
Pasal 1 Pasal 1 

UUPLHUUPLH
Menjelaskan:Menjelaskan:

Pengertian-pengertian dalam UUPLHPengertian-pengertian dalam UUPLH



Lingkungan HidupLingkungan Hidup

Kesatuan

Ruang dg semua: - benda

- daya

dan 

makhluk hidupmakhluk hidup

termasuk manusia dan prilakunya

mempengaruhi

- kelangsungan prikehidupan

- kesejahteraan manusia

- makluk hidup lainnya



Pengelolaan Lingkungan HidupPengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya terpadu:

untuk melestarikan fungsi LH

KEBIJAKAN

���� penataan

���� pemanfaatan���� pemanfaatan

���� pengembangan

���� pemeliharaan

���� pemulihan

���� pengawasan

���� pengendalian

Lingkungan

hidup



Pembangunan berkelanjutan yang Pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkunganberwawasan lingkungan

Upaya   Upaya   -- sadarsadar

-- terencanaterencana

memadukan LH termasuk SDAmemadukan LH termasuk SDA

ke dalam ke dalam ke dalam ke dalam 

proses pembangunanproses pembangunan

menjamin:menjamin:

-- kemampuankemampuan

-- kesejahteraankesejahteraan

mutu generasi :   mutu generasi :   -- kinikini

-- mendatangmendatang



EkosistemEkosistem

tatanan unsur lingkungan hiduptatanan unsur lingkungan hidup

kesatuan:  kesatuan:  -- utuh menyeluruhutuh menyeluruh

-- saling mempengaruhisaling mempengaruhi

membentukmembentukmembentukmembentuk

-- keseimbangankeseimbangan

-- stabilitasstabilitas

-- produktivitasproduktivitas

lingkungan hidup      lingkungan hidup      



Pelestarian fungsi LHPelestarian fungsi LH

rangkaian upaya memelihararangkaian upaya memelihara

-- kelangsungan daya dukungkelangsungan daya dukung

-- kelangsungan daya tampungkelangsungan daya tampung



Daya dukung LHDaya dukung LH

Kemampuan LH Kemampuan LH 

mendukung mendukung 

-- Peri Kehidupan ManusiaPeri Kehidupan Manusia

-- Peri Kehidupan Makhluk Peri Kehidupan Makhluk -- Peri Kehidupan Makhluk Peri Kehidupan Makhluk 
LainLain



Pelestarian Daya Dukung LHPelestarian Daya Dukung LH

rangkaian upaya melindungi :rangkaian upaya melindungi :

kemampuan LH terhadap :kemampuan LH terhadap :

-- tekanan perubahan, dan/atautekanan perubahan, dan/atau

-- dampak negatifdampak negatif

ditimbulkan suatu kegiatanditimbulkan suatu kegiatan

agar tetap :agar tetap :

-- mampu mendukung perikehidupan    mampu mendukung perikehidupan    
manusia, danmanusia, dan

-- makhluk hidup lainmakhluk hidup lain



Daya Tampung LHDaya Tampung LH

kemampuan LH menyerap :kemampuan LH menyerap :

-- zatzat

-- energienergi

-- komponen lainkomponen lain-- komponen lainkomponen lain

yang masuk atau dimasukkan ke   yang masuk atau dimasukkan ke   

dalamnya dalamnya 



Pelestarian Daya Tampung LHPelestarian Daya Tampung LH
rangkain upaya :rangkain upaya :

melindungi kemampuan lhmelindungi kemampuan lh

menyerap :menyerap :

-- zatzat

-- energienergi-- energienergi

-- komponen lainkomponen lain

dibuang kedalamyadibuang kedalamya



Sumber DayaSumber Daya

unsur LH terdiri dari :unsur LH terdiri dari :

-- sumber daya manusiasumber daya manusia

-- sumber daya alamsumber daya alam

-- sumber daya hayati dan non hayatisumber daya hayati dan non hayati-- sumber daya hayati dan non hayatisumber daya hayati dan non hayati

-- sumber daya buatansumber daya buatan



Baku Mutu LHBaku Mutu LHBaku Mutu LHBaku Mutu LHBaku Mutu LHBaku Mutu LHBaku Mutu LHBaku Mutu LH

Ukuran batas atau kadar dari :Ukuran batas atau kadar dari :

-- makhluk hidupmakhluk hidup

-- zat zat ada dan harus adaada dan harus ada

-- energi adaenergi ada-- energi adaenergi ada

-- komponen lainkomponen lain

-- unsur pencemar yang di tenggang   unsur pencemar yang di tenggang   

keberadaannyakeberadaannya

Dalam sumber daya tertentu sebagaiDalam sumber daya tertentu sebagai

unsur lingkungan hidupunsur lingkungan hidup



Pencemaran Lingkungan Pencemaran Lingkungan Pencemaran Lingkungan Pencemaran Lingkungan Pencemaran Lingkungan Pencemaran Lingkungan Pencemaran Lingkungan Pencemaran Lingkungan 

