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BUPATI TOLITOLI 

Menimbang :     a.  bahwa dalam pelestarian Lingkunagn Hidup guna menunjang pembangaunan   

bekelanjutan bewawasan lingkungan, yakni sebagai upaya sadar dan terencana 

dalam mengelolah Sumber Daya Alam guna meningkatkan kesejahtraan dan 

mutu hidup , sehingga perlu melakukan pengelolahan Lingkungan Hidup 

terhadap setiap rencana Usaha dan/aatau kegiatan yang akan menimbulkan 

dampak terhadaap komponen lingkungan; 

   b.   bahwa permasalahan pengelolahan Lingkungan hidup di Daearah Kabupaten 

Tolitoli belum dilakukan secara optimal sehingga perlu melakukan Pengkajian, 

Pengawasan dan Pengendalian serta pemulihan kembali terhadap komponen 

lingkungan hidup yang rusak akibat pelaksanaan suatu usaha dan/atau kegiatan; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaagaiman di maksud pada huruf  a  dan  b, 

perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

Mengingat :   1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Nomor  1822); 

    2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya (Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

    3.  Undan-Undang  Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 



         4.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia (Lembararan 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

     5. Undang-Undang Nomor  41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3888); 

     6. Undang-Undang Nomor  10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383); 

     7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah kedua laki 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

     8. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3294); 

     9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tabahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 

DampakLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tntang Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 

tentang  Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara 

Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3910); 

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Pengendalain Kerusakan dan/atau 

Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan 

dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076); 



    13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan 

Beracun (Lembaran Nnegara Republik Imdonesia Tahun 2001 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4153); 

    14. Peraturan Pemeritah Inomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

    15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang 

Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung; 

    16. Keputusan Presien Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-

Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 

    17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan Nama Kabupaten 

Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Menjadi Kabupaten Tolitoli ( Lembaran daerah 

Kabupaten Tolitoli  Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 09 ). 

  18.   Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Kabupaten Tolitoli. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI 

Dan 

BUPATI TOLITOLI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN        

HIDUP 

BAB I 

K E T E N T U A N    U M U M 

Pasal  I 

Dalam Peraturan  Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur  Penyelaenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 



3. Kepala Daerah adalah Bupati  Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati. 

4. BLHD adalah singkatan dariBadan Lingkungan Hidup Daerah yang bertugas membantu Bupati 

dalam pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tolitoli. 

5. Lingkungan Hidup  adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. 

6. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, 

yang memaduhkan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan 

untuk menjamin kemampuan, kesejateraan dan  mutu hidup generasi masa kini dan generasi 

masa depan. 

7. Sumber Daya adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya 

alam, baik haaaaaayati maupun non hayati dan sumber daya buatan. 

8. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukanya mahluk hidup, zat energi dan 

atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegitan manusia sehingga kualitasnya turun 

sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai 

dengan pruntukannya. 

9. Usaha dan/atau kegiatan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh orang perorangan,kelompok 

orang dan/atau badan hukum. 

10. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak 

berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. 

11. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan 

oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 

12. Pengendalian kerusakan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk mencega dan/atau 

memperkecil kemungkinan terjadinya dampak suatu usaha dan atau kegiatan terhadap 

komponen lingkungan hidup yang meliputi analisis atau pengkajian dampak, pengawsan dan 

pengendalian serta pemulihan komponen lingkungan hidup yang rusak. 

13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya dapat 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 

uaha dan/aaatau kegiatan. 

14. Pelestarian daya dukung lingkungan hidiup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan  

lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain. 

15. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

16. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung 

perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain. 

17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, 

energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya. 



18. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi atau 

komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya 

dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lngkungan hidup. 

19. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh 

adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 

20. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau Badan Hukum. 

21. Instaaaaansi yang berwenag adalah lembaga tehnis Daerah yang berwenang menerbitkan izin. 

22. Pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 

yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 

pengawasan, dan pengendalian dampak lingkungan hidup. 

23. Ekosistem adalah tatanan  lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh yang menyeluruh 

dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan 

hidup. 

24. Instansi yang bertanggung jawab adalah Bappedalda Kabupaten Tolitoli. 

Pasal   2 

(1) Pengelolaan lingkungan hidup daerah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas 

berkelanjutan dan asas manfaat. 

