
PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
Jl. Nila  No. 11  Tegal 

Telp.Faks. (0283) 356787  Kode Pos 52111 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL 

NOMOR : 660.1/067 
 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU 

KEGIATAN YANG MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN 

UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) ATAU SEJENISNYA 

 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL, 
 

Menimbang       : a. bahwa berdasarkan pasal 63 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, salah satu kewajiban penanggung 

jawab Usaha dan/atau Kegiatan yaitu menyampaikan 

laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban 

Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait 

Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) 

bulan sekali; 

 b. bahwa untuk dapat memberikan kemudahan mengenai 

format, ruang lingkup dan materi pelaporan 

pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan 

lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang memiliki 

UKL-UPL atau sejenisnya perlu ditetapkan suatu acuan 

yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan 

pelaporan; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 

Mengingat         : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah. . . 



 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 

 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 

Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan 

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. 

 

 MEMUTUSKAN 

KESATU              : Pedoman yang diatur dalam keputusan ini bertujuan agar 

terdapat keseragaman format pelaporan dalam pelaksanaan 

pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan bagi 

Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki UKL-UPL atau 

sejenisnya sehingga memudahkan penanggung jawab 

Usaha dan/atau Kegiatan dalam melakukan kewajiban 

pelaporan; 

KEDUA                : Format penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan 

lingkungan dan pemantauan lingkungan adalah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; 

KETIGA : Format sebagaimana dimaksud merupakan persyaratan 

minimum dalam melakukan pelaporan pelaksanaan 

pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dan 

dapat dikembangkan sesuai dengan usaha dan/atau 

kegiatan yang dilakukan; 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka penyusunan 

laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan 

pemantauan lingkungan dibebankan kepada penanggung 

jawab Usaha dan/atau Kegiatan; 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

 Ditetapkan di Tegal 
pada tanggal……………………….……. 
 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
                   KOTA TEGAL 

 

 

 

 

R. RESTI DRIJO PRIHANTO 



Lampiran I   

Keputusan Kepala Dinas 

Lingkungan  Hidup Kota Tegal 

Tanggal : 23 September 2021 

Nomor : 660.1/067 

 

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU 

KEGIATAN YANG MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN 

UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL-UPL) ATAU SEJENISNYA 

 

I. PENJELASAN UMUM 

Sistematika dalam penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan 

lingkungan dan pemantauan lingkungan bagi usaha dan/atau 

kegiatan yang memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan upaya 

pemantauan lingkungan (UKL-UPL) atau sejenisnya  ini merupakan 

persyaratan minimum yang harus dilaporkan oleh penanggung jawab 

Usaha dan/atau Kegiatan. 

Penyusunan pedoman ini dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Dalam proses pelaporan pelaksanaan upaya pengelolaan 

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup 

selama ini tidak menggunakan format pelaporan yang seragam; 

2. Format pelaporan yang sudah ada hanya diperuntukan untuk 

pelaporan pelaksanaan RKL-RPL (usaha dan/atau kegiatan 

dengan kriteria AMDAL), sedangkan format pelaporan untuk 

pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya 

pemantauan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan dengan 

kriteria wajib UKL-UPL atau sejenisnya belum ada. 

 

II. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pedoman ini adalah: 

1. Pelaksanaan ketentuan dalam upaya pengelolaan lingkungan 

hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup serta yang 

terkait; 

2. Pelaksanaan ketentuan - ketentuan lainnya dalam hal perizinan 

berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan 

lingkungan. 

 

III. MAKSUD DAN TUJUAN 

Pedoman penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 

dan pemantauan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang 

memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan 

lingkungan (UKL-UPL) atau sejenisnya ini dimaksudkan untuk 

memberikan acuan dalam penyusunannya sebagai berikut: 

 

1. Memberikan. . . 



1. Memberikan kemudahan kepada penanggung jawab Usaha 

dan/atau Kegiatan dalam melaporkan pelaksanaan upaya 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 

2. Memberikan kemudahan kepada instansi terkait dalam 

pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup. 

3. Mendorong penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk 

memanfaatkan data – data pemantauan lingkungan hidup dalam 

menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berdasarkan 

prinsip-prinsip perbaikan secara terus menerus (continual 

improvement). 

 

IV. MEKANISME PELAPORAN 

Pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

hidup merupakan wujud tanggung jawab penanggung jawab Usaha 

dan/atau Kegiatan untuk memberikan informasi yang benar dan 

akurat mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 

atas usaha dan/atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, 

serta memenuhi hak setiap orang untuk mendapatkan informasi 

lingkungan hidup dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 
 

Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan 

lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang memiliki upaya 

pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-

UPL) atau sejenisnya  wajib dilaporkan oleh penanggung jawab Usaha 

dan/atau Kegiatan kepada Wali Kota Tegal melalui Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Tegal.  
 

