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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1. Latar Belakang 

Musim hujan di akhir tahun seperti sekarang ini sangat dinantikan oleh warga di sekitar 

Sungai Ciujung, Serang-Banten. Bagaimana tidak, di musim hujan debit air sungai naik sehingga 

warga merasa lebih “nyaman” mengkonsumsi air sungai tersebut dibandingkan dengan 

mengkonsumsi air sungai tersebut pada musim kemarau. Sebelumnya, warna air sungai seperti 

coklat susu. Meski berwana keruh seperti itu, warga mau tidak mau tetap mengkonsumsi air sungai 

tersebut karena memang sudah terbiasa selama berpuluh-puluh tahun bergantung pada air dari 

sungai Ciujung dalam melakukakan aktivitas sehari-hari. “Kami masih mandi dan cuci pakaian di 

sana. Ini badan saya sampe gatel-gatel,” kata Bowo, warga Ciujung Bantaran Sungai, pada 8 

Oktober 2014. Dia memperlihatkan bintik-bintik kecil di tangan.1 Berbeda dengan Bowo, Kholid, 

warga Kecamatan Pontang menyampaikan bahwa beberapa tahun terakhir ini, penghidupan 

nelayan tambak pun mati gara-gara air sungai tercemar. Hasil tambak turun drastis. Mengapa? 

                                                           
1 Sapariah Saturi “Kala Sungai Ciujung Merana, Warga Menderita” 

http://www.mongabay.co.id/2014/10/14/kala-sungai-ciujung-merana-warga-menderita/, diakses pada 1 Desember 

2014.   

http://www.mongabay.co.id/2014/10/14/kala-sungai-ciujung-merana-warga-menderita/
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Sebab, ikan-ikan yang dipelihara menjadi kerdil alias tak mau membesar. Jika dulu, bandeng usia 

empat sampai lima bulan sudah bisa panen mencapai berat sekitar satu kg. “Sekarang empat atau 

lima bulan masih satu ons. Sekarang sampai 10 bulan ikan baru panen,” katanya. Hal senada 

disampaikan oleh H. Maftoh warga sekitar Ciujung. Menurutnya, kondisi saat ini jauh berbeda 

kala sungai masih bersih. “Dulu, kalau turun ke empang panen udang bisa sampai satu kwintal. 

Sekarang paling setengah sampai satu kg aja.”2 M. Islah, aktivis WALHI yang sudah 

mendampingi warga Ciujung beberapa waktu belakangan ini menambahkan saat ini warga sudah 

mulai “beradaptasi” dengan perubahan lingkungan yang ada. Karena bandeng dan udang tidak lagi 

dapat dijadikan sumber pencaharian utama, maka warga mencoba bertahan hidup dengan 

menanam rumput laut dan sebagian warga lainnya mengadu nasib di luar negeri menjadi tenaga 

kerja. 

Perbedaan warna air Sungai Ciujung yang cukup mencolok pada musim hujan dan musim 

kemarau serta perbedaan pemasukan karena perbedaan hasil tangkapan oleh masyarakat hanya 

dimaknai sederhana oleh masyarakat bahwa ada yang berubah dari sungai mereka. Sebagian dari 

mereka yang memperoleh pengetahuan dari lembaga swadaya masyarakat maupun kelompok 

pecinta lingkungan sedikit lebih mengerti bahwa perubahan sungai mereka dikarenakan adanya 

pencemaran oleh perusahaan-perusahaan di sekitar Sungai Ciujung yang membuang limbahnya ke 

sungai. Namun demikian, tidak banyak dari mereka yang benar-benar memahami kandungan 

pencemar apa yang ada di sungai tersebut, seberapa layak air sungai dikonsumsi untuk minum, 

sanitasi, dan untuk pengairan, siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pencemaran sungai, 

apakah pencemar adalah perusahaan yang sah beroperasi di sekitar Ciujung, kepada siapa 

masyarakat harus mengadu jika pencemaran sudah melebihi batas yang seharusnya, bagaimana 

prosedurnya, dan hal-hal teknis lainnya. 

Kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat terdampak terhadap informasi-informasi 

yang mempengaruhi kehidupan mereka baik secara langsung maupun tidak langsung semestinya 

menjadi perhatian lebih serius oleh pemerintah. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan 

informasi kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta sebetulnya telah dimandatkan 

oleh berbagai regulasi di Indonesia seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UU PPLH). 

                                                           
2 Ibid.   
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 UU KIP memandatkan badan publik untuk membangun sistem informasi dan 

memberikan akses informasi bagi masyarakat. Sementara itu, UU PPLH juga memandatkan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan 

yang terintegrasi dan wajib dipublikasikan pada masyarakat.3  UU PPLH juga menjamin bahwa 

setiap orang berhak atas pendidikan lingkungan, akses informasi, akses partisipasi dan akses 

keadilan dalam rangka memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat.4  

Penyediaan informasi secara proaktif oleh pemerintah kepada masyarakat adalah salah 

satu upaya untuk menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi. Penyediaan informasi 

secara proaktif berarti penyediaan informasi berdasarkan inisiatif pemilik atau penguasa informasi 

tanpa perlu didahului oleh permintaan informasi baik lisan maupun tertulis. Artinya, dalam periode 

waktu tertentu, instansi pemilik atau penguasa informasi menyediakan informasi yang dimiliki 

atau dikuasai melalui media komunikasi yang dimiliki. UU KIP menyebutkan bahwa dalam rangka 

memenuhi kewajiban penyediaan informasi publik, Badan Publik5 dapat memanfaatkan sarana 

dan/atau media elektronik dan nonelektronik.6 

Manfaat penyediaan informasi secara proaktif dirasakan baik oleh instansi pemilik atau 

penguasa informasi maupun oleh masyarakat yang membutuhkan informasi. Manfaat yang 

dirasakan oleh instansi penyedia informasi antara lain: 

a. membantu menginformasikan kepada publik mengenai peraturan/kebijakan dan 

keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka; 

b. mendorong perbaikan pengelolaan data dan informasi yang lebih baik di internal 

Badan Publik; 

c. mengurangi beban administrasi  Badan Publik untuk melayani permohonan 

informasi yang diajukan oleh masyarakat melalui prosedur UU KIP. 

                                                           
3 Pasal 62 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolalan Lingkungan Hidup  

4 Ibid. Pasal 65   

5 Istilah “Badan Publik” adalah istilah yang diperkenalkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mengacu kepada instansi apa saja yang memiliki kewajiban 

penyediaan informasi publik. Pasal 1 angka 3 UU KIP menyebutkan bahwa 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 2 bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan 

masyarakat, dan/atau luar negeri.   

6 Pasal 7 ayat (6) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
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d.  Membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Publik. Dengan 

dipublikasikannya informasi lingkungan seperti izin lingkungan, izin pembuangan 

limbah, hasil monitoring dan proses penegakan hukum, masyarakat dapat 

mengetahui hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat bahwa 

Kementerian memang sudah melaksanakan tugasnya;. 

e. Mempermudah Badan Publik untuk merangkul masyarakat dalam upaya pengelolaan 

dan perlindungan lingkungan. Sebagai contoh, Kementerian dapat memperoleh 

dukungan dari masyarakat dalam melakukan pemantauan kinerja lingkungan 

perusahaan. Dalam hal ini, apabila  masyarakat mengetahui persyaratan lingkungan 

pelaku usaha, masyarakat dapat membantu untuk mengawasi dan mencegah 

pencemaran dan perusakan lingkungan; 

f. Meminimalisasi penyalahgunaan informasi. Dengan menyediakan informasi secara 

proaktif yang dapat diakses siapapun, akan meminimalisasi penyalahgunaan 

informasi dibanding ketika informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu 

yang meminta informasi ; 

g. Mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 

pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan perlindungan 

lingkungan 

h. Mempermudah Badan Publik untuk memberikan informasi lingkungan secara luas. 

 

Sementara itu, bagi publik, informasi yang diberikan secara proaktif memberikan 

kemudahan dan ketepatan waktu karena informasi sudah tersedia saat diutuhkan. Selain itu juga 

mendorong adanya kesetaraan akses informasi bagi publik untuk mendapatkan informasi tanpa 

harus mengajukan permohonan informasi. Dengan informasi yang cukup masyarakat semakin 

memiliki ruang dan kesempatan untuk dapat berpartisipasi secara aktif untuk membantu 

pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan mengawasi kinerja perusahaan. 

 Informasi yang diberikan secara proaktif ini dibutuhkan untuk memicu partisipasi 

masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini masyarakat sendiri terkadang sulit untuk 

mengidentifikasi secara spesifik informasi apa yang dibutuhkan dan di dokumen apa informasi 

tersebut dapat ditemukan, masyarakat biasanya hanya mampu mengkomunikasikan kebutuhannya 

secara general, seperti kebutuhan untuk mengetahui kenapa air sungai untuk irigasi tidak lagi 
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bersih. Melihat kondisi ini, Pemerintah harus berinisiatif lebih dulu untuk memberikan informasi 

dibanding menunggu masyarakat mengajukan permohonan informasi.  

 

 

2. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk 

mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya mempublikasikan 

informasi lingkungan secara proaktif, khususnya informasi terkait izin lingkungan/pembuangan 

limbah cair, data pemantauan dan penaatan lingkungan. Penelitian ini akan mencoba menjawab 

pertanyaan penelitian berikut ini. 

a. Apakah peraturan dan kebijakan yang ada telah mencukupi bagi Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengumpulkan informasi 

lingkungan (dari Badan Publik atau industri/swasta) dan kemudian mempublikasikan 

informasi tersebut secara proaktif? 

b. Apa ruang lingkup informasi di bidang izin lingkungan khususnya izin pembuangan 

limbah cair, pemantauan dan penaatan lingkungan yang perlu dipublikasikan secara 

proaktif oleh pemerintah (dan perusahaan)? 

c. Upaya atau mekanisme apa yang telah tersedia atau telah dilakukan oleh KLHK 

dalam mewujudukan kebijakan pemberian informasi lingkungan secara proaktif oleh 

pemerintah dan perusahaan? 

d. Langkah apa yang perlu dilakukan untuk mempublikasikan informasi lingkungan 

secara proaktif, khususnya informasi terkait izin lingkungan, izin pembuangan 

limbah cair, serta data pemantauan dan penaatan lingkungan? 

 

 

3. Ruang Lingkup 

 

Riset yang dilakukan adalah terbatas pada informasi terkait izin lingkungan, izin 

pembuangan limbah cair, serta pemantauan dan penaatan lingkungan hidup dalam kasus 

pencemaran air yang diakibatkan oleh perusahaan pulp and paper. Riset ini merupakan tindak 

lanjut dari kegiatan Strengthening the Right to Information for People and Environment (STRIPE) 
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yang dilakukan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan jaringan The Access 

Initiative (TAI) pada tahun 2010-2012. Riset sebelumnya dilakukan dengan melibatkan sejumlah 

masyarakat di Serang-Banten, Tubanan-Jepara, peneliti, dan aktivis yang melakukan uji akses 

informasi lingkungan ke berbagai institusi publik. Adapun informasi yang diminta diantaranya izin 

pembuangan limbah, dokumen pemantauan dan penaatan lingkungan terkait dengan kegiatan 

usaha pulp and paper serta kegiatan pembangkit listrik tenaga air. 

Salah satu temuan dari kegiatan STRIPE I adalah bahwa informasi lingkungan pada 

umumnya belum diberikan secara proaktif oleh badan publik kepada masyarakat, khususnya 

masyarakat terdampak meskipun telah ada mandat dari peraturan yang ada. Masyarakat luas 

termasuk masyarakat terdampak terkadang harus melakukan permintaan informasi berdasarkan 

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasca berlaku pada tahun 2010 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Mengingat pentingnya informasi lingkungan bagi masyarakat, ICEL bekerjasama dengan 

jaringan TAI melakukan kajian untuk menindaklanjuti temuan STRIPE I. Hal ini dilakukan untuk 

mendorong lahirnya kebijakan pemberian informasi lingkungan secara proaktif oleh badan publik 

terkait izin lingkungan, izin pembuangan limbah cair, serta data pemantauan dan penaatan 

lingkungan dari perusahaan (khususnya perusahaan pulp and paper) di sekitar sungai yang 

mengalami pencemaran. 
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BAB II 

PEMBERIAN INFORMASI LINGKUNGAN  

SECARA PROAKTIF DI INDONESIA 

 

 

 

1. Mandat Hukum 

Salah satu hukum positif di Indonesia yang telah secara eksplisit memberikan mandat 

kepada pemerintah untuk memberikan informasi secara proaktif kepada masyarakat adalah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya 

disebut UU KIP). Pasal 9 dan 10 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 

tahun 2008 memberikan mandat kepada Pemerintah Indonesia untuk memberikan informasi secara 

aktif (proaktif).  

Pasal 9 mewajibkan Pemerintah untuk menyediakan informasi dan mengumumkannya 

secara berkala. Informasi berkala adalah informasi yang wajib diumumkan dalam jangka waktu 

tertentu. Informasi tersebut mencakup: informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi 

mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan 

informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Selain wajib menyediakan informasi secara berkala, Pasal 10 UU KIP juga mewajibkan 

Badan Publik untuk memberikan informasi secara serta-merta yakni informasi yang dapat 

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.   

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi 

Publik (Perki SLIP) yang mengatur tentang petunjuk teknis standar layanan informasi publik oleh 

Badan Publik mengatur sedikit lebih rinci kategorisasi informasi yang wajib diumumkan secara 



KERTAS KEBIJAKAN: 

MENDORONG KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASI LINGKUNGAN 
SECARA PROAKTIF KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

 

8 

 

proaktif, baik secara berkala maupun serta merta. Informasi yang tergolong informasi yang wajib 

diumumkan secara berkala antara lain:7 

a. informasi khusus yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat; 

b. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau 

berdampak bagi publik; 

c. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran 

yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan 

izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan; serta 

d. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di 

setiap kantor Badan Publik. 

Sementara itu, informasi yang wajib diumumkan serta merta antara lain:8 

a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor 

alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian 

antariksa atau benda-benda angkasa; 

b. informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industri atau 

teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan 

keantariksaan; 

c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar 

komunitas masyarakat, dan teror; 

d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang 

berpotensi menular; 

e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat; dan/atau 

f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. 

Pasal 12 ayat (1) Perki SLIP menyebutkan bahwa Badan Publik yang wajib memberikan 

informasi secara serta-merta dan memiliki standar pengumuman informasi serta-merta tersebut 

adalah: 

a. Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat 

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; 

                                                           
7 Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi 

Publik. 

8 Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi 

Publik. 
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b. Badan Publik yang berwenang memberikan izin; dan/atau  

c. Badan Publik yang melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya 

berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.  

Lebih lanjut lagi, Pasal 12 ayat (3) Perki SLIP mengatur bahwa standar pengumuman 

informasi serta-merta sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan; 

b. Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak, baik masyarakat umum maupun 

pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik 

tersebut; 

c. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi; 

d. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan; 

e. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang; 

f. Pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat 

hidup orang banyak dan ketertiban umum; 

g. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan 

h. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang 

berwenang dalam menanggulangi bahaya atau dampak yang ditimbulkan. 

Di tingkat internasional terdapat Konvensi Aarhus9 yang memberikan dasar jaminan bagi 

masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi dalam pembuatan keputusan di bidang 

lingkungan. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut, prinsip-prinsip pada 

Konvensi Aarhus telah diadopsi pada Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UUPPLH) No. 32 tahun 2009  Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan bahwa: 

 “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, 

akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat”.  

 

Melalui pasal tersebut, UUPLH juga memadukan hak prosedural dan substansial. Pasal 

65 ayat (2) bagian penjelasan menjabarkan lebih lanjut bahwa: 

                                                           
9 Nama resmi konvensi tersebut adalah Convention Access to Information, Participation and Decision 

Making and Access to Justice in Environmental Matters. 



KERTAS KEBIJAKAN: 

MENDORONG KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASI LINGKUNGAN 
SECARA PROAKTIF KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

 

10 

 

 “Hak informasi lingkungan hidup merupakan konsekuensi logis dari hak berperan 

dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak 

atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta 

dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi 

masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat”.  

 

Adapun  informasi lingkungan yang dimaksud pada Pasal 65 ayat (2) adalah dapat berupa 

keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti 

dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan 

lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan 

hidup dan rencana tata ruang. 

Satu hal yang menarik dalam UU PPLH, UUPLH tidak hanya memberikan kewajiban 

pemberian informasi secara proaktif kepada pemerintah saja, namun juga kepada pelaku usaha. 

Pasal 68 huruf a UU PPLH memberikan mandat secara khusus kepada setiap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan informasi yang terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. 

Meski demikian, setidaknya 2 (dua) hal yang perlu penjelasan lebih lanjut dari rumusan ini adalah: 

a. apa saja rincian informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; dan 

b. kepada siapa saja informasi tersebut wajib disampaikan. 

Terkait dengan informasi izin lingkungan, izin pembuangan limbah cair, serta 

pemantauan dan penaatan lingkungan hidup, ada beberapa kewajiban pemberian pengumuman 

secara proaktif kepada masyarakat yang dimandatkan oleh peraturan yang telah ada bahkan 

sebelum UU KIP berlaku.  

 

a. Terkait Izin Lingkungan 

Pasal 44 PP 27 Tahun 2012 mengatur bahwa setelah menerima permohonan Izin 

Lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan 

permohonan Izin Lingkungan.  Lebih lanjut, Pasal 45 PP 27 Tahun 2012 menegaskan 

bahwa yang melaksanakan pengumuman tersebut adalah menteri, gubernur, 

bupati/walikota. Media pengumuman yang dimandatkan oleh PP tersebut adalah 
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multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan. Terakhir, 

waktu pengumuman dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 

dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara 

administrasi. Adapun rincian informasi izin yang dibutuhkan antara lain10: 

1) Jenis izin 

2) Nama perusahaan penerima izin 

3) Jenis kegiatan usaha 

4) Lokasi izin 

5) Syarat pemberian izin 

6) Masa berlaku izin 

7) Kewajiban penerima izin 

8) Pemberi izin 

 

Dalam Lampiran Permen LH Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan 

Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan 

dinyatakan bahwa UUPLH dan PP Izin Lingkungan telah mengatur bahwa dalam proses 

Amdal dan izin lingkungan, masyarakat dilibatkan melalui: 

1) pengikutsertaan dalam penyusunan dokumen amdal melalui proses pengumuman, 

penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dan konsultasi publik serta 

pengikutsertaan masyarakat  dalam komisi penilai Amdal, bagi rencana usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib memiliki amdal; 

2) proses pengumuman permohonan izin lingkungan, penyampaian saran, pendapat dan 

tanggapan masyarakat serta pengumuman setelah izin lingkungan diterbitkan, baik 

untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal maupun rencana 

usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL   

 

 

                                                           
10 Contoh rincian dokumen izin diambil dari contoh dokumen izin lingkungan yang beredar di: 

http://www.naganrayakab.go.id/sites/default/files/pembangunan%20pabrik.pdf 

http://www.naganrayakab.go.id/sites/default/files/pembangunan%20pabrik.pdf
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Adapun tujuan pelibatan masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan agar: 

1) Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang 

berdampak penting terhadap lingkungan. 

