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BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 113 TAHUN 2008

TENTANG

TATA KERJA KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor,
maka diperlukan adanya penyederhanaan birokrasi perizinan dan persyaratan
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

b. bahwa Keputusan Supati Musi Banyuasin Nomor 241 tentang Tata Kerja
Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi Kegiatan yang
Potensial Berdampak Negatif pada Masyarakat Luas dalam Kabupaten Musi
Banyuasin yang merupakan pelaksanaan dari Kepulusan Menleri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tala Kerja Komisi
Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang telah dicabul dan
dinyalakan tidak berlaku lagi, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan
penyempurnaan;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan diktum keempat Peraturan Supali Musi
Sanyuasin Nomor ..1). Tahun 2008 lentang Pembenlukan Komisi Penilai
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupalen Musi Sanyuasin yang
merupakan pelaksanaan Peraluran Menleri Nomor 05 Tahun 2008 lentang Tala
Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, perlu
penjabaran lebih lanjut ketenluan yang berkaitan dengan Analiss Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c diatas perlu dialur
dan dilelapkan Peraluran Supali Musi Sanyuasin tentang Tata Kerja Komisi
Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Musi
Banyuasin.

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat
II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No.
73. Tambahan Lembaran Negara RI No. 1821).

2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara RI Tahun 1992 No. 115, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3501).

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 68, Tambahan Lembaran Negara
RI No. 3694).

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tenlang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan
Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

5. Peraturan .
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5, Peraluran Pemerinlah Nomor 27 Tahun 1999 lenlang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 59,
Tambahan Lembaran Negara RI No. 3838);

6. Peraluran Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 lenlang Pembagian Urusan
Pemerinlahan Anlara Pemerinlah, Pemerinlahan Daerah Propinsi, dan
Pemerinlahan Daerah Kabupalenl Kola (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

7. Kepulusan Menleri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 lenlang
Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

8. Kepulusan Menleri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 lenlang
Pedoman Pembenlukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup Kabupalenl Kola;

9. Peraluran Menleri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 lenlang
Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

10. Peraluran Menleri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 lenlang
Jenis Rencana Usaha danl alau Kegialan yang Wajib Dilengkapi dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

11. Peraluran Menleri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 lenlang
Tala Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

12. Peraluran Daerah Kabupalen Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 lenlang
Urusan Pemerinlah yang Menjadi Kewenangan Pemerinlah Kabupalen Musi
Banyuasin (Lembaran Daerah Nomor 33 Tahun 2008);

13. Peraluran Daerah Kabupalen Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 lenlang
Pembenlukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupalen Musi Banyuasin
(Lembaran Daerah 37 Tahun 2008).

14. Peraluran Bupali Musi Banyuasin Nomor .It.. Tahun 2008 lenlang
Pembenlukan Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Kabupalen Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menelapkan PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG TATA KERJA KOMISI
PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK L1NGKUNGAN KABUPATEN MUSI
BANYUASIN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraluran Bupali ini yang dimaksud dengan :
1. Analisis mengenai dampak Iingkungan hidup yang selanjulnya disingkal AMDAL adalah kajian

mengenai dampak besar dan penling sualu usaha danl alau kegialan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan kepulusan lenlang penyelenggaraan
usaha danl alau kegialan.

2. Kerangka Acuan yang selanjulnya disingkal KA adalah ruang lingkup kajian AMDAL yang
merupakan hasil pelingkupan.

3. Analisis dampak lingkungan hidup yang selanjulnya disingkal ANDAL adalah lelaahan secara
cermal dan mendalam lenlang dampak besar dan penling sualu rencana usaha da/alau
kegialan.

4. Rencana pengelolaan lingkungan hidup yang selanjulnya disingkal RKL adalah upaya
penanganan dampak besar dan penling lerhadap lingkungan hidup yang dilimbulkan akibal dari
rencana usaha danl alau kegialan.

5. Rencana pemanlauan lingkungan hidup yang selanjulnya disingkal RPL adalah upaya
pemanlauan komponen lingkungan hidup yang lerkena dampak besar dan penling akibal dari
renana usaha dan/alau kegialan.

6. Komisi .
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6. Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL
7. Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin adalah komisi yang bertugas menilai

dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis dan rencana
usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Komisi Penilai Kabupaten Musi
Banyuasin.

BAB II

TUGAS KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pasal1
(1) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi banyuasin mempunyai tugas:

a. Menilai KA, ANDAL, RKL dan RPL.
b. Memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan KA dan

kelayakan Iingkungan hidup atas suatu rencana usaha danl atau kegiatan kepada Bupati
Musi Banyuasin.

