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PEDOTUAN UMUiI PETUEEUNSAN PEI.TAATAN UNGKUNGAN HIIX'P AAG| PE.JABAT PENGAUYIIS

IJ|EIITE { NEGARA UNGKUIIGAN HDIF,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 21 Kegrfusan Menteri Negara Lingkungal Hidup f.lsmor:
KEP-07/I.,!ENLHI2/20S1 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah, dipandang perlu menetapkan Kepufusan Kepala Badan Pengendalian
Lingkungan Hiduptentang Pedoman Unrum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat
Pengawas;

b. bahwa Pasal 564, Keputusan Presiden Nornor 2 Tahun ?001 tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentarg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara bahwa Tugas, Fungsi dan l(ewenangan Badan
Pengendalian Dampak Ungkungan diatihkan ke Menteri Lingkungan Hidup;

c. bahwa sehubungan hal tercebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lenbaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

2. Undangr-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Penerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Lernbaran Negara Tahun 1999 Homor 31, Tamhhan Lembaran Negara Ncrnor 3815),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penerintah NomorS5 Tahun 1999 tenta*g Perubahan
atas Perafuran Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tenhng Pengelolaan Limbah Bahan Be$ahaya

' dan Beracun (Lembaran Hegara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara l'lomor
3910);

4. Peraturan Pemerintah Nomor '19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau
Perusakan Laut (Lernbaran Negara Tahun 1999 l{ornor 32, Tambahan Lembaran Negara ltlomor
3816);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 teniang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (Lernbaran Negara Tahun '1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara {ttomor 3838};

6. Peraturan Pemerintah Nomor4l Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencenraran Udara {Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3858X

7. Peraturan Pemerintah Nsmsr 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerinlah dan Propinsi
sebagai Daerah Otsfiom {Lembaran Hegara Tahun 2{80 Flornor 54, Tambahan Lembamn S&egara

Nomor 3952);
8, Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk

Prsduksi Biomassa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Hegara
Nomor 4068X

9. Perafuran Pemerintah Nomor4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran
Lingkungan Hidup Yang Be*aitan Oengan Kebakaran Hutan dan abu Lahan {Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);

10. Peraturan Pernerintah Nornor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran lrlegara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara lrlomor 416't):

11. Perafuran Pemerintah Nornor 82 Tahun 2001 tentang Pengelofaan Kuafitas Af dan Pencenaran
Air (Lembaran Negara Tahun 2ffi1 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161):

'12. Kepuhrsan Presiden Nomor 228/ltil Tahun 2001 tentang Pembentukan Katinet Golong Rsyong;
13- Keputusan Presiden Nomor'10'l Tahun 2OA1 tenlang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Karenangan.

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 2 Tahun 2002

14. Kepulusan Presiden Nomor 108 Tahun 200'l tenlang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri
Negara sebagaimana telah di$bah dengan Kepufusan PreskJen Nomor 4 Tahun 2002;

"t5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor O7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HI9UP TENTANG PEDOMAN UMUM
PENGAWASAN PFNAATAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI PEJABAT PENGAWAS.
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KETICaA

KEzuPAT

KELIi'A

KEEFIAM

Pedoman umum Pengawasan penaatan Lingkungan Hidup Bagi pejabat pengawas
sebagaimana tercanfum dalam Lampriran I Keputusan ini.

Setiap Pejabat Pengawas Ungkungan Hidup dan Peiabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
menrbuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan:
a. Unluk pusat dilaportan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup;b. Untuk daerah kepada Kepala BadanrPim$nan instansi yang berlanggung jawab di tridang

pengelolaan lingkungan hidup propinsiftabupaten&ota.

Laporan pengar,vasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri dail:a. Format Laporan dan Ringkasan Laporan Pengawasan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran ll Keputusan ini;

b. Format Berita Acara bhapan kegiatan dan penolakan penanggung jatarab usaha dan abu
kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll Keputusan ini.

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi pejabat pengawas
akan ditetapkan letfh lanjut.

Gubernur, BupatiffYafikota dapat menetapkan letih tanjut Pedoman Pelaksanaan pengawasan
Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA dan KEEMPAT sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : l6Agustus 2002

Menteri Negara Lingkungan Hidup.

sd

Nabiel Makarim, MPA-. MSM.

Salinan se$uai dengan aslinya

Kepla Biro Umum dan Kepegawaian,

ttd

Nadjib Dahlan,Stl.
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Larnpiran I
Nomor
Tentang
Tanggal

: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
:56 Tahun 2{Xl2
: Pedornan Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi pejabat pengawas
: 16 Agustus 2lXl2

PEDOTAN T,i'UM PEIIIGAT,!,ASAN PEilAATAN Uf{GKU'I,GAI'| HIIII,P ilGI PEJAilT PETsAyIAs

I. PENDAHULUAN
A Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat ketaaian suatu usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan di tridang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan fingkungan hidup maupun
perizinan, prlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam keputusan ini identik dengan kegiatan inspeksi atal pernantauan yang
selama ini telah dilakukan oleh Kenenterian Lingkungan Hidup, BadantPimpinan lnstansi yarg bertanggung
jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup propinsilKabupatenlKota.

Guna memberikan acuan bagi Pejaht Pengawas Ungkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup Daerah dalam menjalankan tugas pengawasan, perlu ditetapkan pedoman umum pengawasan
penaalan lingkungan hidup bagi pejabat pengarvas.