(2) Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah : 

a. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka 

pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat  yang beriman 

dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa. 

b. Melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup agar tetap 

menjadi sumber  dan penunjang hidup bagi manusia dan mahluk hidup lainnya demi 

kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup mulai dari tahap perencanaan, penataan, 

pemanfaatan pengembangan, pemulihan, pengawasan, pemeliharaan dan monitoring 

kegiatan pembangunan; dan 

c. Menciptakan kesadaran dan komitmen yang tinggi dikalangan pemerintah, dunia usaha,  

d. industri, LSM dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. 

(3)  Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Adalah: 

a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; 

b. Terwujudnya manusia sebagai insan pengelola lingkungan hidup yang memiliki sikap dan 

tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; 

c. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terjaminnya kepentingan generasi masa 

kini dan generasi masa depan;dan 

d. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran dalam lingkungan dalam pengelolaan 

lingkungan hidup. 

 

 

 

 

 

 



BAB  II 

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

Pasal  3 

(1) Dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup, maka setip rencana usaha dan/atau 

kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib dilengkapi dengan dokumen 

pengelolaan lingkungan hidup. 

(2) Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : 

a. AMDAL ; dan 

b. UKL-UPL. 

BAB  III 

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKNGAN HIDUP 

Pasal  4 

(1) Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara terpadu dan konsusten melalui kebijakan : 

a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan 

yang dapt mengganggu ekosistem ; 

b. Pengelolaan pencemaran danperusakan lingkungan hidup akibat limbah yang dapat 

mengganggu ekosistem; 

c. Perlindungan ruang terbuka hijau dan sumber air pada ekosistem perairan untuk mencaga 

ketersediaan air di perkotaan; 

d. Pengelolaan sampah rumah tangga melalui upaya pengurangan guna ulang dan daur ulang; 

e. Mengupayakan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilaayah Kabupaten Tolitoli; 

f. Mengembangkan kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup. 

(2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. Penetapan alokasi dana yang memadai; 

b. meningkatkan kualitas dan kompontensi sumber daya manusia khususnya aparatur 

pemerintah; 

c. penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; 

d. menyediakan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup yang lebih memadai; 

e. mengembangkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; 

f. memperluas dan memperkuat partisipasi masyarakat; 

g. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan 

saling menguntungkan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut dalam penetapan rencana, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

 

 



Pasal  5 

(1) Dalam rangka mempertahankankelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup di 

daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup yang berada dalam wilayah Kabupaten Tolitoli. 

(2) Kewenangan mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan: 

a. Mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;dan 

b. Mengatur perbuatan hukum terhadaap sumber daaya alam dan sumber daya buatan 

termaksud sumber daya genetik. 

(3) Pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara terpadu oleh semua lembaga teknis daerah sessuai 

dengan bidang tugas masing-masing dan masyarakat dengan tetap memperhatikan keterpaduan 

perenanaan dan pelaksaan kebijakan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut dalam penetapan kewengan pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup yang berada dalam wilayah Kabupaten Tolitoli ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

 

BAB  IV 

PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

Bagian Pertama  

Pengendalian Pencemaran Air 

Pasal  6 

(1) Dalam rangka mempertahankan kelestarian fungsi sumber daya air di wilyah Kabupaten Tolitoli,  

Pemerintah daerah berwenang mengatur  pengendalian pencemaran air. 

(2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Penetapn daya tampung bebean pencemaran ; 

b. Investarisasi terhadap sumber pencemaran ; 

c. Penetapan persyaratan pembuangan air limbah ke air atu sumber air ; 

d. Pemantauan dan pengwasan terhadap kualitas airpada sumber air; dan 

e. Pemantauan dan pengawasan terhadap faktor lain yang menyebabkan perubahan pada 

mutu air. 

 



Pasal  7 

Setiap orang wajib  : 

a. Melestarikan kualitas air pada sumber air; dan 

b. Mengendalikan pencemaran air pada sumber air. 

Pasal  8 

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar 

dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 

Pasal  9 

(1) Setiap usaha aatau kegiatan yang memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah 

wajib mendapat izin tertulis dari Bupati. 

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Dokumen 

pengelolaan lingkungan hidup. 

Pasal  10 

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke dalam air atau 

sumber air wajib. 

a. Mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air; 

b. Memiliki izin pembuangan air limbah; dan 

c. Menaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin. 