HidupHidupHidupHidupHidupHidupHidupHidup

Masuk atau dimasukkanMasuk atau dimasukkan

mahkluk hidup, zat, energi, komponen mahkluk hidup, zat, energi, komponen 
lainlain

Kedalam LH oleh kegiatan manusia :Kedalam LH oleh kegiatan manusia :Kedalam LH oleh kegiatan manusia :Kedalam LH oleh kegiatan manusia :

-- Menurunkan kualitas lingkungan sampai ke  Menurunkan kualitas lingkungan sampai ke  

tingkat tertentutingkat tertentu

-- Menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat Menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat 

berfungsi sesuai dengan peruntukkannyaberfungsi sesuai dengan peruntukkannya



Kriteria Baku Kerusakan LH

Ukuran batas
perubahan sifat fisik 

perubahan hayatiperubahan hayati

lingkungan hidup yang dapat di 

tenggangkan



Perusakan LH

Tindakan menimbulkan :
- perubahan langsung- perubahan langsung

- perubahan tidak langsung



Pembangunan Pembangunan 
BerkelanjutanBerkelanjutan

Menunjang LH tidak berfungsi Menunjang LH tidak berfungsi 

Mengakibatkan sifat fisik dan 
atau hayati



Konservasi SDAKonservasi SDA
Pengelolaan :
SDA tak terbaharui 

- menjamin pemanfaatannya secara 
bijaksana

SDA terbaharuiSDA terbaharui
- menjamin ketersediannya dengan 

tetap 
memelihara dan meningkatkan 

kualitas 
nilai serta keanekaragamannya



Limbah

Sisa usaha dan/atau 
kegiatankegiatan



Bahan Berbahaya Dan Beracun

Bahan karena :
� sifat atau konsentrasi 

� jumlahnya                 

langsung atau tidak langsunglangsung atau tidak langsung

mencemarkan dan atau merusak

� lingkungan hidup

� Kesehatan

� Kelangsungan hidup manusia 

� Makhluk lain



Limbah B3Limbah B3

SisaSisa
usaha dan/atau kegiatanusaha dan/atau kegiatan

mengandung B3 mengandung B3 
karena: karena: �� sifat atau konsentrasinyasifat atau konsentrasinya

dan/atau jumlahnyadan/atau jumlahnyadan/atau jumlahnyadan/atau jumlahnya

langsung atau tidak langsunglangsung atau tidak langsung

mencemarkan dan atau merusakmencemarkan dan atau merusak

-- LHLH

-- KesehatanKesehatan

-- Kelangsungan hidup manusiaKelangsungan hidup manusia

dan makhluk lainnyadan makhluk lainnya



Sengketa LHSengketa LH

PerselisihanPerselisihan

antara:  dua pihakantara:  dua pihak

atau lebihatau lebih

ditimbulkan karena:ditimbulkan karena:ditimbulkan karena:ditimbulkan karena:

adanya, atauadanya, atau

diduga adanyadiduga adanya

pencemaran dan/ataupencemaran dan/atau

perusakan LHperusakan LH



Dampak lingkunganDampak lingkungan

pengaruhpengaruh

perubahan LHperubahan LH

diakibatkan diakibatkan 

oleh:oleh:

usahausaha

dan/ataudan/atau

kegiatankegiatan



Amdal Amdal 

Kajian Kajian 
mengenai :   dampak besarmengenai :   dampak besar

dan pentingdan penting
usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau kegiatan 

direncanakan pada LHdirencanakan pada LHdirencanakan pada LHdirencanakan pada LH
diperlukan:diperlukan:

bagi proses pengambilan keputusanbagi proses pengambilan keputusan
tentangtentang

penyelenggaraan penyelenggaraan 
usahausaha
dan atau kegiatandan atau kegiatan



Organisasi lingkungan

Kelompok orang

terbentuk: kehendak sendiri

keinginan sendirikeinginan sendiri

� tujuan

� kegiatan

di bidang LH



Audit LHAudit LH

proses evaluasiproses evaluasi

dilakukandilakukan

penanggungjawab penanggungjawab 

usaha dan/atau kegiatanusaha dan/atau kegiatan

menilai:menilai:menilai:menilai:

-- tingkat ketaatan thdp   tingkat ketaatan thdp   

persyaratan hukum yg berlakupersyaratan hukum yg berlaku

-- kebijaksanaan dan standarkebijaksanaan dan standar

ditetapkanditetapkan

penanggungjawab usaha dan/ataupenanggungjawab usaha dan/atau

kegiatan yang bersangkutankegiatan yang bersangkutan



OrangOrang

�� Orang peroranganOrang perorangan

�� Kelompok orangKelompok orang�� Kelompok orangKelompok orang

�� Badan hukumBadan hukum



Menteri Menteri 

ditugasiditugasi

mengelolamengelolamengelolamengelola

lingkungan hiduplingkungan hidup


