
Kepahiang, ……………………………….20….. 
 
 

Nomor        :  Kepada 

Lampiran    : Yth. Bapak Bupati Kepahiang 

Perihal        :  Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten Kepahiang 

Di 

Kepahiang 
 

 
Sehubungan        dengan        akan        dilaksanakannya        Kegiatan        Usaha 

…………………………………………………………………………………….              di              Desa/Kelurahan 

………………………….………………………..Kecamatan……………………………………………………………….. 

Kabupaten Kepahiang, saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama                                    :    ................................................................................................ 

Alamat                                  :    ................................................................................................ 

Jabatan Dalam Kegiatan    :    ................................................................................................ 

Dengan  ini  mengajukan  permohonan rekomendasi/izin lingkungan, 

selanjutnya untuk dapat dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan 

menerbitkan rekomendasi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Kepahiang. 

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut : 

1.   Surat permohonan yang bersangkutan 

2.   Formulir SPPL bermaterai Rp. 6000 / Dokumen UKL-UPL 

3.   Berita acara persetujuan masyarakat sekitar kegiatan diketahui Lurah/Kades 

4.   Peta Lokasi Kegiatan 

5.   Surat Izin rekomendasi dari kepala desa diketahui camat setempat 

6.   Foto copy surat kepemilikan yang sah (sertifikat, akte, segel dan lain-lain) 

7.   Memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang 

berwenang (khusus untuk badan usaha) 

8.   Mengisi formulir penapisan 

9.   Pas foto 3x4 1 (satu) lembar 

10. Photo copy KTP yang masih berlaku (1 lembar) 

11. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari TKPRD Kabupaten Kepahiang 

12. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 

13. Map plastic Jepit warna hijau (1 buah) 

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian Bapak saya ucapkan 

terima kasih. 
 
 

Kepahiang, ……………………………….20….. 

Pemohon / Pemrakarsa 
 
 
 

 

………………………………….



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN 

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) 

 
 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama           : ………………………………………………………………………………. 

Jabatan        : ………………………………………………………………………………. 

Alamat         : ………………………………………………………………………………. 

Nomor Hp    :  ………………………………………………………………………………. 

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari : 

Nama Perusahaan/Usaha               :  ……………………………………………………. 

Alamat Perusahaan/Usaha                  :  ……………………………………………………. 

Nomor Hp.Perusahaan/Usaha            :  ……………………………………………………. 

Jenis Usaha/Sifat Usaha                       :  ……………………………………………………. 

Kapasitas Produksi                                :  ……………………………………………………. 

Besarnya Modal                                     :  ……………………………………………………. 
 

Keterangan : 

a. Dampak lingkungan yang terjadi : 

1.    ............................................................................. 

2.    ............................................................................. 

3.    ............................................................................. 

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan : 

1.    ............................................................................. 

2.    ............................................................................. 

3.    ............................................................................. 

4.    ............................................................................. 

5.    ............................................................................. 

6.    ............................................................................. 

Saya bersedia melaksanakan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan yang 

ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi berwenang, apabila saya 

lalai, sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut diatas, saya bersedia dituntut 

sebagaimana Perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

Kepahiang, ………………………………………..2020 

Yang Menyatakan, 
 

Materai 

Rp. 10.000 

 

 
(………………………………….) 

 

Nomor bukti penerimaan 
oleh Instansi LH 

 

Tanggal  

Penerima  



BERITA ACARA SOSIALISASI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN ……………………………………………… 

ATAS NAMA ………………………………………… DI DESA …………………………….. KECAMATAN …………………….. 

KABUPATEN KEPAHIANG 
 

 
Pada hari ini …………………………… tanggal …………………… bulan ……………… tahun dua ribu dua puluh 

bertempat di Desa /Kelurahan ………………………………………. Kecamatan ………………………….. Kabupaten 

Kepahiang telah diadakan kegiatan sosialisasi terhadap usaha ……………………………………………………….. 

oleh ……………………………………………….. 

Pada prinsipnya masyarakat di sekitar menyetujui rencana usaha tersebut dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1.   ………………………………………………………………………………………………………………. 

2.   ………………………………………………………………………………………………………………. 

3.   ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Daftar nama-nama yang menyetujui : 
 

NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN 

1.    

2.    

3. 
   

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
 
 
 

Pemrakarsa Kegiatan 
 
 
 
 
 
 

………………………………………. 

Tanggal tersebut diatas 
Mengetahui 

Kepala Desa/Lurah ………………………. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….
 
 
 

Camat 
Kecamatan …………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG 

KECAMATAN ……………………………… 

DESA/ KELURAHAN ………………………. 
 
 
 
 

SURAT REKOMENDASI 

            Nomor :………………………………… 
 

 

Yang Bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : ………………………………………………………… 

Jabatan   : Kepala Desa/Lurah………….………………………… 

Alamat   : ………………………………………………………… 

Dengan ini memberikan rekomendasi/persetujuan kepada :  

Nama                         : …….…………………………………………………… 

Pekerjaan          : ………………………………………………………… 

Nama Perusahaan       : ………………………………………………………… 

Jenis Usaha         : ………………………………………………………… 

Alamat Tempat Usaha: ………………………………………………………… 

 
 

Untuk Melaksanakan Kegiatan Usaha tersebut di atas sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

Demikian   surat   rekomendasi   ini   dibuat   dengan   sebenarnya,   dan   dapat   dipergunakan 
 

sebagaimana mestinya. 
 