Pasal  11 

Setiap orang dilarang membuang lmbah cair, padat dan/atau gas kedalam air dan atau sumber air 

melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan . 

Pasal  12 

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya  

pencemaran air wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan. 

Bagian Kedua 

Pengendalian Pencemaran Udara 

Pasal  13 

Setiap uaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib; 

a. Menaati baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi; 

b. Melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran uara yang diakibatkan oleh usaha 

dan/atau kegiatan yang dilakukannya; dan 

c. Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat. 



Pasal  14 

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyaebabkan terjadinya 

pencemaran udara wajib melakukan upaya penangulangan dan pemulihan. 

Bagian Ketiga 

Pengendalian Pencmaran Air Laut 

Pasal  15 

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran air laut. 

Pasal  16 

(1) Setiap usaha  dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran air laut, wajib 

melakukan pencegahan terjadinya pencemaran air laut. 

(2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang limbahnya ke laut, wajib 

memenuhi persyaratan mengenai baku mutu air laut, baku mutu limbah cair dan ketentuan 

lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal  17 

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air laut 

wajib melakukan pemulihan mutu air laut. 

BAB  V 

PENGENALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 

Bagian Pertama 

Pengendalian Kerusakan Tanah 

Pasal  18 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan tanah wajib 

melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah. 

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengakbatkan kerusakan tanah wajib melakukan 

penanggulangan kerusakan tanah. 

(3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah wajib melakukan 

pemulihan kerusakan tanah. 

Bagian Kedua 

Pengendalian Kerusakan Mangrove 

Pasal  19 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan mengakibatkan kerussakan ekosistem mangrove 

wajib melakukan upaya pencegahan. 



(2) Setiap orang : 

a. Dilarang mengalih fungsikan kawasan hutan mangrove tanpa izin dan dokumen pengelolaan 

lingkungan hidup; 

b. Dilarang menebang , menghilangkan atau memusnakan mangrove untuk kepentingan 

industri, pemukiman dan/atau kegiatan lain tanpa izin dan pengelolaan lngkungan hidup; 

c. Dilarang melakukan aktivitas penimbungan atau reklamasi di kawasan hutan mangrove 

tanpa dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan izin; 

d. Dilarang melakukan pembangunan fisik atau aktifitas / budidaya pertanian, perikanan, 

pemukiman dan/atau kegiatan lain dikawasan hutan mangrove tanpa dokumen pengelolaan 

lingkungan dan izin. 

(3) Setiapsetiap usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove 

wajib melakukan penangulangan dan pemulihan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem 

mangrove sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan instansi teknis. 

BAB  VI 

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Pasal  20 

(1) Untuk menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah dalam hal ini 

adalah Bupati, berwenang : 

a. Menetapkankebijakan pengelolaan lingkungan hidup; 

b. Menerbitkan perizinan lingkungan dan/atau yang terkait dengan lingkungan hidup; 

c. Membentuk komisi Penilai AMDAL Kabupaten ; 

d. Menerbitkan rekomendasi AMDAL esuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 

e. Membentukmembentuk panitia pemeriksa –UPL; 

f. Membentuk tim penanganan kasus lingkungan hidup; 

g. Melakukan pengawasan penataan ; 

h. Memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pencegahan, 

penanggulangan pemulihan lingkungan hidup; 

i. Melakukan upaya-upaya pengendalian lingkungan hidup berdasarkan arahan, pedoman, 

superpisi dan pengawasan dri pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi; 

j. Melakukan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

 



(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada 

Bapedalda. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendelegasian kewengan sebaagimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal  21 

(1) Pemerintah Daerah  dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup berkewajiban : 

a. Melakukan inventarisasi dan evaluasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup; 

b. Melakukan penilaian dokumen AMDAL sesuai kewenangannya; 

c. Melakukan pemeriksaan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL); 

d. Menyusun strategi pengelolaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 

e. Menyusun Status lingkungan Hidup Daerah (SLHD); 

f. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan pengelolaan pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup; 

g. Melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan pencemaran 

dan perusakan lingkungan hidup; 

h. Mengembangkan terminal data tentang lingkungan hidup ; 

i. Menyediakan informasi tentang lingkungan hidup dan menyebar luaskan nya kepada 

masyarakat; 

j. Memfasilitasi penyelesaian sengketa mengenai lingkungan hidup; 

k. Menyelenggarakan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Hidup 

Daerah; 

l. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama secara lintas sektoral dan lintas wilayah 

Kabupaten; 

m. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang lingkungan 

hidup; 

n. Kewajiban lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

 

 



BAB  VII 

HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 

Bagian Pertama 

Hak Masyarakat 

Pasal  22 

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

(2) Setiap orang yang berhak untuk berperan serta dalam pengendalian lngkungan hidup 

berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.  