Agar tujuan ini dapat tecapai, maka setiap penanggung jawab rencana usaha dan/atau 

kegiatan (pemrakarsa) sebelum melakukan penyusunan dokumen Kerangka Acuan 

(KA) wajib mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat antara 

lain mengenai deskripsi kegiatan (deskripsi rinci rencana kegiatan, lokasi proyek), 

dampak lingkungan hidup potensial mungkin terjadi sebagai akibat rencana usaha 

dan/atau kegiatan tersebut.   

2) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana 

usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. 

Melalui penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat dapat 

menyampaikan umpan balik informasi mengenai kondisi lingkungan hidup dan 

berbagai usaha dan/atau kegiatan di sekitar daerah rencana usaha dan/atau kegiatan , 

aspirasi masyarakat, dan penilaiannya mengenai dampak lingkungan. 

3) Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan 

rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang 

berdampak penting terhadap lingkungan. 

Keterlibatan ini dapat direpresentasikan melalui wakil masyarakat yang duduk dalam 

komisi penilai amdal. 

4) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin 

lingkungan 

Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang disampaikan pada tahap proses 

permohonan izin akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses 

penerbitan izin lingkungan. 
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b. Terkait Izin Pembuangan Limbah Cair 

Izin pembuangan limbah cair merupakan bagian dari izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup (izin PPLH).11 Regulasi khusus yang memberikan kewajiban 

pengumuman data izin pembuangan limbah cair baik oleh pemerintah maupun perusahaan 

belum ada. Namun demikian, ada beberapa regulasi yang mengatur tentang pembuangan 

limbah cair, yang dapat dipertimbangkan sebelum melakukan kajian pentingnya 

pengaturan mengenai kewajiban pengumuman data izin pembuangan limbah cair. 

 

Dalam Pasal 20 PP 82 Tahun 2001 disebutkan bahwa Pemerintah (baik pusat maupun 

daerah) sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian 

pencemaran air pada sumber air berwenang: 

- menetapkan daya tampung beban pencemaran; 

- melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;  

- menetapkan persyaratan air Iimbah untuk aplikasi pada tanah; 

-  menetapkan persyaratan pembuangan air Iimbah ke air atau sumber air;  

- memantau kualitas air pada sumber air; dan   

- memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air. 

 

Pasal 22 mengatur berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

ayat (3)12, Menteri menetapkan kebijakan nasional pengendalian pencemaran air. Lebih 

lanjut Pasal 23 mengatur bahwa dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air 

ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air.  

Penetapan daya tampung beban pencemaran tersebut dilakukan secara berkala sekurang- 

                                                           
11 Penjelasan Pasal 48 ayat (2) PP 12 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa Izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah 

untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah 

bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah 

bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan 

berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau 

izin venting. 

12 Pasal 21 ayat (3) PP 82 Tahun 2001 menyatakan bahwa hasil inventarisasi dan identifikasi sumber 

pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah 

Kabupaten /Kota disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.  
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kurangnya 5 (Iima) tahun sekali. Adapun tujuan penetapan daya tampung beban 

pencemaran tersebut adalah: 

- untuk pemberian izin lokasi; 

- pengelolaan air dan sumber air; 

- penetapan rencana tata ruang; 

- pemberian izin pembuangan air limbah; 

- penetapan mutu air; 

- sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air. 

 

Selanjutnya, Pasal 38 mengatur mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam persyaratan 

izin pembuangan air Iimbah, yaitu:   

- kewajiban untuk mengelola Iimbah; 

- persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh  dibuang ke media lingkungan; 

- persyaratan cara pembuangan air limbah; 

- persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; 

- persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah; 

- persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak 

lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan 

atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan; 

- larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu atau pelepasan dadakan; 

- larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar 

yang diperyaratkan; dan 

- kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau. 

 

Meski tidak eksplisit menyebutkan mengenai kewajiban terkait data izin pembuangan 

limbah cair, Pasal 33 PP 82 Tahun 2001 mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah 

wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air. Sayangnya mekanisme pemberian informasi tersebut belum 

diatur lebih lanjut.  

 

Jika diperhatikan dalam rumusan selanjutnya, ternyata PP No. 82 Tahun 2001 tidak hanya 

menetapkan kewajiban pemerintah terkait pengendalian pencemaran air yang salah satunya 
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melalui pemberian prasyarat tertentu sebelum menerbitkan izin, PP tersebut juga 

menetapkan kewajiban pelaku usaha. Pasal 32 mengatur bahwa setiap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajian memberikan informasi yang benar dan 

akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian 

pencemaran air. Selain itu, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib 

menyampaikan laporan tentang penaatan persyaratan izin pembuangan air Iimbah ke air 

atau sumber air kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri. Waktu penyampaian 

laporan tersebut sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada 

Bupati/Walikota.13 

 

Dari rangkaian pengaturan tersebut terlihat bahwa ada relevansi antara daya tampung 

beban pencemaran air, persyaratan yang wajib dipenuhi, dan penerbitan izin pembuangan 

air limbah. Salah satu cara untuk memastikan izin pembuangan air limbah yang diberikan 

sudah sesuai dengan persyaratan daya tampung beban pencemaran adalah dengan adanya 

pengumuman syarat penerbitan izin pembuangan air limbah melalui media yang dapat 

diakses oleh masyarakat.  

 

c. Terkait Pemantauan dan Penaatan Lingkungan Hidup 

Pasal 8 ayat (1) Kepmen LH Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup mengatur 

mengenai kewajiban pejabat dari instansi yang berwenang untuk mencantumkan syarat dan 

kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 

di dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. 

 

Pasal 30 ayat (2) PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk 

mendapatan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta 

pengendalian pencemaran. Penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa informasi mengenai 

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dimaksud dapat berupa 

                                                           
13 Pasal 34 PP 82 Tahun 2001.  
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data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas air dan 

atau pengendalian pencemaran air yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka 

untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, 

laporan dan evaluasi hasil pemantauan air, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan 

perubahan kualitas air, dan rencana tata ruang. 

 

Pemberian informasi proaktif mengenai pemantauan dan penaatan lingkungan hidup 

bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui kualitas lingkungan dan status ketaatan 

pelaku usaha.  Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 

memantau kinerja perusahaan dan mencegah terjadinya pencemaran. Pemberian informasi 

ini juga dapat menghindari salah paham antara pemerintah dan masyarakat. Seringkali 

masyarakat berprasangka buruk bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

membiarkan pencemaran terjadi, padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

sudah melakukan tindakan penaatan, misalnya dengan mengenakan denda,sanksi,  atau 

mengajukan gugatan pengadilan. 

 

 

2. Potret Kebutuhan Masyarakat atas Informasi Lingkungan Hidup 

 

Berdasarkan wawancara14 yang dilakukan kepada masyarakat di sekitar Sungai 

Ciujung, Sungai Asahan, dan Kali Surabaya yang diduga mengalami pencemaran akibat 

limbah perusahaan pulp and paper, peneliti memperoleh data bahwa informasi terkait 

lingkungan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk disampaikan oleh pemerintah 

(secara berurutan) antara lain: 

a. Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha di sekitar terhadap kualitas air minum 

dan air sungai 

b. Upaya pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dilakukan 

perusahaan terhadap dampak yang timbul akibat kegiatan usaha 

c. Dampak negatif yang langsung terhadap kesehatan 

d. Izin beroperasinya perusahaan baik dari pemerintah tingkat pusat maupun daerah, serta 

e. Upaya pemulihan lingkungan oleh perusahaan 

                                                           
14 Rekapitulasi hasil wawancara dimuat dalam Lampiran I. 
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Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa sebetulnya masyarakat 

telah mulai membutuhkan informasi terkait lingkungan meskipun informasi yang dibutuhkan 

tersebut belum terlalu rinci. Masyarakat memang ingin mengetahui dampak kegiatan usaha di 

sekitar terhadap kualitas air minum (air tanah) dan air sungai untuk irigasi. Untuk 

mendapatkan informasi tersebut, masyarakat tidak paham dokumen apa saja yang dapat 

membuktikan bahwa suatu kegiatan usaha telah menimbulkan dampak negatif terhadap 

kualitas air minum dan air sungai. Masyarakat merasa mereka cukup diberi tahu secara 

sederhana bahwa air minum dan air sungai mereka tercemar sehingga tidak layak digunakan 

sebagaimana mestinya jika ternyata kadar pencemarannya cukup tinggi atau misalnya 

diberitahu bahwa untuk mendapatkan air minum yang layak konsumsi masyarakat butuh 

menggali sumur sekian meter jaraknya dari sungai atau hal teknis yang sederhana lainnya. 

Masyarakat belum mengetahui secara pasti informasi apa saja yang dapat dijadikan acuan 

untuk memperoleh informasi pokok yang diinginkan. 

Kondisi tersebut tentunya tidak cukup diselesaikan dengan penetapan aturan yang 

memberikan kewajiban kepada pemerintah dan pelaku usaha untuk memberikan informasi 

sesederhana mungkin kepada masyarakat, namun juga diperlukan upaya untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap permasalahan lingkungan di sekitarnya. 

 

3. Upaya yang telah Dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup  

untuk Memenuhi Kewajiban Berdasarkan Mandat Hukum 

 

Telah ada regulasi yang secara eksplisit memberikan mandat kepada KLH untuk 

memberikan informasi lingkungan secara proaktif dalam rangka pengendalian pencemaran 

lingkungan. Disamping itu,  KLH juga telah melakukan berbagai upaya yang patut 

diapresiasi, antara lain: 

a. Mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup 

Dalam Pasal 62 UU PPLH, KLH dan Pemerintah Daerah memperoleh mandat untuk 

mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan 

hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan 

lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. KLH kemudian mewujudkan 
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mandat tersebut dengan menerbitkan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) di 

tingkat nasional dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) di tingkat daerah secara 

berkala. Penerbitan SLHI dan SLHD merupakan salah satu wujud pemberian informasi 

lingkungan secara proaktif. 

Peneliti melakukan penelusuran data dan penilaian melalui situs resmi KLH dan 

menemukan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 1:  
Informasi Lingkungan 

 

No. Informasi Lingkungan15 Pemberian Informasi secara 

Proaktif 

1. Peraturan perundang-undangan Situs resmi KLH 

2. 

Status Lingkungan Hidup Indonesia 

(SLHI) dan Status Lingkungan Hidup 

Daerah (SLHD) 

Situs resmi KLH 

(http://datin.menlh.go.id) 

3. 
Data kualitas lingkungan, air, udara, 

dan tanah secara umum 

Situs resmi Pusperdal/KLH. Data 

yang disampaikan masih sangat 

terbatas. 

4. Kelas dan peruntukan air sungai 

X 

(Informasi atas hal ini terpencar di 

situs resmi Balai Wilayah Sungai 

masing-masing sungai meskipun 

tidak lengkap). 

5. 

Rekapitulasi Kualitas Effluent Air 

Limbah Pemegang Izin (swapantau rutin 

analisis air limbah)16 

Informasi ada di SLHI 

                                                           
15 Diadopsi dan diolah dari ketentuan yang dimuat dalam UUPPLH, peraturan perundang-undangan lain 

terkait lingkungan, Konvensi Aarhus, serta berdasarkan jajak pendapat. 

16 Pasal 6 Kepmen No:KEP-51/MENLH/10/1995. Laporan swapantau perusahaan meliputi: catatan debit 

harian, kadar harian, kadar parameter baku mutu limbah cair, produksi bulanan senyatanya per 3 bulan. 

http://datin.menlh.go.id/


KERTAS KEBIJAKAN: 

MENDORONG KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASI LINGKUNGAN 
SECARA PROAKTIF OLEH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

 

 

19  

Indonesian Center for Environmental Law 

6. 
Informasi pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air.17 

Informasi ada di SLHI meskipun 

masih bersifat umum dan hanya ada 

beberapa sampel sungai tertentu. 

7. 

Informasi mengenai kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air yang 

dimutakhirkan minimum 1 tahun 1 

kali18 

Informasi ada di SLHI meskipun 

masih bersifat umum 

8. 

Sanksi administratif yang telah 

dijatuhkan kepada pemegang izin atas 

ketidaktaatan dan tenggat waktu 

pelaksanaannya 

Informasi mengenai sanksi 

administrasi pernah diunggah oleh 

Deputi Penegakan Hukum. Namun 

belum dilakukan secara teratur dan 

sistematis 

9. Laporan PROPER Situs resmi KLH 

10. 
Laporan PROPER; kinerja lingkungan 

per perusahaan 

Informasi sudah ada meski masih 

sangat terbatas, hanya ada beberapa 

perusahaan yang diunggah namanya 

di situs resmi KLH. 

 

Berdasarkan tabel di atas, pemberian informasi lingkungan melalui situs 

resmi KLH masih sangat minim. Namun demikian, pada dasarnya KLH telah memiliki 

beberapa informasi yang tercantum pada Tabel 1 misalnya Amdal, RKL/RPL, dokumen 

hasil audit, dan sanksi administratif yang telah dijatuhkan. Akan tetapi, informasi 

tersebut tidak diberikan secara proaktif melainkan diberikan berdasarkan permintaan. 

Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah menyusun kebijakan 

mengenai Pedoman Sistem Informasi Lingkungan yang mengatur alur informasi 

internal Kementerian. Berdasarkan wawancara dengan BLH Serang, pada dasarnya 

                                                           
17 Pasal 33 PP No. 82 Tahun 2001. Pemberian informasi dilakukan melalui media cetak, media elektronik 

atau papan pengumuman, yang meliputi antara lain: status mutu air, bahaya terhadap kesehatan, masyarakat, dan 

ekostem; sumber pencemaran atau penyebab lainnya; dampaknya terhadap kehidupan masyarakat; dan/atau langkah-

langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak dan upaya pengelolaan kualitas air dan/atau pengendalian 

pencemaran air. 

18 Pasal 41 Kepmen LH No. 1 Tahun 2010. 
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telah ada pengumpulan data dan informasi dari daerah oleh KLH. Hal ini dilakukan 

setidaknya satu tahun sekali meskipun mekanismenya belum terstruktur. 

 

b. Membuat Daftar Informasi Publik di Bidang Lingkungan 

Dalam proses pembuatan kertas kebijakan ini, peneliti memperoleh informasi 

terbaru bahwa kini telah ada Daftar Informasi Publik yang ditetapkan oleh KLH pada 

September 2014. Dalam Daftar Informasi ini dimuat kategorisasi informasi lingkungan 

yang lebih spesifik dibandingkan dengan muatan kategorisasi informasi dalam Permen 

LH Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik. 

Sejalan dengan kewajiban pemberian informasi lingkungan secara proaktif, 

KLH telah menetapkan sebanyak 115 informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 

secara berkala, 20 informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan 111 

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat. Dilihat dari kategorisasi 

ini, dan dari perumusan kategori informasi dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 juncto 

Pasal 22 dan Pasal 52 UU KIP maka KLH masih membuka kemungkinan penyediaan 

informasi lingkungan berdasarkan permintaan dari masyarakat.  

Terkait dengan izin lingkungan, izin pembuangan limbah cair, serta data 

pemantauan dan penaatan lingkungan di bidang pencemaran air, peneliti mendata 

beberapa informasi yang sudah secara tegas dinyatakan oleh KLH sebagai informasi 

yang wajib diberikan secara proaktif, yaitu: 

Tabel 2:  
Informasi yang Wajib Diberikan Secara Proaktif 

 

No. Informasi dalam DIP Rincian Informasi  

Informasi Berkala 

1.  Rekapitulasi Izin dan 

Rekomendasi yang sudah 

diterbitkan (16) 

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan, 

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib 

mengumumkan permohonan Izin Lingkungan (Pasal 

44 PP 82 Tahun 2001) 

 

a. Pelaksana pengumuman: 

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
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b. Media Pengumuman: 

Multimedia dan papan pengumuman di lokasi 

Usaha dan/atau Kegiatan 

c. Waktu pengumuman: 

Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 

dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan 

dinyatakan lengkap secara administrasi. 

(Pasal 45 PP 82 Tahun 2001) 

 

Rincian informasi izin yang dibutuhkan19: 112 

a. Jenis izin 

b. Nama perusahaan penerima izin 

c. Lokasi izin 

d. Syarat pemberian izin 

e. Masa berlaku izin 

f. Kewajiban penerima izin 

g. Pemberi izin 

2. Daftar Perusahaan yang 

telah taat terhadap sanksi 

administrasi (26) 

Catatan: perlu juga daftar perusahaan yang belum 

taat terhadap ketentuan administrasi 

3. Pemantauan Kualitas Air 

33 Provinsi (59) 

 

Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota wajib memberikan lnformasi kepada 

masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air (Pasal 33 PP 82 Tahun 

2001) 

a. Pelaksana pengumuman: 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, 

Pemerintah Kabupaten/Kota 

                                                           
19 Rinciannya diambil dari contoh dokumen izin lingkungan yang beredar di: 

http://www.naganrayakab.go.id/sites/default/files/pembangunan%20pabrik.pdf 

 

http://www.naganrayakab.go.id/sites/default/files/pembangunan%20pabrik.pdf
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b. Media pengumuman: 

media cetak, media elektronik atau papan 

pengumuman 

c. Rincian informasi yang diumumkan: 

- status mutu air; 

- bahaya terhadap kesehatan masyarakat dan 

ekosistem;  

- sumber pencemaran dan atau penyebab 

lainnya; 

- dampaknya terhadap kehidupan masyarakat; 

- langkah-langkah yang  dilakukan untuk 

mengurangi  dampak 

- upaya pengelolaan kualitas air dan atau 

pengendalian pencemaran air. 

