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bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Keputusan Menteri filegara Lingkungan

Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tenbng Pejabai Pengarvas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup Daerah, dipandang perlu menetapkan Kepufusan Mentei Negara Ungkungan

Hidup tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Ungkungan Hirlup Di Daerah Pro5insilKabupatenl

Kota:
bahwa dalam Pasal 56 A, Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Kepuiusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara bahwa Tugas, Fungsi, dan Karvenangan

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dialihkan ke Menteri Negara Lingklnga Hidup;

bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu ditetagkan Keputusan Menteri Negara Ungkungan

Hidup tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Di Daerah Pro;*nsi/Kabupatenl
Kota.

Undang-undang Nomor23 Tahun 1997 tenbng Pengelolaan Ungkungan Hidup {Lenfiaran Hegara

Tahun 1997 Nomor 68, Tamb'ahan Lembaran Negara Homor 3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah {Lerr$aran Negara Tahun

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Peraturan Penerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah dan Ke*venangan

Propinsi Sebagai Daerah Otonom { Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembran
Negara Nomor 3952);
Keputusan Presiden Rl Nomor 28rtr4 Tahun ?001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Kepufusan Presiden Rl Nomor 101 Tahun 2001 teniang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, danTata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diuhh dengan Kepufusan

Fresiden Rl Nomsr 2 Tahun 2002;
Keputusan Presiden Rl Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugm Eselon I

Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Rl Nomor 4 Tahun 20s2;

Keputusan Mentef Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas

Ungkungan Hidup dan Peiabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI I-'EGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA KERJA PEJABAT

PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSIII(ABUPA-IEN/KOTA.

4.
5.

6.

7.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. pengawasan lingkungan hidup di prop'nsi/kabupatenftok adalah kegiatan yang dilaksanakan seeara langsu*g

atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup di propinsi/kabupaten/kota untuk mengetahui

tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatanterhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang lingkungan hiduP;

2. pejabat pengawas lingkungan hidup di propinsi/kabupaten/kota adalah pegawai negeri sipil yang berada di

badan/instansi yang bertanggung jawab di propinsi/kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan

berdasarkan Keputusan Menteri Negara Ungkungan Hidup Nomor: 07 Tahun 2001 tentang Feiabat Pengawas

Lingkungan Hidupdan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerahdan diangkat oleh Gubemur/Bupati/ll1/alikota.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi;
4. Kdpala Badan/Pimpinan instansi yang be*anggung jawab di propinsilkabupaten/kota adalah kepala badan/

pimpinan instansi yang bertanggung jawab di lridang pengendalian dampak lingkungan di proSinsiltabupaterl

kota.
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BABII
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWEHANG PEJABATPENGAWAS LINGKUNGAN HISUP

DI PROPI NSIII(ABU PATEI\UKOTA

Bagian Pertama
Kedudukan

{1) Pejabat pengawas lingkungan hidup di kabupatenlkota berada di bawah dan bertanggung jawab kepda Bupatil
Walikota melalui Kepala badanfinstansi yang bertanggung jawab di kabupatenftota;

(2) Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ('t) berkedudukan di unit kerja teknis operasional badan
instansi yang bertanggung jawab di kabupatenlkota.

Bagian Kedua
Tugas

Pasat 4
Pejabat pengawas lingkungan hidup di propinsiftabupaten/kola mempunyai tugas untuk melakukan p€ngawasan
terftadap penaatafl penanggung jawab usaha dan atau kqiatan atas ketentuan yang telah ditetaplen dalam peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pejabat Pengawas

Paragraf I

Umum

Pasal 5
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pejabat pengawas lingkungan hidup di proprinsi/
ka bu paten/kota mempunyai wewenang:
a. menraniau usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran dan atau perusakan

lingkungan hidup;
b. meminta keterangan dari pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mengenai upaya-upaya yang

dilakukan dalam pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
c. membuat salinan dari dokunen dan atau membuat catatan yang diperlukan;
d. memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan atau perusakan linglarngan

hidup;
e. mengambil contoh {sampte} pada titik-titik yang diperlukan pada lokasi usaha dan atau kegiatan;
f. merneriksa pralatan dan atau instalasi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran dan atau perusakan

lingkungan hidup;
g. memeriksa alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan dan atau mengangkut limbah dan atau bahan

kinfa lainnya;
h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan ahu kegiatan.

