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DASAR PELAKSANAAN 

UU 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP  

PP 101/2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA 
DAN BERACUN 

PERMEN LH 30/2009 TENTANG TATA LAKSANA PERIZINAN & 
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN 
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA & BERACUN OLEH PEMDA 

PERMEN LH 33/2009 TENTANG TATA CARA PEMULIHAN LAHAN 
TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

KEPMEN LH 128/2003 TENTANG  TATA CARA DAN PERSYARATAN 
TEKNIS  PENGOLAHAN LIMBAH MINYAK BUMI DAN TANAH 
TERKONTAMINASI OLEH MINYAK BUMI SECARA BIOLOGIS. 
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DEFINISI 

 Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup 
adalah serangkaian kegiatan penanganan 
lahan terkontaminasi yang meliputi 
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi dan pemantauan untuk 
memulihkan fungsi lingkungan hidup 
yang disebabkan oleh Pencemaran 
Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan 
Lingkungan Hidup [Pasal 1 angka 31 PP 101/2014] 
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Pasal 215 

(1) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 203 dilakukan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota sesuai kewenangannya jika: 

a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber 

pencemarannya; dan/atau 

b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemulihan 

Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 



Dengan cara paling sedikit meliputi:  
a. identifikasi lokasi, sumber, jenis, dan zat 

pencemar, serta besaran pencemaran;  
b. penghentian proses produksi;  
c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait 

dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup;  

d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran 
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan  

e. penyusunan dan penyampaian laporan 
pelaksanaan penghentian Pencemaran 
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, dan 
bupati/wali kota.  

 
[Pasal 204 PP 101/2014] 

Tahapan PEMULIHAN 

penghentian sumber pencemaran 
dan pembersihan unsur pencemar;  

remediasi; 

rehabilitasi; 

restorasi; 

cara lain yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

PENGHENTIAN SUMBER PEMCEMARAN DAN 
PEMBERSIHAN ZAT PENCEMAR 



Dengan cara paling sedikit meliputi:  

a. pemilihan teknologi remediasi;  

b. penyusunan rencana dan pelaksanaan 
remediasi; dan  

c. penyusunan dan penyampaian laporan 
pelaksanaan remediasi terhadap 
Pencemaran Lingkungan Hidup kepada 
Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota. 

Tahapan PEMULIHAN 

penghentian sumber pencemaran 
dan pembersihan unsur pencemar;  

remediasi; 

rehabilitasi; 

restorasi; 

cara lain yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. ”remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran 

lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu 
lingkungan hidup. 

[Penjelasan 54 ayat (2) huruf b UU 32/2009] 

REMEDIASI [Pasal 205 PP 101/2014] 



Dengan cara paling sedikit meliputi:  

a. identifikasi lokasi, penyebab, dan 
besaran kerusakan Lingkungan Hidup;  

b. pemilihan metode rehabilitasi;  

c. penyusunan rencana dan pelaksanaan 
rehabilitasi; dan  

d. penyusunan dan penyampaian laporan 
pelaksanaan rehabilitasi terhadap 
Kerusakan Lingkungan Hidup kepada 
Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.  

Tahapan PEMULIHAN 

penghentian sumber pencemaran 
dan pembersihan unsur pencemar;  

remediasi; 

rehabilitasi; 

restorasi; 

cara lain yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

”rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, 
dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan 

lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 
[Penjelasan 54 ayat (2) huruf c UU 32/2009] 

REHABILITASI [Pasal 206 PP 101/2014] 



Dengan cara paling sedikit meliputi:  

a. identifikasi lokasi, penyebab, dan 
besaran Kerusakan Lingkungan Hidup;  

b. pemilihan metode restorasi;  

c. penyusunan rencana dan pelaksanaan 
restorasi; dan  

d. penyusunan dan penyampaian laporan 
pelaksanaan restorasi Kerusakan 
Lingkungan Hidup kepada Menteri, 
gubernur, dan bupati/wali kota.  

Tahapan PEMULIHAN 

penghentian sumber pencemaran 
dan pembersihan unsur pencemar;  

remediasi; 

rehabilitasi; 

restorasi; 

cara lain yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

”restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup 
atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. 

