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AMDAL 
(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) 

 
 

A. PENGERTIAN, SIFAT, FUNGSI & MANFAAT 

 
Perangkat Manajemen Lingkungan : 
 merupakan Instrumen pengelolaan lingkungan yang 

dilakukan secara terpadu melalui upaya penataan, 
pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, 
pemanfaatan dan pengembangan SDA dan lingk, agar 
supaya kegiatan (proyek) yang dilakukan tidak 
menimbulkan dampak negatif baik langsung maupun tidak 
langsung 

 

Perangkat Manajemen Lingkungan yang telah diterapkan di 
Indonesia, antara lain : 
1. AMDAL 
2. Ekolabel 
3. Sistem Manajemen Lingkungan 
4. Produksi Bersih 
5. Audit Lingkungan 
 

Pengertian AMDAL (UU 32/2009) : 

 merupakan kajian mengenai dambak besar dan penting 
suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada 
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan. 

 

Pengertian AMDAL mengandung arti : 

 AMDAL, kajian ilmiah tentang dampak penting 
 AMDAL, hanya berlaku bagi suatu rencana usaha dan/atau 

kegiatan. 
 AMDAL, bukan merupakan izin melainkan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan penerbitan 
izin suatu usaha dan/atau kegiatan. 
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B. PEKEMBANGAN AMDAL 
 

Latar belakang sejarah AMDAL 

 Berasal dari NEPA (National Environment Policy Act) AS. 
 Mengalami pasang surut selama 1 dekade dilegislatif, 

NEPA diterima oleh Pemerintah AS dan disyahkan tahun 
1969. 

 

Pokok pikiran yang termuat dalam NEPA : 

 Pemerintah Federal AS harus menggunakan semua 
sasaran/sumberdaya yang dimiliki untuk melindungi 
lingkungan hidup yang kelak diwariskan kepada generasi 
penerus. 

 Menjamin semua warga negara AS agar dapat hidup dalam 
lingkungan yang sehat, aman dan nyaman. 

 Pemeliharaan aspek historis, kultural dan aspek ilmiah. 
 Setiap penduduk harus mempunyai tanggungjawab 

terhadap pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingk. 
 

Perkembangan AMDAL di Indonesia 

 Masuknya pertimbangan lingkungan dalam GBHN  

 Pelaksanaan pembangunan dan penggunaan sumber-
sumber alam harus dilakukan secara rasional  
Pembangunan  Berkelanjutan. 

 Pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan penilaian 
secara seksama terhadap pengaruhnya bagi lingk, baik 
secara sektoral maupun regional. 

 

 Keluarnya Undang-undang No.4/1984 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Lingkungan  
 PP No.29/1986 tentang AMDAL 
 PP No.51/191993 tentang AMDAL 
 

 Undang-undang No.23/1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
 PP No.27/1999 tentang AMDAL 
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C. SIFAT, FUNGSI, MANFAAT DAN PELAKSANAAN 

AMDAL 

 Sifat  Wajib 

 Fungsi evaluasi kelayakan lingkungan proyek; 
pencegahan dampak lingkungan. 

 Manfaat  perolehan izin operasi; pedoman 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 

 Pelaksanaan  Dilakukan pada tahap studi kelayakan  
 

D. KEDUDUKAN, TUJUAN DAN FOKUS AMDAL : 

 Kedudukan  studi kelayakan lingk melalui AMDAL harus 
dilakukan bersamaan dengan studi kelayakan 
ekonomis dan teknis 

 Tujuan  mengkaji kemungkinan perubanan kondisi lingk 
baik biogeofisik maupun sosek dan sosbud serta 
kesehatan lingkungan masyarakat, akibat 
kegiatan pembangunan pada tahap 
perencanaan pembangunan (proyek). 

 Fokus  potensi masalah, potensi konflik, kendala-
kendala SDA, pengaruh lingkungan sekitar 
terhadap rencana proyek. 

 

Dasar Perlunya AMDAL : 

 Dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak 

 Peraturan perundang-undangan yang mewajibkannya 
 
E.  PENAPISAN 

 Aktivitas memilih rencana proyek apakah mempunyai 
dampak penting atau tidak. 
 Ada dampak penting, Wajib AMDAL 
 Tidak ada dampak penting,  UKL/UPL atau SPPL. 
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SKOPING (PELINGKUPAN) 
 
Pengertian : suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup 

permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting 
yang terkait dengan rencana kegiatan terhadap 
lingkungannya. 

 

Tujuan Pelingkupan : 

 Menentukan batas wilayah studi dan waktu perkiraan dampak. 
 Mengidentifikasi dampak penting yang dianggap relevan untuk 

ditelaah secara mendalam dalam penyusunan AMDAL (yang 
kurang relevan ditiadakan). 

 Menentukan tingkat kedalaman studi AMDAL berdasarkan 
waktu, tenaga dan dana. 

 Menentukan lingkup dan rancangan studi secara sistematis 
 Menelaah kegiatan/proyek lain yang terkait dan terletak di 

wilayah studi. 
 Menentukan Issu pokok (main issues) suatu kegiatan. 
 
