SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG
TATA LAKSANA LISENSI KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Menimbang

Mengingat

: a. bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang
menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
lingkungan hidup;
b. bahwa kualitas dan kapasitas komisi penilai analisis
mengenai dampak lingkungan hidup kabupaten/kota dalam
melakukan penilaian dokumen analisis mengenai dampak
lingkungan hidup yang menjadi kewenangannya belum
memadai;
c. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan
kapasitas komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam
huruf b perlu dilakukan standarisasi komisi penilai analisis
mengenai dampak lingkungan hidup kabupaten/kota
melalui pemberian lisensi sebagai persyaratan untuk dapat
melakukan penilaian dokumen analisis mengenai dampak
lingkungan hidup;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata
Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3699);
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2. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94
Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11
Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG TATA LAKSANA LISENSI KOMISI PENILAI ANALISIS
MENGENAI
DAMPAK
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN/KOTA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.
2. Lisensi adalah tanda bukti telah dipenuhinya persyaratan lisensi komisi
penilai AMDAL kabupaten/kota untuk dapat melakukan penilaian
dokumen AMDAL.
3. Tata laksana lisensi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi
permohonan, verifikasi, penerbitan, dan pencabutan lisensi.
4. Komisi penilai AMDAL kabupaten/kota yang selanjutnya disebut komisi
penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL sesuai
dengan kewenangannya.
5. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota adalah instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
kabupaten/kota.
6. Instansi
lingkungan
hidup
provinsi
adalah
instansi
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
provinsi.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang lingkungan hidup.
BAB II
PERSYARATAN LISENSI KOMISI PENILAI
(1)
(2)

Pasal 2
Komisi penilai wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh instansi
lingkungan hidup provinsi.
Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. ketua komisi penilai dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
b. memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi
lingkungan hidup kabupaten/kota;
c. memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus
pelatihan penyusunan AMDAL paling sedikit 2 (dua) orang, dan
pelatihan penilaian AMDAL paling sedikit 3 (tiga) orang;
d. keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang
biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan
pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
e. adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya
masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
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f. adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi, atau yang
mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan
hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.
BAB III
TATA LAKSANA LISENSI KOMISI PENILAI
(1)
(2)

(1)
(2)

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

Pasal 3
Komisi penilai wajib memiliki lisensi sebagai persyaratan untuk dapat
melakukan penilaian dokumen AMDAL.
Lisensi komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
instansi lingkungan hidup provinsi dengan dibantu oleh tim terpadu yang
terdiri atas:
a. wakil dari Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional setempat;
b. wakil dari instansi yang melakukan penunjukkan dan/atau
memberikan rekomendasi terhadap laboratorium lingkungan; dan
c. wakil dari pusat studi lingkungan perguruan tinggi setempat.
Pasal 4
Instansi lingkungan hidup provinsi dalam memberikan lisensi dilakukan
sesuai dengan tata laksana lisensi komisi penilai.
Tata laksana lisensi komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada bagan alir tata laksana lisensi komisi penilai
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 5
Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota mengajukan permohonan
lisensi kepada instansi lingkungan hidup provinsi dengan menggunakan
formulir permohonan lisensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
Berkas permohonan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan surat pernyataan dari kabupaten/kota yang menyatakan
keabsahan dari kelengkapan dokumen dimaksud.
Instansi lingkungan hidup provinsi memberikan tanda bukti penerimaan
permohonan lisensi dengan mencantumkan hari dan tanggal diterimanya
berkas permohonan lisensi.
Pasal 6
Berkas permohonan lisensi diverifikasi oleh instansi lingkungan hidup
provinsi dengan dibantu oleh tim terpadu.
Berkas permohonan lisensi yang telah memenuhi persyaratan
administrasi, apabila dipandang perlu dilakukan verifikasi lapangan oleh
instansi lingkungan hidup provinsi dengan dibantu oleh tim terpadu.
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(3)

(4)
(5)

(6)