B. Tujuan
Tujuan pengawasan lingkungan hidup adalah unfuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan siatus
ketaatan penanggung jawab usaha dan aiau kegiatan terhadap;
1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengerdalian pencemar.rfi

dan atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana

tercantum dalam dokurcn AnaEsis Mengenai Dampak Ungkungan (AMDAL) atau Upaya Pengetolaan
Lingkungan {UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan iUPL} atau persyaratan lingku*gan yang
tercantum dalam izin yang terkait.

C. Sasaran
Mendapatkan data dan infornmsi sec€rfa umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja alau sbius
keiaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di tlidang pengendalian
pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan, rcrta perizinan yang terkait.

II. RUANGLINGKUPPENGAWASAN
A Aspek Perafuran Perundang-undangan

1" Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Pengelolaan Umbah Bahan Berbahaya dan Eeraurn jo

Perafuran Pernerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Perafuran Penrerintah Nonror '18

Tahun 1999.
3. Peeturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencer*aran dan abu Perusakan

Laut.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 lahun 1999 tentang Ar*alisis Mengenai Dampak Urgkungan.
Perafuran Pernerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencenraran Udara.
Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tenbng Pengenda$an Kerusakan Tanah Unfuk Produksi
Eiornassa.
Peraturan Pernerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan ahu Pencemaran
Lingkungan Hidup Yang Bert<aitan Dengan Kebakaran Hutan atau Lahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beraerrn.
Peraturan Pemerintah Nsmar 82 Tahun 2001 tentang Fengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air.

10. Perafuran Daerah atau Kepufusan Kepala Daerah yang ierkail.

B. Aspek Perizinan
1. lzin Usaha;
2. Surat lzin Ternpat Usaha {SITU} / lzin Ordonansi Gangrguan {HO};3. lzin Pembuangan Limbah Cair;
4. lln Pengelolaan Limbah 83
5. fzin Pembuangan Limbah {dumping} ke laul;

. 
6. lzin lainnya yang terkait.

C. Aspek Kesiagaan Dan Tanggap Darurat
1. Ketercediaan sarana dan prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Darurat yang disesuaikan

dengan resiko musibah yang mungkin terjadi.
2. Ketersediaan catatan terhadap perbaikan peralatan yang terus diperbaharui.

4.
5.
6.

7.

8.
o
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ilt.

3. Ketersediaan pelatihan tata eara penanggulangan tanggap darurat secara berkala kepada pekerja
maupun masyarakat di sekeli$ngnya.

4. Adanya pemisahan antara peralatan laik pakai dengan yang rusak diseriai pelabelan {tag) yang
rnenunjukkan keadaan yang nrsak {oul.-of-**icr-}5. Ketersedia3n dan penggunaan peralatan dan pakaian pelindung perconal.

6. Ketercediaan alat-alat pendeteksi dini keadaan darurat
7 ' Ketersediaan peralatan pemadam kebakaran disetiap unit kegiatan (tabung pemadam kebakaran,

automatic sprinklerj.
8. Ketersediaan alat deteksi kebocoran 83.
9' Ketersediaan peralatan bantuan pernafasan di dekat ternpat masuk ruangan gas beracun yang berfungr$

dengan baik.
10. Ketersediaan peralatan P3K di lokasi.
't1 - Ketersediaan tanda-tanda peringatan {dilarang merokok, tegangan tinggi, bahaya gas beracun, hali-

hati) terpasang-
12. Ketersediaan $andard Operating Procedure {SGp}.

KEWEN/ANGAN PEJABAT PENGAWA$
Kewenangan yang diberikan keyada Pejabat Pengawas sesuaidengan Pasal24 ayat 1 Undang-undang l.lsmsr
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:
1. Melakukan pemantauan usaha dan atau kegialan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau

perusakan lingkungan hidup;
2' Meminta keterangan dari p{hak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mengenai upaya.upaya yang

dilakukan dalam pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
3. Membuat salinan dari dokurnen dan atau membuat catatan yang diperlukan;
4. Memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemarcn dan atau perusakan

lingkungan hidup;
5. Mengambil contoh {sample) pada tltik-thik yang diperlukan pada lokasi usaha dan atau kegiatan, serta

melakukan pengukuran, analisa dan atau melakukan pengawasan analisa sampel secara tangsung di
lapangan dan atau laboratorism;

6. Memeriksa peralatan dan atau insialasi yang digunakan untuk pengendalian pencernaran dan atau perusakan
lingkungan hidup;

7. Memeriksa alat transportasi unfuk memudahkan dan atau pengangkutan limbah dan atau bahan kimia
lainnya;

8. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PE NCAAWAS
A Yuridis

1. Karenangan pengawasan terbatas pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturen perundang-
undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;

2. Merahasiakan informasi yang seharusnya dirahasiakan;
3. Memahami semua perafuran perundang-undangan di bidang pengendalian pencemamn dan atau

perusakan lingkungan hidup, serta perizinan yang terkait.
B. Eiika dan Profesi

1. Menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai negeri;
2. Menghindari setiap pertentangan kepentingan karena faktor fnansial atau kepentingan lainnya yang

berkaitan dengan hasil pengawasan;
3. Berkomunikasi secara sopan dan profesional dengan pefugas dari penanggung jawab usaha dan

atau kegiatan;
4. Menguasai dan menerapkan konsep K3 {Keselamatan dan Kesehatan Kerja) setama melaksanakan

pengawasan;
5. Melaporkan fal(a-kkta hasil pengawasen $e6ara bngkap, akurat dan cbyektjt
6. Selalu berupaya meningkatkan pengetahuan profesional dan keterampilan teknis;
7- Berpenampilan pantas termasuk mengenakan pakaian dan peralatan pelindung untuk keselarnatan

kerja;
8. Melengkapi diri dengan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan yang mudah dikuna

untuk menghindari hutang budi terhadap usaha dan atau kegiatan.
C. Prosedur Pengumpulan Dala/lnformasi

