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Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup
dan Cara Pemenuhannya

EP-01

PENGANTAR

U
ndang-undang 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH) adalah undang-undang yang komprehensif

dan lebih ketat dari pada undang-undang 23 tahun 1997.

UU 32 tahun 2009 tersebut mengatur secara sistematis

mengenai pengelolaan l ingkungan mulai dari

perencanaan, instrumen pengendalian, hingga sanksi

hukum.

Sudah banyak PP dan PerMen yang disahkan sebagai

turunan dari UU 32 tahun 2009, Terdapat penguatan dan

penegasan izin lingkungan mendahului izin usaha, fungsi

PPLH (Petugas Pengawas Lingkungan Hidup) dan PPNS

(Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan mekanisme penegakan

hukum. Terobosan yang lain misalnya: perencanaan

pengelolaan lingkungan bagi pemerintah, hingga sanksi

untuk pejabat pemerintah.

Tanpa pemahaman yang memadai tentang hak dan

kewajiban yang diatur dalam peraturan perundangan

tersebut, sulit bagi Perusahaan dan Pemerintah (RI,

Provinsi, Kabupaten dan Kota) untuk menerapkan dan

menegakkan peraturan tersebut,

Dengan memiliki sumber daya manusia di perusahaan dan

pemerintah yang memahami peraturan lingkungan akan

m e m b e r i k a n b a n y a k m a n f a a t , d i a n t a r a n y a

mempermudah dalam:

� Menjalankan hak dan kewajiban

� Membuat kebijakan pemerintah dan kebijakan

perusahaan

� Melakukan penegakan hukum lingkungan

� Mempertajam pemahaman sehingga mampu

memberikan umpan balik yang berkaitan dengan

perundangan.

� Mengidentifikasi dan mengusulkan Perda lingkungan

yang relevan untuk daerah

Semua sistem dan program lingkungan seperti ISO 14001,

RSPO, AMDAL, UKL-UPL, audit lingkungan, PROPER, dll

memerlukan pemahaman yang baik mengenai peraturan

perundangan lingkungan ini.

TUJUAN PELATIHAN

Pelatihan ini didesain utk memenuhi kompetensi sebagai

berikut

� Peserta pelatihan memahami struktur, hirarkhi,

dan substansi peraturan perundangan lingkungan

� Peserta memahami peraturan lingkungan yang

terkait dengan kegiatan perusahaannya

dan cara pemenuhannya

� Peserta pelatihan dari pemerintah mampu

melakukan evaluasi pemenuhan regulasi

perusahaan dan melakukan penegakkan hukum

� Peserta pelatihan mampu menganalisa

kebutuhan peraturan

� perundangan lingkungan dan penegakkannya sesuai

dengan kondisi daerah/perusahaan

MATERI PELATIHAN

� Struktur PERPU dan Prinsip Hukum Lingkungan

� UU PPLH No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

LingkunganHidup

� Peraturan tentang AMDAL dan Perizinan

Lingkungan dan Pemenuhannya

� Peraturan tentang Pengendalian Pencemaran Air

dan Udara dan Pemenuhannya

� Peraturan tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya & Beracun (B3) dan Bahan B3 dan

Pemenuhannya

� Peraturan tentang Pengendalian Pencemaran &

Kerusakan Laut, Tanah dan Pemenuhannya

� Peraturan tentang Pengelolaan

Gangguan (Kebisingan, Getaran dan

Kebauan) dan Pemenuhannya

� Sanksi Hukum Pencemaran & Perusakkan

Lingkungan Hidup

BIAYA PELATIHAN

Rp. 6 .900.000,- /orang

Fasilitas : materi, kit pelatihan, sertifikat, makan siang

dan rehat

REFERENSI

Adaro Indonesia, PT ; Asahimas Chemical, PT (INHOUSE) ;

Bureau Veritas Indonesia, PT(INHOUSE) ; Badan

Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ; Bio Farma (Persero),

PT ; INALUM, PT ; Kawai Indonesia, PT ; Semen Padang, PT ;

Swakarsa Sinar Sentosa, PT ; Total Oil Indonesia, PT ; Agro

Harapan Lestari, PT ; Dll
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