(3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu : 

a. Hak untuk mengetahui setiap informasi; 

b. Hak untuk melakukan peneitian dan pengkajian; 

c. Hak untuk meyatakan pendapat; 

d. Hak untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup; 

e. Hak akses pada keadila; dan 

f. Hak perwakilan dalam Komisi Penilai AMDAL. 

(4) Peran serta dapat di;lakukan melalui dukungan yang bersifat finansial dan/atau dukungan 

keahlian dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. 

Bagian Kedua 

Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat 

Pasal  23 

(1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mencegah, 

menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan melalui : 

a. Pemberian informasi yang benar dan akurat tentang pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup; 

b. Melakukan pemantauan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 

c. Memberikan laporan kepada pihak yang berwenangapabila terjadi dugaan pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan 

d. Kewajiban lain yang dapat mendukung upaya pencegahan, penanggulangan dan atau 

pemulihan lingkungan hidup. 

 

 



Pasal  24 

Tata cara partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, 

tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembngan, potensi dan masalah 

pencemaran serta perusakan lingkungan hidup. 

Pasal  25 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan mengakhiri usaha danatau kegiatan wajib 

terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup. 

Pasal  26 

(1) Penanggug jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan memindah tangankan dan/atau 

mengubah sifat dan bentuk usaha dan/atau kegiatannya wajib terlebih dahulu melakukan 

pemulihan lingkungan hidup. 

BAB  VIII 

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

Pasal  27 

Pemerintah Daerah wajib membentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal  28 

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bapedalda bertugas : 

a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab 

para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup; 

b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan 

tanggung jawab masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup; 

c. Mengembangkan dan menerapkan kebikan daerah dalam pengendalian lingkungan hidup yang 

menjamin terpeliharanya pelestarian fungsi lingkungan hidup; 

d. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, 

dunia usaha dengan pemerintah derah dalam uapya pelestarian daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup; 

e. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebar luaskan kepada masyarakat; 

f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup; 

g. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan; 

h. Menilai dan menerapkan kelayakan lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan 

pembngunan; 



i. Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan sumber  daya manusia, sarana dan 

prasarana, pendidikan dan platihan, bimbingan teknis serta pembinaan kepada instansi terkait, 

dunia usaha, para pemangku kepentingan dan masyarakat; 

j. Menyelesaikan sengketa lingkungan hidup daerah; 

k. Melaksanakan konservasi sumber daya alam terbaharui dan tidak terbaharui; 

l. Memberikan penghargaan terhadap orang yang berprestasi mengelola lingkungan hidup sesuai 

dengan kedudukan dan fungsinya; dan 

m. Membina usaha kecil dalam pengelolaan lingkungan. 

BAB  IX 

KEMITRAAN LINKUNGAN HIDUP 

Pasal  29 

(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui 

kemitraan dengan berbagi pihak untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat. 

(2) Pemerintah daerah dapat memfaasilitasi kemitraan dalam pengendalian lingkungan hidup 

antara dunia usaha dan masyarakat. 

BAB  X 

P E R I Z I N A N 

Bagain Pertama 

Jenis Perizinan 

Pasal  30 

(1)  Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampakpada lingkungan hidup wajib 

memperoleh izin dari instansi yang bewenang. 

(2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan : 

a. Hasil kajian dampak lingkungan hidup; 

b. Rencana tata ruang; 

c. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; 

d. Ketentuan hukum dan perundang-undangan. 