Paragraf 2
Kewenangan Pejabat Pengawas Di Daerah Propinsi

Pasal 6
Pejabat pengawas lingkungan hidup di propinsi dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, mempunyai lingkup wilayah kerja:
a. lokasi usaha dan atau kegiatan serta dampak lingkuagan yang bersifat lintas kabupatenlkota dalam 1(satu)

propinsi;
b. lokasi usaha dan atau kegiatan serta dampak lingkungan yang penanganannya tidak aiau belum dapat

dilaksanakan kabupaten/kota;
c. lokasi usaha dan atau kegiatan se*a dampak Fngkungan yang penanganannya dilimpahkan kepada Gubernur

selaku wakil pemerintah;
d. usaha atau kegiatan yang keputrsan kelayakan [ngkungan hidup diberikan oleh Komisi AMDAL propinsi

Pasal 7
Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang iidak dapt dilakukan oleh pejabat pengawas
propinsi dapat diserahkan pengawasannya kepeda Menteri Negara Lingkungan Hidup yang didasarka* kepada
Keputusan Gubernur.

Paragraf 3
Kewenangan Pejabat Pengawas Kabupaten/Kota

Pasal 8
Pejabat p€ngawas lingkungan hidup kabupaten/kota, melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung
jawab usaha dan atau kegiatan yang rnenimbulkan dampak lingkungan hidup dalam lingkup kabupatenftota ya*g
bersangkutan.
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Pasal I
Pelaksanaan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal I yang tidak dapat dilakukan oleh
pejabat pengawas lingkungan kabupaten/tota, dapat diserahkan pengawasannya kepada Gubemur berdasarkan
kepuiusan Bupati/VValikota.

BABIII
KEWA.JIBAN

Pasal '10
Setiap pejabat pengawas lingkungan hidup di propinsi/kabupaten/kota dalam menjalankan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, wajib untuk:
a. mengenakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pe.iabat yang krwenang;
b- membawa dan menunjukkan surat penugasan pelaksanaan penga$,asan yang dikeluarkan oleh pejabai yang

berwenang;
c. memperhatikan nilai-nilai dan norma-norna yang berlaku di tempat pengayirasan;
d. mengikuti prosedur pengawasan yang dialur dalam pedoman umum dan pedoman teknis pelaksanaan

pengawasafl lingkungan hidup;
e. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait sesuai dengan kewenangan, lingkup wilayah kerja, dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. membuat berita acara pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;g. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengarryasan kepada pejabat yang benvenang

mengeluarkan surat penugasan.

BABIV
I DENIITAS PEJABAT PENC,AIIVAS

Bagian Perlama
Tanda Pengenal

Pasal '11

('t) Tanda pengenal pejabat pengawas fitlgkungan hidup di propnsi dikeluarkan ol*h Kepata badanlinstansi yang
bertanggung jawab di propinsi atas nama Gubernur;

(2) Tanda pengenal pejabat pengawas lingkungan hidupdi kabupaten&ota dikeluarkan oleh Kepala badanPimpinan
instansi yang berbnggung jawab di kabupatenftota atas nama Bupatiffvalikota.

Pasal 12
(1) Masa berlakunya tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk jangka waktu tiga bhun,

terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
(2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali sepanjang yang bersangkutan

masih menjadi pejabat pengawas lingkungan hidup di propinsi/tabupaten/kcta.
i3) Perpanjangan tanda pengenal pejabat pengaryas sebagairnana dimaksud pada ayat {2), diajukan selarnbat-

lambatnya dalam waktu dua minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh Kepala badan/instansi yang
membawahkan pejabat pengah,as lingkungan hidup di propinsi/kabupaterfkota kepada Kepala badanlinstansi
yang bertanggung jawab di prognsi/kabupatenlkota.