(2) Didalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin
sebagaimana pada ayat (1) diatas dibantu oleh :
a. Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin; dan
b. Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya komisi penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin wajib
memperhatikan kebijakan daerah bidang pengelolaan Iingkungan hidup, rencana
pengembangan wilayah, rencana tata ruang kabupaten dan kepentingan pertahanan keamanan.

Pasal2
(1) Ketua komisi penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin bertugas melakukan koordinasi proses

penilaian KA., ANDAL, RKL dan RPL.

(2) Sekretaris komisi penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin bertugas :
a. Membantu tugas ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL dan

RPL; dan
b. Menyusun rumusan hasil penilaian KA, ANDAL, RKL dan RPL yang dilakukan komisi penilai;

(3) Anggota Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin bertugas memberikan saran,
pendapat dan tanggapan berupa :
a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
b. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuanl keahlian bagi anggota yang berasal dari

perguruan tinggi/ahli;
c. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi

lingkunganllembaga swadaya masyarakat;
d. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang

diduga terkena dampak dari rencana usaha danl atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal3

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menilai
secara teknis KA, ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan permintaan komisi penilai AMDAL
Kabupaten Musi Banyuasin.

(2) Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah;
b. Kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang AMDAL;
c. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
d. Ketepatan dalam penerapan metoda penelitianl analisis;

e. Kesahihan .



e. Kesahihan data yang digunakan;
f. Kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
g. Kelayakan ekologis.

Pasal4

(1) Sekretariat komisi penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan
informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan oleh komisi penilai.

(2) Sekretariat komisi penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) huruf b berkedudukan di Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian
Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III

KEWENANGAN KOMISI PENILAI AMDAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pasal5

(1) Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin berwenang menilai dokumen AMDAL badi
rencana usaha danl atau kegiatan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan
memenuhi kriteria :
a. Jenis usaha danl atau kegiatan bersifat strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
b. Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(2) Untuk menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Penilai
AMDAL Kabupaten Musi Elanyuasin wajib memiliki lisensi sesUai dengan ketentuan dalam
peraturan Menleri yang mengatur mengenai tata laksana lisehsi komisi penilai AMDAL
kabupaten.

(3) Dalam hal kortlisi penilai Kabupaten Musi Banyuasin belum meriiiliki lisensi atau lisensinya
dicabut, unlLJksementara pehilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh Komisi Penilai
Provinsi Sumalera Selatan dan keputusan kelayakah Iingkungan hidup diterbitkan oleh Gubemur
Sumatera Seiatan;

(4) Dalam hal komisi penilai Kabupa!en Musi B;;iriyuasintelaH meriiiliki lisehsi namun belum mampu
menyellltlggatakan penilaian dokumen AlllleJAL !erhadap rencana usaha dan/atau kegiatan
sebagaimllna dimaksud pada aya! (1), atas permintaan ElupatiMusi Banyuasin untuk sementara
penilaian dokumen AMDAL diselenggarakan oleh korhisi penilai provinsi dan keputusan
kelayakan lingkungan hidup letap diterbitkan oleh Bupati lIIIusiElanyuasin;

(5) Dalam hal Propinsi tidak msmpu melaksanakan kewen~ngan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) dan (4) maka Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin dapat meminta
bantuan kepada Komisi Penilai Pusa!.

BABIV

TATA KERJA KOMISI PENILAI AMDAL
KAeUPATEN MUSI BANYUASIN

Bagian Pertama
Penilaian Dokumen KA

Pasal6

(1) Dokumen KA yang akan dinilai diajukan pemrakarsa kepada Bupati melalui sekretariat komisi
penilai Kabupaten Musi Banyuasin;

(2) Sekretariat .
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(2) Sekretariat komisi penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin memeriksa kelengkapan

administrasi dokumen KA;

(3) Sekretariat komisi penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin memberikan tanda bukti
penerimaan dokumen kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal penerimaan
terhadap dokumen yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dan sudah digandakan
sejumlah anggota tim teknis dan komisi penilai yang akan diundang;

(4) Dokumen KA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilakukan penilaian oleh komisi
penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin dan pengambilan keputusan oleh Bupati Musi
Banyuasin atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari ke~a terhitung sejak tanggal
tanda bukti penerimaan dokumen KA sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Pasal7
(1) Ketua komisi penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin meminta tim teknis untuk menilai