(Penjelasan Pasal 33 PP 82 Tahun 2001) 

4. Pemantauan Kualitas Air 

Daerah Sungai Ciliwung 

(60) 

 

5. Pengkajian Kriteria Mutu 

Air PP No. 82 tahun 2001 

(64) 

 

6. Laporan Pemantauan 

Kualitas Air Sungai (115) 

a. Instansi yang mengumumkan: 

Kantor Lingkungan Hidup 

b. Rincian informasi yang dibutuhkan:  

- Lokasi pemantauan 

- Sasaran pemantauan sungai/avour di sekitar 

lokasi 

- Hasil Pemantauan meliputi: hasil analisis 

kualitas air masing-masing sungai/avour, 

ringkasan pembahasan hasil pemantauan, 

evaluasi, kesimpulan, dan saran. 

Informasi Serta-Merta 
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1. Pemohon izin (5) a. Identitas pemohon izin 

b. Jenis kegiatan usaha 

c. Lokasi kegiatan usaha 

d. Polutan yang akan dilepaskan ke lingkungan 

2. Peta Sumber Daya Air (20)  

Informasi Setiap Saat 

1. Perizinan Lingkungan 

Hidup (2) 

Rincian informasi izin yang dibutuhkan20: 

a. Jenis izin 

b. Nama perusahaan penerima izin 

c. Jenis kegiatan usaha yang dilakukan 

d. Lokasi izin 

e. Syarat pemberian izin 

f. Masa berlaku izin 

g. Kewajiban penerima izin 

h. Pemberi izin 

i. Jenis polutan yang dilepaskan ke lingkungan 

hidup 

2. Berita Acara Pengawasan 

(98) 

Rincian informasi yang dibutuhkan : 

a. Nama perusahaan  

b. Lokasi perusahaan 

c. Jenis kegiatan usaha yang dilakukan 

d. Hasil pengawasan 

e. Tanggal terakhir dilaksanakan inspeksi 

3. Hasil Pemeriksaan oleh 

PPNS (103) 

Rincian informasi yang dibutuhkan21: 

a. Nama perusahaan 

b. Lokasi perusahaan 

                                                           
20 Rinciannya diambil dari contoh dokumen izin lingkungan yang beredar di: 

http://www.naganrayakab.go.id/sites/default/files/pembangunan%20pabrik.pdf 

21 Rinciannya diambil dari contoh data Detailed Facility Report pada ECHO US EPA: 

http://echo.epa.gov/detailed-facility-report?fid=110000420884#pane3110000420884.  

http://www.naganrayakab.go.id/sites/default/files/pembangunan%20pabrik.pdf
http://echo.epa.gov/detailed-facility-report?fid=110000420884#pane3110000420884
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c. Status penaatan (dalam jangka waktu 5 tahun 

terakhir) 

d. Jenis kegiatan usaha yang dilakukan 

e. Apa saja yang diperiksa 

f. Hasil pemeriksaan 

g. Tindakan penaatan yang dilakukan 

h. Tanggal terakhir kali diperiksa 

4. Informasi Izin Lingkungan 

(111) 

a. Daftar pemegang izin 

lingkungan beserta 

informasi geospasial 

dari setiap izin 

lingkungan yang 

diterbitkan Menteri 

b. Dokumen Lingkungan 

Hidup yang telah dinilai 

atau diperiksa oleh KPA 

Pusat atau Instansi 

Lingkungan Hidup Pusat 

dan diterbitkan 

persetujuannya berupa 

SKKL atau 

Rekomendasi UKL/UPL 

dan Izin lingkungan oleh 

MenLH 

c. Keputusan izin 

lingkungan yang telah 

diterbitkan oleh MenLH 

a. Daftar pemegang izin juga disertai dengan data 

pemegang izin “per individu/per perusahaan”, 

seperti nama perusahaan lokasi, jenis kegiatan 

yang dilakukan, syarat izin, pemberi izin, masa 

berlakunya izin, data geospasial 

b. Ringkasan dokumen lingkungan hidup, 

dokumen lingkungan hidup per perusahaan 
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BAB III 

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN  

PEMBERIAN INFORMASI LINGKUNGAN SECARA PROAKTIF 

 

  

Dari penelitian yang telah dilakukan terkait kewajiban pemberian informasi lingkungan 

secara proaktif, peneliti melihat bahwa sebetulnya telah ada beberapa regulasi yang dapat 

dimanfaatkan oleh KLHK sebagai instansi pusat sebagai payung hukum pembuatan kebijakan 

yang lebih jelas mengenai kewajiban pemberian informasi lingkungan secara proaktif untuk 

mengurangi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun demikian, peneliti juga 

mencatat ada beberapa kewajiban yang sudah jelas dimandatkan oleh regulasi yang ada untuk 

diberikan secara proaktif kepada masyarakat tetapi belum dilaksanakan oleh KLHK. 

 

1. Informasi yang Wajib Disampaikan Secara Proaktif 

 

Berikut merupakan catatan peneliti terhadap informasi yang seharusnya wajib 

disampaikan secara proaktif namun belum disampaikan oleh KLHK. 

 

Tabel 3:  
Informasi yang Seharusnya Disampaikan secara Proaktif 

 

No. Informasi Lingkungan22 Pemberian Informasi secara 

Proaktif 

1. Analisa mengenai dampak lingkungan 

(Amdal), penilaian dampak atas elemen 

lingkungan atau referensi dimana 

informasi tersebut berada serta cara 

mendapatkannya 

X 

                                                           
22 Diadopsi dan diolah dari ketentuan yang dimuat dalam UUPPLH, peraturan perundang-undangan lain 

terkait lingkungan, Konvensi Aarhus, serta berdasarkan jajak pendapat. 
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2. Data atau ringkasan atas data yang berasal 

dari pemantauan atas aktivitas yang 

memiliki dampak atau berpotensi memiliki 

dampak lingkungan (contoh: laporan 

implementasi RKL-RPL atau UKL-UPL 

dari penanggung jawab usaha) 

X 

3. Kelas dan peruntukan air sungai 

X 

(Informasi atas hal ini terpencar di 

situs resmi Balai Wilayah Sungai 

masing-masing sungai meskipun 

tidak lengkap). 

4. Daya Tampung Beban Pencemaran Air 

Sungai (DTBPA)23 
X 

5. Rekapitulasi Kualitas Ambien Air Sungai X 

6. Laporan pemantauan kualitas air per 

semester yang dilakukan oleh pemerintah 

pusat dan daerah24 

X 

7. Dokumen program pengelolaan air atau 

program pemulihan pencemaran air25 
X 

8. Informasi atau pengumuman sumber air 

tercemar26 
X 

9. Rekapitulasi izin pembuangan limbah cair  

10. Rekapitulasi izin lingkungan yang telah 

diterbitkan27 
X 

11. Rekapitulasi permohonan izin 

lingkungan28 
X 

                                                           
23 Pasal 23 PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 

24 Ibid., Pasal 13 ayat (3). 

25 Pasal 4 KepmenLH No. 114 Tahun 2003. 

26 Ibid. 

27 Pasal 44 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 

28 Ibid., Pasal 49 PP No 27 Tahun 2012. 



KERTAS KEBIJAKAN: 

MENDORONG KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASI LINGKUNGAN 
SECARA PROAKTIF OLEH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

 

 

27  

Indonesian Center for Environmental Law 

12. Dokumen izin pembuangan limbah cair X 

13. Status Perpanjangan Izin Pembuangan 

Limbah Cair 
X 

14. Laporan Ketaatan terhadap Izin 

Pembuangan Limbah ke air atau sumber 

air per 3 bulan29 

X 

15. Laporan/dokumen penaatan atas izin 

lingkungan per 6 bulan30 
X 

16. Dokumen laporan hasil audit LH, dalam 

hal dilakukan audit31 
X 

17. Keputusan atau penetapan tindak lanjut 

hasil audit LH32 
X 

18. Sanksi pidana yang telah dijatuhkan 

kepada pemegang izin atas ketidaktaatan 
X 

19. Tindak lanjut perusahaan terhadap sanksi 

yang dijatuhkan, baik yang sudah 

dilaksanakan maupun yang belum 

dilaksanakan 

X 

20. Keputusan pengadilan mengenai kasus 

lingkungan 
X33 

 

 

 

 

                                                           
29 Pasal 34 PP No. 82 Tahun 2001 

30 Pasal 28 ayat (1) KepmenLH No. 8 Tahun 2013 

31 Psal 17 KepmenLH No. 3 Tahun 2013 

32 Ibid., Pasal 38. 

33 Tidak dimuat dalam situs resmi KLH, namun bisa diakses melalui situs resmi Mahkamah Agung untuk 

kasus yang sampai ke tingkat kasasi. 
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2. Penanggung Jawab Publikasi Informasi 

 

KLH memang telah membuat rancangan daftar informasi pada September 2014 lalu. 

Namun demikian, belum terlihat bagian atau bidang apa dalam struktur organisasi KLH yang 

bertanggung jawab dalam penyediaan dan publikasi informasi tersebut. Meskipun keberadaan 

daftar informasi tersebut sudah jauh lebih spesifik dibandingkan Permen LH Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pelayanan Informasi, namun praktek pemberian informasi proaktif akan mengalami 

kesulitan jika belum penanggungjawab pemberian informasi tersebut belum disebutkan secara 

tegas. 

 

3. Tindak Lanjut Kewajiban Pemberian Informasi  

oleh Perusahaan kepada Pemerintah dan Masyarakat 

 

Regulasi yang ada telah menetapkan beberapa kewajiban kepada perusahaan untuk 

menyampaikan informasi tertentu baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui 

laporan kepada pemerintah sebagaimana dijabarkan pada Bab II. 2 dan Lampiran II. Namun 

demikian, mandat hukum tersebut belum mengatur secara jelas mengenai kualitas substansi 

informasi dan mekanisme yang harus dilakukan dalam memberikan informasi tersebut. Selain itu, 

Pemerintah belum mempublikasikan laporan yang disampaikan oleh perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada, dan standar 

operasional prosedur yang tegas. 

 

 

4. Alur Koordinasi Pemberian Informasi dari Pusat ke Daerah atau Sebaliknya 

 

Meskipun telah ada kewajiban dari pemerintah daerah atau institusi lingkungan di daerah 

untuk memberikan informasi lingkungan kepada KLH (lihat lampiran II), hingga saat ini belum 

ada kebijakan yang komprehensif mengatur mekanisme pemberian informasi dari KLH ke institusi 

lingkungan di daerah atau sebaliknya serta kualitas substansi informasi tersebut. Selain itu, 

kewajiban tersebut masih parsial dan belum sistematis. 
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5. Kemudahan Akses Informasi 

 

KLH telah memiliki papan pengumuman di setiap kantor sebagai sarana untuk 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, tidak semua masyarakat bisa bebas 

mengakses informasi di papan pengumuman tersebut setiap saat. Untuk itu, telah ada sarana lain 

yang dapat digunakan oleh KLH, yaitu situs resmi yang dapat digunakan untuk menyampakan 

informasi lingkungan kepada masyarakat yang lebih luas. Namun demikian, masih ada kendala 

dalam mengakses inforasi di situs resmi tersebut, antara lain: 

a. Beberapa informasi lingkungan yang disampaikan masih bersifat sangat teknis, 

belum dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat; 

b. Lokasi informasi di situs resmi KLH belum tersentralisir, masih tersebar di berbagai 

bidang; 

c. Situs resmi KLH telah memiliki alat pencarian namun belum dapat digunakan lebih 

mudah dengan menggunakan kata kunci tertentu; 

d. Variasi substansi informasi masih mini, umumnya memuat berita atau kliping; 

e. Pengelolaan masih bersifat sektoral oleh masing-masih Deputi, belum terintegrasi 

f. Fasilitas pengaduan masih sangat minim; 

g. Telah memuat laporan PROPER yang memberikan informasi mengenai peringkat 

perusahaan dalam melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan namun belum memuat informasi mengenai dokumen perusahaan yang 

dianalisa dalam membuat pemeringkatan tersebut; 

h. Belum semua masyarakat bisa mengakses internet sehingga situs resmi tidak dapat 

dijadikan satu-satunya sarana pemberian informasi secara proaktif. 
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BAB IV 

REKOMENDASI 

 

 

 

 

1. Mempertegas Mandat Hukum  

 

a. Perlu mempertegas mandat pemberian informasi secara proaktif dalam Permen 

Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) yang sedang dirancang saat ini. 

Pemberian informasi proaktif dalam SILH tidak hanya mencangkup status 

lingkungan hidup dan peta rawan lingkungan hidup, tapi juga pemberian informasi 

proaktif mengenai perizinan lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan, laporan 

pengawasan ketaatan lingkungan perusahan, serta laporan penegakan hukum 

lingkungan yang dilaksanakan pemerintah. Permen SILH ini juga harus sejalan 

dengan Permen Pelayanan Informasi Publik namun perlu perhatian agar tidak terjadi 

tumpang tindih pengaturan. Selain itu, Permen Pelayanan Informasi Publik perlu 

direvisi dan disesuaikan dengan restrukturisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK); 

b. Perlu mempertegas mandat pemberian informasi secara proaktif dalam regulasi 

Rapermen Tata Cara Keterlibatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Rapermen ini telah 

dinyatakan bahwa salah satu sara partisipasi masyarakat adalah pemberian informasi, 

harus dipastikan bahwa pemberian informasi ini bersifat proaktif dengan bentuka 

yang mudah dipahami masyarakat 

c. Mencantumkan klausul kewajiban perusahaan untuk mempublikasikan kepada 

masyarakat secara proaktif mengenai izin lingkungan, izin perlindungan dan 

pengelolaan lindungan hukum dan laporan kepatuhan lingkungan mereka masing-

masing sebagai salah satu kewajiban yang terdapat dalam izin lingkungan. Dalam 

Pasal 48 PP no. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dinyatakan bahwa izin 
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lingkungan memuat salah satunya adalah persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan 

oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Ketentuan ini bisa menjadi jalan bagi 

Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menambahkan kewajiban publikasi 

proaktif sebagai salah satu kewajiban perusahaan dalam izin lingkungan. Hal ini akan 

membantu tugas Pemerintah untuk mengumpulkan informasi dan menyediakan 

informasi proaktif bagi masyarakat, beban penyediaan informasi proaktif tidak hanya 

ditanggung oleh pemerintah tapi juga pelaku usaha. 

d. Pemberian kewajiban publikasi informasi lingkungan secara proaktif oleh 

Perusahaan kepada masyarakat harus diiringi dengan  standar minimum bagi acuan 

bagi pelaku usaha (khususnya perusahaan wajib AMDAL). Standar yang perlu diatur 

tersebut harus diatur lebih lanjut dalam Standard Operational Procedure (SOP) 

pihak yang memiliki kewajiban. SOP ini perlu dijadikan sebagai syarat prosedur 

permohonan izin lingkungan. Adapun standar minimum yang perlu diatur, antara 

lain: (a) sistem pengumpulan dan pendokumentasian (pengarsipan) informasi; (b) 

sistem penyebarluasan informasi baik aktif maupun pasif; (c) standar penyajian 

termasuk kelengkapan isi dari informasi; (d) standar pengelolaan pengaduan atau 

penyelesaian sengketa secara internal34 dan (e) jangka waktu. 

e. Mempertegas kewajiban penyampaian informasi mengenai pemantauan dan 

penaatan lingkungan hidup secara proaktif termasuk standar pengelolaan pengaduan 

dari masyarakat. Dalam hal ini, telah ada mandat bagi pemerintah daerah/institusi 

lingkungan di daerah untuk memberikan informasi secara proaktif sebagaimana 

dijabarkan pada Lampiran II. Atas hal ini perlu disusun suatu standar/SOP atas: a) 

unit/pihak yang bertanggungung jawab mengumpulkan informasi dan 

memberikannya kepada public; b) inventarisasi informasi yang diberikan secara 

proaktif; c) kualitas isi (substansi) dan format informasi yang diberikan secara 

proaktif, d) mekanisme yang harus dilakukan untuk memberikan informasi tersebut, 

hal ini memuat media publikasi dan jangka waktu dan e) pengelolaan pengaduan dari 

masyarakat. 

                                                           
34 Subagiyo, Henri, Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 1, Januari 2014, ICEL, http://icelindonesia.files.wordpress.com/2014/03/jhli-

vol-1.pdf 
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f. Memberi ruang bagi masyarakat untuk memberikan umpat balik terhadap informasi 

yang diberikan dan memastikan umpat balik tersebut ditindaklanjuti 

 

 

2. Upaya yang Perlu Dilakukan  

untuk Mendukung Pelaksanaan Mandat Hukum 

a. Menetapkan penanggungjawab penyedia informasi yang sudah dikategorikan di 

dalam Daftar Informasi Publik dan standar pemberian informasi tersebut baik yang 

wajib disediakan secara proaktif maupun yang disediakan berdasarkan permintaan; 

b. Menetapkan standar pengumpulan dan pendokumentasian informasi baik dari pusat 

ke daerah maupun sebaliknya serta antar bagian dalam suatu instansi. Dalam hal ini 

dapat dilakukan dengan: 

- Penyempurnaan rancangan Permen Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) 

yang tengah disusun oleh KLHK. Draft tersebut hendaknya memuat alur 

informasi internal KLHK, prosedur penyusunan daftar informasi publik, format 

penyediaan, mekanisme pengumpulan informasi/laporan di tingkat internal, 

mekanisme publikasi dan pemutakhiran yang diatur lebih teknis daripada 

pengaturan yang sudah ada dalam Permen Pelayanan Informasi Publik. Hal ini 

dapat disesuaikan dan direplikasi sesuai kebutuhan dan kondisi institusi 

lingkungan daerah. 