Bagian Kedua
Surat Penugasan

Pasal 13
(1) $urat penugasan pejabat pengawas lingkungan hidup propinsi dikeluarkan oleh Kepala badan/instansi yang

bertanggung jawab propinsi atas nama Gubernur
(2) Surat penugasan pejabat pengawas lingkungan hidup kabupaten/kota dikeluarkan oleh Kepala badanlpin4rinan

instansi yang bertanggung jawab kabupaten/kota atas nama BupatiAilalikota.

Pasal 14
Format surat penugasan pejabat penga\r{as lingkungan hidup propinsiftabupaten/kota sebagaima*a tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

BABV
PEIAKSANMN

. PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 15
Pejabat pengavvas lingkungan hidup di propinsilkabupaten/kota yang telah dilantik melaksanakan perlDawasan
sesuai dengan kewenangan dan lingkup wilayah kelia masing+nasing bedasarkan peraturan perundang-undangan
yang beriaku.
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Pasal 16
('l) Pejabat pengawas lingkungan hidup di propinsilkabupatenlkota menetapkan prioritas pengawasan dengan

rnempertimbangkan:
a. ptensi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh peftanggung jawab usaha dan atau keegatan;
b. kewenangan dan tingkup wilayah kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bedaku;
c. kemampuan sumber daya kelembagaan yang rneliputi sumber daya manusia, sumbr pendanaan, sarana,

dan prasarana pendukung hinnya.
(2) Berdasarkan prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} pejabat perigawas Fngkungan hidup

di propinsilkabupatenlkota melakukan kegiatan pengawasan $ecara berkala atau sewsKu-waKu apabila
dipandang perlu untuk menentukan status ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 't7

{1) Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat {2) menuniukkan *etaatan
penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraluran perundang-undangan di tridang lingkungan
hidup, maka dilakukan pemt*naan secara berkala dan terprogram untuk letrih meningkatkan kinerja pengendalian
dampak lingkungan oleh unit kerja yang berbnggung jawab.

(2) Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 ayat {2} rnenu*jukkan ketidaktaatan
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, maka dilakukan langkahJangkah sebagai
berikut:
a, rnengusulkan kepada pejabat yang memberi penugasan untuk memberikan peringatan dan alau tegufan

berdasarkan kewenangan dan peraturan perundang:undangan yang berlaku;
b. memberikan saran lindak kepada badan/Pimpinan instansi pemberi izin usaha dan alau kegiatan untuk

dilakukan pencabutan izin;
c. memberikan saran tindak kepada GubernurlBupati8tfalikota untuk melakukan paksaan pemerintahan;
d. memberikan saran tindak perryelesaian secara prdaia di pengadilan atau di luar pengadilan apabila terdapat

konflik antara masyarakat dengan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan akihat dampak lingkulgan
yang ditimbulkanrrya;

e. memberikan saran tindak penyelesaian melalui tindakan hukum pidana.

Fasal 18
Pejabat pengawas lingkungan hidup di propinsilkabupatenlkota melakukan pengelolaan dah hasil pelaksanaan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat {2} secara baik dan terdokurnentasi.

BABVI
PELAPORAII

Pasal 19
(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup propt'nsi dalam menjatankan tugasnya untuk menyampaikan laporan hasil

pelaksanaan pengawasan kepada Kepala badan/Pimpinan instansi yang bertanggung jawab daerah propinsi.
(2) Pejabat pengawas lingkungan hidup kabupaten&ota dalam menjalankan tugasnya wajib untuk menyampailcan

laporan hasil pelaksanaan pengav"a$an kepada Kepala badan/Pimpinan instansi yang bertanggung jawab di
kabupaten/kota.

(3) Laporan hasil pelaksanaafi pengawasan se@aimana dimaksrd pada ayat (1), dan ayat (2) $egera dihpcrkan
$etelah selesai pelaksanaan pengawasan.

