
LEMBARA·N DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOl\tl0R 16 TAHUN 2006

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI BAGI JENIS USAHA DAN / Al~~U
KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI KAJIAN LINGKUNGAN

Menimbang a. bahwa dalanl rangka pelaksanaan penlbangunan Kota
Lubuklinggau yang berwawasan lingkungan sebagai
upaya dasar dan berencana dalalll ll1cngelola sumber daya
secara bijaksana untuk pell1bangunan yang
berkesinambungan guna nleningkatkan nlutu hidup, ll1aka
perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan / atau
kegiatan;



2. Undang - Undang Nonlor 23 Tahun 1997 ten tang
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tabun 1997 NomoI' 68, Tambahan

Lelnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );

3. Undang - Undang NomoI' 7 Tahun 2001 ten tang

Penlbentukan Kota Lubuklinggau ( Lenlbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 NomoI' 87 , Tambahan

Lenlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114 );

4. Undang - Undang NomoI' 10 Tahun 2004 tentang
....../

Penlbentukan Pemturan Perundang -undangan ( Lenlbaral1

Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 NomoI' 53,

Tanlbahan Lenlbaran Negara Republik Indonesia Nonlor

4389 );

5. Undang - Undang Nonlor 32 Tahun 2004 tentang

Pelnerintahan Daerab ( Lenlbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nonlor 125, Talnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nonlor4437) sebagaimana

telah diubah dengan Undang - Undang Nonlor 8 Tahun _/'

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Unclang - Undang NOlllor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

atas Un dang - Undang Nonlor 32 Tahun 2004 tentang

Penlerintahan Daerah nlenjadi Undang - Undang

( Lenlbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005

Nonlor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia NOlllor 4548 );



Dengan Persetujuan Bersama

Menetapkan PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI BAG! lENIS
USAHA DAN KEGlATAN YANG WAllB DILENGKAPI
KAlIAN LINGKUNGAN.

Dalanl Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

4. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup dapat disingkat
KPLH adalah Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup
Kota Lubuklinggau.



11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional adalah
hasil studi mengenai dampak penting usaha dan / atau
kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap
lingkungan hidup dalam satukesatuan hamparan ekosistem
zona rencana pengen1bangan wilayah sesuai dengan
rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan
kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung
jawab.

12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis
mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil
pelingkupan. J

13. Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal-hal
penting yang berkaitan dengan dampak penting.

14. Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat
ANDAL adalah telaahan secara cem1at dan mendalam
tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha
dan / atau kegiatan.

15. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang se1anjutnya J
disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar
dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan
akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.

16. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang se1anjutnya
disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen
lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting
akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan.



23. Instansi yang ll1enlbidangi usaha dan atau kegiatan adalah
instansi yang membina secara teknis L1sahadan / atau
kegiatan dinlaksud.

24. KOll1isiPenilai adalah komisi penilai daerah yang beltugas
nlenilaiAMDAL.

25. Instansi Teknis yang ditugasi nlcngendalikan danlpak
Iingkungan hidup adalah instansi yang bertanggungjawab
di bidang pengendalian dampak Iingkungan hidup.

--26. Retribusi Pelayanan Kaj Ian Lingkungan H idup yang
selanjutnya discbllt retribusi adalah biaya yang dipungut
atas pclayanan k8jian lingkungan hidup tcrhadap usaha dan
/ atau kegiatan yang diselenggarakan olch penlrakarsa.

27. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan
tertentu Penlerintah Daerah dalanl rangka penlberian izin
kepada Orang at au Badan yang dinlaksudkan untuk
penlbinaan, pengaturan, pengendahan dan pengawasan atas
kcgiatan penlanfaatan ruang, penggunaan sU111berdaya

'I alanl, barang, prasarana, sarana atau fasilitas teltentu guna J
nlelindungi kepentingan U111Ul11dan nlenjaga kelestarian
lingkwlgan.

28. Wajib Retribusi adalah orang yang menunlt peraturan
penmdang-undangan retribusi di\vajibkan untuk nlelakukan
pembayaran retribusi.

29. Masa Retribusi adalah sllatu jangka waktu terientu yang
nlerupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
nlemanfaatkan tenlpat khusus retribusi.
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36. Penleriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
nlengUlnpulkan, dan nlengelola data dan / atau keterangan
lainnya dalanl rangka pengawasan kepatllhan penlenllhan
kewajiban retribusi daerah berdasarkan pcratllran
perundang-llndangan retribusi daerah.

37. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjlltnya disebllt Penyidik
untuk nlencari serta nlengUlnpulkan bukti, dengan bukti itu
menlbuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah
yang terjadi secta ll1enenlukan tersangka. --J

Maksud dilakukannya penetapan usaha dan / atau kegiatan
wajib dilengkapi AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, adalah agar
pengelola usaha dan / atau kegiatan menlpunyai pedonlan

Jpengawasan dan pengendalian danlpak negatif dan
pengenlbangan dampak positifterhadap lingkungan hidup.

Tujuan ditetapkannya usaha dan atau kegiatan wajib dilengkapi
AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL sebagainlana dinlaksud pasal
2 adalah sebagai langkah pengawasan dan pengendalian dan
pengembangan dampak positif agar dapat dipersiapkan sedini
n1W1gkin.



ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP(AMDAL)

(1) AMDAL nlerupakan bagian kegiatan studi kelayakan
rencana usaha dan / atau kegiatan.

(2) Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digwlakan
sebagai bagian perencanaan pembangunan wilayah. -)

(3) Penyusunan analisis nlengenai dampak lingkungan hidup
dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha
dan / atau kegiatan tungga1, terpadu, atau kegiatan da1anl
kawasan.

(1) Usaha dan / atau kegiatan yang dimungkinkan dapat
menimbu1kan dampak besar dan penting terhadap
1ingkungan hidup meliputi :

a. pengubahan bentuk 1ahan bentang alami;

b. eksp10itasi sumber daya a1am baik yang terbaharui
maupun yang tak terbaharui;

c. proses dan kegiatan yang secara potensia1 dapat
menimbu1kan pemborosan, pencemaran, kerusakan,
dan kemerosotan sumber daya alam dalam
pemanfaatannya;



( 1) Kriteria nlengenai dampak besar dan penting suatu usaha
dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain:

a. jun1lah manusia yang akan terkena dampak;
b. luas wilayah perluasan dampak;
c. itensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya konlponen lingkungan lainnya yang terkena

dan1pak;
e. sifat kumulatif dampak; atau
[ berbalik ( reversible ) atau tidak berbaliknya

(ireversibel) dampak.

(2) Pedoman n1engenai penentuan dampak besar dan penting
sebagailnana dimaksud ayat (I) ditetapkan oleh Walikota
melalui Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup.

(3) Apabila skala atau be saran suatujenis rencana usaha dan
/ atau kegiatan yang tidak tercantum pada Lampiran I
Peraturan Daerah ini, akan tetapi atas dasar pertimbangan
ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampW1glingkungan
serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak
penting terhadap lingkungan hidup, maka bagi jenis usaha
dan / atau kegiatan tersebut dapat ditetapkan oleh Walikota
sebagai jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan AMDAL.

(1) AMDAL sebagaimana dimaksud pasal6 ayat (2) tidak
perlu dibuat lagi rencana usaha dan atau kegiatan untuk
menanggulangi suatu keadaan darurat.



(4) UKL dan UPL sebagaiman dimaksud ayat (1) dibuat oleh
pemrakarsa dan ditetapkan serta disahkan oleh Kepala
KPLH.

(5) UKL dan UPL yang telah disahkan dapat ditinjau secara
berkala sekurang-kurangnya 5 ( lima) tahun.

SURATPERNYATAAN PENGELOLAAN LrnGKUNGAN
(SPPL)

(1) Setiap jenis usaha dan / atau kegiatan sebagaimana
dimaksud ayat 3 pasal4 waj ib membuat SPPL.

(2) FormulirisianclanmekanismepengajuanSPPLsebagaimana
dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
nn.

(1) SPPL sebagaiman dimaksud pasal 12 dibuat oleh
pemrakarsa dan disahkan oleh Kepala KPLH.

(2) SPPL yang telah mendapatkan pengesahan berlaku selama
3 ( tiga ) taboo dan hams diperbaharui.



(2) Keputusan atas penilaian Kerangka Acuan sebagainlana
dinlaksud ayat (I) wajib diberikan oleh instansi yang
bertanggung jawab dalam jangka waktu selanlbat-
Ianlbatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterinlanya Kerangka ACllan sebagaimana
dinlaksud pasal 15 ayat (2).

Bagian Kcdua

Penlrakarsa menyusun ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan
pedonlan Kerangka ACllan yang telah mendapatkan
keputllsan kelayakan lingkungan dari Walikota.

(1) ANDAL, RKL dan RPL diajukan oleh pemrakarsa mclalui
Konlisi Penilai.

(2) K0l11isi Penilai sebagainlana dimaksud ayat (I) wajib
nlenlberikan tanda bukti penerimaan kepada penlrakarsa
dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanyaANDAL,
RKL, dan RPL sebagainlana dinlaksud ayat ( 1).

)
-./

(3) Dalanl keputusan kelayakan lingkungan hidllP sebagaimana
dinlaksud ayat (2) wajib nlencantlll11kan :

a. dasarpertimbangan dikeluarkamlya keputusan itu; dan

. b. pertinlbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan
yang diajukan oleh warga masyarakat.



