MEKANISME PERMOHONAN PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL SERTA IZIN LINGKUNGAN
Pengajuan permohonan Izin
Lingkungan dan Penilaian Andal,
RKL-RPL kepada Bupati melalui
sekretariat KPA Tanah Bumbu

Sekretariat :
1. Memberikan tanda bukti
penerimaan
2. Melakukan uji administrasi

Tidak
Kelengkapan
Ya

Sekretariat memberikan
pernyataan kelengkapan
administrasi
Paling
Lama 5
Hari
Kerja

Sekretariat memberikan
penryataan ketidaklengkapan
administrasi

Pemrakarsa tidak menyampaikan
kembali perbaikan Andal, RKL-RPL
paling lama 3 (tiga) tahun

Dikembalikan ke pemrakarsa
untuk diperbaiki

Ketua KPA (Kepala
DLH) sesuai
kewenangannya
mengumumkan
permohonan izin
lingkungan

Sekretariat menyiapkan
rapat tim teknis

Sekretariat
mendokumentasikan
dan menyimpulkan
hasil penilaian mandiri
sebagai bahan rapat
tim teknis

Sekretariat
menyampaikan
perbaikan dokumen
Andal, RKL-RPL kepada
setiap anggota tim
teknis

Kurang Dari 3
Tahun

Lebih Dari
3 Tahun

Penyampaian
kembali Andal,
RKL-RPL
Dinyatakan Tidak
Dapat Diterima

Setiap anggota tim teknis
melakukan verifikasi
kebenaran/kesesuaian atas
hasil perbaikan yang telah
dicantumkan dalam
dokumen Andal, RKL-RPL

Dokumen
perbaikan
Andal, RKLRPL
Dinyatakan Dapat
Diterima

Paling
Lama 75
Hari Kerja

Tim teknis melakukan
rapat tim teknis
untuk:
1. Membahas hasil
penilaian mandiri
2. Pembahasan
penilaian Andal,
RKL-RPL
Perlu
Diperbaiki

Andal, RKL-RPL
yang telah
selesai dinilai
oleh tim teknis
disampaikan
kepada
sekretariat KPA

Andal, RKL-

KPA melakukan rapat
untuk memberikan
penilaian secara lisan
dan tertulis atas
kelayakan atau
ketidaklayakan
lingkungan hidup dari
rencana usaha
dan/atau kegiatan yang
diajukan untuk
dilakukan penilaian
Andal, RKL-RPL sesuai
dengan kewenangan,
kapasitas dan
keahliannya

Sekretariat
menyiapkan rapat KPA

Sekretariat KPA
merumuskan
rekomendasi hasil
penilaian akhir
terhadap Andal, RKLRPL

Dapat
Diterima

Rapat tim teknis wajib merumuskan hasil penilaian
akhir aspek teknis dari dokumen Andal, RKL-RPL
antara lain :
1. Kualitas Andal dan RKL-RPL telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
2. Kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang
diajukan amdal untuk dinilai;
3. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait
dengan proses pengambilan keputusan atas
kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Ketua KPA menyampaikan
rekomendasi hasil
penilaian akhir kepada
Bupati sesuai
kewenangannya

Rekomendasi
hasil
penilaian

akhir
Tidak layak

Rencana usaha dan/atau kegiatan
tidak dapat dilaksanakan

Ketua KPA (Kepala DLH) sesuai
kewenangannya menerbitkan
ketidaklayakan lingkungan hidup

Layak

Bupati melalui
Kepala DLH sesuai
kewenangannya
menerbitkan :
1. Keputusan
kelayakan
lingkungan hidup;
2. Izin lingkungan

Paling Lama 5 Hari Kerja

Izin lingkungan yang telah
diterbitkan diumumkan oleh Ketua
KPA (Kepala DLH) sesuai dengan
kewenangannya

