGub dll.

• Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas
air sungai :  Kep Men LH No. 35 tahun 1995 tentang
Program Kali Bersih (Prokasih)

• Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas
udara : Kep Men LH No. 15 tahun 1996 tentang
Program Langit Biru.



PROGRAM KALI BERSIHPROGRAM KALI BERSIH

• Prokasih merupakan program kerja pengendalian
pencemaran air sungai untuk meningkatkan kualitas
air sungai agar berfungsi sesuai peruntukannya.

• Ditetapkan sungai prokasih.

• Dilakukan di ruas sungai prokasih.



• Azas pelestarian :

Azas pelaksanaan prokasih adalah pelestarian
fungsi lingkungan perairan sungai untuk
menunjang pembangunan yang berkelanjutan
bagi peningkatan kesejahteraan manusia.



TujuanTujuan ::
• Terciptanya kualitas air sungai yang baik, 

sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai
dalam menunjang pembangunan yang 
berkelanjutan.

• Terciptanya sistem kelembagaan yang mampu
melaksanakan pengendalian pencemaran air 
secara efektif dan efisien.

• Terwujudnya kesadaran dan tanggungjawab
masyarakat dalam pengendalian pencemaran
air.



PendekatanPendekatan

• Pengendalian sumber pencemaran yang strategis, dan 
dilakukan secara bertahap dalam suatu program kerja.

• Pelaksanaan program kerja sesuai dengan tingkat
kemampuan kelembagaan yang ada.

• Pelaksanaan dan hasil program kerja harus terukur dan 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

• Penerapan pentaatan dan penegakan hukum dalam 
pengendalian pencemaran air.



SasaranSasaran

• Meningkatnya kualitas air sungai pada setiap sungai 
prokasih minimal memenuhi baku mutu air sesuai 
dengan peruntukannya.

• Menurunkan beban limbah dari tiap sumber pencemar, 
sampai minimal memenuhi baku mutu air limbah.

• Menguatkan sistem kelembagaan dalam pelaksanaan 
prokasih



Tahap Pelaksanaan ProkasihTahap Pelaksanaan Prokasih

• Menteri KLH setelah berkonsultasi dengan Menteri 
Dalam Negeri menetapkan provinsi pelaksana 
prokasih.

• Gubernur menetapkan sungai dan ruas sungai 
prokasih.

• Gubernur menetapkan rencana kerja prokasih.

• Gubernur melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 
pelaksanaan prokasih di daerah.



Organisasi ProkasihOrganisasi Prokasih

• Menteri LH sebagai penanggungjawab dalam koordinasi 
pelaksanaan prokasih tingkat nasional.

• Menteri LH membentuk tim prokasih tingkat pusat.

• Gubernur adalah penanggungjawab pelaksanaan prokasih di 
tingkat daerah.

• Untuk pelaksanaan prokasih di daerah :
– Gubernur menunjuk Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab 

harian pelaksanaan prokasih di provinsinya.
– Gubernur dapat menunjuk Bupati/ Walikota sebagai 

penanggungjawab harian pelaksanaan prokasih di kabupaten/kota.
– Gubernur menetapkan tim prokasih daerah.



PelaporanPelaporan

• Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan 
Prokasih secara berkala kepada Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri LH.

• Bupati/Walikota menyampaikan laporan 
pelaksanaan prokasih di daerahnya secara 
berkala kepada Gubernur.



PenghargaanPenghargaan

Menteri LH memberi penghargaan 
kepada daerah yang melaksanakan 
prokasih dan perusahaan/kegiatan 
usaha yang melaksanakan pengendalian 
pencemaran dengan kinerja sangat baik.



Pembiayaan ProkasihPembiayaan Prokasih

• Di tingkat pusat dibebankan kepada 
APBN atau sumber dana lainnya.

• Di Tingkat daerah dibebankan kepada 
APBD atau sumber dana lainnya



PROGRAM LANGIT BIRUPROGRAM LANGIT BIRU

Program Langit Biru adalah program 
pengendalian pencemaran udara

- Sumber Bergerak

- Sumber tidak bergerak

- Emisi



Lingkup dan Sasaran Lingkup dan Sasaran 

Menentukan penetapan kebijakan teknis, 
koordinasi, bimbingan teknis, evaluasi 
dari hasil pemantauan baik untuk sumber 
bergerak dan sumber tidak bergerak



TujuanTujuan

• Terciptanya mekanisme kerja dalam pengendalian 
pencemaran udara yang berdayaguna dan 
berhasilguna.

• Terkendalinya pencemaran udara.

• Tercapainya kualitas udara ambien yang diperlukan 
untuk kesehatan manusia dan mahluk lainnya.

• Terwujudnya perilaku manusia sadar lingkungan.



PelaksanaanPelaksanaan

• Koordinator tingkat pusat :  Menteri Negara LH.

• Koordinator dan pembina tingkat daerah :  Gubernur

• Penanggungjawab kegiatan : Bupati / Walikota

• Pelaporan pelaksanaan, evaluasi secara berkala : Bupati
/ Walikota kepada Gubernur, dan Gubernur kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara LH.



PenghargaanPenghargaan

Menteri Negara LH dapat memberi 
penghargaan kepada Gubernur dan 
Bupati/Walikota yang dinilai berhasil 
melaksanakan Program Langit Biru.



BiayaBiaya

• Tingkat pusat :  APBN
• Tingkat daerah : APBD