- Penguatan pengumpulan data dan informasi pada KLHK (dari BLH dan 

perusahaan) secara sistematis. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun suatu 

kebijakan yang komprehensif yang mengatur mekanisme pemberian informasi 

dari institusi lingkungan daerah ke KLHK seperti menyusun SOP atau Peraturan 

Menteri yang mengatur memuat alur informasi antara institusi lingkungan 

daerah dan KLHK, pengarsipan dokumen/informasi, pihak yang bertanggung 

jawab terkait mekanisme informasi dan pelaporan antar institusi, format 

penyediaan informasi, mekanisme pengumpulan informasi/laporan di tingkat 

internal, mengolah informasi, mekanisme publikasi dan pemutakhiran. 
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c. Inventarisasi dan pengkategorisasian informasi lingkungan yang diberikan secara 

proaktif. Saat ini KLHK telah memiliki rancangan daftar informasi yang wajib 

disediakan dan dumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 

setiap saat. Atas hal tersebut daftar informasi tersebut, perlu ditambahkan keterangan 

yang lebih detail.  Sebagai contoh adalah informasi di bawah ini: 

- Rekapitulasi Izin dan Rekomendasi yang sudah diterbitkan35. Untuk bagian ini, 

hendaknya tidak hanya memuat informasi umum mengenai total jumlah izin dan 

rekomendasi yang telah dikeluarkan, tetapi juga memuat keterangan yang lebih 

rinci sebagai berikut: 

- Jenis izin; 

- Nama perusahaan penerima izin/kegiatan usaha yang dilakukan; 

- Lokasi izin/kegiatan usaha; 

- Syarat pemberian izin; 

- Masa berlaku izin; 

- Kewajiban penerima izin; 

- Pemberi izin. 

d. Memaksimalkan penggunaan situs resmi untuk memberikan informasi yang memang 

dimandatkan oleh peraturan untuk disampaikan secara proaktif dan informasi lain yang 

dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tidak hanya berisi berita serta membuka 

ruang untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui situs resmi; 

e. Menerjemahkan informasi teknis ke dalam bahasa yang lebih dipahami oleh 

masyarakat awam selaku pengguna situs resmi; 

f. Meningkatkan kapasitas baik dari segi kualitas maupun kuantitas sumber daya 

manusia instansi di tingkat nasional (KLHK) dan daerah  (BLHD) yang akan diberikan 

tanggung jawab untuk melayani pemberian informasi kepada masyarakat; 

                                                           
35Poin 16 pada Tabel 1. Rancangan Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara 

Berkala 
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g. Memperluas media penyebaran informasi, misalnya melalui papan peringatan di 

sekitar lokasi kegiatan usaha, leaflet, radio, televisi, atau penyuluhan oleh petugas di 

instansi terkait; 

h. Pelatihan bagi masyarakat agar dapat lebih memahami konten informasi lingkungan 

yang telah disediakan pemerintah. Pelatihan ini sangat relevan dengan amanat 

Rapermen Keterlibatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana Rapermen ini mengamanatkan adanya 

kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam partisipasi. Pelatihan ini juga dapat 

menjadi ajang sosialisasi Pedoman bagi Publik untuk Memahami Informasi yang 

dicita-citakan dalam Permen SILH. 

i. Menetapkan perusahaan yang menjadi pilot project dalam rangka mendukung 

pembuatan kebijakan dan praktek pemberian informasi secara proaktif. Misalnya ada 

kewajiban khusus bagi perusahaan pulp and paper yang wajib PROPER untuk 

menyediakan informasi secara proaktif. 

 

 

3. Rekomendasi Terkait Restrukturisasi Kelembagaan 

 

Mengingat telah ada penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan 

Kementerian Kehutanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tanggal 27 Oktober 

2014, maka perlu pertimbangan dengan segera mengenai tugas dan fungsi dari struktur organisasi 

dan tata laksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru, khususnya yang 

terkait dengan bagian yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik 

satu pintu. Sebelum ada penggabungan kementerian, baik Kementerian Lingkungan Hidup 

maupun Kementerian Kehutanan telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi 

(PPID). PPID Kementerian Lingkungan Hidup dijabat oleh Deputi VII, Bidang Pembinaan Sarana 

Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas. Sementara itu, PPID Kementerian Kehutanan 

dijabat oleh Kepala Pusat Hubungan Masyarakat. PPID ini yang selama ini bertugas untuk 

mengkoordinasikan pelayanan informasi publik, termasuk tapi tidak terbatas pada pelayanan 

informasi proaktif (berkala dan serta merta). 
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Dari usulan struktur yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil terkait restrukturisasi 

struktur organisasi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, tampaknya posisi yang paling 

memungkinkan untuk dilekatkan fungsi sebagai penanggungjawab layanan informasi dan 

dokumentasi adalah Biro Humas (Eselon II), yang berada di bawah Sekretariat Jenderal. Hal ini 

didasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang direkomendasikan untuk struktur ini yaitu: (1) 

layanan informasi dan (2) pengelolaan media. Biro Humas ini akan bekerja sama dengan Bidang 

yang bertanggungjawab terhadap SILH untuk koordinasi pengumpulan data. Untuk itu, perlu 

ditetapkan SOP tentang mekanisme koordinasi antar penanggungjawab pengelolaan dan 

penyampaian informasi ini, serta mekanisme koordinasi di internal deputi sebelum penyampaian 

informasi final ke bagian yang akan mempublikasikan informasi.  

Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebaiknya menyiapkan revisi 

peraturan terkait struktur organisasi layanan informasi publik (termasuk penetapan PPID) dan 

standar pelayanan informasi publik, disesuaikan dengan struktur organisasi final yang ditetapkan 

nanti. Struktur organisasi layanan informasi publik di bawah tanggung jawab PPID inilah yang 

akan bertanggungjawab mengkoordinasikan pemberian informasi secara proaktif kepada 

masyarakat. Oleh karenanya, perlu ditetapkan mekanisme koordinasinya dengan struktur lain yang 

terkait dengan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat. 
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LAMPIRAN I 

HASIL JAJAK PENDAPAT PERSEPSI MASYARAKAT TERKAIT AKSES 

INFORMASI LINGKUNGAN  

 

 

A. Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto 

 

Profil Singkat  

Sungai Surabaya (dikenal dengan sebutkan Kali Surabaya) merupakan cabang Kali Brantas 

yang berhulu di Gunung Arjuna, daerah Malang, kemudian mengalir  ke hilir yakni Selat Madura 

di Surabaya. Kali Surabaya mengalir melewati 4 kabupaten kota yaitu Mojokerto, Sidoarjo Gresik, 

dan Surabaya. Hulu Kali Surabaya berada di DAM Mlirip, Mojokerto dan berakhir di muara Selat 

Madura. Kali Surabaya merupakan sumber bahan baku air bersih bagi PDAM Surabaya dan juga 

digunakan untuk irigasi, bahan baku industri dan pengendalian banjir 1 . Disamping itu, Kali 

Surabaya juga menjadi  lokasi pembuangan limbah berbagai industri diantaranya PT Tjiwi Kimia, 

perusahaan pulp and paper yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo.  

PT Tjiwi Kimia disinyalir melakukan pencemaran Kali Surabaya. Berdasarkan pengukuran 

pada 7-12 Oktober 2013 Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta Lengkong, menunjukkan 

adanya pelanggaran baku mutu, yakni: BOD 209 mg/L (standarnya 150 mg/L) , COD 823 mg/L 

(standarnya 300 mg/L), TSS 883 mg/L (standarnya 200 mg/L). Selain itu juga ditemukan adanya 

kadar ammonia (NH3) yang cukup tinggi pada hilir outlet PT Tjiwi Kimia di daerah Balongbendo. 

Masyarakat juga mengadukan adanya bau tidak sedap serta gagal panen ikan yang dialami oleh 

warga, seperti di Desa Jeruk Legi, Desa Penambangan, Desa Bakungsukodani dan Desa 

Tanjungsari2. 

 

Hasil Jajak Pendapat 

Jajak pendapat dilakukan pada masyarakat yang terdampak oleh kegiatan PT Tjiwi Kimia. 

Jajak pendapat dilakukan melalui kuesioner kepada 50 orang penduduk dengan beragam profesi3 

                                                        
1 Kusnan, Evaluasi Kejadian Sedimentasi di Kali Surabaya, Sebagai Data Penunjang Untuk Mengantisipasi 

Terjadinya Banjir Di Kota Surabaya, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, 

http://jurnalpengairan.ub.ac.id/index.php/jtp/article/download/116/116 

2 Ecoton Laporkan Pencemaran Sungai Akibat Limbah Cair, Mongabay, 9 Mei 2014,  

http://www.mongabay.co.id/2014/05/09/ecoton-laporkan-pencemaran-sungai-akibat-limbah-cair-tjiwi-kimia/ 

3 Nelayan 4%, Petani 4%, Pegawai Negeri Sipil 2%, Pelajar/Mahasiswa 6%, Buruh 22%, Wiraswasta 47%, 

Lain-lain (Kepala Desa, Peternak, Tukang Bangunan, dll) 14%  



 

2 
 

dengan komposisis 44 orang laki-laki (88%) dan 6 orang perempuan (12%).  Hasil jajak pendapat 

sebagai berikut: 

 

Figure 1 
Informasi Umum yang Dibutuhkan Terkait dengan Beroperasinya Suatu Usaha 

 

 

 

 

 

 

Figure 2  
Informasi Lingkungan yang Dibutuhkan Terkait dengan Beroperasinya Suatu Usaha 
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Figure 3  
Informasi Lingkungan yang Penting Diumumkan oleh Pemerintah/Institusi Lingkungan 

 

 

 

 

 

Figure 4  
Media Pengumuman yang Paling Tepat untuk Mengumumkan Informasi 

 

 

 

B.  Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara 

 
Profil Singkat  

Air Sungai Asahan bersumber dari Danau Toba,  mengalir sepanjang 147 km membelah 

kecamatan Porsea, Kab. Toba Samosir; dan berakhir di Teluk Nibung, Selat Malaka.4 Dengan 

                                                        
4 Jayawerdana, et.al. (Eds.), 1997. 
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DAS seluas 3.741 km2, sungai ini melewati 4 kabupaten/kota yaitu Toba Samosir, Simalungun, 

Asahan, dan Tanjung Balai. Pada 2004, 2.145.656 jiwa tinggal di wilayah DAS Asahan ini, dengan 

sektor dominan industri dan pertanian.5 

PT Toba Pulp Lestari, Tbk merupakan transformasi dari PT Indorayon Inti Utama, Tbk 

yang secara historis memiliki sejarah konflik yang panjang dengan masyarakat lokal.  

PT Toba Pulp Lestari merupakan salah satu perusahaan yang membuang limbaj cairnya ke 

Sungai Asahan. Berdasarkan SK Bupati Toba Samosir No. 91 Tahun 2011 tentang Izin 

Pembuangan Limbah Cair kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL), volume limbah cair yang dibuang 

TPL ke Sungai Asahan adalah 47.500 m3/detik secara terus menerus, dengan frekuensi 7 hari 

dalam 1 minggu dan 12 bulan dalam 1 tahun.  Izin Pembungan Limbah Cair (IPCL) PT. TPL 

diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun semenjak ditandatanganinya izin tersebut (12 

September 2011), yang berarti seharusnya telah habis masa berlakunya 12 September 2013. 

Dengan demikian, setelah periode waktu tersebut, TPL tidak dapat melakukan pembuangan 

limbah cair ke Sungai Asahan hingga TPL memperbaharui IPLC-nya. Akan tetapi, berdasarkan 

informasi dari BLH Toba Samosir, pembaharuan IPLC belum dilakukan oleh TPL. 

Kelas sungai maupun Daya Tampung Beban Pencemaran Air (DTBPA) Sungai Asahan 

belum ditentukan hingga saat penelitian ini dilakukan. 6  Dengan demikian, perimbangan 

peruntukan dengan zat pencemar yang masuk ke dalam sungai belum ada. Saat ini Sungai Asahan 

tidak dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat. 

 

Hasil Jajak Pendapat 

Jajak pendapat dilakukan pada masyarakat yang terdampak oleh kegiatan PT Toba Pulp 

Lestari. Jajak pendapat dilakukan melalui kuesioner kepada 39 orang penduduk di Desa Siruar, 

Kec. Porsea, Kabupaten Toba Samosir dengan beragam profesi7. Adapun proporsi  responded 

adalah 67% laki-laki dan 33% perempuan.  Hasil jajak pendapat sebagai berikut:  

 

 

 

 

                                                        
5 Sumatera Utara dalam Angka, 2004. 

6 Wawancara dengan BLH Kab. Toba Samosir, Senin, 7 Juli 2014 jam 11.00 – 14.00 

7 Wiraswasta 10%, Petani 49%, Nelayan 3%, Ibu Rumah Tangga 18%, Pelajar/Mahasiswa 10%, Buruh 

10% 
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Figure 5  

Informasi Umum yang Dibutuhkan Terkait dengan Beroperasinya Suatu Usaha 

 

 

 

 

Figure 6  
Informasi Lingkungan yang Dibutuhkan Terkait dengan Beroperasinya Suatu Usaha 
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Figure 7  
Informasi Lingkungan yang Penting Diumumkan oleh Pemerintah/Institusi Lingkungan 

 

 

 

 

 

Figure 8  
Media Pengumuman yang Paling Tepat untuk Mengumumkan Informasi 
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C. Kabupaten Serang, Banten  

Sungai Ciujung mengalir dari Kabupaten Lebak dan berakhir di Teluk Banten, Kabupaten 

Serang 8 . Ciujung adalah sungai terpanjang di Propinsi Banten dan berperan penting dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat  yang tinggal di sepanjang sungai untuk mandi, cuci, kakus 

(MCK), yakni masyarakat di Kabupaten Pontang9 , Tirtayasa10  dan Tanara (disingkat dengan 

Pontirta). 

 Kualitas Sungai Ciujung terus menurun. Kegiatan industri di sepanjang Sungai Ciujung 

disinyalir memperburuk kualitas air sungai11. Jumlah limbah cair dari industri yang  dibuang ke 

Sungai Ciujung mencapai 43,044.35 m3/hari12 . Kontribusi jumlah limbah cair  industri yang 

dibuang ke sungai tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Table 1  
Limbah Cair dari Industri yang Dibuang ke Sungai Ciujung 

 
No Perusahaan Debit Limbah 

(m3/hari) 

Kontribusi 

1 PT Indah Kiat Pulp and Paper 40,000 92,93 

2 PT Cipta Paperia (Kertas) 1,555 3,61 

3 PT Pichon (Kulit) 4,2 0,01 

4 PT Intercipta (Kimia) 10 0,02 

 Total 41,569,2  

 

Hasil Jajak Pendapat 

Jajak pendapat dilakukan pada masyarakat yang terdampak oleh kegiatan PT IKPP. Jejak 

pendapat dilakukan melalui kuesioner kepada 50 orang penduduk dengan beragam profesi 13 

                                                        
8 Laporan Pemantauan, Kondisi dan Toksisitas Limbah Industri di Sungai Ciujung, Pusat Kajian dan 

Pembangunan Perikanan, 1993 

9 Kabupaten Pontang terdiri dari 15 desa dengan populasi 51,811 jiwa. Sumber: Kabupaten Serang dalam 

angka 2010, BPS Kabupaten Serang. 

10 Kabupaten Tirtayasa terdiri dari 14 desa dengan populasi 41,382 jiiwa. Sumber: Kabupaten Serang dalam 

angka 2010, BPS Kabupaten Serang. 

11 Kondisi pencemaran menengah-berat,berada di lokasi  Kragilan dan Tirtayasa. Sumber: Euis Nursetiya 

Supartiwi, 2000, Karakteristik Komunitas Fitoplankton dan Perifiton Sebagai Indikator Kualitas Lingkungan Sungai 

Ciujung, Jawa Barat, http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/23928/C00ENS.pdf?sequence=2 

12 BLH Serang 2011 

13 Nelayan 24%, Petani 18%, Pegawai Negeri Sipil 4%, Pelajar/Mahasiswa 4%, Buruh 16%, Wiraswasta 

20%, Ibu rumah tangga 10%, Lain-lain 4%  
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dengan komposisi 41 orang laki-laki (82%) dan 9 orang perempuan (18%).  Hasil jajak pendapat 

sebagai berikut: 

 

 

Figure 9  
Informasi Umum yang Dibutuhkan Terkait dengan Beroperasinya Suatu Usaha 

 

 

 

 

 

Figure 10 
Informasi Lingkungan yang Dibutuhkan Terkait dengan Beroperasinya Suatu Usaha 
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Figure 11  
Informasi Lingkungan yang Penting Diumumkan oleh Pemerintah/Institusi Lingkungan 

 

 

 

 

 

Figure 12  
Media Pengumuman yang Paling Tepat untuk Mengumumkan Informasi 

 

 

 

37

17

11

18

24

3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Data kualitas lingkungan (kondisi air, tanah,
udara, suara)

Data perusahaan yg melakukan pencemaran
lingkungan

Data perusahaan yg melakukan upaya
pencegahan pencemaran & pemulihan lingk

Rencana pengelolaan lingkungan yang
direncanakan oleh perusahaan atau

pemerintah daerah

Upaya pemulihan lingkungan yang dilakukan
oleh perusahaan

Lainnya

12

9

7

5

0

17

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Situs resmi pemerintah

Papan pengumuman di instansi pemerintah

Brosur atau flyers

Pengumuman di radio atau surat kabar lokal

Tidak butuh pengumuman. Jika butuh
informasi, Saya akan memintanya melalui

mekanisme UU KIP

Lainnya



 

10 
 

D.  Jajak Pendapat Masyarakat Umum 

Jajak pendapat dilakukan pada masyarakat umum melalui kuesioner yang disebarkan  

secara online. Pertanyaan yang diajukan berbeda dengan pertanyaan untuk masyarakat terdampak. 

Jumlah orang yang merespon adalah 66 orang dari beragam profesi14  dengan komposisi  38 laki-

laki (58%) dan 27 perempuan (41%).15 Respondedn tersebar di 31 kota di Indonesia16 dan 1 kota 

di luar negeri (Melbourne, Australia). Hasil jajak pendapat sebagai berikut: 

 

 

 

Figure 13  
Frekuensi Mencai Informasi Terkait SDA dan Lingkungan Hidup 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
14 Aktivis LSM/Ormas SDA & lingkungan 33%, Aktivis LSM/Ormas lain (non SDA & lingkungan) 11 %, 

Pelajar/Mahasiswa 5%, Peneliti/Akademisi 32%, Swasta 11%, Lain-lain 6%. 