Dokumen KA sebagaimana dimaksud pada Pasal6 ayat (1) dalam bentuk rapat tim teknis yang
dipimpin oleh ketua tim teknis atau anggota yang ditunjuk bila ketua tim teknis berhalangan;

(2) Undangan dan dokumen yang diterima oleh seluruh peserta rapat tim teknis paling sedikit 10
(sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1);

(3) Semua saran, pendapat dan tanggpan anggota tim teknis dicatat oleh petugas sekretariat komisi
penilai dan dituangkan dalam berita acara rapat tim teknis yang disampaikan pada rapat komisi
penilai;

PasalS
(1) Ketua komisi penilai AMDAL Kabupaten Musi Banyuasin mengundang komisi penilai untuk

menilai Dokumen KA sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dalam bentuk rapat komisi
penilai yang dipimpin oleh ketua komisi penilai atau sekretaris komisi penilai atau anggota yang
ditunjuk bila ketua dan sekretaris komisi penilai berhalangan;

(2) Undangan dan dokumen yang diterima oleh seluruh peserta rapat komisi penilai paling sedikit 10
(sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat komisi penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1);

(3) Semua saran, pendapat dan tanggpan anggota komisi penilai dan pemrakarsa dicatat oleh
petugas sekretariat komisi penilai dan dan dituangkan dalam berita acara rapat penilaian;

Pasal9
(1) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dihadiri oleh :

a. pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk
mengambil keputusan; dan

b. tim penyusun dokumen AMDAL, dalam hal terdapat anggota tim penyusun tidak dapat hadir
dalam rapat tim teknis, anggota tim yang bersangkutan wajib menyampaikan surat
keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

(2) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila
pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak hadir.

Pasal10
(1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempumakan dokumen KA berdasarkan hasil penilaian

komisi penilai dan menyerahkan kepada ketua komisi penilai melalui secretariat komisi penilai
sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga
pUluh)hari ke~a terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat komisi penilai diterima;

(2) Dalam .



, '.

(2) Dalam hal dokumen yang lelah disempurnakan sebagaimana dimaksud ayal (1) belum
memenuhi kelenluan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, kelua komisi menilai selelah
mendengarkan saran-saran lim leknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali
dalam waktu selambal-Iambalnya 14 (empat belas) hari ke~a.

(3) Waktu yang digunakan oleh pemrakarsa untuk menanggapi dan menyempurnakan dokumen KA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2), lidak lermasuk dalam hilungan 75 (tujuh
puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal10 ayat (4);

(4) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan dokumen KA sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2) paling lama 3 (liga) lahun lerhilung sejak dikembalikannya
dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh komisi penilai untuk dilakukan penyempurnaan,
dokumen KA lersebut dinyalakan kadaluarsa.

Pasal11

(1) Berdasarkan hasil penilaian komisi penilai, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian
Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin selaku Kelua Komisi Penilai AMDAL Kabupalen
Musi Banyuasin menerbitkan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan;

(2) Dalam hal rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/alau kegiatan lerletak dalam kawasan
yang tidak sesuai dengan rencana lata ruang wilayah dan/atau rencana lala ruang kawasan
dan/atau peraluran perundang-undangan, komisi penilai wajib menolak KA dimaksud.

Bagian Kedua

PeniJaianDokumen ANDAL, RKL dan RPL

Pasal12

(1) Dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang akan dinilai diajukan pemrakarsa kepada Bupati melalui
sekrelarial komisi penilai Kabupaten Musi Banyuasin;

(2) Sekretarial komisi penilai memeriksa kelengkapan adrninislrasi Dokumen ANDAL, RKL dan
RPL;

(3) Sekrelarial komisi penilai memberikan tanda bukti penerimaan dokumen kepada pemrakarsa
dengan menuliskan hari dan langgal penerimaan terhadap dokumen yang lelah memenuhi
kelengkapan administrasi dan sudah digandakan sejumlah anggola lim teknis dan kornisi penilai
yang akan diundang;

(4) Dokumen ANDAL, RKL dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilakukan
penilaian oleh komisi penilai dan pengambilan kepulusan oleh Bupali Musi Banyuasin alas hasil
penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari ke~a lerhilung sejak tanggal landa bukti
penerimaan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayal (3).