Eetiap pengawas harus memahami semua prosedur p€ngawasan dan teknik pengumpulan data dan
informasi agar hasil pengawasan lebih akurat, serta resiko pelanggaran hukum akibat salah prosedur dapat
dicegah.
Dalam mengumpulkan dala dan informasi pengawas harus dapat:
a. Menyampaikan falda di |apngan yang mencakup hal-hal sebagai berikut hasil ana$sa sampl, foto.

foto, salinan dokumen, pemyataan dari akasi dan pengamatan pesonal;
b. Mengevaluasi jenis data dan infonnasi yang dibutuhkan;
c, Mengikuti prosedur rangkaian pengambilan sampel {chain af custoS);
d. Mengumpulkan, menjaga dan memelihara datafinformasi;
e. Menulis laporan pengavrasan dengan jelas, obyektif dan informatif.

U.
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D. Jaminan Kualitas Hasil Pengawasan
Pengavrns harus bertanggung jawab tefiadap semua data hasil pengawasan dimasukkan ke dalarn laFran
pelaksanaan pengawasan yang mencerminkan kondisi yang ada dan secara prosedur dan yuridis dapat
dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, pergawas harus rnemperhatikan aspek-aspek sehgai berikut:
1. Pengumpulan dqta yang aRual fvefd);2. Penggunaan metoda baku yaag telah ditetapkan,
3. Penggunaan teknik analisis;
4. Penggunaan sistem pengelolaan data dan pelaporan yang baku.

TAHAPAN DAIAM PELAKSANAAN PENGAWASAH I-INGKUNGAiJ HIDUP
A Tahap Persiapan

1, Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:
a. Surat Penugasan;
b. Tanda Pengenal;
c. Dokumen Perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
d. Formulir Berita Acara yang diperlukan dalam pelaksanaan p€ngawasan.

2. Mempelajari PeraluranlDokumenlReferensi yang terkait.
Sebelum melakukan pengawasan ke lokasi kegiatan, salah satu hal yang harus dilakukan oleh Pejabat
Pengawas adalah mempelajari dokurnendokumen yang terkait dengan kegiatan yang akan diawasi.
Dokumendokumen ini antara lain adalah:
a. Rlwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan yang menjadi obyek pengauasan;
b. lzinizinyangterkait;
c, PeraturanlLiteratur yang terkait dengan obyek pengawasan;
d. Peta situasi versi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dan atau peta situasi versi Pejabat

Pengawas yang pernah melakukan pengawnsan di tenpt yang sarftt atau bersebelahan;
e. Dokurendokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersengkutan.

3. Menyiapkan Perlengkapan antara lain:
a. Aht pencatat (buku catatarlnote book);
b. Kamera atau handycam;

Perlengkapan keselamatan kerja seperti sepatu boot, jas hujan, helm;
Alat sampling yang diperlukan;
$arana transportasi;
Fornat laporan pengawasan;
Alat perekam suara apabila pihak yang dimintai keterangan menslak diambit gambamya atau
rnenolak menandatangani berita acar€l pengawa$an;
Perlengkapan lain yang diangrgap perlu.

B. Tahap Pelaksanaan
1. Di lokasi usaha dan atau kegiatan

Selibanya di lokasi usaha dan atau kegiatan, Pejabat Fengawas wajib menunjukkan Surat Penugasan
dengan menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan. Jika terjadi penolakan maka
Pejabat Pengawas vrnjib mernbuat Berita Acara Penolakan.

2. PertemuanPendahuluan
Sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan atau kegiatan, Pejabat Perqawas harus
melakukan Pertemuan Pendahuluan untuk:

Perkenalan antara Pejabat Pengawas dengan p€nanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
Menjelaskan tujuan dan lingkup pengawasan agar tidak terjadi salah pengertian;
Menjelaskan secara rinci kewenangan yuridis yang nrelandasi pelaksanaan p€ngasasan;
Menjelaskan cara pelaksanaan pengawasan berdasarkan urutannya, sehingga penanggungjawab
usaha dan atau kegiatan dapat mengefektifkan waktunya untuk menyiapkan dekumen yang
diperlukan;
Menetapkan jadwal periemuan dengan personaFpersonal kunci agar tersedia cukup ualdu untuk
v\rawancara;
Menyampaikan daftar permasalahan yang akan diperiksa dan menjelaskannya sehingga
penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mempunyai wakfu yang cukup untuk mengunpulkan
data dan menyediakan waktunya;
Pejabat Pengawas sebaiknya didampingi petsgas dari usaha dan atau kegiatan selama
menjalankan pengawasan untuk menjawab perlanyaan, menjelaskan kegiatan operasional dan
untuk alasan-alasan keselarnatan dan keeehatan;
Melakukan veritkasi atas inforrnasi yang terdapat dalam izin yang terkait;
Mengkonfirrnasikan prsyaralan kesehatan dan keselarnatan, serta pastikan Peiaht Pengawas
memperoleh perlindungan yang memadai;

j. Menetapkan jadwal pertemuan penutup dengan wakil dari penanggung jawab u*aha dan atau
kegiatan sebagai kesempatan terakhir untuk memproleh tarnbahan infcrmasi, tanya jawab, dan
menyajikan temuan-temuan beserta kekurangannya;

k. Mengajukan pertanyaan menyangkut keientuan dan peraturan hru yang dapat mempengaruhi
usaha dan atau kegiatan.