15 1 orang tidak menjelaskan jenis kelamin 

16  Domisili responden diantaranya: DKI Jakarta, Bogor, Depok, Denpasar, Samarinda, Balikpapan, 

Kupang, Pekanbaru, Mataram, Pekalongan, Palembang, Bekasi, Bandung, Flores, Salatiga, Malang, Yogyakarta, 

Medan, Pasuruan, Siodarjo, Surabaya,Waingapu, Semarang, Bengkulu, Tuban, Tarakan. 
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Figure 14  
Sumber Referensi Utama dalam Mencari Informasi/Dokumen Lingkungan Hidup 

 
 

 

 

 
 

Figure 15  
Informasi Lingkungan yang Ingin Diketahui dari Suatu Kegiatan/Usaha 
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Figure 16  
Informasi Apa yang Paling Penting  Diumumkan  

Apabila KLH, BLHD Memberikan Informasi Secara Proaktif? 

 

 

 

Alasan responden cukup beragam saat menanggapi pertanyaan informasi apa yang paling penting 

untuk diberikan secara proaktif (Figure 16): 

 Berdasarkan pengalaman responden, terkadang isi dokumen RKL, RPL dan AMDAL 

perusahaan merupakan  copy paste  dari dokumen perusahaan lain. Maka, sangat penting 

apabila dokumen ini diberikan secara proaktif agar public dapat mengawal; 

 Agar dapat mengetahui apakah lingkungan suatu daerah masih baik kualitasnya atau 

sudah tercemar sebagai pertimbangan untuk memilih tempat tinggal; 

 Informasi tersebut sangat penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam 

mengawasi kegiatan usaha dan melaporkannya apabila terjadi pelanggaran; 
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 Informasi tersebut membuat masyarakat mengetahui kondisi lingkungan tempat tinggalnya 

dan mendorong kesadaran untuk menjaga dan melestarikannya; 

 Untuk mengetahui kualifikasi dan kualitas izin lingkungan yang didapat oleh suatu 

perusahaan sebelum mereka memulai usahanya; 

 Dokumen tersebut membantu responden untuk memahami dampak lingkungan suatu usaha 

dan untuk mengetahui ketaatan usaha terhadap persyaratan lingkungan; 

 Dari informasi tersebut responden dapat menilai apakah suatu kegiatan usaha berdampak 

pada lingkungan atau tidak; 

 Informasi tersebut perlu diberikan secara proaktif karena terkadang informasi/dokumen 

tersebut sering dirahasiakan oleh pemerintah dan perusahaan; 

 Dengan mengetahui rencana suatu usaha maka dapat diketahui komitmen perusahaan 

tersebut terhadap pengelolaan lingkungan di sekitarnya dan membandingkan bagaimana 

pelaksanaannya di lapangan; 

 Informasi tersebut berguna bagi perkuliahan; 

 Informasi tersebut berguna bagi peneliti untuk menguji validitas penelitian; 

 Hal tersebut dapat membantu masyarakat untuk memonitor tanggung jawab social dan 

lingkungan perusahaan, sehingga masyarakat tidak hanya mendapat imbas negative tetapi 

juga dapat merasakan keuntungan atas adanya kegiatan usaha 

 

Figure 17  
Tingkat Kedalaman Informasi yang Diharapkan 
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Figure 18  
Apakah Pernah Mengakses http://www.menlh.go.id Saat Mencari Informasi Lingkungan? 

 

 

 

Figure 19  
Pembenahan Apa yang Perlu Diprioritaskan  Pada Website KLH? 

 

 

 

Dalam merespon pembenahan yang perlu dilakukan pada website KLH (Figure 19), responden 

memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: 

 Perlu adanya data dan informasi satatus lingkungan hidup di seluruh kawasan genting di 

Indonesia; 

 Perlu ditampilkan dengan jelas masalah apa saha yang saat ini menjadi perhatian utama 

dan langkah-langkah apa yang telah dilakukan dalam menangani masalah tersebut. 
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Kemdian menyampaikan hasilnya kepada public, apakah kiranya berhasil ditangani atau 

masih ada kendala; 

 Perlu adanya informasi mengenai wilayah adat; 

 Perlu adanya fasilitasi diskusi online sebab apabila ada keterbatasan informasi dan multi 

tafsir terhadap suatu peraturan perlu adanya penjelasan dari pemerintah; 

 Data-data mengenai kondisi lingkungan hidup nasional sebagian besar outdated. KLH 

perlu menambahkan data base yang berisi lokasi dan perizinan yang dimiliki perusahaan; 

 Banyak data pada website yang tidak dapat di unduh 
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LAMPIRAN II 
REGULASI 

 
Informasi Proaktif  

PerKI No. 1/2010   dan PerMen LH No. 6/2011 
 

PerKI No. 1/2010 PerMen LH No. 6/2011 
Informasi yang Wajib Disediakan dan 

Diumumkan Secara Berkala 
Informasi yang Wajib Disediakan dan 

Diumumkan Secara Berkala 
Pasal 11 (1)  
a. informasi tentang profil Badan Publik yang 

meliputi: 
1. informasi tentang kedudukan atau 

domisili beserta alamat lengkap, ruang 
lingkup  kegiatan, maksud dan tujuan, 
tugas dan fungsi Badan Publik beserta 
kantor unit-unit di bawahnya; 

2. struktur organisasi, gambaran umum 
setiap satuan kerja, profil singkat pejabat  
structural: 

3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat 
Negara yang wajib melakukannya yang 
telah diperiksa, diverifikasi, dan telah 
dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi ke  Badan Publik untuk 
diumumkan. 
 

b. ringkasan informasi tentang program 
dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan 
dalam  lingkup Badan Publik yang sekurang-
kurangnya terdiri atas: 
1. nama program dan kegiatan 
2. penanggungjawab, pelaksana program 

dan kegiatan serta nomor telepon 
dan/atau  alamat yang dapat dihubungi 

3. target dan/atau capaian program dan 
kegiatan 

4. jadwal pelaksanaan program dan 
kegiatan 

5. anggaran program dan kegiatan yang 
meliputi sumber dan jumlah 

6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas 
Badan Publik 

7. informasi khusus lainnya yang berkaitan 
langsung dengan hak-hak masyarakat 

8. informasi tentang penerimaan calon 
pegawai dan/atau pejabat Badan Publik 
Negara 

Pasal 5 (1)  
a. informasi tentang profil Kementerian 

yang meliputi: 
1. informasi tentang kedudukan atau 

domisili beserta alamat lengkap, 
ruang lingkup kegiatan, maksud dan 
tujuan, tugas dan fungsi 
Kementerian beserta unit-unit di 
bawahnya;  

2. struktur organisasi, gambaran 
umum setiap satuan kerja, profil 
singkat pejabat struktural;  

3. laporan harta kekayaan bagi pejabat 
negara yang wajib melakukannya 
yang telah diperiksa, diverifikasi, 
dan telah dikirimkan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi ke 
Kementerian untuk diumumkan;  
 

b.  rencana strategis Kementerian;  
 
c.  laporan tahunan program Kementerian; 
 
d. informasi tentang program dan/atau 

kegiatan yang sedang dijalankan dalam  
lingkup Kementerian, yang paling sedikit 
memuat:  
1. nama program dan kegiatan;  
2. penanggung jawab, pelaksana 

program dan kegiatan, serta nomor 
telepon dan/atau alamat yang dapat 
dihubungi;  

3. target dan/atau capaian program 
dan kegiatan;  

4. jadwal pelaksanaan program dan 
kegiatan;  

5. anggaran program dan kegiatan 
yang meliputi sumber dan jumlah;  

6. agenda penting terkait pelaksanaan 
tugas Kementerian;  
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9. informasi tentang penerimaan calon 
peserta didik pada Badan Publik yang  
menyelenggarakan kegiatan pendidikan 
untuk umum 

 
c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam 

lingkup Badan Publik berupa narasi tentang  
realisasi kegiatan yang telah maupun sedang 
dijalankan beserta capaiannya; 

 
d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-

kurangnya terdiri atas: 
1. rencana dan laporan realisasi anggaran 
2. neraca 
3. laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan yang disusun sesuai dengan 
standar akuntansi yang berlaku 

4. daftar aset dan investasi; 
 
e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang 

sekurang-kurangnya terdiri atas: 
1. jumlah permohonan Informasi Publik 

yang diterima 
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi 

setiap permohonan Informasi Publik 
3. jumlah permohonan Informasi Publik 

yang dikabulkan baik sebagian atau 
seluruhnya dan permohonan Informasi 
Publik yang ditolak 

4. alasan penolakan permohonan Informasi 
Publik 

 
f. informasi tentang peraturan, keputusan, 

dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau 
berdampak bagi publik yang dikeluarkan 
oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya 
terdiri atas: 
1. daftar rancangan dan tahap 

pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Keputusan, dan/atau 
Kebijakan yang sedang dalam proses 
pembuatan 

2. daftar Peraturan Perundang-undangan, 
Keputusan, dan/atau Kebijakan yang 
telah disahkan atau ditetapkan; 
 

g. informasi tentang hak dan tata cara 
memperoleh informasi Publik, serta tata cara 
pengajuan keberatan serta proses 

e. informasi khusus lainnya yang berkaitan 
langsung dengan hak-hak masyarakat;  

 
f. informasi tentang penerimaan calon 

pegawai dan/atau pejabat Kementerian;  
 
g. informasi tentang kinerja unit/satuan 

kerja berupa narasi tentang realisasi  
kegiatan yang telah maupun sedang 
dijalankan beserta capaiannya;  

 
h. laporan keuangan yang sudah di audit 

Badan Pemeriksa Keuangan, paling  
sedikit terdiri atas:  
1. rencana dan laporan realisasi 

anggaran;  
2. neraca;  
3. laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan yang disusun 
sesuai dengan standar akuntansi 
yang berlaku; dan  

4. daftar aset dan investasi; 
 

i. ringkasan laporan akses informasi publik 
paling sedikit memuat:  

1. jumlah permohonan informasi 
publik yang diterima;  

2. waktu yang diperlukan dalam 
memenuhi setiap permohonan 
informasi publik;  

3. jumlah permohonan informasi 
publik yang dikabulkan baik 
sebagian atau seluruhnya dan 
permohonan informasi publik yang 
ditolak; dan  

4. alasan penolakan permohonan 
informasi publik;  
 

j. informasi tentang hak dan tata cara 
memperoleh informasi publik, serta tata 
cara pengajuan keberatan dan proses 
penyelesaian sengketa informasi publik  
berikut pihak-pihak yang bertanggung 
jawab yang dapat dihubungi; 

k. informasi tentang tata cara pengaduan:  
1. penyalahgunaan wewenang yang 

dilakukan oleh pejabat 
Kementerian;  
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penyelesaian sengketa informasi public 
berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab 
yang dapat dihubungi; 

 
h. informasi tata cara pengaduan 

penyalahgunaan wewenang atau 
pelanggaran yang dilakukan baik oleh 
pejabat Badan Publik maupun pihak yang 
mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari 
Badan Publik yang bersangkutan; 

 
i. informasi tentang pengumuman pengadaan 

barang dan jasa sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 

 
j. informasi tentang prosedur peringatan dini 

dan prosedur evakuasi keadaan darurat di 
setiap kantor Badan Publik 

2. pelanggaran oleh pihak yang 
mendapatkan izin lingkungan dari  
Kementerian;  

3. pelanggaran perjanjian kerja 
dengan Kementerian; dan  

4. pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup;  
 

l. informasi tentang pengumuman: 
1. pengadaan barang dan jasa sesuai 

dengan peraturan perundang-
undangan; 

2. informasi tentang permohonan dan 
keputusan izin lingkungan; 

3.  informasi tentang rekomendasi 
untuk memperoleh izin 
pengangkutan limbah B3 
 

m. jumlah, jenis dan gambaran umum 
pelanggaran yang ditemukan dalam 
pengawasan internal serta laporan 
penindakannya; 

 
n.  jumlah, jenis, dan gambaran umum 

pelanggaran yang dilaporkan oleh 
masyarakat serta tindak lanjutnya;  

 
o. daftar hasil kajian dan pemantauan 

lingkungan hidup;  
 
p. informasi mengenai hasil pengawasan 

terhadap ketaatan penanggung jawab  
usaha dan/atau kegiatan; dan  

 
q. informasi publik lain yang telah 

dinyatakan terbuka bagi masyarakat 
berdasarkan mekanisme keberatan 
dan/atau penyelesaian sengketa.  

 
 

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara 
Serta Merta 

Informasi yang Wajib Diumumkan 
Secara Serta Merta 

Pasal 12 (2) informasi yang dapat  
mengancam hajat hidup orang banyak dan 
ketertiban umum , meliputi antara lain: 
a. informasi tentang bencana alam seperti 

kekeringan, kebakaran hutan karena faktor  
alam, hama penyakit tanaman, epidemik, 

Pasal 7 (2) Informasi publik yang 
diumumkan secara serta merta paling 
sedikit terdiri atas:  

a. informasi tentang bencana alam 
yang mengakibatkan pencemaran  
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wabah, kejadian luar biasa, kejadian 
antariksa  atau benda-benda angkasa; 

b. informasi tentang keadaan bencana non-
alam seperti kegagalan industri atau 
teknologi,  dampak industri, ledakan nuklir, 
pencemaran lingkungan dan kegiatan 
keantariksaan; 

c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, 
konflik sosial antar kelompok atau antar  
komunitas masyarakat dan teror; 

d. informasi tentang jenis, persebaran dan 
daerah yang menjadi sumber penyakit yang  
berpotensi menular; 

e. informasi tentang racun pada bahan 
makanan yang dikonsumsi oleh 
masyarakat;  dan/atau 

f. informasi tentang rencana gangguan 
terhadap utilitas publik. 

dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup;  

b. informasi tentang 
pencemarandan/atau kerusakan 
lingkungan hidup  yang berdampak 
signifikan terhadap lingkungan 
hidup akibat perbuatan manusia; 
dan  

c. pengumuman yang berkaitan 
dengan kerangka acuan Amdal;  

 

Pasal 12 (3) Standar pengumuman infomasi 
setidaknya meliputi: 

a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak 
yang dapat ditimbulkan; 

b. pihak-pihak yang berpotensi terkena 
dampak baik masyarakat umum maupun 
pegawai  Badan Publik yang menerima izin 
atau perjanjian kerja dari Badan Publik 
tersebut; 

c. prosedur dan tempat evakuasi apabila 
keadaan darurat terjadi; 

d. cara menghindari bahaya dan/atau 
dampak yang ditimbulkan; 

e. cara mendapatkan bantuan dari pihak 
yang berwenang; 

f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan 
informasi yang dapat mengancam hajat 
hidup orang banyak dan ketertiban umum; 

g. tata cara pengumuman informasi apabila 
keadaan darurat terjadi; 

h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan 
Publik dan/atau pihak-pihak yang 
berwenang  

i. dalam menanggulangi bahaya dan/atau 
dampak yang ditimbulkan. 

Pasal 7 (3) Informasi yang diumumkan 
secara serta merta sebagaimana dimaksud  
paling sedikit memuat:  

a. informasi tentang jenis, persebaran 
dan daerah yang mengalami  

pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup;  

b. potensi bahaya dan/atau besaran 
dampak yang dapat ditimbulkan;  

c. pihak-pihak yang berpotensi 
terkena dampak;  

d. prosedur dan tempat evakuasi 
apabila keadaan darurat terjadi;  

e. cara menghindari bahaya dan/atau 
dampak yang ditimbulkan;  

f. cara mendapatkan bantuan dari 
pihak yang berwenang; 

g. pihak yang dapat dihubungi terkait 
informasi pencemaran dan/atau  

h. kerusakan lingkungan hidup yang 
mengancam hajat hidup orang 
banyak dan ketertiban umum;  

i. upaya-upaya yang dilakukan oleh 
Kementerian dan/atau pihak-pihak 
yang berwenang dalam 
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 penanggulangan bahaya dan/atau 
dampak yang ditimbulkan. 

 
 
Pengelolaan Pencemaran Air  

 Fokus identifikasi pasal: 
Kewajiban pemerintah/pemerintah daerah pengelolaan air dan akses/penyediaan 
informasi 

 Kewajiban perusahaan terlait pengelolaan limbah cair dan penyediaan informasi 
 Hak masyarakat atas informasi (bila ada) 

 
 

Judul Peraturan:  
PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
 

 Dasar  Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menter
i terkait pengelolaan 
air 

Pasal 7 (1)  Pemerintah dan Pemerintah 
Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota 
menyusun rencana pendayagunaan air.  

Pasal 9 (2)  Penetapan kelas air sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diajukan berdasarkan 
pada hasil pengkajian yang dilakukan oleh 
Pemerintah ,Pemerintah Propinsi, dan atau 
Peinerintah Kabupaten / Kota berdasarkan 
wewenangnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

Pasal 10 Baku mutu air ditetapkan berdasarkan 
hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 
9. 

Pasal 13 (3)  Pemantauan kualitas air 
sebagamana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan 
sekali.  

Pasal 13(4)  Hasil pemantauan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf   a dan huruf b, 
disampaikan kepada Menteri.  

Pasal 15 (1)  Dalam hal status mutu air 
menunjukkan kondisi cemar; maka Pemerintah 
dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah 
Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangan 
masing-masing melakukan upaya 
penanggulangan pencemaran dan pemulihan 
kualitas air dengan menetapkan mutu air 
sasaran.  

Pasal 20 Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, 
Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan 

Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah wajib: 
- Menyusun rencana 

pendayagunaan air 

- Menetapkan Kelas Air 

- Menetapkan Baku Mutu air 

- Melakukan pemantauan 
kulaitas air minimum 6 bulan 
sekali 

 
Dalam hal air dalam kondisi 
tercemar Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah wajib: 
- Menetapkan daya tampung 

beban pencemaran (oleh 
Menteri secara berkala 
sekurang-kurangnya 5 tahun 
sekali) 

- Melakukan inventarisasi dan 
identifikasi sumber pencemar;  

- Menetapkan persyaratan air 
Iimbah untuk aplikasi pada 
tanah; -menetapkan 
persyaratan pembuangan air 
Iimbah ke air atau   sumber air 
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kewenangan masing-masing dalam rangka 
pengendalian pencemaran air pada sumber air 
berwenang: a)menetapkan daya tampung 
beban pencemaran; b) melakukan inventarisasi 
dan identifikasi sumber pencemar; c) 
menetapkan persyaratan air Iimbah untuk 
aplikasi pada tanah; d) menetapkan 
persyaratan pembuangan air Iimbah ke air atau 
  sumber air; e) memantau kwalitas air pada 
sumber air; dan  f) memantau faktor lain yang 
menyebabkan perubahan mutu   air.  