(2) Basil kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai
berikut:

a. dan1pak besar dan penting negatif yang akan

ditilnbulkan oleh usaha dan / atau kegiatan yang
bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi

yang tersedia; dan / atau

b. biaya penanggulangan dan1pak besar dan penting

negatiflebih besar daripada manfaat dampak besar
dan penting positif yang akan ditimbulkan oleh usaha
dan / atau kegiatan yang bersangkutan.

Salinan keputusan kelayakan AMDAL disampaikan oleh

KPLH kepada Instansi yang berwenang n1enerbitkan izin
n1elakukan usaha dan / atau kegiatan dengan tembusan Instansi
terkait.

Bagian Ketiga

Pemrakarsa mengajukan formulir isian tentang UKL dan UPL

kepada Kepala KPLH.



Dalam hal permohonan UKL dan UPL tidak memerlukan
perbaikan, n1akaKepala KPLH wajib n1en1berikanketetapan
paling lan1bat 14 (en1pat belas) hari kerja sejak diterimanya
pem10honan tersebut.

UKL dan UPL yang telah ditetapkan oleh Kepala KPLH
sebagaimana din1aksud pasal 25 ayat (3) atau pasal 26
disampaikan kepada instansi yang berwenang sebagai dasar _
penerbitan izin 111elakukanusaha dan atau kegiatan.

Kelayakan lingkungan setiap usaha dan / atau kegiatan
ditetapkan oleh Walikota setelah dinilai oleh Komisi Penilai.

(1) Pembentukan susunan anggota dan tata kerja Komisi
Penilai ditetapkan oleh Walikota.

(2) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1)
berkedudukan di KPLH terdiri dari un sur KPLH,
Kesehatan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya
Masyarakat ( LSM ),Tokoh Masyarakat clanunsur instansi
lainyang dianggap perIu.



KEDALUWARSADANBATALNYAKEPUTUSAN
KELAYAKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

(1) Keputusan ke1ayakankajian lingkungan hidup suatu usaha
dan / atau kegiatan yang wajib AMDAL dinyatakan
kedaluwarsa dan batal, apabila rencana usaha dan / atau
kegiatan tidak dilaksanakan dalamjangka waktu 3 ( tiga)
tahun sejak diterbitkannya keputusan ke1ayakantersebut.

(2) Apabila keputusankelayakankajian lingkungandinyatakan
kedaluwarsa dan batal sebagainlana dinlaksud ayat (1),
maka untuk melaksanakan rencana usaha dan / atau
kegiatannya pemrakarsa wajib mengajukan kembali
permohonan persetujuan atas ke1ayakankajian lingkungan
hidup kepada instansi yang bertanggungjawab.

(1) Keputusan ke1ayakankajian lingkungan hidup suatu usaha
dan / atau kegiatan menjadi batal, apabila pemrakarsa
memindahkan lokasi usaha dan / atau kegiatannya.

(2) Keputusan ke1ayakankajian lingkungan suatu usaha dan /
atau kegiatan menjadi batal, apabila -pemrakarsa membah
desain atau proses kegiatan dan / atau kapasitas dan / atau
bahan baku dan / atau bahan penolong.



(2) Lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup dilaksanakan setelah berkoordinasi
dengan Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup serta
memperhatikan sistem akreditasi sesuai dengan perahlran
Perundang-undangan.

(1) Pemrakarsa usaha dan / atau kegiatan wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan
lingkungan secara berkala minilnal 6 ( enam ) bulan sekali
kepada Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup.

(2) KPLH setelah menerinla laporan pelaksanaan pengelolaan
lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan:

a. pengawasan dan evaluasi penerapan Peraturan
perundang - undangan di bidang pengelolaan
lingkLmgan;

b. pengujian laporan disampaikan oleh pemrakarsa usaha
dan / atau kegiatan sebagainlana dimaksud ayat (1);
dan

" ..:.::,?:.~~;/",:

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi
secara berkala sekurang - kurangnya 2 (dua) kali dalam
1 ( satu ) tahun kepada Walikota dengan tembusan
kepada instansi yang beIWenang menerbitkan izin.



(2) Lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup dilaksanakan setelah berkoordinasi
dengan Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup serta
memperhatikan sistem akreditasi sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan.

(1) Pemrakarsa usaha dan / atau kegiatan wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan
lingkungan secara berkala minilnal 6 ( enam ) bulan sekali
kepada Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup.