c.
d.

t-

s.

h.

a.
b.
c.
d.

e.

f.

h.
i.
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3. Pemeriksaan Lokasi Usaha dan atau Kegiatan
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas di fokasi kegiatan dan atau usaha rneliptrti:a. Aspek Kebijakan

Penaalan lingkungan harus nerupakan konitrnen usaha dan atau kegiatan. Oleh karena itu, aspek
manajernen memegang peranan kunci dalam pelaksanaan sehari_hari:1). Kebijakan dan Prosedur;
2)' Meneliti kebijakan usaha dan atau kegiatan yang menegaskan komilmennya terhadap

penaatan lingkungan yang rnencerrninkan pemaharnan terhadap peratura4 perundang-
undangan;

3). Mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan sleh suafu usaha dan
atau kegiatan untuk melakukan penaatan lingkungan sesuai dengan perizinannya.b. Struktur Organisasi

1). Meneliti struktur organisasi khususnya yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan
lingkungan hidup;

4. Menelili deskripsi kerja dari unit pengelofaan lingkungan tersebut;3). Meneliii pemahaman staf terhadap struktur tersebut dalam menangani sifuasi daruat.G. Kesehatan dan Keselamatan Kerja
1). Memeriksa standar keselrahn dan keselarnatan kerja yang digunakan;2j. Memerilsa P$sedur Standard Operational (SOp) yang dimilika;3). Mengumpulkan data pelatihan karyawan yang berkaitan dengan penangarlan keadaan

darurat.
d, Perencanaan Penaatan

1). Memeriksa data perencanaan usaha dan atau kegiatan mengenai penaatan lingkungan
yang diperlukan serta cara-cara pencapaian sasarannya;

4. Mengkaitkan perencanaan tersebut dengan seluruh peraturan perundang-undangan
dibidang $ngkungan hidup yang ada.

e. Pelaporan Usaha dan atau Kegiatan Memeriksa laporan mengenai:
1). Operasi kegiatan rnisalnya Log Book detit limhh, kapasitas prcduksi, dan tain-lain;2), Catakn menyangkut keadaan darurat dan kendala yang dihadapi.f. Kondisi Umum Fisik Usaha dan atau Kegiatan
1). Memedksa kondisi housefteeping di seluruh lokasi usaha dan atau kegiatan {termasuk di

unit produksi) contoh: ceceran bahan baku dan bahan penolong, oli, kondisi saluran drai*ase,
tumpukan sampah dan sebagainya;

2). Mencatat jika terdapat kebisingan atau bau yang melebihi kondisi nonnal;3)' Menelili jika ierjadi perubahan warna pada pennukaan tanah atau bau kimiarvi yang tajam
dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Lakukan penelitian lebih lanjut mengtnai
tumpahan ini apabila diperlukan;

4). Mencatat kondisi peralatan yang $dak berfungrsi atau dalam perbaikan, catat jenisnya, kapan
rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaih.

S. Aspek Perubahan Proses Produksi
1. Memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuaniitas:1). Kapsitas prcduksi;

2). Jumlah prduksi jadi;
3). Penggunaan air;
4). Pengelolaanlimbah;
5). Lain-lain.

2' Memedba jika terjadi modifikasi pada proses produksi yang dapat menimbulkan perubahan
pada limbah/emisi dan 83 yang harus dikelola.

3. Memerilsa perizinan jika te{adi perubahan dan modifkasi pada hal-hal tersebut di atas.4. Melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam
Laporan Pengawasan.

Wawancara
Salah satu cara pengumpulan inforrnasi/data dalam petaksanaan pengawasan adalah wawancara.
Beberapa hal yang harus diperhatikan Pejabat Perqawas dalam melakukan wawancara adalah:a. Cara Bertanya:

1). Menggunakan bahasa yang sopan, lugas, dan jelas;
2). Bertanya dari aspek umum ke aspek spesifilq
3) Memberi waktu kepada petugas usaha dan atau kegiatan untuk memikirkan jawaban dan

penjelasanaya;
4r. Menghindad pertanyaan yang mengarsh kepada jawaban yang tidak diinginbn;
5). Menghindad subyek pertianyaan yang sama pada behrapa pertanyaan;
6). Tidak mencampuradukkan pertanyaan yang menyangkut kondisi dahulu, saai ini, dan yang

akan datang;
n. Mengigunakan ukuran standar, misalnya waktu, iarak, luas, berat, dan volume suara.b. Cara Mendokurnentasikan Jawaban Pertanyaan
1). Merggunakan buku catatan pengawa$an kpangan, alat perekam atau videa. diiulis dalam

bentuk pernyataan yang kemudian ditandatangani petugas dari usaha dan atau kqiatan
atau mereka menulis jawaban dan menandatanganinya;
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2). Mencatat jawaban seakurat mungkin;
3). Menghindari penggunaan waktu seturuhnya hanya untuk mencatat jawaban dari petugas

yang diwawancarai.
c. LainJain

1). Tidak menjanjikan suatu perlindungan atau kerahasiaan terhadap jawaban ya*g akan
diberikan;

2) Jika memungkinkan, tidak melakukan rin\iyancara di depan umum;3). Mencatat nama,jabatan, dan cara menghubungi petugas yang akan diwawancaraijika nanft
diperlukan data lebih tanjut,

4i. Tidak menjelaskan kemungkinan penegakan hukum setelah kegiatan pengawasan
dilakukan;

5). Mewaspadai terhadap kemungkinan adanya bukti yang diungkapkan dalam jawaban
pertanyaan;

6). Jika wawancara dilakukan oleh Pejabat Pengawas, usahakan adanya pembagian bahan
pertanyaan yang jelas, tidak tumpng tindih dan Udak berebutan;

4. Tidak berkata atau bersikap mengancam dan mengindoktrinasi pihak yang diwawancara;8) Menekankan bahwa yang terpenting disini adalah kebenaran, data, dan fakta;9). Memahami keterbatasan wewenang dari pefugas yang diwawancarai;
10). Menjaga pembagian waKu dengan konsisten.