Pasal 22  Berdasarkan hasil inventarisasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), 
Menteri menetapkan kebijakan nasional 
pengendalian pencemaran air. 

Pasal 23 (1)  Dalam rangka upaya pengendalian 
pencemaran air ditetapkan daya tampung 
beban pencemaran air pada sumber air.  
 
Pasal 23 (2)  Penetapan daya tampung beban 
pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan secara berkala sekurang- 
kurangnya 5 (Iima) tahun sekali. 
  
Pasal 23 (3)  Daya tampung beban pencemaran 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dipergunakan untuk  
 pemberian izin lokasi;  
 pengelolaan air dan sumber air ;  
 penetapan rencana tata ruang ;  
 pemberian izin pembuangan air limbah;  
 penetapan mutu air sasaran dan program 

kerja  pengendalian pencemaran air.  

Pasal 23(4)  Pedoman penetapan daya tampung 
beban pencemaran   sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri.  

Pasal 38  Dalam persyaratan izin Pembuangan 
air Iimbah sebagaimana dimaksud didalam ayat 
(1) waiib dicantumkan  

a) kewajiban untuk mengelola Iimbah;  
b) persyaratan mutu dan kuantitas air limbah 

yang boleh  dibuang ke media lingkungan ;  
c) persyaratan cara pembuangan air limbah;  
d) persyaratan untuk mengadakan sarana dan 

prosedur penanggulamgan keadaan 
darurat;  

e) persyaratan untuk melakukan pemantauan 
mutu dan debit air limbah ; 

f) persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil 
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pemeriksaan analisis mengenai dampak 
lingkungan yang erat kaitannya dengan 
pengendalian pencemaran air bagi usaha 
dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan 
analisis mengenai dampak lingkungan ;  

g) larangan pembuangan secara sekaligus 
dalam satu atau pelepasan dadakan ;saat   

h) larangan untuk melakukan pengenceran air 
limbah dalam upaya penataan batas kadar 
yang diperyaratkan;  

i) i) kewajiban melakukan swapantau dan 
kewajiban untuk melaporkan hasil 
swapantau.  

Kewajiban 
Pemerintah 
Daerah/Gubernur 
terkait pengelolaan 
air 

Idem Idem 

Kewajiban 
Perusahaan terkait 
pengelolaan 
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 
penangung jawab usaha dan atau kegiatan 
wajib melakukan penangulangan dan 
pemulihan. 

Rencana penanggulangan 
pencemaran air 

Kewajiban 
Perusahaan terkait 
penyediaan 
informasi  

Pasal 32 Setiap orang yang melakukan usaha 
dan atau kegiatan berkewajiban memberikan 
informasi yang benar dan akurat mengenai 
pelaksanaan kewajiban pengelolan kualitas air 
dan pengendalian pencemaran air. 

Pasal 34 (1)  Setiap penanggung jawab usaha 
dan atau kegiatan wajib menyampaikan laporan 
tentang penataan persyaratan izin aplikasi air 
limbah pada tanah  

Pasal 34 (2)  Setiap penanggung jawab usaha 
dan atau kegitan wajib menyampaikan laporan 
tentang penaatan persyaratan izin pembuangan 
air Iimbah ke air atau sumber air.  

Pasal 34 (3)  Laporan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan 
sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan 
kepada Bupati /Walikota dengan tembusan 
disampaikan kepada Menteri.  

Informasi pelaksanaan 
kewajiban pengelolan kualitas 
air dan pengendalian 
pencemaran air meliputi: 

- Laporan tentang penataan 
persyaratan izin aplikasi air 
limbah pada tanah (per 3 
bulanan) 

- Laporan tentang penaatan 
persyaratan izin 
pembuangan air Iimbah ke 
air atau sumber air (per 3 
bulanan) 
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Kewajiban 
Pemerintah  dan 
Pemerintah Daerah 
terkait penyediaan 
informasi 

Pasal 33 Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, 
Pemerintah Kabupaten / Kota wajib 
memberikan lnformasi kepada masyarakat 
mengenai pengelolaan kualitas air dan 
pengendalian pencemaran air. 

Penjelasan Pasal 33 : Pemberian informasi 
dilakukan melalui media cetak, media 
elektronik atau papan pengumuman yang 
meliputi antara lain: 

- status mutu air; 
- bahaya terhadap kesehatan masyarakat dan 

ekosistem;  

- sumber pencemaran dan atau penyebab 
lainnya;  

- dampaknya terhadap kehidupan 
masyarakat;  dan/atau   langkah-langkah 
yang  dilakukan untuk mengurangi  dampak 
dan 

- upaya pengelolaan kualitas air dan atau 
pengendalian pencemaran air. 

- Informasi pengelolaan 
kualitas air dan 
pengendalian pencemaran 
air.  

- Informasi dilakukan secara 
proaktif 

 

 

Hak Masyarakat 
atas Informasi  

Pasal 30 (1)  Setiap orang mempunyai hak yang 
sama atas kualitas air yang baik.  

Pasal 30 (2)  Setiap orang mempunyai hak yang 
sama untuk mendapatkan informasi mengenai 
status mutu air dan pengelolaan kualitas air 
serta pengendalian pencemaran air.  

Pasal 30 (3)  Setiap orang mempunyai hak 
untuk berperan serta dalam rangka 
pengelolaan, kualitas air dan pengendalian 
pencemaran air sesuai peraturan perundang - 
undangan yang berlaku.  

Pasal 30 Ayat (2 ) bagian 
Penjelasan:  Informasi mengenai 
pengelolaan kualitas air dan 
pengendalian pencemaran air 
yang dimaksud dapat berupa 
data, keterangan, atau informasi 
lain yang berkenaan dengan 
pengelolaan kualitas air dan 
atau pengendalian pencemaran 
air yang menurut sifat dan 
tujuannya memang terbuka 
untuk diketahui masyarakat, 
seperti dokumen analisis 
mengenai dampak lingkungan 
hidup, laporan dan evaluasi 
hasil pemantauan air, baik 
pemantauan penaatan maupun 
pemantauan perubahan kualitas 
air, dan rencana tata ruang. 
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Judul Peraturan:  
PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 

 

 Dasar  Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menteri 

- - 

Kewajiban Pemerintah 
Daerah/Gubernur 

- - 

Kewajiban Perusahaan Pasal 2 (1)  Setiap Usaha dan/atau Kegiatan 
yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL 
wajib memiliki Izin Lingkungan 

Pasal 53 Badan usaha harus memenuhi 
persyaratan izin lingkungan seperti: 
memberikan laporan ketaatan atas 
persyaratan izin seperi: menyerahkan 
laporan penaatan atas syarat izin lingkungan 
kepada Menteri, Gibernur Bupati/Walikota 
setiap 6 bulan sekali dan menyediakan uang 
jaminan. 

Memiliki izin lingkungan 
Memiliki AMDAL/UKL-UPL 

Kewajiban Pemerintah  
dan Pemerintah 
Daerah untuk 
memberikan informasi 

Pasal 44 Setelah menerima permohonan Izin 
Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43, Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota wajib mengumumkan 
permohonan Izin Lingkungan. 

Pasal 45 (1)  Pengumuman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 untuk Usaha 
dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal 
dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota.  

Pasal 45 (2)  Pengumuman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
multimedia dan papan pengumuman di 
lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 
5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen 
Andal dan RKL-RPL yang diajukan 
dinyatakan lengkap secara administrasi.  

Pasal 49 Izin Lingkungan yang telah 
diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota wajib diumumkan melalui 
media massa dan/atau multimedia. 

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 
(lima) hari kerja sejak diterbitkan. 

- Mengumumkan 
permohonan izin 
lingkungan  

- Pengumuman dilakukan 
melalui multimedia dan 
papan pengumuman di 
lokasi Usaha dan/atau 
Kegiatan paling lama 5 
(lima) hari kerja terhitung 
sejak dokumen Andal dan 
RKL-RPL yang diajukan 
dinyatakan lengkap secara 
administrasi. 

- Pengumuman izin 
lingkungan yang telah 
diterbitkan (dilakukan 
dalam jangka waktu 5 
(lima) hari kerja sejak 
diterbitkan). 

Kewajiban Perusahaan 
atas 
informasi/partisipasi 

Pasal 9 (1) Pemrakarsa, dalam menyusun 
dokumen Amdal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, mengikutsertakan 
masyarakat: a)yang terkena dampak; 

Melibatkan partisipasi 
masyarakat dalam AMDAL 
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b)pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c) 
yang terpengaruh atas segala bentuk 
keputusan dalam proses Amdal. 

Pasal 9 (2)  Pengikutsertaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: a) pengumuman rencana 
Usaha dan/atau Kegiatan; dan b) konsultasi 
publik.  

Pasal 9 (3)  Pengikutsertaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sebelum penyusunan dokumen 
Kerangka Acuan.  

Pasal (4)  Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 
10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan 
tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau 
Kegiatan.  

Pasal (5)  Saran, pendapat, dan tanggapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan secara tertulis kepada 
Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota.  

Melakukan pengumuman 
rencana usaha dan/atau 
konsultasi publik 

 
 
 
 

Judul Peraturan:  
KepMenLH No. 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan  

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
 

 Dasar  Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menteri 

Pasal 8 (1)  Pejabat dari instansi yang 
berwenang wajib mencantumkan syarat dan 
kewajiban yang tercantum dalam program 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
di dalam izin melakukan usaha dan atau 
kegiatan yang bersangkutan.  

Mencantumkan syarat dan 
kewajiban yang tercantum 
dalam program pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan 
hidup di dalam izin 
melakukan usaha dan atau 
kegiatan yang bersangkutan.  

 
Kewajiban 
Pemerintah 
Daerah/Gubernur 

Idem Idem 

Kewajiban 
Perusahaan 

Pasal 2 (1)  Setiap jenis usaha dan atau 
kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan 
AMDAL wajib melakukan UKL dan UPL, yang 
proses dan prosedurnya tidak dilakukan 

Membuat AMDAL atau 
UKL/UPL 
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menurut ketentuan Peraturan Pemerintah 
tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup.  

Kewajiban 
Pemerintah  dan 
Pemerintah Daerah 
untuk memberikan 
informasi 

Tidak ada ketentuan yg secara eksplisit 
mengatur hal ini 

Tidak ada ketentuan yg 
secara eksplisit mengatur hal 
ini 

 
 
 
 

Judul Peraturan:  
KepMenLH No. 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup  
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan  

Pengelolaan dan Pemantaulan Lingkungan Hidup 
 

 Dasar  Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menteri 

  

Kewajiban 
Pemerintah 
Daerah/Gubernur 

Pasal 8(2)  Pejabat pemberi izin wajib 
mencantumkan persyaratan dan kewajiban 
dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin 
lingkungan. 

Izin lingkungan wajib 
memuat persyaratan dan 
kewajiban dalam 
rekomendasi UKL-UPL 

Kewajiban 
Perusahaan 

Pasal 2 (1)  Setiap usaha dan/atau kegiatan 
yang tidak termasuk dalam kriteria wajib 
amdal wajib memiliki UKL-UPL.  

Pasal 2 (2)  Setiap usaha dan/atau kegiatan 
yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib 
membuat SPPL. 

Memiliki SPPL (bagi yg tidak 
wajib AMDAL dan UKL/UPL) 

Kewajiban 
Pemerintah  dan 
Pemerintah Daerah 
untuk memberikan 
informasi 

Tidak ada ketentuan yg secara eksplisit 
mengatur hal ini 

Tidak ada ketentuan yg 
secara eksplisit mengatur hal 
ini 

 
 
 
 

Judul Peraturan:  
KepMenLH No. 17 tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat  

dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan 

 
 Dasar  Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menteri 

Bab III. A Umum.  

1. Pengikutsertaan masyarakat dalam 
proses izin lingkungan dilakukan 
 melalui: Pengumuman permohonan izin 
lingkungan; dan Pengumuman izin 

Informasi proaktif 
Mengumumkan permohonan 
izin lingkungan 
Mengumumkan izin lingkungan 
yang telah diterbitkan  
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lingkungan yang telah diterbitkan. 

2.  Pengumuman permohonan izin 
lingkungan dan pengumuman izin 
lingkungan yang telah diterbitkan untuk 
rencana usaha dan/atau kegiatan yang 
wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL 
dilakukan oleh Menteri, gubernur, 
ataubupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya.  

3. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
mendelegasikan kewenangan 
pelaksanaan pengumuman permohonan 
izin lingkungan dan pengumuman izin 
lingkungan yang telah diterbitkan kepada 
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, 
kepala instansi lingkungan hidup 
provinsi, atau kepala instansi lingkungan 
hidup kabupaten/kota sesuai dengan 
kewenangannya. 

Bagian B. Pengumuman 
Permohonan Izin Lingkungan 
- Pengumuman dilakukan 

melalui media massa 
dan/atau multimedia antara 
lain adalah situs internet yang 
secara efektif dan efisien 
dapat dapat menjangkau 
masyarakat.  

- Izin lingkungan yang telah 
diterbitkan oleh Menteri, 
gubernur, atau 
bupati/walikota wajib 
diumumkan paling lama 5 
(lima) hari kerja sejak izin 
lingkungan diterbitkan.  

 

Kewajiban 
Pemerintah 
Daerah/Gubernur 

Idem Idem 

Kewajiban 
Perusahaan 

Bab II. Bagian B. Pengumuman Rencana 
Usaha dan/atau Kegiatan  

Pihak yang melakukan pengumuman: 

Pengumuman rencana usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib memiliki Amdal 
dilakukan oleh Pemrakarsa.  
Pengumuman tersebut dilakukan sebelum 
penyusunan dokumen Kerangka Acuan. 
Pengumuman tersebut ditujukan kepada 
atau harus dapat menjangkau: 

1)  masyarakat terkena dampak; 

2)  masyarakat pemerhati lingkungan; dan 

3) masyarakat yang terpengaruh atas segala 
bentuk keputusan  dalam proses Amdal.  

Bab II. bagian 2. Muatan, Media dan Durasi 
Pengumuman  
a. Dalam melakukan pengumuman rencana 
usaha dan/atau kegiatan, Pemrakarsa wajib 
menyampaikan informasi secara benar dan 
tepat mengenai:  

1) nama dan alamat pemrakarsa;  
2) jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;  
3) skala/besaran dari rencana usaha 

dan/atau kegiatan;  
4) lokasi rencana usaha dan/atau 

kegiatan;   
5) dampak potensial yang akan timbul 

Informasi Proaktif. 
Mengumumkan rencana usaha 
dan/atau kegiatan (sebelum 
kerangka acuan AMDAL 
disusun) 

Pengumuman harus memuat: 

1) nama dan alamat 
pemrakarsa;  

2) jenis rencana usaha 
dan/atau kegiatan; 

3) skala/besaran dari rencana 
usaha dan/atau kegiatan; 

4) lokasi rencana usaha 
dan/atau kegiatan;   

5) dampak potensial yang akan 
timbul (contoh: potensi 
timbulnya   limbah cair, 

potensi emisi dari cerobong, 
potensi keresahan 
masyarakat, dan lain-lain) 
dan konsep umum 
pengendalian dampaknya;  

6) tanggal pengumuman 
tersebut mulai dipasang dan 
batas waktu pemberian 
saran, pendapat, dan 
tanggapan (spt) dari 
masyarakat;  
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(contoh: potensi timbulnya   limbah 
cair, potensi emisi dari cerobong, 
potensi keresahan masyarakat, dan 
lain-lain) dan konsep umum 
pengendalian dampaknya;  

6) tanggal pengumuman tersebut mulai 
dipasang dan batas waktu pemberian 
saran, pendapat, dan tanggapan (spt) 
dari masyarakat;  

7) nama dan alamat pemrakarsa dan 
instansi lingkungan hidup yang 
menerima saran, pendapat, dan 
tanggapan dari masyarakat. 

b. Pengumuman tersebut wajib 
disampaikan kepada masyarakat yang 
terlibat dalam proses amdal. Untuk dapat 
menjangkau masyarakat tersebut, maka 
jenis media yang wajib digunakan oleh 
pemrakarsa dalam melakukan 
pengumuman yaitu:  

1) media cetak berupa surat kabar lokal 
dan/atau surat kabar nasional 
(sesuai dengan kewenangan 
penilaian amdalnya);  

2) papan pengumuman yang mudah 
dijangkau oleh masyarakat terkena 
dampak.  

c. Pengumuman tersebut dilakukan dalam 
jangka waktu (durasi) selama 10 
(sepuluh) hari kerja. 

 

7) nama dan alamat 
pemrakarsa dan instansi 
lingkungan hidup yang 
menerima saran, pendapat, 
dan tanggapan dari 
masyarakat. 

 
 
Media yang wajib digunakan 
oleh pemrakarsa yaitu:  

1) media cetak berupa surat 
kabar lokal dan/atau surat 
kabar nasional (sesuai 
dengan kewenangan 
penilaian amdalnya);  

2) papan pengumuman yang 
mudah dijangkau oleh 
masyarakat terkena 
dampak. 

 
Pengumuman dilakukan selama 
10 hari kerja 
 

Kewajiban 
Pemerintah  dan 
Pemerintah Daerah 
untuk memberikan 
informasi 

C. Pengumuman izin lingkungan yang sudah 
diterbitkan 

1. Menteri melalui pejabat yang ditunjuk 
oleh Menteri, gubernur melalui kepala 
instansi lingkungan hidup provinsi, atau 
bupati/walikota melalui kepala instansi 
lingkungan hidup kabupaten/kota, 
mengumumkan keputusan izin 
lingkungan yang telah diterbitkan. 

Pengumuman tersebut dilakukan melalui 
media massa dan/atau multimedia antara 
lain adalah situs internet yang secara 
efektif dan efisien dapat dapat 
menjangkau masyarakat.  

Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

Informasi proaktif 
1. Mengumumkan izin 

lingkungan yg sudah 
diterbitkan (diumumkan 
maksimum 5 (lima) hari kerja 
sejak izin lingkungan 
diterbitkan). 