(2) KPLH setelah menerinla laporan pelaksanaan pengelolaan
lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) lnelakukan:

a. pengawasan dan evaluasi penerapan Peraturan
perundang - undangan di bidang pengelolaan
lingkLmgan;

b. pengujian laporan disampaikan oleh pemrakarsa usaha
dan / atau kegiatan sebagainlana dimaksud ayat (1);
dan

.~.-~-:~ri;;:···:
c. meiiyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi

secara berkala sekurang - kurangnya 2 (dua) kali dalam
1 ( satu ) tahun kepada Walikota dengan tembusan
kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin.



(1) Warga masyarakat yang berkepentingan waj ib dilibatkan
dalam proses penyusunan clanpenilaian KerangkaAcuan,
ANDAL, RKL dan RPL.

(2) Bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

(1) Semua dokumenAMDAL, saran, penclapat clantanggapan
warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan
Komisi Penilai dan keputusan kelayakan lingkungan hidup
dari usaha clan/ atau kegiatan bersifat terbuka untuk Uilllun.

(2) Instansi yang bertanggungjawab, wajib luenyerahkan
dokun1en sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada suatu
lelubaga dokumentasi dan atau kearsiapan.

Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai AMD AL dan Tim
Teknis dibebankan pada anggaran Kantor Pengendalian
Lingkungan Hidup.

Biaya penyusunan Kerangka Acuan, ANDAL, RKL, RPL,
UKL dan UPL dibebankan kepada pemrakarsa.



(1) Setiap penetapan keputusan kelayakan kajian lingkungan
hidup dikenakan retribusi .

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
sebagai berikut :

a. penetapanMviDAL .
b. penetapan UKL - UPL .
c. penetapan SPPL .

Rp. 500.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 25.000,-

Retribusi pelayanan kajian lingkungan hidup digolongkan sebagai
retribusi perizinan tertentu.

Tingkat penggunaanjasa diukur berdasarkan pelayanan dan
jangka waktu penggunaan fasilitas yang disediakan daerah.



Retribusi yang terhutang dipungut dalarn daerah tempat
pelayananjasa dan fasilitas diberikan.

Masa retribusi pelayanan kajian lingkungan hidup adalah jangka
waktu berdasarkan klasifikasi keputusan kelayakan kajian
lingkungan hidup yang diberikan.

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD
atau dokun1en lain yang dipersan1akan.

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.



(1) Terhadap pemrakarsa yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan
diberikan peringatan sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-
turnt dengan tenggang waktu masing - masing 7 x 24 jam.

(2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak
dipatuhi dan / atau tidak diindahkan, Walikota berwenang
melakukan penutupan dan penyegelan terhadap tempat -..r
usaha dan atau kegiatannya serta pencabutan izilillya.

(1) Pejabat Penyidik Pega\vai Negeri Sipil (PPNS ) tertentu
di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang kllUSUS
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi daerah, sebagain1ana dimaksud J
dalam Undang - Undang HukumAcara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap danjelas;



t memanggil orang untuk yang berkaitan dengan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah;

J. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1),memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Unlum, melalui Penyidik
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang
HukumAcara Pidana

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal4 dan Pasal
37 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana
kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah).

(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling
banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi terhutang.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 Desember 2006

WALIKOTA LUBUKI.JNGGAU,

Cap/ttd

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal30 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTALUBUKLINGGAU,

Cap/ttd



c. Bidang Perhubungan

Jenis kegiatan

Pembangunan
Stasiun Kereta
Api

Jenis kegiatan

Kegiatan
penampatan hasil
kentk (Dumping):
a. Di clarat

- Volume
-AtauLuas
Area dumping

Pengen1bangan
banclar udara
beserta
fasilitasnya.

Skala /
Besaran

Stasiun
kelas besar
dan / atau
kelas 1

Belpotensi menimbulkan dampak
berupa emisi, ganggauan lalu lintas,
aksesibilitas transportasi kebisingan,
getaran, gangguan pandangan,
ekologi, dampak sosial dan keamanan
di sekitar kegiatan serta
membutuhkan area yang luas.

Menyebabkan teIjadinya
perubahan bentang lahan
yang akan n1empenganlhi
ekologi, hidrologi setempat.

>5 ha
Klas I, II, III •
berdasarkan
rencana
pengembangan
(rencana induk,
rencana tata
letak, dB)

Teremasuk kegiatan yang
berteknologi tinggi,. harns
n1emenuhi aturan
keselamatan penerbangan
dan terikat dengan
konvensi intemasional.

• Berpotensi menimbulkan
dampak berupa
kebisingan, getm'an,
dampak sosial, kemnanan
Negara, emSl dan
kemungkinan bangki tan
transportasi baik darat dan
udara.