Pengambilan Sampel:
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan lingkungan
hidup antara lain:
a. Mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waHu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan

lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara pengambilan sampel;b' $aqta penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menolak dibuat Berita Acara penolakan;
c" Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menolak menandatangani Berita Acara

Penolakan, maka Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat rneminta bantuan yang berwajib
agar penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk menandatangani BeritaAcara Penolakan
tersebut;

d. Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan sampel {teknis, mekanisme,. peralatan dan lain-lain).
Pengambilan GambarlFotoA/ideo
Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari
pengumpulan informasildata dalam pelalaanaan pengawasan ling kunga n hidup.a. Foto;

Foto-foto yang tajam dan tepat akan bernilai sebagai bukti mengenai kondisi penaatan lingkungan
dari usaha dan atau kegiatan Fda saat pengalvasan dilakukan. Hal-hal yang harus Oitatutan
adalah:
1r. Dalam melakukan pemotretan, dapat memberitahukan terlebih dah$lu kepada pihak

penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
4. Jika penanggung jawab usaha dan atau kegiaian menolak pengambilan foto, dibuat gerita

Amra Penolakan:
3)- Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menolak menandatangani Berita Acara

Penolakan maka Pejabat Pengawas dapat meminta banluan ghak benrvajib untuk menfnta
penanggungjawab usaha dan aiau kegiatan untuk menandatangani BeritaAcara Penolakan;4). Semua foto harus dicetak;

5). Objek yang dipotret harus menggambarkan kondisi yang senyatanya;
6). Menghindad pemolretan di lokasi-lokasi yang berbahaya { eksplosif atau bertegangan tinggi};7). Menyimpan foto dengan menggunalen sistem katatog atau logbookyang berisikan infornrasi

sebagai berikut:
- Nama dan tanda langan pemotrel dan saksinya;
- Tanggal dan jam pemolrelan;
- Kondisi cuaea;
- Lokasi:
- Uraian singkat mengenai obyek yang dipotret;
- Jenis kamera yang drgunakan.

8). Masukkan ke dalam logbook dan diberi identifikasi numerik atau nomor urut u*tuk
mempermudah pencetakan ulang.

b. Mdeo:
1). Dalam pengambilan video dapat memberitahukan tertebih dahulu kepada peftanggung

jawab usaha dan atau kegiatan;
Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegialan menolak, dibuat Berita Acara Penolakan;
Apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menolak menadatangani $urat
Pernyataan Penolakan, maka Pejabat Pengawas membuat dan menandatangani Berita
Acara Penolakan tersebut;
Gunakan video lersebut hanya di tefiwat-tempat yar€ aman untuk nrengoperasilennya;
Tetap gunakan buku catalan lapngan untuk menghindariterjadinya masalah rekarnan video;
Jika perlu, rekamlah obyek video yang mena*k ketika ditayangkan di tebvisi.

2).
3).

4).
5).
6).
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c. Gambar dan Peta:
1). Membuat sketsa lokasi pengaw€rsan usaha dan atau kegiatan;
?). Menelaah gambar teknik, diagram alir prcses, grafk, bagan-bagan, diagram, maupun peta-

peta;
3). Memedksa gambar dan peta yang disajikan secar€r sederhana dan bebas rincian yang tidak

diperlukan;
1). Memeriksa skala ukuran dan arah kornpas;
5)- Menggabungkan (over lay) letak posisi dengan sampel, foto, dan dokumen lain untuk

mendapaikan barang bukti yang akurai.
7. Dokurnentasi

Pejabat pengawas wajib mendokumentasikan seluruh data dan informasi yang diperoleh dari
pelaksanaan pengaveasan lingkungan hidup secara rinci, sistematis (dikelompokkan berdasarkan
jenisnya), dan jelas { dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waKu, tempatbumber, informasi
diperoleh). Dokumentasi berupa hasil wawancara, fotolgan$ar, hasil analisa sampel.
a. Buku Catatan Lapangan

1). Mencatat seluruh kegiatan di lapangan secara unrt, rinci dan akurat;
2). Berisi faK+.fakta dan Fngamatan yang sesuai;
3). Catatan ditulis secara obyetdif, faKual, dan bebas dari pendapat pribadi dan terminologi

yang tidaktept;
4). Hal lain yang dapat dicatat;

a). Pengamalan terhadap kondisi kegiatan di lapangan yang dapt digunakan dalam
penyusunan laporan dan dapat mernvalidasi buldi$uKi yang harus dicatat;

b). Checklbt dokunen dan foto yang harus dikumpulkan;
c)- Kondisi dan permasalahan yang spesifik;
d). Infornrasi umum seperti nama dan jabatan dad pefugas usaha dan atau kegiatan,

kegiatan yang dilakukan serta kondisi cuaca {cerah, bera',van hujan},
b. Barang Cetalen

1). Terdiri atas brosur, hard copy dari dokunen di komputel literafur, label, dan dokunen lainnya
- yang berkaitan dengan kondisi dan operasi dari usaha dan atau kegiaian;

2). Minta izin penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika akan melakukan pngga*daan
dari dokunen{olcmen yang ada;