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

Instansi lingkungan hidup provinsi dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal yang tertera dalam tanda
bukti diterimanya permohonan lisensi wajib:
a. menerbitkan lisensi kepada instansi lingkungan hidup kabupaten/kota
yang telah memenuhi persyaratan lisensi; atau
b. mengeluarkan surat penolakan kepada instansi lingkungan hidup
kabupaten/kota yang tidak memenuhi persyaratan lisensi.
Bagi instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang permohonannya
ditolak dapat mengajukan kembali permohonan lisensi.
Dalam hal instansi lingkungan hidup provinsi tidak menerbitkan lisensi
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komisi penilai
yang bersangkutan dianggap telah disetujui permohonannya dan memiliki
lisensi.
Ketentuan mengenai format lisensi tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
Lisensi berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui.
Permohonan pembaharuan lisensi diajukan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sebelum berakhirnya masa berlaku lisensi.
Pasal 8
Komisi penilai yang telah memiliki lisensi wajib menyampaikan secara
tertulis setiap perubahan terhadap pemenuhan persyaratan lisensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada instansi lingkungan
hidup provinsi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya
perubahan dimaksud.
Instansi lingkungan hidup provinsi setelah menerima informasi secara
tertulis mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikan kesempatan kepada komisi penilai untuk memenuhi
persyaratan lisensi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.
Pasal 9

Lisensi dapat dicabut, apabila:
a. terdapat bukti bahwa salah satu persyaratan dalam berkas
permohonan lisensi yang diajukan adalah palsu;
b. terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu
persyaratan lisensi dan perubahan tersebut tidak diberitahukan secara
tertulis kepada instansi lingkungan hidup provinsi;
c. dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) persyaratan lisensi tidak dipenuhi; dan/atau
d. setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan minimal selama 1 (satu)
tahun oleh gubernur dan/atau Menteri ditemukan 5 (lima) dokumen
AMDAL yang telah ditetapkan kelayakan lingkungan hidupnya
berkualitas buruk sampai sangat buruk berdasarkan uji mutu
dokumen AMDAL dan/atau melanggar administrasi proses AMDAL.
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(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

Pencabutan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
tertulis oleh instansi lingkungan hidup provinsi.
Dalam hal lisensi komisi penilai dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dapat mengajukan kembali
permohonan lisensi.
Pasal 10
Dalam hal terjadi penyimpangan pada proses lisensi, bupati/walikota
dapat menyampaikan pengaduan kepada Menteri.
Menteri melakukan verifikasi atas pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan.
Menteri mengeluarkan keputusan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
a. perintah kepada provinsi untuk menerbitkan lisensi;
b. persetujuan atas penolakan yang dilakukan oleh provinsi; atau
c. teguran terhadap provinsi atau kabupaten/kota atas penyimpangan
pada proses lisensi.
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 11
Untuk mendorong terbentuknya komisi penilai yang memenuhi
persyaratan lisensi, peningkatan kapasitas komisi penilai yang telah
memiliki lisensi, dan pembaharuan lisensi komisi penilai, dilakukan
pembinaan dan pengawasan oleh gubernur dan/atau Menteri.
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh gubernur dan/atau
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a . mutu dokumen AMDAL; dan
b . administrasi proses AMDAL.
Pembinaan dan pengawasan terhadap mutu dokumen AMDAL
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a . kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; dan
b . konsistensi, keharusan, relevansi dan kedalaman mutu dokumen
AMDAL.
Pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi proses AMDAL
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
a. proses dan waktu keterlibatan masyarakat dan keterbukaan
informasi dalam proses AMDAL;
b. persyaratan administrasi dokumen AMDAL meliputi persyaratan tim
penyusun AMDAL dan kesesuaian format dokumen AMDAL;
c. proses dan prosedur pelaksanaan penilaian AMDAL; dan
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d.
(5)

(1)
(2)

keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri
yang mengatur pembinaan dan pengawasan komisi penilai.
Pasal 12
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap instansi
lingkungan hidup provinsi dalam melakukan proses pemberian lisensi
komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata laksana
lisensi komisi penilai sesuai dengan kewenangannya.
BAB V
PEMBIAYAAN

(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 13
Biaya untuk pelaksanaan proses penerbitan lisensi komisi penilai
dibebankan pada anggaran instansi lingkungan hidup provinsi.
Biaya untuk proses pemenuhan persyaratan lisensi komisi penilai
dibebankan pada anggaran instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh gubernur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (2) dibebankan
pada anggaran instansi lingkungan hidup provinsi.
Biaya pelaksanaan verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2), biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (1)
dibebankan pada anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan
Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Juli 2008
MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,
ttd
RACHMAT WITOELAR.
Salian sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,
ttd
Nadjib Dahlan, SH.
NIP. 180 002 198
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Lampiran I
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor
: 06 Tahun 2008
Tanggal : 16 Juli 2008
BAGAN ALIR TATA LAKSANA LISENSI KOMISI PENILAI

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,
ttd
Salian sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

RACHMAT WITOELAR.

ttd
Nadjib Dahlan, SH.
NIP. 180 002 198
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Lampiran II
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor
: 06 Tahun 2008
Tanggal
: 16 Juli 2008
FORMULIR PERMOHONAN LISENSI
No.
1.