[Penjelasan 54 ayat (2) huruf d UU 32/2009] 

RESTORASI [Pasal 207 PP 101/2014] 



Tahapan PEMULIHAN 

penghentian sumber pencemaran 
dan pembersihan unsur pencemar;  

remediasi; 

rehabilitasi; 

restorasi; 

cara lain yang sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

Tahapan Pemulihan 
dituangkan dalam: 

DOKUMEN RENCANA PEMULIHAN 
FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP 

harus mendapatkan persetujuan dari Menteri 
sebelum pelaksanaan Pemulihan Fungsi 

Lingkungan Hidup 
(BERDASARKAN PAKSAAN PERINTAH)  

DOKUMEN RENCANA PEMULIHAN FUNGSI 
LINGKUNGAN [Pasal 208 PP 101/2014] 



 
 
Peningkatnya Volume lahan terkontaminasi yang terpulihkan  

Melalui: 
 

1. Sistem dan informasi database lahan terkontaminasi limbah B3 
2. Revisi Permen LH Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pemulihan 

Lahan Terkontaminasi 
3. Lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan oleh 

penanggung jawab Usaha /kegiatan  
4. Lahan terkontaminasi limbah B3 yang difasilitasi pemulihannya  
5. Sistem dan mekanisme tanggap darurat limbah B3, Draft 

PERMEN Format Tanggap Darurat 
 

PROGRAM PEMULIHAN KONTAMINSI 
DAN TANGGAP DARURAT LIMBAH B3 



Identifikasi dan Inventarisasi 

Identifik
asi  

kegiatan 

 

Identifik
asi 

laporan   

Identifik
asi  

informas
i     

Inventaris
asi 

Verikasi dan validasi status akhir   



Identifikasi kegiatan yang berpotensi menggunakan B3 sebagai bahan 
baku dan menghasilkan LB3 sebagai sisa kegiatan produksi dapat 

diperoleh antara lain dari 
 

Evaluasi 
dokumen 
lingkungan suatu 
kegiatan/usaha 
(AMDAL, UKL-
UPL, DPPL, 
DELH, SPPL, 
Dokumen Audit 
Lingkungan); 

 Hasil evaluasi kegiatan 

pemantauan dan 
pembinaan yang rutin 
dilaksanakan (misal : 
PROPERNAS, 
PROPERDA) 

 

 Hasil evaluasi kegiatan 
pengawasan izin atau 
rekomendasi B3 dan/atau 
LB3 (mis: registrasi B3, 
pengangkutan B3/LB3, 
penyimpanan LB3, 
pengumpulan LB3, 
Pemanfaatan LB3, 
Pengolahan LB3, 
Penimbunan LB3,) 
 

Hasil  pembinaan 
pada usaha  kecil 
dan menengah 
oleh masyarakat 
 

Identifikasi dari inventori  data/informasi yang dimiliki  

IDENTIFIKASI KEGIATAN YANG 
BERHUNUNGAN DENGAN LIMBAH B3 
DAN/ATAU B3 



Identifikasi sumber informasi lahan yang dilaporkan terkontaminasi  
Limbah B3   

 (desk review)/hasil survey langsung data primer 
 

Melakukan 
survey 
langsung  
bukan 
menerima 
laporan 

Laporan 
sektor 
atau 
instansi 
lainnya; 
 

 Laporan 

masyarak
at, LSM 
atau mass 
media 

 

Laporan hasil 
kegiatan 
pemantauan 
dan 
pembinaan 
(PROPER/  
PROPERDA) 

 

Laporan 
hasil 
pengawa
san izin 

 

Laporan 
kejadian 
kecelakaan 
yang 
berkaitan 
dengan 
pengelolaan 
B3 dan/atau 
Limbah B3 

Laporan 
penanggung 
jawab 
usaha/kegiat
an sendiri 

Identifikasi dari inventori  data  

IDENTIFIKASI SUMBER INFORMASI LAHAN 
TERKONTAMINASI 



Identifikasi  informasi lahan yang dilaporkan terkontaminasi Limbah B3 
 antara lain dari 

 