No Jenis kegiatan

Kawasan
industri
(termasuk
komplek
industri yang
terintegrasi)

Skala I
Besaran

Semua
besaran

Alasan Ilmiah Khusus

• Tenaga kerj a besar.
• Kebutuhan energl relatif besar (6-7

Kwl ton produk) disamping bersumber
dari listrik juga energi gas)

• Potensi berbagai limbah gas (S02 dan
Nox), debu (Si02), limbah cair (TSS,
BOD, COD, NH4Cl) dan limbah sisa
katalis bekas yang bersifat B3.

Kawasan industri (industrial estate)
merupakan lokasi yang dipersiapkan
untuk berbagai j enis industri manufaktur
yang nlasih produktif, sehingga dalam
pengenlbangannya diperkirakan akan
menimbulkan dmnpak penting antara lain
disebabkan :
• Kegiatan grading (pembentukan muka

tanah) dan runoff (air larian).
• Pengadaan dan pengoperasian alat-alat

berat.
• Mobilitas tenaga kerja (90 - 100

TKlha).
• Kebutuhan pemukiman dan fasilitas

sosial.
• Kebutuhan air bersih dengan dengan

tingkat kebutuhan rata-rata 0.55 - 0.75
II dtl ha.

• Kebutuhan energi listrik cukup besar
baik dalam kaitan dengan Jems
pembangkit ataupun trace jaringan (0.1
Mw/ ha).

• Potensi berbagai J ems limbah dan
cemaran yang masih prodiktif terutama
dalam hal cara pengelolaanya.

• Bangkitan lalu lintas



No Jems kegiatan Skala /
Besaran

1 a. Pembangunan Semua
jalan tal. besaran

b. Pembangunan ~ 2 km
jalan layang
clan subway

Persampahan :
a. Pembuangan
dengan sistem
control lanfill
sanitary lanfill
(di luar B3)
-Luas
-atau
total

~ 10 ha
kapasitas ~ 10.000

t011

b.Pembangunan
tranifer station

- Kapasitas ~ 1.000 ton
/ hari

c.TPA
sistem

open dumping

dengan Senma
ukuran

Bangkitan laiu Iintas, clampak
kebisingan, getaran, enusl yang
tinggi, gangguan visual clan danlpak
sosial.

Bangkitan lalu lintas, dampak
kebisingan, getaran, enusl yang
tinggi, gangguan· visual dan dampak
sosial.

Dampak potensial belupa pencemaran
dari leachate (lindi), udara, bau, gas
beracun dan gangguan kesehatan.

Dampak potensial berupa bau, gas
beracun dan gangguan kesehatan.

Dampak potensial berupa pencemaran
clari leachate (lindi), udara, bau, gas
beracun clan gangguan kesehatan.



No Jems kegiatan Skala I Alasan Ilmiah KhususBesaran
5 Drainase pemukiman

Berpotensi menimbulkan dampak
a. Pembangunan meningkatnya kepadatan lalu lintas,
saluran di kota besar I kebisingan, getaran, perubahan tata
metropolitan air.
- Panjang ~5km • Setara dengan kota keci1-

sedangl kota kecamatan.
b. Pembangunan • Isu utama adalah perubahan
saluran di kota sedang fungsi lahan.
- Panjang

~10km
6 Jaringan air bersih di Berpotensi menimbulkan dampak

kota besarl hidrologi dan persoalan

I metropolitan keterbatasan air.
a. Pembangunan
jaringan distribusi I
-luaslayanan ~ 500 ha

b. Pembangunan
j aringan transmisi.

- Panjang ~lOkm
7 Pengambilan air dari • Setara kebutuhan air bersih

sungai, mata air 200.000 orang.
permukaan, atau • Setara kebutuhan kota sedang.
sumber air permukaan
lainnya.
- Debit pengambilan ~ 250 LI

dt



F. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No Jenis kegiatan Skala I Alasan Ilmiah KhususBesaran
A Ketenagalistrikan
- Pembangunan ~ 100MW Berpotensi lnenimbulkan daInpak

PLTD I PLTGI pada:
PLTU/PLTGU • Aspek fisik kimia, terutama pada

kualitas udara (emisi, aInbient, dan
kebisingan) dan kualitas air
(ceceran minyak pelumas, limbah
bahang, dB) serta air tanah.

• Aspek sosial, ekonomi dan budaya,
terutama pada saat pembebasan I

lahan dan I• Pemindahan penduduk.
• Berpotensi menghasilkan limbah

gas, padat, cair yang cukup besar.
• Ivlernbutuhkan area yang cukup

luas.
• KlIUSUS LNG, berpotensi

n1enghasilkan limbah gas H2S.

