
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan

"Setiap orang berkak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatarf dalam rangka menjamin

hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga

masyarakat di Kabupaen Maluku Tenggara Barat dari pencemaran

lingkungan hidup, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Tata Cara Pemulihan Kerusakan dan/atau Pencemaran

Lingkungan Hidup;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata

Cara Pemulihan Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan

Hidup Kabupaten Maluku Tenggara Barat Maluku Tahun 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28H;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

06 Tahtm 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3961);
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4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);

6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587);

sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengedalian

Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3816);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10.Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012

tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi

Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010

tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan

yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan;

14.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup  Nomor 45 Tahun

1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG TATA

CARA PEMULIHAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN

LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;

2.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan

•makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangstmgan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk

hidup lain;

3.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang

meliputi kegiatan pereneanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan;

4.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung

terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

5.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup,

zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

6.Propaganda adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis tmtuk membentuk

persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung

perilaku agar memberi respon sesuai yang dikehendaki;

7.Pakta adalah suatu persetujuan khusus antara dua atau lebih pengambil inisiatif;

8.Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-

tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-

ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan;



9.Ekspektasi adalah harapan besar yang dibebankan pada sesuatu yang dianggap

akan mampu membawa dampak yang baik atau lebih baik;

10.Pakta Integritas adalah suatu persetujuan khusus antara dua atau lebih pengambil

inisiatif dalam menetapkan dan memantapkan tindakan, nilai, metode, ukuran,

prinsip, dan harapan besar dalam menghasilkan sesuatu yang baik atau lebih baik;

ll.Sertifikat Keberhasilan dan Kesanggupan Pemulihan Lingkungan Hidup yang

selanjutnya disingkat SKKPLH adaiah surat yang berisi pernyataan telah selesai

melakukan tindakan pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup

yang diterbitkan oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1)Peraturan Bupati ini di tetapkan dengan maksud meningkatkan kesadaran dan

peran aktif bagi masyarakat terutama pelaku usaha dan /atau kegiatan dalam

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan penanganan kerusakan dan/atau

pencemaran lingkungan hidup.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup terdiri atas kegiatan :

a.perencanaan;

b.pelaksanaan;

c.pemantauan dan pengawasan;

d.evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

(1)Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a meliputi:

a.rencana pelaksanaan pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan

hidup; dan

b.reneana pengolahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati yang

di dalam pelaksanaannya sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam

lampiran I, untuk mendapat persetujuan.



Pasal 5

(1)Kegiatan pelaksanaan pemulihan kerasakan dan/atau pencemaran lingkungan

hidup sebagaimana dimaksud meliputi :

a.penetapan lokasi yang akan dipulihkan serta metodologi yang digunakan

sebagaimana tata eara pada lampiran II.

b.penandatanganan pakta integritas sebagaimana termuat dalam lampiran III.

(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) huruf a,

dan pasal 5 ayat (1) huraf b, merapakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pakta Integritas berfungsi sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan pemulihan

kerasakan dan/atau peneemaran lingkungan hidup.

(2)Pakta Integritas memuat  tanggung jawab pelaksanaan pemulihan pada saat

pereneanaan, produksi maupun pasea produksi.

(3)Bagi kegiatan usaha yang bersifat temporer atau sementara dalam jangka waktu

pendek, upaya pemulihan dilakukan oleh penanggung jawab usaha pada tahap

pasca produksi.

Pasal 7

(1)Pakta Integritas merapakan alat kontrol dan bukan sebagai dokumen lingkungan.

(2)Seluruh pelaku usaha wajib menerapkan Pakta Integritas, baik yang telah memiliki

izin lingkungan maupun yang belum memiliki izin lingkungan.

(3)Pelaku usaha yang belum memiliki izin lingkungan, wajib menyusun dokumen

lingkungan baik Amdal maupun UKL-UPL.

(4)Pelaku usaha yang belum memiliki izin lingkungan sebagaimana ayat (3) di atas,

penerapan Pakta Integritas didasarkan pada perencanaan pemulihan sebagaimana

lampiran I dan penetapan metodologi sebagaimana lampiran II.