Pada umumnya pada Formulir UKL-UPL atau sejenisnya yang sudah 

disetujui telah mengatur instansi-instansi yang harus diberikan 

laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

hidup, oleh sebab itu penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan 

wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. 
 

Laporan disampaikan dalam bentuk buku laporan dan disertai 

dengan softcopy-nya. 
 

Selain laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup yang disampaikan kepada pemerintah, penanggung 

jawab Usaha dan/atau Kegiatan diharapkan dapat membuka 

informasi pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan kepada publik, baik dalam bentuk buku laporan  atau 

sistem informasi elektronik lainnya (website). 

 

V. FREKUENSI PELAPORAN 

Pelaporan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan 

lingkungan hidup dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan 

sekali. 

 

VI.Sistematika. . 



 

VI. SISTEMATIKA PELAPORAN 

Penanggung  jawab  Usaha dan/atau Kegiatan menyusun laporan  

pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan 

lingkungan hidup mengikuti sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PROFIL PERUSAHAAN 

Tuliskan identitas penanggung jawab dan data Usaha dan/atau 

Kegiatan  
 

IDENTITAS PERUSAHAAN 

Nama Perusahaan :  

Alamat Perusahaan :  

Jenis Badan Hukum : PT/CV/KOPERASI/……………… 

Nomor Telepon :  

Nomor Fax. :  

E-mail :  

Status pemodalan  :  

Bidang Usaha dan/atau Kegiatan :  

Jumlah Karyawan :  

Waktu Operasional :  

Luas Lahan :  

Luas Bangunan :  

Kapasitas Produksi :  

Perizinan yang dimiliki terkait UKL-

UPL atau Sejenisnya 

:  

 

IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN 

Nama  :  

Alamat  :  

Jabatan Penanggung Jawab :  

Nomor Telepon :  

E-mail :  

 

B. LOKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN 

Tuliskan secara jelas lokasi usaha dan atau kegiatan (alamat lengkap, 

disertai dengan batas lokasi usaha dan/atau kegiatan). Lengkapi 

dengan peta dan koordinat. 
 

C. DESKRIPSI KEGIATAN 

Uraikan secara singkat kegiatan yang sedang dilaksanakan dan 

jelaskan apakah kegiatan perusahaan tersebut dalam tahap pra-

kontruksi, tahap konstruksi, tahap operasional atau tahap pasca 

operasional. Uraian ini juga harus dapat menjelaskan jika terdapat 

perubahan atau perkembangan pada Usaha dan/atau Kegiatan 

tersebut (misalnya bila terjadi penambahan kapasitas produksi; 

perluasan lahan; penambahan bangunan gedung dll) beserta data 

lain yang relevan.  

Penanggung jawab. . . 



Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat mencantumkan 

berbagai penghargaan yang dimiliki, baik dari dalam negeri, luar 

negeri atau institusi lain misalnya: ISO 14000, Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan 

(PROPER) dll. 

 

D. PERKEMBANGAN LINGKUNGAN SEKITAR 

Informasikan secara lengkap dan jelas, apabila terjadi perubahan-

perubahan di sekitar lokasi selama kegiatan berlangsung yang 

memungkinkan turut mempengaruhi kegiatan. 

 Contoh: 

Perkembangan lingkungan sekitar pabrik dipengaruhi oleh 

pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan antara lain: 

• Kegiatan SPBU 

Batas sebelah utara Pabrik yang semula adalah tanah kosong 

telah dibangun menjadi sebuah SPBU. 

• Kegiatan Kontruksi Jalan Tol 

Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Kota Tegal – Slawi sepanjang 

10 KM yang beradius 500 M dari lokasi pabrik. 

 

BAB II 

PELAKSANAAN DAN EVALUASI 

A. PELAKSANAAN 

Uraikan secara rinci hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup. Apabila terdapat rekomendasi terhadap laporan 

hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan sebelumnya, maka 

hasil pelaksanaan terhadap rekomendasi tersebut turut dilaporkan. 
 

Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan 

dalam pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya  

pemantauan lingkungan hidup harus dilakukan sesuai dengan teknik 

dan metodologi standar atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
 

Dalam penulisan laporan, harus ada kesesuaian uraian antara 

dampak yang dikelola dengan komponen lingkungan yang dipantau. 

Uraian pelaksanaan pengelolaan dapat dilakukan per komponen 

kegiatan dan pelaksanaan pemantauan per komponen lingkungan. 

 

1. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

• Sajikan matrik pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan 

sebagai berikut: 
NO JENIS 

DAMPAK 

SUMBER 

DAMPAK 

BENTUK 

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

MENURUT 

FORMULIR 

UKL-UPL ATAU 

SEJENISNYA 

BENTUK 

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP YANG 

TELAH 

DILAKUKAN 

LOKASI 

PENGELOLAAN 

PERIODE 

PENGELOLAAN 

       

       

 

Uraikan. . . 