(3) Jenis Prizinan meliputi : 

a. Izin Mendirikan Bangunan ; 

b. Izin Usaha ; 

c. Izin Pemanfaatan Lahan ; 

d. Izin Pertambangan / Kuasa Pertambangan skala Kabupaten; 



e. Izin Pengusaha Hutan ; 

f. Izin Pengambilan Air Permukaan; 

g. Izin Pengambilan air bawah tanah; 

h. Izin Lokasi Pengelolaan Limbah B3; 

i. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten kecuali minyak pelumas/ Oli bekas; 

j. Izin penyimpanan limbah B3 Skala Kabupaten kecuali minyak pelumas / Oli bekas; 

k. Izin pembuangan air Limbah ke air atau Sumber air; 

l. Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; 

m. Perizinan lain yang menurut peraturan Perundang –undangan dan/atau pertimbangan 

ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipilogi setempat wajib 

memiliki izin. 

(4) Izin usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 

Bagian Kedua 

Persyaratan Perizinan 

 

Pasal  31 

(1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memiliki Dokumen pengelolaan lingkungan 

hidup yaitu: 

a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang diduga menimbulkan dampak besar dan penting, 

wajib membuat dokumen AMDAL; 

b. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori Pasal 31 ayat 1 huruf 

a wajib membuat Dokumen Upaya Penelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). 

(2) Untuk memenuhi persyaratan penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan dari instansi 

yang berwenang, setiap dokumen pengelolaan lingkungan hidupsebagaiman dimaksud Pasal 31 

ayat 1 huruf a dan b wajib dilengkapi : 

a. Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup atas hasil penilaian Dokumen AMDAL; atau 

b. Rekomendasi atas hasil pemeriksaan Dokumen UKL-UPL. 

(3) Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup dan surat rekomendasi atas hasil pemeriksaan 

Dokumen UKL-UPL adalah persyaratan mutlak untuk diterbitkannya izin usaha dan/atau 

kegiatan; 



(4) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa surat 

keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi atas hasil pemeriksaan Dokumen 

UKL-UPL ; 

(5) Izin yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi 

hukum; dan 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur penerbitan surat keputusan 

kelayakan lingkungan dan rekomendasi-rekomendasi atas hasil pemeriksaan UKL-UPL 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 

Pencabutan izin 

 

Pasal  32 

Izin dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah ini. 

BAB  XI 

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN 

Bagiam Pertama 

Pemantauan 

 

Pasal  33 

(1) Pemantauan dapat dilakukan oleh : 

a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berangkutan; 

b. Instansi Bapedalda. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk : 

a. Mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 

b. Mengetahui efektifitas pelaksanaan RKL dan RPL; dan 

c. Mengetahui kualitas lingkungan. 

(3) Pelaporan Hasil pelaksanaan pemantauan wajib disusun dalam bentuk laporan. 

 

 

 

 

 

 



Bagian Kedua 

Pengwasan 

 

Pasal  34 

(1) Bupati melakukan pengawsan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas 

ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan 

hidup yang menjadi kewenangannya. 

(2) Dalam melakukan pengwasan, Bupati dapat menetapkan pejabat di instansi Bapedalda untuk 

melakukan pengawasan. 

(3) Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Kabupaten berwenang : 

a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual 

dan pengukuran; 

b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang 

bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat; 

c. Membuat salinan dari dokumen perizinan dokumen dan/atau membuat catatan yang 

diperlikan, yang meliputi dokumen perizinan dokumen AMDAL, UKL-UPL, data hasil 

swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dukumen lainnya yang 

berkaitan dengan kepentingan pengawasan; 

d. Memasuki tempat tertentu; 

e. Mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan 

penolong; 

f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilities dan instalasi pengolah 

limbah; 

g. Memeriksa instalasi dan/atau alat tranportasi ; 

h. Memintah keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan; 

dan 

i. Wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Pengwasan dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas 

Bapedalda. 

(5) Penanggung jawab wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengawas dalam 

melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3); 

(6) Dalam melakukan pengawasan, Bapedalda wajib berkoordinasi dengan pejabat pengawas 

lainnya. 

(7) Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah untuk 

melakukan pengawasan. 