- Pengumuman dilakukan 
melalui media massa 
dan/atau multimedia 
missal situs internet yang 
secara efektif dan efisien 
dapat dapat menjangkau 
masyarakat.  

2. Mengumumkan permohonan 
izin lingkungan. Informasi 
yang disampaikan memuat: 
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wajib diumumkan paling lama 5 (lima) hari 
kerja sejak izin lingkungan diterbitkan.  

. Pengumuman Permohonan Izin 
Lingkungan  
1. Muatan dan Media Pengumuman 

a) Dalam melakukan pengumuman 
permohonan izin lingkungan untuk 
rencana usaha dan/atau kegiatan 
wajib Amdal, Menteri melalui pejabat 
yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur 
melalui kepala instansi lingkungan 
hidup provinsi, atau bupati/walikota 
melalui kepala instansi lingkungan 
hidup kabupaten/kota, 
menyampaikan informasi mengenai: 

1) nama dan alamat pemohon izin 
lingkungan;  

2) jenis rencana usaha dan/atau 
kegiatan;  

3) skala/besaran dari rencana usaha 
dan/atau kegiatan;  

4) lokasi rencana usaha dan/atau 
kegiatan;  

5) informasi mengenai cara 
mendapatkan dokumen Amdal 
(Kerangka Acuan yang telah 
diberikan persetujuan, draft Andal 
dan RKL-RPL) yang berupa:  
a) informasi perihal tempat 

dimana masyarakat dapat 
memperoleh dokumen amdal 
(Kerangka Acuan yang telah 
diberikan persetujuan, draft 
Andal, dan RKL-RPL) yang 
akan diajukan untuk dilakukan 
penilaian atas permohonan 
izin lingkungannya; dan/atau  

b) tautan (link) dokumen Amdal 
(Kerangka Acuan yang telah 
diberikan persetujuan, draft 
Andal, dan RKL-RPL) yang 
dapat diunduh (download) 
oleh masyarakat;  

6) tanggal pengumuman tersebut 
mulai dipasang dan batas waktu 
pemberian saran, pendapat, dan 
tanggapan (SPT) dari 
masyarakat;  

7) nama dan alamat instansi 
lingkungan hidup yang menerima 
saran, pendapat, dan tanggapan 
dari warga masyarakat;  

- nama dan alamat 
pemohon izin 
lingkungan;  

- jenis rencana usaha 
dan/atau kegiatan;  

- skala/besaran dari 
rencana usaha dan/atau 
kegiatan;  

- lokasi rencana usaha 
dan/atau kegiatan;  

- informasi cara 
mendapatkan dokumen 
Amdal (Kerangka Acuan 
yang telah disetujui, draft 
Andal dan RKL-RPL) yang 
berupa:  

a)  informasi perihal tempat 
dimana masyarakat dapat 
memperoleh dokumen 
amdal (Kerangka Acuan 
yang telah diberikan 
persetujuan, draft Andal, 
dan RKL-RPL) yang akan 
diajukan untuk dilakukan 
penilaian atas 
permohonan izin 
lingkungannya; dan/atau   

b)  tautan (link) dokumen 
Amdal (Kerangka Acuan 
yang telah diberikan 
persetujuan, draft Andal, 
dan RKL-RPL) yang dapat 
diunduh (download) oleh 
masyarakat.  
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8) nama dan alamat wakil 
masyarakat dan organisasi 
lingkungan hidup yang akan 
duduk sebagai anggota komisi 
penilai Amdal.  

b) Dalam melakukan pengumuman 
permohonan izin lingkungan untuk 
rencana usaha dan/atau kegiatan wajib 
UKL-UPL, Menteri melalui pejabat yang 
ditunjuk oleh Menteri, gubernur melalui 
kepala instansi lingkungan hidup 
provinsi, atau bupati/walikota melalui 
kepala instansi lingkungan hidup 
kabupaten/kota menyampaikan 
informasi mengenai: 

1) nama dan alamat pemohon izin 
lingkungan;  

2) jenis rencana usaha dan/atau 
kegiatan;  

3) skala/besaran dari rencana usaha 
dan/atau kegiatan;  

4) lokasi rencana usaha dan/atau 
kegiatan; 

5) informasi mengenai cara 
mendapatkan formulir UKL-UPL 
yang telah diisi oleh pemrakarsa 
yang berupa:  

a) informasi perihal tempat dimana 
masyarakat dapat   memperoleh 
formulir UKL-UPL yang telah diisi 
oleh pemrakarsa yang akan diajukan 
untuk dilakukan penilaian atas 
permohonan izin lingkungannya; 
dan/atau  

b) tautan (link) formulir UKL-UPL yang 
telah diisi oleh pemrakarsa yang 
dapat diunduh (download) oleh 
masyarakat;   

6)  tanggal pengumuman tersebut mulai 
dipasang dan batas waktu pemberian 
saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) 
dari masyarakat;  

7)  nama dan alamat instansi lingkungan 
hidup yang menerima saran, 
pendapat, dan tanggapan dari warga 
masyarakat.  

c. Pengumuman tersebut disampaikan 
melalui: 

1)  multimedia yang secara efektif dan 
efisien dapat menjangkau masyarakat, 
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antara lain website; dan  

2)  papan pengumuman di lokasi rencana 
usaha dan/atau kegiatan   yang 
mudah dijangkau oleh masyarakat 
terkena dampak. 

Hak Masyarakat Pengikutsertaan masyarakat tersebut 
dilakukan melalui pengumuman rencana 
usaha dan/atau kegiatan serta konsultasi 
publik yang dilakukan sebelum 
penyusunan dokumen KA. Melalui proses 
pengumuman dan konsultasi publik, 
masyarakat dapat memberikan saran, 
pendapat dan tanggapan yang disampaikan 
secara tertulis kepada pemrakarsa dan 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangan penilaian 
dokumen Amdal.  Disamping itu, 
masyarakat yang terkena dampak melalui 
wakilnya wajib dilibatkan dalam proses 
penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL 
melalui Rapat Komisi Penilai Amdal. Wakil 
masyarakat terkena dampak merupakan 
salah satu anggota Komisi Penilai Amdal.  

 

 
 

 
Judul Peraturan:  

KepMenLH No. 8 tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan  
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan 

 
 Dasar  Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menteri 

- - 

Kewajiban 
Pemerintah 
Daerah/Gubernur 

- - 

Kewajiban 
Perusahaan 

Pasal 28 (1) e . kewajiban pemegang Izin 
Lingkungan antara lain:  

- memenuhi persyaratan, standar, dan 
baku mutu lingkungan dan/atau kriteria 
baku kerusakan lingkungan sesuai 
dengan peraturan perundang-  
undangan;  

- menyampaikan laporan pelaksanaan 
persyaratan  dan kewajiban yang dimuat 

dalam Izin Lingkungan  selama 6 (enam) 
bulan sekali;  

- mengajukan permohonan perubahan Izin 
Lingkungan apabila direncanakan untuk 
melakukan perubahan terhadap lingkup 
deskripsi rencana usaha dan/atau 

Perusahaan wajib: 
- memenuhi persyaratan, 

standar dan baku muti 
ligkungan/kerusakan 
lingkungan 

- memberikan laporan 
ketaatan atas izin lingkungan 
(6 bulan sekali) 

- mengumumkan izin 
lingkungan yang telah terbit 
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kegiatannya; dan  
- kewajiban lain yang ditetapkan oleh 

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan kepentingan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup;  

Pasal 28(2) Izin Lingkungan yang telah 
diterbitkan wajib diumumkan melalui media 
massa dan/atau multimedia paling lama 5 
(lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin 
Lingkungan. 

Kewajiban 
Pemerintah  dan 
Pemerintah Daerah 
untuk memberikan 
informasi 

- - 

Hak Masyarakat Bagian: Persetujuan Kerangka Acuan  

- Dalam hal hasil penilaian tim teknis 
menyatakan KA dapat disepakati, ketua 
KPA menerbitkan persetujuan KA. 

- Surat persetujuan KA beserta KA 
disampaikan oleh ketua KPA kepada 
pemrakarsa ditembuskan kepada anggota 
KPA.  

- Masyarakat dapat memiliki akses terhadap 
surat persetujuan KA beserta KA.  

Pendapat & tanggapan 
masyarakat (SPT) yg menjadi 
kewajiban pemrakarsa sesuai 
dgn peraturan yg mengatur ttg 
keterlibatan masyarakat dlm 
proses AMDAL & izin 
lingkungan.  
 
Catatan: tidak peril ada 
lampiram daftar hadir yg 
ditandatangani. Bukti yg 
dilampirkan dpt berupa: foto 
yg bisa diverivikasi, resume 
hasil konsultasi/diskusi dan 
bukti lainnya.  
 

 
 

 
 
 
 

Judul Peraturan:  
KepMenLH No. 3 Tahun 2013 Tentang  Audit Lingkungan Hidup 

 

 Dasar  Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menteri 

Pasal 17 Audit Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
merupakan audit yang diwajibkan oleh 
Menteri kepada: 

c) Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang 
berisiko tinggi   terhadap lingkungan 
hidup; dan/atau  

d) Usaha dan/atau Kegiatan yang 
menunjukkan ketidaktaatan terhadap 

Menteri mendapatkan laporan 
hasil audit lingkungan hidup 
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peraturan perundang-undangan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup.  

Pasal 27(1)  Tim Audit Lingkungan Hidup 
melalui penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan menyerahkan laporan hasil Audit 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 26 ayat (3) secara tertulis 
kepada Menteri.  

(2)  Tim Audit Lingkungan Hidup 
bertanggungjawab terhadap laporan hasil 
Audit Lingkungan Hidup sebagaimana  

Kewajiban 
Pemerintah 
Daerah/Gubernur 

- - 

Kewajiban 
Perusahaan 

Pasal 35(1) Tim Audit Lingkungan Hidup 
menyerahkan laporan hasil Audit 
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 ayat (4) secara tertulis 
kepada tim evaluasi. 

Tim audit LH menyerahkan 
laporan hasil audit LH kepada 
tim evaluasi  

Kewajiban 
Pemerintah  dan 
Pemerintah Daerah 
untuk memberikan 
informasi 

Pasal 17 (3)  Menteri mengumumkan 
laporan hasil Audit Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melalui multimedia.  

Pasal 17 (4)  Pengumuman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 

 Informasi mengenai: nama Usaha 
dan/atau Kegiatan; jenis Usaha dan/atau 
Kegiatan; lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; 
penanggung jawab Usaha dan/atau 
Kegiatan; 

  Tim Audit Lingkungan Hidup beserta 
nomor Sertifikat  Kompetensinya bagi 
Auditor Lingkungan Hidup dan/atau 
lembaga penyedia jasa Audit Lingkungan 
Hidup beserta nomor registrasinya; ruang 
lingkup Audit Lingkungan Hidup; risiko 
dan/atau dampak lingkungan dari Usaha 
dan/atau Kegiatan; rekomendasi Audit 
Lingkungan Hidup; dan alamat dan/atau 
lokasi dokumen laporan hasil Audit 
Lingkungan Hidup yang dapat diakses 
masyarakat 

Pasal 38 Menteri mengumumkan 
pengesahan dan penetapan tindak lanjut 

Informasi proaktif: 

- Mengumumkan laporan hasil 
audit lingkungan hidup 

- Mengesahkan dan penetapan 
tindak lanjut hasil Audit 
Lingkungan Hidup 
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hasil Audit Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 melalui 
multimedia. 

Dokumen Lingkungan Hidup adalah 
dokumen yang memuat pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup yang terdiri 
atas analisis mengenai dampak lingkungan 
hidup (Amdal), upaya pengelolaan 
lingkungan hidup dan upaya pemantauan 
lingkungan hidup (UKL-UPL), surat 
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup (SPPL), 
dokumen pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi 
mengenai dampak lingkungan hidup 
(SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup 
(SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), 
penyajian evaluasi lingkungan (PEL), 
dokumen pengelolaan lingkungan hidup 
(DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan 
rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), 
dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), 
dokumen pengelolaan lingkungan hidup 
(DPLH), dan Audit Lingkungan Hidup. 

 
 
 
 

Judul Peraturan:  
Keputusan MenLH No: KEP-51/MENLH/10/1995  

Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri 

 
 Dasar  Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menteri 

Pasal 3 (1) Menteri setelah berkonsultasi 
dengan Menteri lain dan/atau pimpinan 
lembaga pemerintah non departemen yang 
bersangkutan menetapkan Baku Mutu Limbah 
Cair untuk jenis-jenis industri di luar jenis-jenis 
industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1).  

- Menetapkan Baku Mutu 
Limbah Cair 

Kewajiban 
Pemerintah 
Daerah/Gubernur/ 
Walikota 

Pasal 3 (2) Selama Baku Mutu Limbah Cair 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
belum ditetapkan, Gubernur dapat 
menggunakan Baku Mutu Limbah Cair 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran C 
Keputusan ini.  
Pasal 3 (3) Gubernur dapat melakukan 
penyesuaian jumlah parameter sebagai yang 
dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, setelah 
mendapat persetujuan Menteri.  
Pasal 3 (4) Gubernur dapat menetapkan 

Idem 
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parameter tambahan diluar parameter yang 
tercantum dalam Baku Mutu Limbah Cair 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran A dan B 
Keputusan ini, setelah mendapat persetujuan 
Menteri.  

Kewajiban 
Perusahaan 

Pasal 6 (h) menyampaikan laporan tentang 
catatan debit harian, kadar parameter Baku 
Mutu Limbah Cair, produksi bulanan 
senyatanya sebagaimana dimaksud dalam 
huruf c, e, g sekurang-kurangnya tiga bulan 
sekali kepada Kepala Bapedal, Gubernur, 
instansi teknis yang membidangi industri lain 
yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

Menyampaikan laporan 
tentang catatan debit harian, 
kadar parameter baku mutu 
limbah cair, produksi 
bulanan senyatanya 
sebagaimana dimaksud 
dalam huruf sekurang-
kurangnya tiga bulan sekali 
kepada Kepala Bapedal, 
Gubernur 

Kewajiban 
Pemerintah  dan 
Pemerintah Daerah 
untuk memberikan 
informasi 

Tidak ada ketentuan yg secara eksplisit 
mengatur hal ini 

Tidak ada ketentuan yg 
secara eksplisit mengatur hal 
ini 

 
 
 
 

Judul Peraturan:  
KepMenLH No. 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan  

Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air 

 
 Dasar (Pasal dan isi pasal) Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menteri 

- - 

Kewajiban Pemerintah 
Daerah/Gubernur 

Pasal 2 (1)  Bupati/Walikota 
menetapkan daya tampung beban 
pencemaran air pada sumber air.  

Menetapkan daya tampung 
beban pencemaran air pada 
sumber air. 

Kewajiban Perusahaan - - 
Kewajiban Pemerintah  dan 
Pemerintah Daerah untuk 
memberikan informasi 

Tidak ada kewajiban secara 
eksplisit 

Tidak ada kewajiban secara 
eksplisit 

 

 

Judu Peraturan:  
KepMenLH No. 114 Tahun 2003  

Tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air 
 

 Dasar  Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menteri 

Pasal 1 (1)  Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/kota melakukan pengkajian 
mutu air saat ini untuk menentukan 
status air sebagai masukan bagi 
penyusunan program pengelolaan air 

Melakukan pengkajian mutu air 
saat ini untuk menentukan 
status air sebagai masukan bagi 
penyusunan program 
pengelolaan air atau program 
pemulihan pencemaran air. 
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atau program pemulihan pencemaran 
air.  

 Pasal 2(3) Berdasarkan pengkajian 
mutu air untuk mendapatkan 
informasi tentang kebutuhan air dan 
penyusunan pendayagunaan air 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dimintakan saran masukan dari 
masyarakat melalui dengar pendapat.  

Melakukan dengar pendapat 
dengan masyarakat  

 Pasal 4 (1) Apabila mutu air lebih baik 
atau sama jika dibandingkan dengan 
kelas air sebagaimana dimaksud dalam 
2 ayat (4), maka Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota wajib menyusun 
program pengelolaan air 

Pasal 4(2) Apabila mutu air lebih buruk 
jika dibandingkan dengan kelas air 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (4) atau dalam kondisi cemar, 
maka Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib 
mengumumkan sumber air tersebut 
tercemar dan menyusun program 
pemulihan pencemaran air. 

Menyusun program pengelolaan 
air 
Mengumumkan sumber air 
tercemar 
Menyusun program pemulihan 
pencemaran air 

 Pasal 5 Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota wajib melaksanakan 
program pengelolaan air atau program 
pemulihan pencemaran air 
sebagaimana yang telah ditetapkan 
dalam Pasal 4. 

 

Kewajiban 
Pemerintah 
Daerah/Gubernur 

Idem  Idem 

Kewajiban 
Perusahaan 

Tidak ada kewajiban secara eksplisit 
Tidak ada kewajiban secara 
eksplisit 

Kewajiban 
Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah 
untuk memberikan 
informasi  

Pasal 4(2) Apabila mutu air lebih buruk 
jika dibandingkan dengan kelas air 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (4) atau dalam kondisi cemar, 
maka Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib 
mengumumkan sumber air tersebut 
tercemar dan menyusun program 
pemulihan pencemaran air. 

Mengumumkan sumber air 
tercemar (informasi proaktif) 
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Judul Peraturan: 

KepMenLH No. 115 Tahun 2003  
Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air 

 
 Dasar  Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menteri 

Pasal 4 Dalam jangka waktu 
selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 
sejak ditetapkan Keputusan ini, 
status mutu air yang telah ditetapkan 
sebelumnya wajib disesuaikan 
dengan ketentuan dalam Keputusan 
ini. 

Pasal 5 Pada saat berlakunya 
Keputusan ini semua peraturan 
perundang-undangan yang 
berkaitan dengan status mutu air 
yang telah ada tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan 
dengan Keputusan ini. 