•   Uraikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada matrik 

pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan yang meliputi: 

jenis dampak; sumber dampak; bentuk pengelolaan 

lingkungan hidup sesuai matrik pengelolaan lingkungan pada 

formulir UKL-UPL atau sejenisnya; bentuk pengelolaan 

lingkungan hidup yang telah dilakukan; lokasi pengelolaan 

dan periode atau waktu pengelolaan. 
 

•   Lengkapi laporan dengan penjelasan atau analisis mengenai 

pelaksanaan pengelolaan lingkungan untuk masing masing 

jenis dampak, misalnya untuk menjelaskan pengelolaan 

dampak penurunan kualitas udara akibat aktivitas kendaraan 

operasional penggunaan kendaraan ramah lingkungan maka 

perlu diuraikan jenis kendaraan operasional yang digunakan. 

Penjelasan atau analisis tersebut disertai dengan dokumentasi 

(foto) pelaksanaan upaya pengelolaan, tabel, dan/atau grafik 

data dsb. 
 

•  Lampirkan dokumen pendukung pelaksanaan pengelolaan bila 

ada. 

 

2. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN  

• Sajikan matriks pelaksanaan upaya pemantauan lingkungan 

sebagai berikut: 
 

NO JENIS 

DAMPAK 

SUMBER 

DAMPAK 

BENTUK 

PEMANTAUAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

MENURUT 

FORMULIR 

UKL-UPL 

ATAU 

SEJENISNYA 

BENTUK 

PEMANTAUAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP YANG 

TELAH 

DILAKUKAN 

LOKASI 

PEMANTAUAN 

PERIODE 

PEMANTAUAN  

HASIL 

PEMANTAUAN 

        

        

        
 

 

• Uraikan pelaksanaan pemantauan lingkungan dan hasil-hasil 

yang dicapai pada matrik pelaksanaan pemantauan lingkungan 

yang meliputi: jenis dampak; sumber dampak; bentuk 

pemantauan lingkungan hidup sesuai matrik upaya 

pemantauan lingkungan pada formulir UKL-UPL atau 

sejenisnya; bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang telah 

dilakukan; lokasi pengelolaan; periode/ waktu pengelolaan; dan 

hasil pemantauan. 
 

• Lengkapi laporan dengan penjelasan atau analisis mengenai 

pelaksanaan pemantauan lingkungan untuk  masing masing 

jenis dampak dengan melampirkan berbagai hasil pelaksanaan 

pengukuran yang telah dilakukan, misalnya hasil analisis dari 

laboratorium lingkungan yang teregistrasi atau terakreditasi, 

data pelaporan aspek sosial dll. Penjelasan atau analisis 

tersebut disertai dengan dokumentasi (foto) pelaksanaan upaya 

pengelolaan, tabel, dan/atau grafik data dsb. 

Lampirkan juga. . . 



• Lampirkan juga dokumen pendukung pelaksanaan 

pemantauan lingkungan misalnya seperti Sertifikat Hasil Uji 

Laboratorium; Log Book Limbah B3, Manifest Pengangkutan 

Limbah B3 dsb. 
 

3. KETENTUAN DAN/ATAU KEWAJIBAN LAIN YANG 

DIPERSYARATKAN 

Uraikan pelaksanaan ketentuan - ketentuan lainnya yang telah 

dipersyaratkan dan tercantum pada formulir UKL-UPL atau 

sejenisnya dalam hal perizinan berusaha atau persetujuan 

pemerintah terkait persetujuan lingkungan. 

B. EVALUASI 

Evaluasi ditujukan untuk: 
 

1. Memudahkan identifikasi penaatan pemrakarsa terhadap 

peraturan lingkungan hidup seperti standar-standar baku 

mutu lingkungan; 

2. Mendorong pemrakarsa untuk mengevaluasi kinerja 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya 

perbaikan secara menerus (continual improvement); 

3. Mengetahui kecenderungan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan suatu kegiatan, sehingga memudahkan instansi 

yang melakukan pengendalian dampak lingkungan dalam 

penyelesaian permasalahan lingkungan dan perencanaan 

pengelolaan lingkungan hidup dalam skala yang lebih besar; 

4. Mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh 

pemrakarsa untuk program penilaian peringkat kinerja. 

 

BAB III 

KESIMPULAN 

Uraikan hal-hal penting yang dihasilkan dari pelaksanaan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bab ini dapat 

diuraikan pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan hidup selanjutnya, meliputi: 

1. Kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan lingkungan hidup 

dan kendala - kendala yang dihadapi; 

2. Kesimpulan mengenai kesesuaian hasil pelaksanaan 

pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan 

rencana pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen UKL-

UPL atau sejenisnya. 

 
 

 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  

                   KOTA TEGAL 

 

 

 

 

R. RESTI DRIJO PRIHANTO 

 