PERSYARATAN ADMINISTRASI
a. Ketua komisi penilai.
b. Kelembagaan instansi
lingkungan hidup
kabupaten/kota.

a.
b.

c.
2.

3.

4.

5.

6.

Sekretariat berkedudukan di
instansi lingkungan hidup
kabupaten/kota

a.

Tim teknis beranggotakan
setidaknya sumber daya manusia
bersertifikat:
a. AMDAL Penyusun (2 orang).
b. AMDAL Penilai (3 orang).
Ketersediaan tenaga ahli:
a. Biogeofisik-kimia.
b. Ekonomi, sosial & budaya.
c. Kesehatan.
d. Perencanaan pembangunan.
Ketersediaan organisasi
lingkungan atau lembaga swadaya
masyarakat

a.

Kerjasama dengan laboratorium
lingkungan.

b.

b.

LAMPIRAN*)
Surat keputusan pengangkatan sebagai
pejabat eselon II.
Peraturan daerah dan/atau surat
keputusan bupati/walikota mengenai
pembentukan instansi lingkungan hidup
kabupaten/kota.
Surat keputusan pembentukan komisi
penilai.
Foto ruangan dan peralatan untuk
penyelenggaraan rapat penilaian
dokumen AMDAL.
Beberapa standard operating procedure
(SOP) terkait pelaksanaan tugas dan
fungsi sekretariat komisi penilai.
Surat keputusan pembentukan tim
teknis.
Sertifikat pelatihan AMDAL penyusun
dan penilai.

Surat penyataan kesediaan menjadi tenaga
ahli dari masing-masing ahli bersangkutan.

a. Surat pernyataan dari organisasi
lingkungan atau lembaga swadaya
masyarakat yang bersedia untuk
dilibatkan dalam proses AMDAL.
b. Anggaran dasar/anggaran rumah tangga
organisasi lingkungan atau lembaga
swadaya masyarakat bersangkutan.
a. Surat pernyataan kerjasama antara
laboratorium lingkungan dengan
instansi di bidang lingkungan hidup
kabupaten/kota, atau
b. Bukti kepemilikan laboratorium
lingkungan.

Catatan:
*) Lampiran dapat disesuaikan dengan kebutuhan data untuk proses lisensi.

Salian sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,
ttd
RACHMAT WITOELAR.

ttd
Nadjib Dahlan, SH.
NIP. 180 002 198
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Lampiran III
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 06 Tahun 2008
Tanggal : 16 Juli 2008
KETENTUAN MENGENAI FORMAT LISENSI (CONTOH)

dengan warna dasar
MUDA.
NAMAHIJAU
INSTANSI
LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI........................
LISENSI
Nomor :..........

Logo
Provinsi

Diberikan kepada:
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota ..............

Bukti ini menyatakan bahwa komisi penilai dimaksud telah memenuhi persyaratan lisensi dan
dapat melakukan proses penilaian AMDAL di wilayah kerjanya. Bukti lisensi ini berlaku selama
2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ...... bulan ..... tahun ....... sampai dengan tanggal ......
bulan ..... tahun .......
Nama Kota, Tanggal,
Bulan, Tahun
Kepala (nama instansi
lingkungan hidup)
Provinsi ...............
Catatan:
Lisensi wajib diperbaharui setelah
masa berlaku lisensi habis

(..................................)
Halaman 1

Keterangan :
Latar belakang bukti lisensi berwarna dasar hijau muda
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Lisensi diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan lisensi yang diterima tanggal ........
Bulan...........Tahun .............yang berisi lampiran:
No.
1
2
3
4

5
6

PERSYARATAN
a. Ketua komisi penilai
b. Kelembagaan instansi di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota
Sekretariat berkedudukan di instansi di bidang lingkungan hidup Kabupaten/Kota
Tim teknis beranggotakan setidaknya sumber daya manusia bersertifikat:
a. AMDAL Penyusun (2 orang)
b. AMDAL Penilai (3 orang)
Ketersediaan tenaga ahli:
a. Biogeofisik-kimia
b. Ekonomi, sosial & budaya
c. Kesehatan
d. Perencanaan pembangunan
Ketersediaan organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat
Kerjasama dengan laboratorium lingkungan

Nama Kota, Tanggal,
Bulan, Tahun
Pemeriksa,
(....................................)

Halaman 2
Keterangan :
Latar belakang bukti lisensi berwarna dasar hijau muda

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,
ttd
RACHMAT WITOELAR.
Salian sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,
ttd
Nadjib Dahlan, SH.
NIP. 180 002 198
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