Menetapkan status mutu air 
(sesuai dengan KepMenLH No. 
115/2003) 

Kewajiban 
Pemerintah 
Daerah/Gubernur 

- - 

Kewajiban 
Perusahaan  

Tidak ada kewajiban secara eksplisit Tidak ada kewajiban secara 
eksplisit 

Kewajiban 
Pemerintah dan 
Pemerintah Daearah  
untuk memberikan 
informasi  

Tdk ada kewajiban khusus yang 
tertulis secara eksplisit 

Tdk ada kewajiban khusus 
yang tertulis secara eksplisit 

 
 
 
 

Judul Peraturan: 
 KepMenLH No. 1 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengkajian untuk Menetapkan Kelas Air 

 
 Dasar  Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menteri 

- - 

Kewajiban 
Pemerintah 
Daerah/Gubernur 

- - 

Kewajiban 
Perusahaan  

- - 

Kewajiban 
Pemerintah/Menteri  
dan Pemerintah 
Daerah untuk 
memberikan 
informasi  

III. Tahap Pengkajian Kelas Air. 
Penentuan kelas air dilakukan 
dengan tahapan sebagai berikut: 
- Persiapan data dasar;  
- Analisis data dasar; 
- Segmentasi badan air;  

Melakukan pengkajian kelas air 
(untuk menentukan kelas air) 
Melakukan konsultasi publik 
Menentukan rencana 
pendayagunaan air dan 
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- Rencana pendayagunaan air; 
- Konsultasi publik;  
- Penentuan kelas air;  
- Pengkajian mutu air;  
- Penyusunan program 

pemeliharaan kualitas air atau 
program  pemulihan kualitas air. 

Konsultasi Publik  Sesuai yang 
diamanatkan oleh Keputusan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor 114 Tahun 2003 tentang 
Pengkajian Kelas Air, dalam 
menentukan kelas air diperlukan 
konsultasi publik untuk 
mendapatkan aspirasi rakyat dan 
merupakan bagian dari sosialisasi.  

Konsultasi publik menjadi 
tanggung jawab pemerintah 
dengan mengundang para 
pemangku kepentingan. Hasil dari 
konsultasi publik dijadikan bahan 
pertimbangan dalam menentukan 
rencana pendayagunaan air dan 
penentuan kelas air pada badan air. 

penentuan kelas air pada badan 
air. 

 
 
 
 

Judul Peraturan:  
KepMenLH No. 9 tahun 2007  

Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon 
 

 Dasar  Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menteri 

- - 

Kewajiban 
Pemerintah 
Daerah/Gubernur 

Pasal 9 Bupati/Walikota wajib 
mencantumkan baku mutu air limbah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, atau 
Pasal 7 dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ke dalam izin 
pembuangan air limbah bagi usaha 
dan/atau kegiatan i23ndustry rayon. 

Mencantumkan baku mutu dan 
kewajiban perusahaan dalam 
izin pembuangan air limbah 

Kewajiban 
Perusahaan 

Pasal 8 (j) menyampaikan laporan 
debit harian air limbah, pencatatan 
produksi bulanan, pemantauan 
harian kadar parameter air limbah, 
dan hasil analisa laboratorium 
terhadap baku mutu air limbah 
sebagaimana dimaksud dalam huruf 
c, huruf e, huruf g, dan huruf i secara 

Memberi laporan laporan debit 
harian air limbah, pencatatan 
produksi bulanan, pemantauan 
harian kadar parameter air 
limbah, dan hasil analisa 
laboratorium terhadap baku 
mutu air limbah (per 3 bulan) 
dari perusahaan  
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berkala paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 3 (tiga) bulan kepada 
Bupati/Walikota, dengan tembusan 
Gubernur dan Menteri, serta instansi 
lain yang terkait sesuai dengan 
peraturan perundangan- undangan; 
dan  

(k). Melaporkan kepada 
Bupati/Walikota, dengan tembusan 
Gubernur dan Menteri mengenai 
kejadian terlampauinya baku mutu 
karena keadaan terhentinya sebagian 
atau seluruh kegiatan operasi sampai 
dimulainya kembali kegiatan operasi 
tersebut disertai rincian kegiatan 
penanggulangannya. 

 
Memberi laporan kepada 
Bupati/Walikota, dengan 
tembusan Gubernur dan 
Menteri mengenai kejadian 
terlampauinya baku mutu dan 
rincian kegiatan 
penanggulangannya 

Kewajiban 
Pemerintah/Menteri  
dan Pemerintah 
Daerah untuk 
memberikan 
informasi  

Tidak ada kewajiban khusus yang 
tertulis secara eksplisit 

Tidak ada kewajiban khusus 
yang tertulis secara eksplisit 

 
 
 
 

Judul Peraturan:  
PerMenLH No. 1 tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air 

 
 Dasar  Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menteri 

- - 

Kewajiban 
Pemerintah 
Daerah/Gubernur/ 
Walikota 

- - 

Kewajiban 
Perusahaan  

- - 

Kewajiban 
Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah 
untuk memberikan 
informasi 

Pasal 30 Bupati/walikota wajib 
memberikan informasi kepada 
masyarakat mengenai:   a. 
persyaratan dan tata cara izin 
lingkungan yang berkaitan dengan 
pembuangan air limbah ke sumber 
air dan izin pemanfaatan air limbah 
ke tanah untuk aplikasi pada tanah; 
dan b. status permohonan izin. 

Pasal 41(1)  Menteri, gubernur atau 
bupati/walikota sesuai 
kewenangannya  menyediakan 

Informasi (proaktif) 
mengenai:  

- persyaratan dan tata cara 
izin lingkungan yang 
berkaitan dengan 
pembuangan air limbah ke 
sumber air dan izin 
pemanfaatan air limbah ke 
tanah untuk aplikasi pada 
tanah; dan; 

- status permohonan izin. 

Menyediakan informasi dalam 
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informasi dalam bentuk publikasi 
kepada masyarakat mengenai 
pengelolaan kualitas air dan 
pengendalian pencemaran air.  

(2)  Informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
informasi sumber pencemar 
berdasarkan hasil inventarisasi; dan  
informasi sumber air yang memuat 
antara lain: debit maksimum dan 
minimum sumber air; kelas air, 
status mutu air dan/atau status 
trofik air, dan daya   tampung beban 
pencemaran air pada sumber air; 
mutu air sasaran serta kegiatan dan 
pencapaian program  pengendalian 
pencemaran air pada sumber air; izin 
lingkungan yang berkaitan dengan 
pembuangan air limbah dan izin 
lingkungan yang berkaitan dengan 
pemanfaatan air   limbah pada 
tanah; dan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan 
pengelolaan   kualitas air dan 
pengendalian pencemaran air.  

(3)  Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai 
kewenangannya  melakukan 
pemutakhiran informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun.  

bentuk publikasi kepada 
masyarakat mengenai 
pengelolaan kualitas air dan 
pengendalian pencemaran air. 
Adapun informasi tersebut 
meliputi: informasi sumber 
pencemar berdasarkan hasil 
inventarisasi; dan  informasi 
sumber air yang memuat 
antara lain:  

- debit maksimum dan 
minimum sumber air;  

- kelas air,  
- status mutu air dan/atau 

status trofik air, dan daya 
tampung beban 
pencemaran air pada 
sumber air;  

- mutu air sasaran serta 
kegiatan dan pencapaian 
program  pengendalian 

pencemaran air pada 
sumber air;  

- izin lingkungan yang 
berkaitan dengan 
pembuangan air limbah 
dan izin lingkungan yang 
berkaitan dengan 
pemanfaatan air   limbah 

pada tanah; dan  
- peraturan perundang-

undangan yang terkait 
dengan pengelolaan 
 kualitas air dan 

pengendalian pencemaran 
air.   

Informasi tersebut 
dimutakhirkan minimum 1 
kali dalam 1 tahun. 

 
 
 
 

Judul Peraturan:  
KepMenLH No. 3 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri 

 
 Dasar  Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menteri 

- - 

Kewajiban 
Pemerintah 

Pasal 10 (1)Bupati/walikota wajib 
mencantumkan baku mutu air limbah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

Mencantumkan baku mutu air 
limbah dalam izin pembuangan 
air limbah bagi kawasan industri 
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Daerah/Gubernur/ 
Walikota 

ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, atau 
Pasal 8 dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ke dalam izin 
pembuangan air limbah bagi kawasan 
industri yang membuang air limbahnya 
ke sumber air. 

(2)Menteri atau gubernur yang diberikan 
delegasi oleh Menteri sesuai dengan 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup yang mengatur mengenai 
persyaratan dan tata cara perizinan 
pembuangan air limbah ke laut wajib 
mencantumkan baku mutu air limbah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, atau 
Pasal 8 dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ke dalam 
izinpembuangan air limbah bagi kawasan 
industri yang membuang air limbahnya 
ke laut. 

yang membuang air limbahnya 
ke sumber air. 

Kewajiban 
Perusahaan 

Pasal 2 (1)  Setiap kawasan industri yang 
telah mempunyai IPAL terpusat wajib 
 menaati baku mutu air limbah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

(2)  Dalam hal kawasan industri belum 
mempunyai IPAL terpusat, berlaku baku 
mutu air limbah bagi jenis usaha 
dan/atau kegiatan sesuai dengan 
peraturan menteri yang mengatur 
mengenai baku mutu air limbah.  

Pasal 9 (j) Penanggung jawab kawasan 
industri wajib: menyampaikan laporan 
debit harian air limbah, pemantauan 
harian kadar parameter air limbah, dan 
hasil analisa laboratorium terhadap baku 
mutu air limbah sebagaimana dimaksud 
dalam huruf g, huruf h, dan huruf i secara 
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 
3 (tiga) bulan kepada bupati/walikota 
dengan tembusan kepada gubernur, 
Menteri, dan instansi terkait sesuai 
dengan peraturan perundangan-
undangan; dan (k) melaporkan kepada 
bupati/walikota dengan tembusan 
gubernur dan Menteri mengenai 
terjadinya keadaan darurat dan/atau 
kejadian tidak normal yang 
mengakibatkan baku mutu air limbah 

Kawasan industri yang 
mempunyai IPAL terpusat harus 
menaati baku mutu air limbah 
sesuai dengan lampiran 
Peraturan Menteri 
Apabila kawasan industri belum 
memiliki IPAL terspusat, maka 
berlaku mutu air limbah bagi 
jenis usaha dan/atau kegiatan 
sesuai dengan peraturan Menteri 
yg mengatur baku mutu imbah. 
 
Memberi laporan debit harian air 
limbah, pemantauan harian 
kadar parameter air limbah, dan 
hasil analisa laboratorium 
terhadap baku mutu air limbah 
secara berkala paling sedikit 1 
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan 
kepada bupati/walikota dengan 
tembusan kepada gubernur, 
Menteri, dan instansi terkait 
sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan 
 
Melaporkan kepada 
bupati/walikota dengan 
tembusan gubernur dan Menteri 
mengenai terjadinya keadaan 
darurat dan/atau kejadian tidak 
normal yang mengakibatkan 
baku mutu air limbah dilampaui 
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dilampaui serta upaya 
penanggulangannya paling lama 2 x 24 
jam.  

serta upaya penanggulangannya 
paling lama 2 x 24 jam. 

Kewajiban 
Pemerintah  dan 
Pemerintah Daerah 
untuk memberikan 
informasi 

Tdk ada kewajiban khusus yang tertulis 
secara eksplisit 

Tdk ada kewajiban khusus yang 
tertulis secara eksplisit 

 
 
 

Bagian II Penegakan Hukum 
 (Penegakan hukum secara umum  

dan informasi/dokumen penegakan hukum) 
 

 
Judul Peraturan:  

PerMen No. 2 tahun 2013 Tentang Penerapan Sanksi Administratif  
di Bidang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

 Dasar (Pasal dan isi pasal lengkap) Ringkasan Pasal 
Kewajiban 
Pemerintah/Menteri  

Pasal 3 (1)  Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota menerapkan Sanksi 
Administratif kepada penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan jika dalam 
Pengawasan ditemukan pelanggaran 
terhadap:  

1. Izin Lingkungan;  

2. Izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
dan/atau  

3. Peraturan perundang-undangan 
di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.  

Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota menerapkan 
Sanksi Administratif apabila 
terdapat pelanggaran atas: 
1. Izin Lingkungan;  

2. Izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup; dan/atau  

3. Peraturan perundang-
undangan di bidang 
perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan 
hidup 
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Pasal 4 (1)  Sanksi Administratif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) terdiri atas:  

1. teguran tertulis;  
2. paksaan pemerintah;  
3. pembekuan Izin Lingkungan 

dan/atau Izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan  

4. pencabutan Izin Lingkungan 
dan/atau Izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

Pasal 4 (2)  Teguran tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diterapkan kepada penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 
pelanggaran terhadap persyaratan dan 
kewajiban yang tercantum dalam Izin 
Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
tetapi belum menimbulkan dampak 
negatif terhadap lingkungan.  

Pasal 4 (3)  Paksaan pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b diterapkan apabila penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan:  

1. melakukan pelanggaran terhadap 
persyaratan dan kewajiban yang 
tercantum dalam Izin Lingkungan 
dan/atau Izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
dan/atau  

2. menimbulkan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup.  

Pasal 4 (4)  Pembekuan Izin Lingkungan 
dan/atau Izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c diterapkan apabila penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan:  

a. tidak melaksanakan paksaan 
pemerintah;  

b. melakukan kegiatan selain kegiatan 
yang tercantum dalam Izin 
Lingkungan serta Izin Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan; 
dan/atau dugaan pemalsuan 
dokumen persyaratan Izin 
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Lingkungan dan/atau Izin 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan.  

Pasal 4 (5)  Pencabutan Izin Lingkungan 
dan/atau Izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d diterapkan apabila penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan:  

a. memindahtangankan izin usahanya 
kepada pihak lain tanpa persetujuan 
tertulis dari pemberi izin usaha;  

b. tidak melaksanakan sebagian besar atau 
seluruh paksaan pemerintah yang telah 
diterapkan dalam waktu tertentu; 
dan/atau  

c. telah menyebabkan terjadinya 
pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan yang membahayakan 
keselamatan dan kesehatan manusia. 

Kewajiban 
Pemerintah 
Daerah/Gubernur 

Idem  
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LAMPIRAN III 

MODEL KETERBUKAAN INFORMASI  

SECARA PROAKTIF 

 

 

The Enforcement and Compliance History Online (ECHO) website 

http://echo.epa.gov/ 

ECHO adalah website yang dikelola Environmental Protection Agency Amerika Serikat. 

Website ini khusus menyediakan informasi penegakan hukum lingkungan, menganalisa tren 

pelanggaran hukum dan menyajikan peta-peta perbandingan. Visualisasi data dalam website ini 

sangat interaktif dan mudah dipahami pembaca 

 

 

Screenshot 1: 
Lokasi fasilitas yang menjadi target 

penegakan hukum lingkungan,  
dikategorikan berdasarkan tipe fasilitas 

 

 

 

 

Screenshot 2 :  

Komparasi intensitas pelanggaran hukum 

lingkungan antar wilayah Negara bagian 
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National Environment and Planing (NEPA), Jamaica 

http://www.nepa.gov.jm/decisions/board/index.asp 

Website NEPA memberikan informasi secara proaktif dan terbaru mengenai status 

perizinan lingkungan yang diajukan. Kelebihan dari website ini adalah setiap keputusan terhadap 

perizinan langsung dipublikasikan tanpa menunggu akumulasi dalam jumlah tertentu. Informasi 

yang diberikan dalam rekapitulasi ini mencakup; nomor aplikasi izin, deskripsi kegiatan, lokasi 

kegiatan dan pemohon izin serta catatan khusus mengenai pemberian izin. Sayangnya rekapitulasi 

ini belum memberikan informasi mengenai kewajiban lingkungan perusahaan yang krusial untuk 

diketahui masyarakat. 
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Website Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan  

Kementerian Kehutanan (Sekarang digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup) 

http://ditpkh-phka.dephut.go.id/ 

Website ini menyediakan data titik panas (hotspot) dari satelit NOAA. Pencari informasi 

dapat memilih tanggal dan tahun sebaran hotspot yang dikehendaki, kemudian data akan terdisplay 

dalam bentuk peta 

 

 

Website Kementerian Kehutanan (Sekarang digabung dengan Kementerian Lingkungan 

Hidup) 

http://lpp.dephut.go.id/home 

Website Kementerian Kehutanan ini dikhususkan untuk pelayanan izin kehutanan. Pada 

website ini ditampilkan rekapitulasi perizinan, status perizinan beserta luasnya. Jika kita klik pada 

jenis perizinan maka akan ditampilkan daftar perusahaan yang memasukan aplikasi perizinan 

beserta status permohonannya. Namun rekapitulasi ini tidak mencantumkan pointer mengenai 

kewajiban lingkungan masing-masing perusahaan yang penting untuk diketahui masyarakat 
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LAMPIRAN IV 
MODEL PAPAN PENGUMUMAN INFORMASI PROAKTIF 

 
 

1. Papan Pengumuman Dinas LH dan SDA Kota Bontang 
Papan pengumuman ini memuat kewajiban masyarakat dalam kelestarian hutan 
lindung. Dalam kasus pencemaran sungai, selain kewajiban masyarakat Pemda juga 
dapat membuat papan pengumuman yang menerangkan kewajiban lingkungan 
perusahaan, sehingga masyarakat dapat membantu Pemda untuk mengawasi 
kewajiban-kewajiban perusahaan tersebut. Papan pengumuman dapat diletakkan di 
daerah sekitar perusahaan beroperasi 
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2. Papan Pengumuman Badan Lingkungan Inggris 
Papan pengumuman ini memuat informasi mengenai proyek lingkungan yang akan 
diselenggarakan pemerintah, informasi terdiri dari : 
a. Gambaran proyek 
b. Potensi ketidaknyamanan yang akan dirasakan selama proyek berlangsung 
c. Dana proyek dan perkiraan waktu selesai pengerjaan 
d. Pengawas lapangan proyek beserta nomor telepon yang dapat dihubungi 
e. Petugas Badan Lingkungan Hidup yang dapat dihubungi 
f. Nomor pengaduan darurat 
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3. Papan Pengumuman Badan Lingkungan Hidup North Carolina 
Papan pengumuman ini berisi anjuran untuk sementara membatasi konsumsi ikan 
dari danau yang terindikasi tercemar PCB. Pengumuman ini memberi informasi 
dampak negative kesehatan yang timbul dari konsumsi ikan tercemar dan nomor 
telepon yang dapat dihubungi untuk informasi lebih lanjut. Hal menarik dari 
pengumuman ini adalah pengumuman dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa inggris 
dan bahasa spanyol. Badan Lingkungan Hidup Daerah juga dapat membuat 
pengumuman dengan bahasa lokal yang lebih akrab dan dimengerti masyarakat. 
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