(5)Pelaku usaha yang telah memiliki izin lingkungan, penerapan Pakta Integritas

berdasarkan matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana yang

termuat dalam dokumen lingkungan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 8

(1)Bupati menerbitkan SKKPL bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang

telah melaksanakan tindakan pemulihan seeara baik dan tertanggung jawab.

(2)SKKPL sebagaimana dimaksud pada ayat  (I)  merapakan penghargaan yang

diberikan atas prestasi yang dicapai pelaku usaha dan atau kej^atan dalam

melakukan upaya pemulihan kerasakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.



(3)SKKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sesuai dengan lampiran IV dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4)SKKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melepaskan tanggung jawab

hukum penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan dan/atau

peneemaran yang timbul dari usaha dan/atau kegiatannya.

(5)SKKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama

dengan izin lingkungan.

Pasal 9

(1)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan tindakan pemulihan

kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha

dan/atau kegiatannya.

(2)Setiap lokasi usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan tata ruang daerah.

(3)Lokasi usaha dan/atau kegiatan yang telah sesuai dengan tata ruang daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh Rekomendasi Kesesuaian

Tata Ruang Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang

Daerah yang disingkat BKPRD.

(4)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menandatangani Pakta Integritas

sebagaimana termuat dalam lampiran III mengenai pemulihan kerusakan dan/atau

pencemaran lingkungan aMbat usaha dan/atau kegiatannya.

{5) Rekomendasi kesesuaian tata ruang daerah sebagaimanan dimaksud pada ayat (3)

diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib bersamaan

dengan pakta integritas yang telah ditandatangani.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c

dilakukan oleh tim koordinasi  pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran

lingkungan hidup bersama-sama dengan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali setelah pakta integritas ditandatangani.

(2)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibentuk dengan

Keputusan Bupati dengan sustman keanggotaan sebagai berikut:

Pembina: 1. Bupati Maluku Tenggara Barat sebagai Pembina;

2. Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat sebagai Pembina;

Pengarah: Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Barat;

Ketua: Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan hidup Kab. MTB

Wakil Ketua   : Kepala BAPPEDA Kab. MTB



Sekretaris:  Kabid. Pengendali Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

BPLH Kab. MTB sebagai Sekretaris Tim

Anggota:   1. Kepala Dinas PU danTamben Kab. MTB

2.Kepaia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab.

MTB

3.Kasat Reskrim Polres MTB

4.Kasie. Pidana Umum Kejaksaan Negeri Saumlaki

5.Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. MTB

6.Kepala Dinas Pertanian Kab. MTB

?. Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kab. MTB

8.Kepala Bagian Hukum Setda. MTB

9.Kasat Satpol PP Setda. MTB

10. Ketua Kelompok Pemerhati Lingkungan Dulos

Pasal 11

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib :

a.melakukan pengawasan dan pemantauan paling sedikit  2 (dua) bulan sekali

terhadap seluruh tindakan pemulihan yang dilakukan.

b.menanggung segala resiko jika terjadi kelaiaian.

c.menyediakan dana penjaminan dalam bentuk dana pemulihan dari laba atau

keuntungan produksi sebesar 2 % untuk upaya pemulihan kerusakan dan/atau

pencemaran lingkungan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

1)Penanggung jawab kegiatan pemulihan yang dengan sengaja atau tidak sengaja

tidak melaksanakan tindakan pemulihan sebagaimana termuat dalam Dokumen

Amdal, UKL-UPL atau pakta integritas secara baikdan tertangung jawab, dikenakan

sanksi administratif.

2)Sanksi administratif sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) berupa :

a.teguran tertulis;

b.pembekuan sementara usaha;

e. peneabutan izin; dan

d. daftar hitam atau black list.



Pasal 13

1)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf a dikeluarkan

oleh Tim Koordinasi pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan,

sebagaimana termuat  dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tak

terpisahkan.

2)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  paling sedikit memuat

pelanggaran terhadap ketetapan dalam pakta integritas.

Pasal 14

(1)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf c adalah

pencabutan izin lingkungan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang

telah memiliki izin lingkungan, serta izin-izin lain terkait usaha dan/atau kegiatan

yang dilaksanakannya.

(2)Kewenangan pencabutan izin sepenuhnya berada pada Bupati.