3). Semua salinan harus dipraf dan diberi tanggal untuk mempermudah ide*lifikasi;
4) Jika fotocopy tidak memungkinkan atau tidak prakUs, maka pemotrelar ctose-up dapat

dilakukan untuk mendapatkan sa$nan data.
c. Salinan Catatan

1). Semua data harus disimpan dalam suatu sistem tenuts, cetakan maupun dalam kornputer
dan mikro film;

2). Guna mempermudah pengambilan data untuk kepentingan pengadilan, seliap dala harus
jelas teddentifkasi sejak data dikumpulkan di lapangan de*gan infonrmi sebagai bedkut:
nomodkode data, tanggal pengamtrilan data, nama usaha dan atau kegiatan.

d. Data Rahasia
1). Jbmuan pengawasan di lapalgan yarg rnengarah kepada penegakan hukum, maka semua

data bersifat rahasia dan tidak dapat didiskusikan dengan usaha dan atau kegiatan;
2)" Data lapangan sebenarnya adalah untuk umum, telapi jika penanggung jawab usaha dan

atau kegiatan meminia kepada pengawas agardata ini dirahasiakan, dengan disertai dengan
alasan yang jelas, seperti infsrmasi yang berkaitan dengan rahasia proses geduksi usaha
dan atau kegiatannya;

3). Dala rahasia harus disimpan dengan terpisah dan hanya petugas berwenang yang dapat
mengakses atau melihatnya;

4). Pejabat pengawas harus menjaga agar seluruh data dari lapangan tidak diperlihatkan kepada
pihak lain yang tidak berkepenlingan dan disimpan dengan baik serta tidak dapat
dipublikasikan.

8. Pertemuan Penutup
Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pejabat pengawas harus menyampaikan temuan lapangan
ke@a wakil dari usaha dan atau kegiatan. Jika memungkinkan, bandingkan temuan tersebut dengan
persyaratan izin pmbuangan limbahlen*si, ketentuan baku mutu lingkungan dan ketentuan lainnya.
Hal.hal yang harus dicegah dalam pembicaraan ini adalah:
1). lidak mendiskusikan stafus Fnaatan lingkungan terhadap penanggung jawab maha daa atau

kegiatan, dampak yuridis atau dampak penegakan hukum terfiadap usaha dan atau kegiatan;
?), Tidak merekomendasikan pihak ke$ga unfuk menyelesaikan permasalahan di lapangan, walaupun

diminta.
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VII.EVALUASI
Sebelum membuat laporan pengawasan, Pejabat Pengawas harus rnelakukan pemeriksaan kemhli data dan
fakta yang diperoleh di lapangan apakah sudah lengkap sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan
pengawasan.

VII. PELAPORAN
Setelah melakukan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan, Pejabat Pengawas wajib segera
membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas. Laporan pengawasan
lingkungan hidup memuat informasildata yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dikelola dan diatur
sehingga dapat digunakan secara optinal dalam uFya penegakan hukum atau peningkatan kinerja pengelolaan.
lnfrormasi yang disajikan dalam laporan pengawasan harus memperhalikan beberapa hai berikut:
a. Disajikan secara jelas dan sistematis.
b. Harus akurat, akfual dan faKual dan didasarkan pada hasil penga\rrasan lingkungan hidup serta merupakan

hasil yang dapai diverifikasi oleh prihak yang ahli.
c. Harus difokuskan pada tujuan pengawasan, sedangkan datalinformasi yang iidak berkaitan akan

mernbingungkan dan mengurangi kejelasan dan manfaai dari taporan tersebut.
d. Bukan merupakan pendapat, pandangan dan asurnsi-asunsi pribadi pejabat pengawas lingkungan hidup

yang besangkutan.
e. Harus didukung dengan data dan atau bukti akurat dan faldual.
I Dokurnen pendukung seperti foto, berita acara" dokurnen sanpling dan sebagainya yang rnenyerlai laporan

pengawasan lingkungan hidup harus disebutkan dengan jelas.
g. Untuk mendapatkan laporan yang baik, gunakan gaya penulisan laporan sebagai beriKut:

1. Tulis laporan secara sederhana, hindari bahasa yang sulit dimengerti;
2. Gunakan bahasa akif bukan pasif (misalnya mengembil eamper, bukan sampel cf ambd);
3. Usahakan agar isinya singkat dan fangsung kegada pokck prnrasalahan;
4. Hindaripengulangan;
5. Perbaiki dan koreksi isi laporan s€6ara cerfilat.
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Lampiran ll
Nornor
Tentang
Tanggnl

Keputusan Henteri lrlegara Lingkungan Hidup
56 Tahun 2{X}2
Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungal Hidup Bagi Pejabat Pengawas
16 Agustus 2{102

A. FORTIATISPORAN PENGAWASANPEMATAH UiIGKUNGAN TSD{'P

T.APORAI'I
PENGAYIASAN PEI{AAI:AN UHGT(UI{GAH HITX'P

$ecara umum laporan pengaurasan penaatan $rgkungan hidup terdiri dari bagian&agian sebagai berikut:
a. Pendahuluan:

1). LalarBelakang:
Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang latar belakang dilaksanakannya
pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan ke dalam Laporan Pelaksanaan
Pengawasan Lingkungan Hidup.