Letak/posisi 
/ordinat lokasi 
lahan 
terkontaminasi 
B3/LB3 

Penanggung 
jawab  lokasi 
lahan yang 
terkontamin
asi/tanpa 
penanggung 
jawab 

Dugaan 
sumber 
B3/LB3 
yang 
mengkonta
minasi 

 

perkiraan 
volume 
B3/LB3 
yang ada di 
lahan 
terkonta 
minasi 

 

Perkiraan 
luasan 
lahan 
yang 
terkonta 
minasi 
 

Dugaan jenis 
B3/LB3 yang 
mengkontami
nasi 

Dilakukan dengan survey konvensional atau ada bantuan peralatan  

IDENTIFIKASI INFORMASI LAHAN 
TERKONTAMINASI 



 Revisi PERMEN LH No. 33/2009 

Perencanaan 

Rencana 
pengolahan tanah 
terkontaminasi 

Pelaksanaan Evaluasi Pemantauan 

Psl. 5 

Psl. 9 

MENLH 
melakukan 
evaluasi: SSPLT 

Psl. 5 
(1) 

Pengolahan & Pengelolaan 
tanah terkontaminasi 
sesuai  peraturan LB3 

Psl. 11 

2. Semua kontaminasi LB3 ikut tahapan Pemulihan: 
termasuk tumpahan, kecelakaan, kontaminan jumlah 
kecil dan/area terkontaminasi kecil…; 

Pnjwb melaporkan 
hasil pelaks. 
pemulihan 

Tidak memenuhi 
unsur Psl. 3 

Psl. 8 

1.    Ditemukan lahan terkontaminasi LB3 yang 
tidak diketahui penanggungjawab 

3.    Penanganan kontaminasi LB3 yang kompleks 

Potensi perlambatan 
pemulihan sebagai 
implikasi dari 
penerapan Psl. 11  

LATAR BELAKANG 



4.    Belum ada tahapan Penapisan 

 Latar Belakang … lanjutan 

5.  Belum ada interface dengan beberapa klausul terkait 
pemulihan di PP 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 

• Tahapan penapisan diperlukan untuk memverifikasi laporan temuan lahan 
terkontaminasi limbah B3  

• Diperlukan rincian entry points mengenai temuan lahan terkontaminasi 
limbah B3 

• Diperlukan rincian prosedur pelaporan temuan; 

• Diperlukan prosedur verifikasi dan penapisan hasil laporan temuan lahan 
terkontaminasi limbah B3 

• Diperlukan pengaturan tentang pemulihan yang dilakukan oleh pemohon 
yang ingin menghentikan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang telah 
diberikan izin sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30, Pasal 46, Pasal 62, 
Pasal 73, Pasal 83, Pasal 94, Pasal 111, Pasal 122, Pasal 133, Pasal 144, 
Pasal 160, Pasal 173 PP 101/2014 

• Diperlukan pengaturan mengenai apabila ditemukan keraguan atas jenis dan 
sumber kontaminan pada lahan yang diduga terkontaminasi  limbah B3 
(sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran V PP 101/2014 



6.  Belum ada interface dengan instrumen pengawasan dan penegakan 
hukum 

 Latar Belakang … lanjutan 

7. Belum ada pengaturan rinci mengenai jenis dan kriteria penentuan jenis 
pemulihan 

• Diperlukan interface bahwa pemulihan yang dilakukan oleh penanggung 
jawab termasuk dalam bentuk sanksi paksaan administratif berupa paksaan 
pemerintah 

• Diperlukan interface untuk asas strict liability (pelaksanaan pemulihan tidak 

membebaskan penanggung jawab dari sanksi lainnya sesuai PUU) 

• Diperlukan pengaturan mengenai jenis dan kriteria pemulihan untuk 
memperjelas definisi 

8.  Belum ada penegasan utuh mengenai strict liability/polluters pay 
principle dan metode penelusuran pihak bertanggung jawab, untuk 
lahan tak bertuan 

• Diperlukan pengaturan mengenai kewajiban dilakukannya proses 
penelusuran penanggung jawab, untuk setiap pemulihan tipe koordinatif 

• Diperlukan interface mengenai kewajiban penggantian biaya pemulihan oleh 
penanggung jawab apabila sudah ditemukan (strict liability/polluters pay 
principle) 