(3)Pencabutan izin dilakukan setelah tim koordinasi pemulihan kerusakan dan/atau

pencemaran lingkungan membuat laporan tertulis dengan dilampiri teguran tertulis

kepada Bupati.

Pasal 15

Daftar hitam atau black list sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf d

dikeluarkan oleh Bupati bersamaan dengan pencabutan izin.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

Evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Pemulihan kerusakan dan/atau Pencemaran

Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersama-sama dengan

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali setelah

pemulihan kerusakan dan/atau Pencemaran dilakukan oleh penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan.

Pasal 17

(1)Pelaporan hasil pengawasan dan pemantauan oleh Tim Koordinasi disampaikan

kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Gubemur Maluku dan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan setelah Tim

Koordinasi  Pemulihan Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup

Kabupaten Maluku Tenggara Barat  melakukan pembuktian melalui evaluasi

bersama.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2016

NOMOR:

PITERSON RANGKORATAT, SH

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal    : 2< -O^tober -2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

KKepala BPLH
Kabag. Hukum
Asisten Koordinasi
Plt. Sekretaris Daerah

PARAF KOORDINASI

BABVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Di tetapkan di   : Saumlaki.
pada tanggal    : ^o-Ototer -2016

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT



Penanggung jawab Usaha

Pemasangan papan pengumuman pada lokasi yang

akan dipulihkan agar diketahui oleh masyarakat.

L Pemasangan pembatas pada lokasi yang akan

dipulihkan,

2. Cantumkan titik koordinat lokasi usaha.

Membuat gambar sketsa lokasi, meliputi:

1. Lokasi permukiman,

2. Lahan pertanian,

3. Sumber air,

4. Dll.

Menyampaikan identitas usaha, meliputi:

1. Bidangusaha

2. Penanggungjawab

3. Alamat lokasi usaha dan/atau kegiatan

4. Dll.

Tindakan

Pemasangan papan

pengumuman

Isolasi area

Pemetaan

Identitas usaha

Tahapan

RENCANA KEGIATAN PEMULIHAN KERUSAKAN DAN/ATAU

PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Pelaksanaan penanganan pemulihan kerusakan dan/atau peneemaran lingkungan

hidup wajib dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan

menggunakan metodologi yang dianggap representatif yang harus sesuai dengan lokasi

yang dipulihkan.

Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemulihan adalah sebagai

berikut :

LAMPIRAN   : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR:- -TAHUN2016

TANGGAL    ;TAHUN 2016
TENTANG:  TATA CARA PEMULIHAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN

UNGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN I



Penanggung jawab Usaha

5. Melakukan pengamanan terhadap bahan/material

saat mobilisasi dari dan ke lokasi prpduksi dengan

cara menutup menggunakan terpal atau cara lain

yang setara.

1. Remediasi.

On-site*)

Off-site*)

2. Reboisasi.

3. Remediasi dan Reboisasi, atau

4. Cara lain sesuai perkembangan teknologi.

1. Membuat gambar atau sketsa lokasi.

2. Tetapkan luasan.

3. Tetapkan titik koordinat area/lokasi yang akan

dilakukan pemulihan.

Tindakan

Menentukan metodologi

Menetapkan lokasi

Tahapan

PENETAPAN LOKASI DAN METODOLOGI PEMULIHAN YANG DIGUNAKAN

Tata eara ini dimaksudkan untuk tujuan patokan bagi penanggungjawab usaha

dan/atau kegiatan melakukan tindakan pemulihan, serta memudahkan tim koordinasi

pemulihan lingkungan melaksanakan kegiatan pemantauan serta pengawasan di

lapangan.