B Geologi Tata
Lingkungan

- Pengambilan air ~ 50 LI dt Potensi perubahan dan gangguan
bawah tanah (dan 1 sistelTIgeohidrologi.
(sumur tanah sumur; • Potensi intrusi air laut
dangkal, sun1ur atau dan 5
tanah dalan1 dan sunmr
mata air) dalan1 area

~ 10 ha)



No Jenis kegiatan Skala I Besaran Alasan Ilnliah
Khusus

- Pengumpulan, Semua kegiatan yang Lihat penjelasan di
pemanfaatan bersifat Jasa pelayanan, atas
pengolahan dan I konlersial, menetap dan
atau penilnbunan mengelola berbagai Jems
linlbah Bahan dan sifat l;imbah B3 (tidak
Berbahaya dan termasuk kegiatan skala
Beracun (B3) kecil seperti pengmnpulan
sebagai kegiatan minyak pelumas bekas,
utama minyak kotor, dan "sfop air

pemanfaatan tilnah dan
''flu:K.saUer')

I

No Jenis kegjatan Skala / ..
. Alasan Ilnliah KhususBesaran

1 Penlbangunan Selnua Berpotensi menin1ll1bulkandanlpak
Tower Telephone Besaran sosial dalanl hal penlbebasan lahan,
Seluler nleninlbulkan danlpak berupa enlisi,

dampak sosial berupa kekhawatiran
2 Penlbangunan Semua keselanlatan masyarakat (rumah

Pelnancar Radiol besaran penduduk) di sekitar I di bawah
Televisi lokasi tower.



17 Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya Produksi rill > 5.000 ton! th
Makanan dari tepung terigu ....................... Produksi rill > 1.000 ton! th

18 Pembuatan guIa Iainnya ........................... Produksi rill > 5.000 ton! th
19 Sirup bahan dari guIa ............................... Pelnakaian guIa > 200 ton/ th
20 PengoIahan gula Iainnya selain sirup
21 Kembang gula yang mengandung kakao olaha11,

111aka11anyang nlengandung kakao
Kenlbang gula yang tidak mengandung kakao Produksi rill > 1.000 ton! th

22 Pati/ sari ubi kayu (tepung tapioka) ................ Peng singkong > 9.000
HasiI ikutan! bisa industri pati/ SaIi ubi kayu ton! th

23 Sagu ................................................... Produksi rill> 6.000 ton! th
Pati palnla, hasil ikutan/ sisa industri berbagai
pati palnla

24 Teh Ekstrak
2S Keeap ................................................. Produksi rill > 1.5 juta It! tll
26 Tahu .................................................. Kedelai 3.000 ton! th

I27 Daging sintetis, bubuk sari kedelai
28 KOlnponen bumbu masak .......................... Produksi lill > 2.600 kgj th I

29 111dustlipenyedap 11lakanankimjawi dan buka11
I kinnawi

30 Garanl nlej a, garaIll bata, garam laimlya Produksi rill > 500 ton! th
31 Ransum! pakan ikan dan biota perairan lainnya I

Ransum/ pakan j adi temak besar, teluak keeil,
aneka temak, ternak unggas, ternak lailIDya
(bentuk tepung, butiran, pel et) ..................... Produksi rill> 15.000 ton! th

32 Ransum setengahjadi/ konsentrat temak besar,
temak keeil, aneka temak, tenlak unggas ......... Produksi rill > 15.000 ton/ th
Pakan lain untuk teluak : besar, keeil, unggas
dan tenlak lainnya .............................................. Produksi rill > 15.000 ton/ th
Tepung tulang ....................................... Produksi rill > 3.000 ton! th

33 Minul11an keras
34 Anggur dan sejenisnya
35 Bir, menUl11anIainnya yang mengandung malt
36 Minuman ringan lainnya ........................... Produksi rill > 1.2 juta It! th

MinUlnan tidak mengandung C02 ............... Produksi rill > 1.6 juta It! th
Minuman ringan mengandung C02 ............. Produksi rill> 105.00 btl/ th
Minuman beralkohol kurang dari 1%

37 Benang hasil proses penyempumaan lainnya,
benang hasil proses merserisasi, benang
kelantang dan eelup



S9 Kertas runlah tangga, kertas sigaret, kelias tipis
lainnya, hasil ikutan! sisa & jasa penunjang
industri kertas tissue.

60 Kertas dan kertas karbon bergelombang,
berkerut, berkisut, kelias dan karbon ytdl, hasil
ikutan/ sisa &jasa penunjang industri kelias
lainnya.

61 Kelias dan kation berlapis, kertas stationary,
hasi1 ikutan/ sisa & j asa penunj ang industri
barang dari kertas dan karton yttgm.

62 Industri percetakan dan penerbitan
63 Senyawa alkali natriUlll atau kalium, logam

alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan! sisa
& jasa penunjang industri kinna dasar
anorganik klor dan alkali.

64 Gas industri gas nmlia atau bukan gas n1uIia,
hasil ikutan/ sisa& j asa penunj ang industri
kimia dasar anorganik dan gas industri.