2). Tujuan Pelaksanaan Pengawasan:
lnformasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilabanakannya pengawasan lirgkungan
hidup terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan ke dalam Laporan Pelaksanaan Pengawasan
Lingkungan Hidup secara jelas.

b. Kegiatan Lapangan:
KegiatanJ<egiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas selama melakukan pengaryasan di lapangan.

c. Fakh dan Temuan di Lapangan:
Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang falda dan lemuan selama dilalcsanakan pengawasan
[ngkungan hidup dengan melampirkan data pendukungnya.

d. Analisis YuridislKelaatan:
Informasi yang dituangkan merupakan inforrnasi hasil analisis faHa dan temuan di lapangan dengan peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

e. Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut:
Inbrmasi yang dituangkan merupakan infurmasi yang singkat dan jetas tentang hasil pengauman yang disertai
dengan usulan langkah lindak lebih lanjut.

f. Lampiran:
(1). Salinan Data

Datadata yang dibuat dalam pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam
Lampiran I pada Kepufusan ini, dilampirkan dalam laporan pengawasan lingkungan hidup.

{2}. Salinan Berita Acara:
a. $etiap tahap kegiatan pengawasan;
b. Penolakan setiap tahap kegiatan pengawasan;

(3). Informasi Tambahan/Penunjang
a. Informasi tambahan berupa memorandum rutin kegiaian pengawasan lingkungan hidup atau

laporan lainnya jika terdapat adanya indikasi kelidaldaatan.
b. Dokumen penunjang seperli: folo, film, periinan, Analisis Mengenai Dampak Ungkungan" UKU

UPL.
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B. RINGKA$AN LAPORAN PENGAWASAN PENAATAN LINGKL'NGAN HIDUP

Bagian A Data Perusahaan

Nama dan Alamat Perusahaan Tanggal Pengawasan iam
Tanggal Selesai Pengawasan

Jenis Usaha Kegiatan:

Penanggung Jawab Perusahaan: Jabatan: I No.Telepon:

Pendamping dari Perusahaan: Jabatan: I No. Telepon:

Bagian E HalHat Yang Di Evaluasi Selama Pengawasan
(E=Bievaluasi, TE=Tidak Dievaluasi)

l-l u*u*tl

f-l eengendalian Pencemaran
I I Udara

T--1 Pengendalian Kerusakan

| | Tanah Untuk Produksi
tilomassa

f-l eengenoatian Pencemaran
I lAir

f-l PL Padat dan 33
tl

T-l Kebekaran Hulan dan

I I Lahan

r-----1

I lPengendalianPencemaranI rdan atau Perusakan Last

l--lPeraturan Lainnya
tltl

Ringkasan Temuan Lapangan

Saran Tindak Lanjut

Nama Pejabat Pengawas yang bertanggung jawab Jabatan

Tanda Tangan Pejabat Pengawas Ho, Telepon Dihubungi

I Ya l--l lio"r,

Tanda Tangan Pejabat Pengawas Tanggal:

RINGKASANUPQRAN
PENGAWASAN PEI{AATAN LIFIGKUNGAH HIDUP
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Lampiran lll
l\lomor
Tentanq
TanggaT

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
56 Tahun 2002
Pedoman umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi peiabat pengauras
16 Agustus 2002

4!,

A FORIVIAT BERITA ACAFA PENGAWASAT{ PEI,,IAATAN UNGKUNGAN HIDUP

BEMACARA
PENGAIfiIISAN PENAANN U$GKT'NGAN I{DIJP

Nama
PangkaUGol
Jabatan
No. PPLH

Nama
PangkaUGol
Jabatan
No, PPLH

Nama
PangkaUGol
Jabatan
No, PFLH

Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap .................... melalui kbgiatan sebagai berikut '

't.

Dari pengawasan tersebut di atas telah ditenukan fatda-fakta:

ii;.
Pelaksanaan dan temuan fakta-fakta pengawasan penaatan fingkungan hidup ini diketahui dan dibenarkan olehpihak perusahaan:

1. Nama
Jabatan
Alamat

2. Nama
Jabatan
Alamat

Suminh Jabatan.

Yang melakukan Pengawasan

1.

Pihak Perusahaan

1.

Saksi-saksi

1. Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda Tangan

Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda Targan

Nama
Pekeriaan
Alamdt
Tanda Tangan

2.
3, dsl

4

L
2

Demikian Bedta Acara Pelabanaan Pergawaan Lirgkungan t-Hdup pada lokad
sekitiamya dibuat dengan sebenar-benamya dan niengilngat Sumlan ;aUata

2.,

7,
3.

29s



t-
5.

B. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAH PEI.AKSAF{AAN PEHGAWASA$ LINGKUNGAN HIDUP

BERTTAACANA
PEt'lq.AKAt{ PELAKSi$AN PEI{$ISSAN

tIhIGXtJiIGANF{U.|F

Pada hari ini, ..,....,.....,...,,,..tan99a1.....,........,,,..,."..b'ulan "............,..,...-tahun pukul ............--..WtB, di
...........'.Kabupaten/Kota....'...'..'.'..'',.,.'.'.''',.,Propnsi.......,.'.''.,.'.',''..'''.,''kamiyargberbndabrgsndibah

ini:

Nama

Jabatan

Alamal

Bertindak untuk dan atas nama .....menolak kedatangan Tim Fengawas
Lingkungan Hidup dan atau menentang pelaksanaan pengalrvasan lingkungan hidup oleh Tim Pengawas Ungkungan
Hidup yang terdiri dari:

1. Nama
PangkaUGol
Jabatan
No. PFLH

2. Nama
PangkaUGal
Jabatan
No, PPLH

Penolakan dilakukan dengan alasan:
1.

Demikian Pernyataan Penolakan ini dib'uat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Surnpah Jabatan
Tanda Tangan PPLH:
1.

2.
3.