Pasal13

(1) Ketua komisi penilai meminta tim teknis unluk menilai Dokumen ANDAL, RKL dan RPL
sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayal (1) dalam benluk rapat lim teknis yang dipimpin oleh
kelua tim teknis alau anggota yang ditunjuk bila ketua lim leknis berhalangan;

(2) Undangan dan dokumen yang dilerima oleh seluruh peserta rapat tim teknis paling sedikit 10
(sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapal tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1);

(3) Semua saran, pendapat dan tanggpan anggota lim teknis dicalat oleh petugas sekretariat komisi
penilai dan dituangkan dalam berila acara rapal tim teknis yang disampaikan pad a rapat komisi
penilai.

Pasal14 .



. . .
Pasal14

(1) Kelua komisi penilai mengundang komisi penilai unluk menilai Dokumen ANDAL, RKL dan RPL
sebagaimana dimaksud pada Pasal12 ayal (1) dalam benluk rapal komisi penilai yang dipimpin
oleh kelua komisi penilai alau sekrelaris komisi penilai alau anggola yang dilunjuk bila kelua dan
sekrelaris komisi penilai berhalangan;

(2) Undangan dan dokumen yang dilerima oleh seluruh peserta rapal komisi penilai paling sedikil 10
(sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapal komisi penilai sebagaimana dimaksud pada
ayal (1);

(3) Semua saran, pendapal dan langgpan anggola komisi penilai dan pemrakarsa dicalal oleh
pelugas sekrelarial komisi penilai dan dan diluangkan dalam berila acara rapal penilaian.

Pasal15
(3) Rapal lim leknis dan rapal komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal wajib dihadiri

oleh:
a. Pemrakarsa alau wakil yang dilunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasilas unluk

mengambil kepulusan; dan
b. Tim penyusun dokumen AMDAL, dalam hal lerdapal anggola lim penyusun lidak dapal hadir

dalam rapal lim leknis, anggola lim yang bersangkulan wajib menyampaikan sural
kelerangan yang dapal dipertanggungjawabkan secara hukum.

(4) Rapal lim leknis dan rapal komisi penilai dapal dibalalkan oleh pimpinan rapal apabila
pemrakarsa dan/alau lim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
lidak hadir.

Pasal16
(5) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL

berdasarkan hasil penilaian komisi penilai dan menyerahkan kepada kelua komisi penilai melalui
secrelarial komisi penilai sebagaimana yang dilelapkan dalam berila acara rapat penilaian alau
paling lama 30 (tiga puluh) hari ke~a terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapal komisi
penilai dilerima;

(6) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum
memenuhi kelenluan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, ketua komisi menilai setelah
mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminla pemrakarsa unluk memperbaiki kembali
dalam waklu selambal-Iambatnya 14 (empat belas) hari ke~a;

(7) Waktu yang digunakan oleh pemrakarsa untuk menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL
dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak lermasuk dalam hitungan 75
(tujuh puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4);

(8) Dalam hal pemrakarsa lidak menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL dan RPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terhilung sejak
dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh komisi penilai untuk dilakukan
penyempurnaan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL tersebut dinyatakan kadaluarsa.

Pasal17
(1) Kelua komisi penilai menyampaikan berila acara rapat penilaian dan dokumen yang lelah

disempurnakan kepada Bupati untuk digunakan sebagai dasar pertimbagan pengambilan
kepulusan kelayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha danl atau kegialan yang
bersangkulan;

(2) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan suatu rencana usaha dan/alau kegiatan oleh Bupati
Musi Banyuasin;

(3) Penerbitan kepulusan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) wajib mencantumkan :
a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan; dan

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

(4) Salinan keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL dan RPL beserta dokumennya
disampaikan oleh Bupati kepada :
a. Gubernur Sumatera Selatan;
b. Kapala Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan;
c. Pimpinan sektorl instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di

kabupaten Musi Banyuasin;
d. Pimpinan sektorl instansi terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di

Kabupaten Musi Banyuasin.

(5) Bupati Musi Banyuasin menjamin keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL dan RPL
sebagaimana dimaksud pada (4) beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat.

BAB'T-;

PEMBIAYAAN

Pasal18

Biaya atas pelaksanaan kegiatan komisi penilai, tim teknis dan sekretariat komisi penilai AMDAL
Kabupaten Musi Banyuasin dibebankan pada Anggaran Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian
Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal19

Biaya penyusunan dan penilaian KA, ANDAL, RKL dan RPL dibebankan kepada pemrakarsa..

BAB:'(l

PENUTUP

Pasal20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal t-5 September 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI
Diundangkan di SEKAYU
Pada tanggal '2. S Sltp~tl'l;)b!r 2008

SEK TARIS DAERAH
KABUPA EN MUSI BANYUASIN

YUSRIEFFENDY
(

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2008 NOMOR IOl

"
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