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SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG
TATA CARA PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang  : a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun akibat
tumpahan, ceceran, kebocoran, atau pembuangan
langsung ke lahan memiliki potensi menimbulkan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sehingga
perlu dilaksanakan pemulihan lahan terkontaminasi
limbah bahan berbahaya dan beracun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 3 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup tentang Tata Cara Pemulihan Lahan
Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berahaya dan
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3910);

3.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 9 Tahun
2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan



2

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 94 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG TATA CARA PEMULIHAN LAHAN
TERKONTAMINASI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah

sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan
berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau
konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan
lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.

2. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum
semua tanda pengenal biosfir, atmosfir, tanah, geologi, timbulan
(relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan
manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantaf atau mendaur.

3. Lahan terkontaminasi adalah lahan yang terkena limbah bahan
berbahaya dan beracun (B3).

4. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan
terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pemantauan.

5. Tingkat keberhasilan pemulihan adalah target sasaran yang dicapai
dalam penanganan lahan terkontaminasi limbah B3.

6. Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi yang selanjutnya
disingkat SSPLT adalah surat yang berisi pernyataan telah selesai
penanganan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 yang
diterbitkan oleh Menteri.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan
penanganan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3.

Pasal 3
Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan
lahan terkontaminasi limbah B3 yang diakibatkan dari usaha dan/atau
kegiatannya.
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Pasal 4
Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 terdiri atas kegiatan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. evaluasi; dan
d. pemantauan.

Pasal 5
(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

meliputi:
a. rencana pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3;

dan
b. rencana pengolahan tanah terkontaminasi limbah B3.

(2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Menteri yang didalam pelaksanannya sesuai dengan tata cara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, untuk mendapatkan
persetujuan.

Pasal 6
(1) Kegiatan pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
a. survei lahan terkotaminasi limbah B3 sesuai dengan tata cara

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
b. penetapan lokasi titik sampling lahan terkotaminasi limbah B3 sesuai

dengan tata cara penetapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II; dan

c. kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sesuai dengan
tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
(1) Lahan terkontaminasi dinyatakan bersih dari limbah B3, setelah

dilaksanakan evaluasi tingkat keberhasilan pemulihan lahan
terkontaminasi limbah B3.

(2) Tingkat keberhasilan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan tata
cara penentuan tingkat keberhasilan pemulihan yang tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 8
Penanggungjawab kegiatan pemulihan wajib melaporkan hasil pelaksanaan
pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 kepada Menteri dengan
tembusan gubernur dan bupati/walikota.
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Pasal 9
(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pemulihan

lahan terkontaminasi limbah B3 berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7.

(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),
Pasal 6, dan Pasal 7, Menteri menerbitkan SSPLT.

(3) Menteri dapat mendelegasikan kewenanganan penerbitan SSPLT kepada
Deputi yang membidangi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
dan Limbah B3.

(4) Materi muatan SSPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(5) SSPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melepaskan tanggung
jawab hukum penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
pencemaran yang timbul dari usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 10
(1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah

mendapatkan SSPLT wajib melakukan pemantauan terhadap lahan
terkontaminasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan selama
1 (satu) tahun.

(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Menteri dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota.

Pasal 11
(1) Pengolahan tanah terkontaminasi limbah B3 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diperlakukan sama dengan pengelolaan
limbah B3.

(2) Pengelolaan tanah terkontaminasi limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di bidang pengelolaan limbah B3.

Pasal 12
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi

limbah B3 dilakukan oleh:
a. Menteri apabila lahan terkontaminasi limbah B3 berada pada dua

wilayah provinsi dan/atau lintas batas negara;
b. Gubernur apabila lahan terkontaminasi limbah B3 berada pada dua

atau lebih wilayah kabupaten/kota; atau
c. Bupati/walikota apabila lahan terkontaminasi limbah B3 berada pada

wilayah kabupaten/kota.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup Daerah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan peraturan menteri yang mengatur mengenai pengawasan
pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
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Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 05 Oktober 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

Ilyas Asaad


