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T
untutan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan semakin ketat dan menjadi semakin

penting bagi kegiatan dan perusahaan yang wajib

AMDAL/UKL-UPL. Tuntutan in tercantum dalam UU PPLH No.

32 tahun 2009 yang mengatur mulai dari perencanaan

lingkungan, implementasi dan pencegahan pencemaran

hingga penegakan hukum.

Seperti yang tertuang dalam UU PPLH No 32 tahun 2009 dan

PP Izin Lingkungan No. 27 tahun 2012, dokumen lingkungan

menjadi dasar penerbitan izin lingkungan. Izin lingkungan

menjadi dasar izin usaha dan izin-izin yang lain. Dengan

demikian diperlukan pengendalian yang ketat tentang

pelaksanaan dokumen lingkungan melalui pelaporan RKL-

R P L / U K L - U P L o l e h p e m e r i n t a h ( R I , P r o v i n s i ,

Kabupaten/Kota). Jika terjadi pelanggaran terhadap

AMDAL/UKL-UPL yang telah ditetapkan, maka dengan

sendirinya izin-izin lain yang dikeluarkan dapat dibatalkan.

AMDAL/UKL-UPL adalah komitmen dari Perusahaan dalam

melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan bila

komitmen ini tidak dilaksanakan maka termasuk kedalam

pelanggaran peraturan. Dalam mengimplementasikan

AMDAL/UKL-UPL perusahaan harus memiliki program

lingkungan yang tepat agar diperoleh hasil yang optimal.

Diperlukan integrasi RKL-RPL/UKL-UPL dengan pengelolaan

lingkungan lainnya seperti: PROPER, ISO 14001, CSR,

Sustainable Devolepment, dll. Disamping itu yang tidak kalah

pentingya adalah meningkatkan kompetensi Sumber Daya

Manusia di perusahaan dan pemerintah.

Implementasi dan kinerja pengelolaan dan pemantauan

lingkungan ditampilkan suatu laporan RKL-RPL/UKL-UPL yang

standarnya mengikuti Kepmen LH No. 45 tahun 2005.

Laporan RKL-RPL/UKL-UPL ini adalah dokumen publik yang

harus disampaik secara periodik selambat 6 bulan sekali.

Penyusunan Laporan RKL-RPL/UKL-UPL ini haruslah akurat

sehingga bisa menjadi pertanggungjawaban perusahaan

dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, bukti

hukum dan informasi bagi masyarakat, pemerintah dan

stakeholder lainnya.

Agar workshop ini memberikan manfaat yang besar bagi

perusahaan diharapkan peserta pelatihan dari satu

perusahaan 2 orang atau lebih dengan membawa dokumen

(minimum matriks RKL-RPL/UKL-UPL) dan izin lingkungan

(softcopy dan atau hardcopy), laporan RKL-RPL/UKL-UPL

terakhir, program lingkungan tahunan perusahaan serta

laptop. Pendekatan dalam workshop ini, fasiltator akan

memandu dalam bentuk pemberian informasi, mendampingi

kerja kelompok, memberikan pandangan, pengetahuan,

pengalaman dan wawasan, feedback dan evaluasi selama

workshop berlangsung.

TUJUAN PELATIHAN

Pelatihan ini didesain unt memenuhi kompetensi sebagai

berikut

ð Peserta pelatihan memahami dasar hukum dan

pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL dan izin lingkungan serta

konsekwensinya bagi perusahaan;

ð Peserta pelatihan mampu menyusun rencana dan

program lingkungan dari RKL-RPL/UKL-UPL perusahaan;

ð Peserta pelatihan memahami pelaksanaan dan

pemantauan RKL-RPL/UKL-UPL dan mampu membuat

laporan RKL-RPL/UKL-UPL perusahaan

MATERI PELATIHAN

� Peraturan AMDAL/UKL-UPL dan Izin Lingkungan

� Matriks RKL-RPL dan UKL-UPL

� Workshop Dari Dampak – Aspek – Kegiatan

� Workshop Penyusunan Program Lingkungan Perusahaan

� Pengelolaan dan Pemantauan Air dan Air Limbah

� Pengelolaan dan Pemantauan Udara dan Gangguan

� Pengelolaan dan Pemantauan Bahan B3 dan Limbah B3

� Pengelolaan dan Pemantauan Keanekaragaman Hayati

dan Sosial Ekonomi Budaya

� Standar Laporan RKL-RPL/UKL-UPL dan Dokumentasinya

� Workshop Pembuatan Laporan RKL-RPL/UKL-UPL

BIAYA PELATIHAN

Rp. 7.900.000,- /orang

Fasilitas : materi, kit pelatihan, sertifikat, makan siang dan

rehat
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