BABVII
PEMBI}.IAAN

Pasal 20
{1) Pembinaan pejabat pengawas lingkungan hidup di propinsi secara administratif dilakkan oleh Gubemur dan

secara teknis dilakukan oleh Kepala badan/Pimpinan instansi yang bertanggung jawab di propinsi.
(2) Pembnaan pejabat pengawas lingkungan hidup di kabupalen/kota secara administratif dilakukan oleh Bupati/

Walikota dan secara teknis dilakukan oleh Kepala dan/Pimpinan inslansi yang bertanggung jawab di kabupaten/
koh.

Pasal 2'l
Pengen6angan sumber daya manusia bagi pejabat pengawas lingkungan hiriup di prop$nsi/kabupier/ksta dilakukan
oleh Instansi Pendidikan dan Pelatihan di Propinsi/l(abupaten/Kota bekerja sam€r dengan Deputi Bidang Pembinaan
Sarana Teknis Pengelolaan Ungkungan Hidup melalui pelaksanaan dan pelatihan yang teryrogram, terencana dan
terkoordinasi.

Pasal 22
Datam rangka pembinaan karier pejabat pengawas $ngkungan hidup propinsilkabupatenftota dapat dibentuk jabatan
fungsional.
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BABVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23
Segala tiaya yang timbul akibat plaksanaan tugas pejabat perElawas lingkungan hidup projrinsilt<abupatenftota
dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) propinsi dan sumber biaya lainnya untuk pejabat peogawas

lingkungan hidup daerah propinsi;
b' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) kabupaten/kota dan sumber biaya lainnya untuk pejabat

pengawas lingkungan hidup kabupaten.

BABIX
KETENTUAI.J PEHUTUP

Pasal 24
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplen.

Ditetapkan : di Jakafa
Pada tanggal : 16Agustus2002

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Nat*el Makadm,MPA.,MSM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Unnrm dan Kepegawaian,

ttd

Nadjib Dahlan, SH.
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Lampiran
Nomor
Tentang
Tanggal

Keputusan Menteri lrlegara Lingkungan Hidup
58 Tahun 2002
Tata Keria Peiabat Pengawas Lingkungan Hidrp Di Propinsi/KabupatenlKota
16 Agustus 2{Xl2

SURATPEi'IUGASAI'i

Nornor : SP-..................

Menimbang : bahwa dalam rangka unfuk kepentingan pengawasan terhadap penaatan pe*anggung jawab
usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang tetah ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup, maka perlu diketuarkan Surat Penugasan.

Mengingat : 1 . Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perqelclaan Lingkungan
Hidup;

2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Aias Keputusan Presiden Nomor
108 Tahun Z)Ol Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara;

3. Kepufusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor0T Tahun 2001 tentang Pejabat Pengat'ras
Ungkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

MENUGASKAN

1. Nama
No. PPLH
Jabatan
Dinasllnslansi

2. Nanra
No. PPLH
Jabatan. Dinasllnstansi
Untuk

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Pejabat Pengawas Ungkungan Hidup

1. Melakukan pengawasanterhadappenaatan Fnanggung jawab PTICV/NV........,.,........atas
ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-uldangan di bidang
lingkungan hidup.

2. Bataswaktu penugasandari tanggal ...............s1dtan99a1......-.....
3. Melaksanakan penugasan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan

hasilnya setelah pelaksanaan pengawasan.

Dikeluarkandi:
Pada tanggal, .....-.....-....................:,...:.....

a.n Kepala Badan/Pimpinan Instansi yang
bertanggung jawab di Propinsi/Kabupaten/
Kota

{............... ...... . ...........................)

Menteri Negara Ungkungan Hid*p,

trd

Natiel Makarim,MPA.,MSM.

Yang menerima tugas,

1. (.....,.....,...........................)
2. {..................................... :t

3. (...................................,....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian,

ttd

Nadjib Dahlan, SH.
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