Saksi-saksi

L Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda Tangan

Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda fbngan

Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda Tangan

2.

3.
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C. FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

Jabatan :

No. PPLH

2. Nama :

No. PPLH :

No. PPLH

*3-"*'T111..11*1.: 
,,r:. :. :.:. ::::,: .,:, : ,, ::,: :.,; i;i;h ;;i;ilo; i;J;ilii;; s;6;r;r 6*xxl

Uraian singkat pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Sampel yang diambil merupakan sampel CairfPadaUSludgelGas")
2. Deskripsi Sampel:

3. Keterangan lain

Pengambilan Sampel disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan:
1. Nama

Jabalan
Alamat

2. Nama
Jabatan
Ahrnat

3. Nama
Jabatan
Alamat

Demikian Berita Acara Pengambilan Sarnpel pada tokasi dan sektamya dibuat dengan
sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang mengambil sampel:
1. ....................
?. ....................

1. Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda Tangan

2. Nama
Pekeriaan
Alamat
'Tanda Tangan

3, Nama
Peke$aan
Alamat
Tanda Tangan

No- Kode Samoel Jenis Sampel Metoda Samslina Lokasi Pararneter Uii Keteranoan
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D. FORIdAT BERITA ACARA PENOLAIGN PEFIGAMBILAN SAI'PEL

BERITA AGARA PENOlSl(Atl PETSAM B||iil SAfIIPEL

Padahariini,''.....''.''.''.''.'''tanggal.'.''''.'''''".''.,,''''bu|an'''',..,'..''''.'''.'tahun..'''''...'.'''''.'''.,pukul.',.',.''...'''.W
Kota................ Propinsi ......, kani yang bertanda tangan di bayah ini:

Nama

Jabatan

Alamat

Bertindak untuk dan atas narna ..menolak pelaksanaan pengamtilan sampel
oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup yang terdiri dari:

1. Nama :

No. PPLH

2. Nama
PangkaUGol
Jabalan
No. PPLH

Penolakan dilakukan dengan alasan:
t.
2.
3. ..................

Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jaktan,

Tanda Tanga* PPLH:
1.

2.
3.

Saksi-saksi

1. Nama '-

Pekerjaan :

Alamat :

Tanda Tangan

2. Nama
Pekerjaan :

Alamat :

Tanda Tangan :

3. Nama
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E. FORA.IAT BERITA ACARA PENYERAHAN SAMPEL

SERTAACARA PENYERAHAil SA'IIPEL

di hawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

PangkaUGof i .......................

No.PPLH :.....................,-

Telah rnenyerahkan kepada:

Nama :

Pekeriaan

PangkaUGol:

No. PPLH :

Laboratorium:

Barang-barang berupa sampel cairlpadaUsludgelgas') sebanyak ,,,.,,,.,..,.,,....t.,.....-....,,..,.,) koiak dengan penyegelan,
masing-masing seberat..... ......,,...{,.,.....,......,.} gramlkilogramrtonf,.,...,.'} dengan kode dan dislaipsi sanpel sebagai
berikut:

Penyerahan disaksikan oleh:

1. Nama
Jabatan
Alamat
Tanda Tangan

Nama
Jabatan
Alamat
Tanda Tangan

Nama
Jabatan
Alamat
Tanda Tangan

Demikian Berita Acara Penyerahan Sampel ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat $umph Jabalan.

3.

Yang menerima,

(...................-..........".....)

) Diisi &ngan jenis dan satuan beratlvofume sartpe,

Yang merryerahkan,

{.................-.................."......J

No. Kode Sampel Jenis Sampel Metoda Sampling Lokasi Parameter Uji Keterangan
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F. FORMATBERITA ACARAPENGAMBILAH FOTOMDEO

PangkaUGol :

Jabatan
No. PPLH

2. Narna
PangkaUGol
Jabatan
No. PPLH

3. Nama

Pengambilan

1. Nama

FotoMdeo disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan:

Jabatan
Alamat

2. Nama
Jabatan
Alamat

3. Nama
Jabatan
Alamat

Denfkian BedtaAcara Pengamtilan FotoMdeo rli lokasi ...................dan sekitamya dibuatdengan sebenar-
benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.
Yang mengambil FotoMdeo:

Saksi-saksi

1. Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda Tangan

Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda Tangan

Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda Tangan

2.
J-

2.

3.
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G. FORMATBERITA ACAMPENOLAKAN PENGAMBILAN TOTO^/'DEO

BERTTAACARA PENOLAKAfrI PEI{GAI'SLAN FOTO'VIDEO

Pada hari ini ..............tan99a1 ...................bulan...................tahun..............., pukul.........lrylB, di Kabupaten/
Kota,,-,,--,,,,.,...,-.......Propinsi ,...".,kaniyangbertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan

Alamat

Bertindak unluk dan atas nama .....................rneno1ak pelaksanaan pengambilan FotaMdes oleh Tim
Pengawas Lingkungan Hidup yang terdiri dari:

1. Nama
PangkaUGol
Jabatan
l.lo. PPLH

2. Nama
PangkaUGol
Jabatan
No- PPLH

Di lokasi:
1.
2.
3.

Penolakal dilakukan dengan alasan:
1.
2.
3.

Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar-hnamya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tanda tangan PPLH:
t.

Saksi-saksi

1. Narna
Pekerjaan
Alamat
Tanda Tangan

Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda Tangan

Nama
Pekerjaan
Alamat
Tanda Tangan

Menteri Negara Lingkungan Hidnp

ttd

Nabiel Makarim,MPA.,MSM.

2.

L

2.

3.
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