(8) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana 

lingkungan,maka dilakukan penyidikan oleh PPNS sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan 

(9) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

 

 



BAB  XII 

LARANGAN 

 

Pasal  35 

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta menjaga kelestarian 

ekosistem, maka setiap orang dilarang: 

a. Melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan melampaui baku mutu air limbah yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ; 

b. Melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber-sumber air, dan tempat-tempat 

lain yang tidak diperuntukan sebagai tempat pembuangan sampah; 

c. Melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan pengelolahan dan pengangkutan limbah 

bahan berbahaya dan beracun tanpa rekomendasi dan/atau seizin dari pejabat berwenang; 

d. Membuang limbah gas atau emisi kelingkungan melampaui baku mutu yang ditetapkan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 

e. Melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan 

racun, aliran tenaga listrik, dan bahan peledak; 

f. Melakukan pemanfaatan untuk tujuan pengkajian, penelitian, pengembangan, penangkaran, 

perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatandan pemeliharaan 

untuk kesenangan dari jenis tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termaksud dilindungi 

tanpa izin; 

g. Mendirikan bangunan atau melakukan usaha dan/atau kegiatan ditempat yang ditetapkan sebagai 

jalur hijau kota, resapan air, kwasan mangrove dan daerah sempadan sungai dan daerah tepian 

pantai; 

h. Melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinnya tanaman 

pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai jalur hijau kota, taman kota, resapan air dandaerah 

sempadan sungai dan sempadan pantai; atau 

i. Melakukan aktifitas corat-coret atau vandalisme dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat air 

atau zat warna dan sejenisnya pada tempat mudah dilihat umum yang berpotensi merusak estetika 

lingkungan atau mengganggu keindahan kota. 

BAB  XIII 

SANKSI ADMINISTRASI 

 

Pasal  36 

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Penghentian sementara kegiatan; 

c. Penghentian sementara pelayanan umum; 

d. Penutupan lokasi; 

e. Pencabutan  izin; 

f. Pembatalan izin; 

g. Pembongkaran bangunan; 



h. Pemulihan fungsi ruang; dan 

i. Denda administratif. 

BAB  XIV 

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP 

 

Bagian Pertama 

Sengketa Keperdataan 

 

Pasal  37 

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat keperdataan dimaksudkan untuk pemerian ganti 

rugi atau tindakantertentu, dapat ditempuh melalui pengadilan. 

 

Bagian Kedua 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Hidup Di Pengadilan 

 

Pasal  38 

(1) Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau pemulihan kepada pelaku 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagai akibat perbuatan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan. 

(2) Bapedalda dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat dengan mengajukan ganti rugi 

dan/atau pemulihan lingkungan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup. 

Bagian Ketiga 

Penyalesaian Sengketa Lingkungan 

Hidup Di Luar Pengadilan 

 

Pasal  39 

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidupdapat dilakukan melalui negosiasi, mediase dan arbitrase 

baik dilakukanoleh para pihak,  jasa pihak ketiga atau lembaga penyedia jasa/lembaga swadaya 

masyarakat dan/atau Organisasi Lingkungan. 

(2) Pemerintah daerah mengusahakan dan memfasilitasi Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di 

luar pengadilan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa dan pembentukan lembaga 

penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan akan diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

 

 

 

 

 

 



BAB  XV 

PENYIDIKAN 

 

Pasal  40 

(1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara republik Indonesia, juga PPNS tertentu di Lingkungan 

Instansi Perintah yang lingkup tugas dan Tanggung jawabnya di bidang pengendalian lingkungan 

hidup, diberi wewenag khusus sebagai penyidik sebagaiamana dimaksud dalam Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana yang berlaku; 

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang: 

a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak 

pidana dibidang lingkungan hidup; 

b. Melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungandengan 

pristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup; 

d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana dibidang lingkungan hidup; 

e. Melakukan pemeriksaan di  tempat  tertentu yang di dugaterdapat bahan bukti, pembukuan, 

catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil 

pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang lingkungan 

hidup; 

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang 

lingkungan hidup; 

g. Apabila terdapat cukup bukti dapat meminta bantuan Polri untuk melakukan penangkapan dan 

penahanan guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan/atau peradilan. 

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada jaksa 

penuntut umum. 

(4) PPNS ebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut 

Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. 

BAB  XVI 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal  41 

(1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11, Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 35, dipidana dengan pidana dengan 

kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan/atau denda paling banyak 50.000.000,- (Lima Puluh Juta 

Rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

 

 

 

 

 



BAB  XVII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal  42 

(1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan 

pengelolaan lingkungan hidup tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 

Daerah ini. 

(2) Paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan yang telah berjalan wajib menyerahkan salinan Dokumen pengelolaan 

lingkungan hidup kepada Instansi yang bertanggung jawab. 

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan 

diatu lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB  XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  43 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, 

dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli. 