LAMPIRAN II



PAKTA INTEGRITAS
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama:

Jabatan: GM/Direktur Utama/Penanggung Jawab PT

Alamat:

Telp./Fax:

Email:

Dalam rangka upaya Pemulihan Lingkungan Hidup sebagai bagian dari kewajiban Perusahaan mewujudkan pasal

28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 9 dyat 3; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 13, pasal 53, pasal 54 dan pasal 65 ayat 1, dengan

ini menyatakan bahwa saya :

1.Bersedia dan bertanggung jawab melakukan tindakan perbaikan dan atau pemulihan terhadap perkiraan

dampak lingkungan pada lokasi galian dengan titik koordinatakibat aktiiitas produksi

sebagaimana termuat dalam dokumen lingkungan hidup UKL-UPL dan/atau SPPL, antara Iain :

a

b
c,,„„„,„„„„„„„„„„„„„,„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

d.Dst

2.Bersedia dan bertanggung jawab melakukan pengawasan serta perawatan terhadap tindakan perbaikan

dan/atau pemulihan sebagaimana termuat dalam dokumen lingkungan hidup UKL-UPL dan/atau SPPL, antara

lain berupa

a. 

b
c

d. DsL

3.Bersedia dan bertanggung jawab melakukan tindakan perbaikan dan atau pemulihan selama tahap operasi

dengan carn/metode yang ditetapkan dalam dokumen lingkungan hidup UKL-UPL dan/atau SPPL

4.Bertanggung jawab atas segala resiko jika terjadi insiden akibat tindakan perbaikan dan/atau pemulihan dengan

menyampaikan dana pinjaman dan/atau ganti rugi.

5.Wajib menyampaikan laporan perkembangan perbaikan dan atau pemulihan setiap 3 (tiga) bulan, terhitung

sejak dimulainya penandatanganan pakta integritas ini.

6.Bersedia dipantau oleh Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Pemulihan Kerusakan dan/atau

Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten maluku Tenggara Barat.

7.Pelaksanaan perbaikan dan/atau pemulihan mulai dilakukan terhitung sejak ditandatanganinya Pakta Integrasi

dan paling lambat 30 hari kalender.

8.Jika terdapat pelanggaran terhadap pakta integrasi ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.Sanksi sebagamana dimaksud pada butir 8 di atas dapat berupa teguran terakhir, pencabutan rekomendasi tata

ruang dan izin lingkungan, pembekuan sementara kegiatan proyek dan black list perusahaan.

Saumlaki,

Meterai Bp.6.QQQ

(nama dan jabatan)

Catatan:

Pakta Integrasi Ini dibuat dalam rangkap 3 dan ditandatangani dl ataa meteral Rp.6000

LAMPIRAN III
KOP 8URAT PERUSAHAAH



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
PROVINSI MALUKU

SERTIFIKAT
KEBERHASILAN DAN KESANGGUPAN PEMULIHAN LINGKUNGAN

(SKPPLH) TAHUN 2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Bupati Maluku, Tenggara Barat atas nanja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengap
ini memberikan penghargaan kepada :

Nama Perusahaan    :

PenanggungjJawab   :
Alamat Perusahaan   :

Atas tanggung jawab pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup pada lokasi bekas galian minerali bukan logam dan
bebatuan di Desa    Kecamatan   dalam beaituk REBOISASI/PENGHIJAUAN sebagai bentuk kepedulian guna
mewujudkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dani Pengelolaan,
Lingkungan Hidup.

SKPPLH ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali jika kemudian hari tertanggung jav^ab pemulihan tidak dilaksanakan secara baik.

Saumlaki,

BUPATI MALUKU TENGGA^A BARAT

LAMPIRAN IV



Setelah Tim Koordinasi Pengawasan dan Pemulihan dan/atau Pencemaran Lingkungan

Hidup Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan dan pemantauan

terhadap komitmen saudara terhadap upaya pemulihan dan perbaikan kerusakan

pada lokasi kegiatan usaha diKecamatan

sebagaimana termuat dalam Pakta Integrasi, ternyata TIDAK DILAKSANAKAN secara

tertanggung jawab oleh saudara, oleh karena itu saudara diberi TEGURAN TERTULIS

dan sekaligus merupakan Teguran Terakhir.

Masa berlaku teguran ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, dan jika tidak ada

upaya perbaikan maka akan dilakukan pembekuan sementara usaha saudara.

Demikian Teguran Tertulis ini disampaikan dan atas perhatian serius disampaaikan

terima kasih.

a.n. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

SEKRETARIS DAERAH

Saumlaki

Nomor:v ,
Kepada

Sifat: PentingYth. GM/Direktur/Penanggungjawab

Lampiran  :

Perihal    : TEGURAN TERTULISDi

LAMPIRAN V

KOP PEMDA