 
 

 
Mengetahui, 

 

Camat ……………………………… 
 
 
 
 
 
 

 
(………………………………………...) 

Kepahiang, ……………………….…..20….. 
 

 
 

Lurah/Kepala Desa 
 
 
 
 
 
 

 
(………………………………………...)



DENAH LOKASI TEMPAT USAHA 
 

 
   

 



KRITERIA PENAPIKAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN 

YANG TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR JENIS USAHA DAN/ATAU 

KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK 

LINGKUNGAN HIDUP UNTUK DIUSULKAN KEPADA MENTERI UNTUK 

DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU 

KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS MENGENAI DAMPAK 

LINGKUNGAN HIDUP 
 

 
 
 

Langkah 1 
 
Lakukan pengisian terhadap daftar pertanyaan berikut, terkait lokasi rencana usaha dan/atau 

kegiatan : 
 

 
Apakah lokasi rencana usaha 

dan/atau kegiatan : 

 
Ya/Tidak/Ragu-Ragu 

Jelaskan secara ringkas 

Apakah hal tersebut akan 

berdampak penting ? 

Ya/Tidak/Ragu-ragu, 

Kenapa? 

1.   Akan mengubah tata guna lahan 

yang ada ? 

  

2.   Akan   mengubah   kelimpahan, 

kualitas dan daya regenerasi 

sumber daya alam yang berada 

di lokasi ? 

  

3.   Akan     mengubah     kapasitas 

absorbsi     lingkungan     alami, 

khusus daerah berikut ? 

a.   Lahan basah 

b.   Daerah pesisir 

c.   Area pegunungan dan hutan 

d.   Kawasan lindung alam dan 

taman nasional 

e.   Kawasan   yang   dilindungi 

oleh peraturan perundangan 

f. Daerah      yang      memiliki 

kualitas lingkungan yang 

telah melebihi batas ambang 

yang ditetapkan 

g.   Daerah berpopulasi padat 

h.   Lansekap    yang    memiliki 

nilai  penting  sejarah, 

budaya atau arkelologi 

  



Langkah 2  

 

Lakukan pengisian terhadap daftar pertanyaan berikut untuk menilai karakteristik rencana usaha 

dan/atau kegiatan : 
 

 
Apakah rencana usaha 

dan/atau kegiatan : 

 
Ya/Tidak/Ragu-Ragu 

Jelaskan secara ringkas 

Apakah hal tersebut akan 

berdampak penting ? 

Ya/Tidak/Ragu-ragu, 

Kenapa? 

1.   Akan mengubah bentuk lahan 

dan bentang alam? 

  

2.   Akan mengeksploitasi sumber 

daya alam, baik yang 

terbaharui maupun yang tak 

terbaharui? 

  

3.   Dalam proses dan kegiatannya 

akan menimbulkan 

pemborosan, pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup, 

serta kemerosotan sumber 

daya dalam pemanfaatannya? 

  

4.   Proses dan kegiatan yang 

hasilnya dapat mempengaruhi 

lingkungan alam, lingkungan 

buatan serta lingkungan social 

dan budaya? 

  

5.   Proses dan kegiatan yang 
hasilnya akan mempengaruhi 

pelestarian kawasan 

konservasi sumber daya alam 

dan/atau perlindungan cagar 

budaya? 

  

6.   Akan mengintroduksi jenis 

tumbuh-tumbuhan, jenis 

hewan dan jasad renik? 

  

7.   Akan membuat dan 
menggunakan bahan hayati 

dan non hayati? 

  

8.   Akan menerapkan teknologi 

yang diperkirakan mempunyai 

potensi besar untuk 

mempengaruhi lingkungan 

hidup? 

  

9.   Akan mempunyai risiko 

tinggi, dan/atau 

mempengaruhi pertahanan 

negara? 

  

 

 

Jawaban “YA” merupakan indikasi bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib 

memiliki dengan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).



Langkah 3  

 

Lakukan penentuan dampak penting untuk setiap jawaban “YA” dari daftar pertanyaan pada 

Langkah 1 dan langkah 2 menggunakan kriteria penentuan dampak penting berikut : 
 
1.   Jumlah manusia yang akan terkena dampak; 

2.   Luas wilayah persebaran dampak; 

3.   Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

4.   Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak; 

5.   Sifat kumulatif dampak; dan 

6.   Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak. 
 

 
 

Langkah 4 
 
Pelajari  apakah  dalam  10  tahun  terakhir  hasil  implementasi  pengelolaan  dan  pemantauan 

lingkungan hidup dari jenis usaha dan/atau kegiatan dimaksud menunjukkan bahwa : 

a.   Usaha dan/atau kegiatan dimaksud senantiasa menimbulkan dampak penting negative yang 

hamper serupa di seluruh wilayah Indonesia. 

b.   Tidak tersedia ilmu pengetahuan dan teknologi, tata cara atau tata kerja untuk mengelola 

dampak penting negatif usaha dan/atau kegiatan dimaksud, baik yang bersifat terintegrasi 

dengan proses produksi maupun terpisah dari proses produksi. 
 

 
 

Langkah 5 
 
Bila hasil analisis langkah 4 menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir dampak lingkungan 

usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak dikenali karakter dampaknya dan tidak tersedia ilmu 

pengetahuan, teknologi dan tata cara untuk mengatasi dampak penting negatifnya, maka usaha 

dan/atau kegiatan dimaksud yang semula tergolong tidak wajib memiliki AMDAL dapat 

digolongkan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petugas 
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