 

Ditetapn di Tolitoli 

Pada tanggal 17 Nopember 2008 

BUPATI TOLITOLI 

 

TTD 

 

MOH. MA’RUF BANTILAN 

 

Diundang di Tolitoli 

pada tanggal 22 NOVEMBER 2008 

SEKRETARIS DAERAH 

 

TTD 

 

Drs. AMIRUDDIN Hi.NUA, MM 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

      NIP. 570009107 

 

LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  TOLITOLI  NOMOR  18 

  



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DARAH KABUPATEN TOLITOLI 

NOMOR 18 TAHUN 2008 

 

TENTANG 

 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

I. PENJELASAN UMUM 

Pembangunan di wilayah Kabupaten Tolitoli secara intensif memanfaatkan sumber daya alam 

guna meningkatkan kesejahtraan  dan mutu hidup rakyat. Permintaan akan sumber daya alam 

semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan . Diisi lain 

eksploitas yang dilakukan secara terus-menerusberdampak pada menipisnya ketersediaan sumber 

daya alam dan terganggunya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kegiatan 

pembangunan mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga dapat 

merusak keberlanjutan fungsi lingkungan hidup yang akan menjadi beban kolektif dan pada 

akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menaggung biaya pemulihannya. 

 

Keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pemangku 

kepentingan. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup dapat menjamin mutu hidup 

generasi kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu, lingkungan hidup di wilayah Kabupaten 

Tolitoli harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi dan 

seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. 

 

Pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan 

peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. Aturan hukum yang sifatnyapreventif 

berupa izin melakukan usaha dan/atau kegiatan patut didasarkan pada kajian dampak lingkungan 

hidup, sehingga dampak negatif suatu usaha dan/atau kegiatan dapat dipediksi dan direduksi 

sedini mungkin. Persyaratan tersebut menyiratkan urgensitas atau pentingnya koordinasi yang 

kuat antar instansi, khususnya antara instansi yang bertanggung jawab dalam mengelolaan 

lingkungan hidup dan instansi yang berwenang menerbitkan izin sehingga dapat bersinergi guna 

mengoptimalkan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini 

dengan maksud untuk menyamakan pengertian atas istilah-istilah tersebut/sehingga dapat 

dihindarkan kesalah pahaman dalam menafsirkannya. 

 

 

 



Pasal 2 

 

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan dan asas manfaat adalah 

tanggung jawab Pemerintah Pemerintah Daerah menjamin bahwa pemanfaatan Sumber 

Daya Alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahtraan dan mutu 

hidup baik generasi kini maupun generasi masa depan . Asas keberlanjutan mengandung 

makna, setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi 

mendaatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban 

dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. 

Pasal 3 

 

Ayat  (1) 

Cukup jelas 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan terpadu dan konsisten adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup 

dilaksanakan secra bersama sesuai dengan rencana, tindak untuk menapai tujuan dengan 

ketaatan terhadap azaz, norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta Perturan 

Perundang-undanganyang berlaku. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 



Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Yang dimaksud dengan udara ambien adalah udara bebas di permukaan bui pada lapisan 

atmosfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan 

mempengaruhi kesehatan manusia, mahluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. 

 

Yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi 

dan /atau komponen yang ada atau seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang 

ditenggang keberadaanya dalam udara ambient. 

 

Yang dimaksud dengan emisi adalah zat energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan 

dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkanya ke dalam udara ambien yang 

mepunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemaran. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas 



Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas  

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 23 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat(2) 

Cukup jelas 

Pasal 24 

Cukup jelas 

 



Pasal 25 

Cukup jelas 

Pasal 26 

Cukup jelas 

Pasal27 

Cukup jelas 

Pasal 28 

Cukup jelas 

Pasal 29 

Cukup jelas 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Ayat (1) 

 

AMDAL  dan UKL-UPL  merupakan bagian dari proses prizinan. Untuk melakukan suatu 

usaha dan/atau kegiatan terdapat suatu izin yang bersifat dominan, tanpa izin tersebut 

seseorang tidak dapat melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud. Misalnya izin 

usaha industri dibidang prindustrian, izin kuasa pertambangan dibidang pertambangan dan 

sebagainya. Sedangkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. (atas hasil penilaian 

Dokumen AMDAL) atau Surat rekomendasi (atas hasil pemeriksaan Dokumen (UKL-UPL) 

adalah persyaratan yang diwajibkan untuk dapat menerbitkan izin yang dominan tersebut. 