16s Pigmen dengan dasar oksida timah hitatll (lead
oksida) satau senyawa ChrOl11,pigmen dengan
dasar campuran zinc sulphide dan barium
sulphate telll1asuk barioum sulpahte, pigInen
dali logam! tanah, bahan pewaD1a1pigmen zat
anorganik laim1ya, hasil ikutan/ sisa & jasa
penunjang industri kinua dasar anorganik
plgmen.

66 Elemen kinua, fosfida karbida, air sulingl
mUDll,udara cair/ udara kompaan, asam
anorganik dan persenyawaan zat asam dari
bukan logam.
Basa anorganik dan oksida loganl, hidroksida
logam dan peroksida logam (tidak teD11asuk
pignlen) : garanllogam dan garam peroksi dari
asanl anorganik (fluorida, khlorida, bromida,
yodida, perkhiorat, hipokhlorid, hipobromide,
yodat, peryodat, sulfida, thiosulfat, persulfat,
nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat,
khronlat, bikkhromat, dsb.)



70 Hasil ikutanl sisa &jasa penunjang industri
kimia dasar (lKO)- organik yang bersulllber
dali gas bUllli serta daTi batubara.

71 Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahail
air, bahan kimia khusus untllk minyak dan gas
bumi" tekstil, plastik, bahan kirnia untllk
keperluan kesehatan, bahan kimia khusus
lainnya.
Pelarut : kloroforlll, ethyl acetat, carbon
disulfide, dioctyl ptalate (OOP), glycerin,
dubutyl ptalate (OBP), diisonil phtalate (OINP),
dilsodocyl phtalate (OIOP), diheptyl phtalate
(OHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil suint,
dicthyl phtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut
lainnya.

Asam organik : oxalic acid, formic (aS3m
selllut). tannic, taTiatanc, aadipic acid, fatty,
glukonic piOlic, asetic acid (sintetis bukan dari
kayu), palmitic, steaIic, glumatic acid, asam

I . I .
I orgalllc aIllnya.
I Es'ter: Iaurid 'acid, ocaicc acid, polyhidric
I alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.

Zat aktifpermukaan : alkkyp sulphonate/ linier
alkylate sulphonat (LAS), alkhyl benzene
sulphonate (ABS) / alkhyl arial sulphonate,
alkhyl oletin sulphonat (AOS), alkhyl
slliphonati sodium alkyl sulphate, sodium lauryl
sulphate, alkyl eter sulphate/ alkyl ether
sulphate, senyawa amonillm kwatener, zat aktif
permukaan lainnya.

Bahan pengawet : fonllal in (Iarutan
fonllaldehide), nipagin, nipasol, as am sorbat,
natril formaldehide sulfoksilat, natIil iso
askorbat, natri I dehydroacetat, bahan pengawet
I(t!I~I~Y~~._._. ._. . _________. ._.



propylene non conj ugate diere rubber (EPDM),
karet bllatan lainnya, hasil ikutanl sisa &jasa
penllnjang indllstli karet buatan.

78 Jasa penunjang indllstri bahan baku
pemberantasan hama (indllstri l11anllf~lcturing)

79 Insektisida, fungisida, herbisida, rodentisida,
nenlatisida, molusida, akmisida, algesida lIntlik
pertanianl industri.

Insektisida at all rodentisida untuk rUl11ah
tangga, preparat pel11basmi hama rUlllah tangga
(disinfektance), pestisida lainnya.
hasil ikutanl sisa &jasa penunjang inclustli
pelllbenmtasan hama (industri forll111lasi)

80 Ban 11Iar,ban dalam, barang lainnya dari kCI1as
yang ditelapaki lain daIi pada karet kcras, ban
luar angin bekas (used pneumatic tyros), ban
lainnya, hasil ikutanl sisa &jasa penlll~ang
industri ban luar dan ban dalal11.

Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapak ban
yang sudah ditelapaki, ban yang ditelapaki lagi
lainnya, hasil ikutanl sisa &jasa pemlI~jang
industn yang ditelapaki lagi.