Dengan demikian, izin yang sifatnya “ seperti Izin Gangguan  tidak memerlikan dokumen 

pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Ayat (2) 

 

Cukup jelas 

 

Pencantuman persyaratan dokumen pengelolaan lingkungan hidup terhadap jenis perizinan 

dalam ayat ini tidak bersifat mutlak. Misalnya Izin Mendirikan Bangunan untuk satu atau 

beberapa unit rumah tidak memerlukan dokumen pengelolaan lingkungan, tapi jika sudah 

dalam bentuk pertokoan seperti Mall / Super Market atau perumahan, maka kegiatan 

tersebut dapat dikategorikan wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan. 

 

 

 

 

 

 



Ayat (4) 

Cukup jelas 

 

Pasal 31 

Ayat (1) 

Huruf  a 

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) merupakan bagian dari studi 

kelayakan suatu rencana usaha dan/atau  kegiatan yang menimbulkan dampak besar 

dan penting terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, analisis mengenai dampak 

lingkungan hidup sudah harus disusun dan mendapat keputusan dari instansi yang 

bertanggung jawab sebelum usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. 

Huruf b 

Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, maka diwajibkan 

menyusun Dokumen UKL-UPL, Berbeda dengan wajib AMDAK, dokumen ini diperlakukan  

untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan penting. 

Kriteria wajib UKL-UPL antara lain, skala / besaran suatu jenis rencana usaha dan/atau 

kegiatan tidak termaksud dalam wajib AMDAL, berdasarkan pertimbangan mengenai 

daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat 

diperkirakan akan berdampak pada lingkungan hidup. 

Ayat (2)  

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Izin usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah izin usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup 

(Dokumen AMDAL atau UKL-UPL). 

Ayat (5) 

Penyebutan “ tidak melalui prosedur yang benar” dalam ayat ini dimaksudkan bahwa 

izin yang diterbitkan (untuk usaha dan/atau kegiatan yang terkategori wajib AMDAL atau 

UKL-UPL) tidak memiliki atau memperhatikan surat keputusan kelayakan lingkungan 

hidup atau rekomendasi atas hasil pemeriksaan UKL-UPL. 

 



Ayat (6) 

Cukup jelas 

Pasal 32 

Izin hanya dapt dicabut oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin. Penyebutan “ 

izin dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan Perda ini” hanya berlaku jiga 

instansi yang bertanggung jawab (dalam pengelolaan lingkungan hidup) berkedudukan 

juga sebagai instansi yang memberikan izin. 

Pasal 33 

Ayat (1) 

Pemantauan dilakukan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan. 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan pemantauan dengan atau 

tanpa melibatkan pihak lain (swapantau). 

Pemantauan yang dilaksanakan dengan instansi terkait dibawah koordinasi instansi yang 

bertanggung jawab. 

Tata kerja pemantauan mengacu pada pedoman pemantauan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Materi atau isi laporan mengacu pada pedoman pemantauan. 

Pasal 34 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 



Pengawasan dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkesinambungan. Tata 

kerja pengawaan mengacu pada pedoman pengawasan. 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Ayat (6) 

Cukup jelas 

Ayat (7) 

Materi atau isi laporan mengacu pada pedoman pengawasan. 

Ayat (8) 

Cukup jelas 

Ayat (9) 

Cukup jelas 

Pasal 35 

Cukup jelas 

Pasal 36 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf  c 

Penghentian sementara untuk pelayanan umum dapat berupa pemutusan sambungan 

listrik, saluran air bersih dan lain-lain yang menunjang suatu usaha dan/atau kegiatan. 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 



Huruf f 

Cukup jelas 

Huruf g 

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau 

oleh instansi yang berwenang. 

Huruf h 

Cukup jelas 

Huruf i 

Cukup jelas 

Pasal 37 

Upaya  penyeleaian diawali dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat. 

Pasal 38 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 39 

Ayat (1) 

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan mencakup penyelelesaiansecara musyawarah 

mufakat dan alternaif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi dan negosiasi. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 40 

Ayat (1) 



Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 41 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 42 

Ayat (1) 

Cukup jelas  

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 43 

Cukup jelas 
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