83 Pipa clan slang plastik, hasil ikutanJ sisa & jasa
penunjang industri pipa dan slang dari plastik.

84 Perabot rumah tangga dan perlengkapannya
dan plastik, mebel dari plastik, keperluan
sanitasi daIi plastik, hasil ikutanl sisa & jasa
penunjang industri perabot, perlengkapan dan

__.__ -l?~!:_~!at~j]_..!.~lll~~I:.~!~gg~clari..p!~~!j~.._..... _



IndustIi/ usahal kegiatan yang tidak tel111asuk
dalam nomor 1 s.d 94 akan tetapi tidak
tennasuk dalanl wajib AMDAL

_J -----1I --.J



LEMBARAN DAERAH
KOTALUBUKLINGGAU

Menimbang

PERATURAN DAERAH KOTALUBUKLINGGAU
NOI\10R 17 TAHUN 2006

WALIKOTALUBUKLINGGAU,

a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun
2001 tentang Penlbentukan Kota Lubuklinggau, maka
Pemerintah Kota Lubuklinggau berwenang dan
berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri untuk meningkatkan daya gun a clanhasil guna
menyelenggarakan Pemerintahan dalam rangkapelayanan
terhadap masyarakat dan dunia usaha dalam Kota
Lubuklinggau;



4. Undang - Undang NomoI' 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lenlbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nonlor 125,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NOlTIOr4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nonl0I' 8 Tahun
2005 tentang Penetapan PeI'atuI'anPemerintah Pengganti
Unclang- Undang NomoI'3Tabun2005 tentangPerubahan
atas Undang - Undang NomoI' 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Un dang - Undang
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
NomoI' 108, Tambahan Lembaran Negara Republik _)
Indonesia NomoI' 4548 );

5. Undang - lTndang NomoI' 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pem~I'intah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 NomoI' 126, Tambahan Lenlbaran
Negara Republik Indonesia NomoI' 4438 );

6. PeI'atuI'an Penlerintah NomoI' 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang NomoI' 8 Tahun 1981 I!

tentang HukumAcara Piclana (Lembaran Negara Republik -' I

Indonesia Tahun 1983 NomoI' 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NomoI' 3258 );

7. PeI'atuI'an Pemerintah NomoI' 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 NomoI' 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NomoI' 3952);



Pasal 1

Dalanl Peraturan Daerah ini yang dinlaksud dengan :

l. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.

') Penlerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau .JL.

yang selanjutnya disebut PelYlelintah Kota.

3. Walikota adalah vValikota Lubuklinggau.

4. Dinas adalah Dinas Peketjaan UnlU111Kota Lubuklinggau.

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kota Lubuklinggau.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - J-
undangan.

7. Alat Berat adalah kekayaan daerah termasuk alat - alat
mesin pertanian dan alat pengering kayu.

8. Retribusi adalah pembayaran atas peillakaian kekayaan
daerah.



NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Dengan nan1a Retribusi Pen1akaian Alat - alat Berat dipungut
retribusi sebagai pelnbayaran atas pen1anfaatam1ya.

Objek Rettibusi adalah pelayanan pen1berian hak pen1akaian
alat - alat berat n1ilik Pelnerintah Kota untuk j angka waktu
tertentu.J

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
n1emperoleh hak lmtuk ll1emakai / pen1anfaatan alat - alat berat
nulik Pen1erintah Kota.

Retribusi pemakaian alat - alat berat digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Usaha.

Tingkat penggunaanjasa diukur berdasarkanjangka waktu
penggunaannya.



(5) Ketentuan dan besanlya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No lenis Alat Berat Per hari Per hari
dalam kota luar kota

1 truk / Dump Truk Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-

mesin Gilas Barata 2,5 T
--

2 Rp. 150.000,- Rp. 250.000,-

mesin Gilas Barata 6 T /
3 Rp. 250.000,- Rp. 350.000,-

Engkol
I

mesin Gilas Barata 6 T
4 Rp. 350.000,- Rp. 450.000,-

Stater Rezial

5 mesin Gilas Berat MGT 6 Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-

6 stone Craser / Pemecah Batu Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-

~

7 buldozer MTD 80 Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,-

8 Whell Louder .. Rp. 1.000.000,- ~ Rp. 1.500.000,-

9 motor Greader Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,-

10 generstor 45 PK / HP Rp. 400.000,- Rp. 500.000,-

11 tandem Roller MGB 7 Rp. 750.000,- I Rp. 1.000.000,-

12 Excavator Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,-

13 back Louder Rp. 600.000,- Rp. 800.000,-

14 hand Tractor Rp.75.000,- Rp. 100.000,-

15 water Compressor Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-

16 water Compressor Mini Rp. 75.000,- Rp. 100.000,-

17 water Pump 12 PK HP Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-

(6) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib
disetorkan langsung ke Kas Daerah melalui Dinas
Pendapatan Daerah.



(2) Dalam waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran /

peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi halus

n1elunasi retribusi yang terhutang

(3) Surat teguran sebagailnana din1aksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Dalan1 hal Wajib Retribusi tidak nlenl bayar tepat pada waktunya

atau kurang nlenlbayar, dikenakan sanksi adlninistrasi berupa

bunga sebesar 2 % (dua perseratus ) setiap bulan dari renibusi

yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih

dengan n1enggunakan STRD.

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan

ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai

pelaksanaannya.