Waktu Pelaksanaan : 
 Saat penapisan proyek  
 Saat penyusunan KA-ANDAL 
 
Metode Pelingkupan : 

 Metode identitifikasi dampak 
 Metode Delphy (matrik interaksi antara komponen kegiatan 

dg komponen lingkungan), syarat : 
- memahami diskripsi proyek, memiliki disiplin ilmu tertentu 

dan didahului pelingkupan khususnya komponen 
kegiatan dan lingkungan dalam batas wilayah studi. 

 Pengamatan di lapangan 
 Telaah Pustaka dan Analisis Isi. 
 Interaksi Group/Brain Storming (dialog interaktif dg masy). 
 Professional Judgement (pertimbangan atas dasar kepakaran) 
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PROSEDUR PELINGKUPAN : 

1. Langkah 1 : Identifikasi dampak potensial (primer/sekunder) 
 Konsultasi dan diskusi dg pakar/instansi berwenang. 
 Pengamatan lapangan 
 Metode cheklis, matrik dsb. 

2. Langkah 2 : Evaluasi dampak penting 
 Menghilangkan atau meniadakan dampak yang dipandang 

tidak relevan/tidak penting, sehingga diperoleh dampak 
penting hipotetik. 

3. Langkah 3 : Perumusan lingkup dan kedalaman AMDAL 
 Mengorganisir dampak penting hipotetik dan disintesa 

keterkaitannya --> diperoleh issue pokok, diurutkan 
berdasarkan kepentingan baik segi ekonomi atau ekologis 
(expert judgement). 

 Metode : Analisis keterkaitan 
- ruang lingkup, kedalaman, metodelogi, batas wilayah. 

 
Aspek dalam pelingkupan : 
 Batas wilayah studi dan batas waktu untuk memperkirakan 

dampak penting yang ditimbulkan. 
 Jenis dan informasi yang diperlukan sedapat mungkin lengkap 

(jenis data, jumlah sampel, lokasi pengumpulan sampel). 
 Jenis tenaga ahli yang diperlukan. 
 
Aspek dalam pelingkupan : 
 Batas wilayah studi dan batas waktu untuk memperkirakan 

dampak penting yang ditimbulkan. 
 Jenis dan informasi yang diperlukan sedapat mungkin lengkap 

(jenis data, jumlah sampel, lokasi pengumpulan sampel). 
 Jenis tenaga ahli yang diperlukan 
 
Penentuan batas wilayah studi : 
 Batas Proyek --> batas areal tempat kegiatan yg direncanakan 

yang menjadi sumber dampak. 
 Batas Ekologi --> batas areal wilayah sebaran dampak yang 

diperkirakan terjadi dalam suatu ekosistem. 
 Batas Administrasi --> batas wilayah sebaran dampak yang 

mengenai wilayah administrasi tertentu. 
 Batas Sosial --> batas berlangsungnya interaksi sosial antara 

komunitas yang berada di sekitar lokasi proyek/kegiatan yang 
direncanakan. 
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DISKRIPSI PROYEK 
 
 Dampak lingk. terjadi karena  interaksi antara aktivitas proyek 

dengan lingk. 
 

 Pendugaan dampak lingk. dapat dilakukan dengan baik  
Apabila : 
 diskripsi proyek diketahui dengan jelas dan mendetail 
 sifat-sifat dari tiap aktivitas proyek dan hubungannya 

terhadap lingkungan dapat diketahui. 
 

 Ketidaklengkapan dan kurang mendetailnya informasi proyek 
menyebabkan : 
 Sulitnya melakukan pendugaan dampak yang tepat, detail 

dan lengkap. 
 

CARA PENGUMPULAN INFORMASI DISKRIPSI PROYEK : 
 

 Cara Pertama : 
 Informasi dari pemrakarsa pada saat awal permintaan 

penyusunan studi AMDAL kepada Tim AMDAL/Konsultan. 

 Tim/Konsultan AMDAL wajib meminta informasi pada 
pemrakarsa, bila saat permintaan penyusunan studi AMDAL 
hanya menyebutkan jenis/macam proyek yang akan 
dibangun. 

 
 Cara Kedua : 
 Informasi proyek dari pustaka berbagai sumber, misal buku 

Industrial Water Pollution  Proses dan limbah dari berbagai 
macam industri 

 Informasi yang diharapkan dari pustaka, antara lain: 
- aktivitas yang dimiliki proyek 
- reaksi kimia yang terjadi 
- bahan baku yang digunakan 
- produk yang dihasilkan 
- jenis limbah yang dihasilkan 

 
 Cara Ketiga : 
 Mengajukan permintaan tambahan informasi yang lebih 

detail baik tertulis maupun lisan, dengan menjelaskan 
bagian-bagian yang diperlukan. 

 
 



 7 

 Cara Keempat : 
 Bila masih belum lengkap, mengirimkan daftar isian kepada 

pemrakarsa proyek untuk diisi. 
 
 Cara Kelima : 
 Bila pada cara keempat belum memuaskan Tim/Konsultan 

AMDAL, melakukan tanya jawab dengan staf ahli dari 
pemrakarsa proyek, sehingga diperoleh informasi/data yang 
benar dan lengkap. 

 
 

INFORMASI YANG HARUS DIKUMPULKAN : 

 Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan dan 
pedoman penyusunan AMDAL dari Pemerintah. 

 Berdasarkan pertimbangan ilmiah untuk melakukan pendugaan 
dampak baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

 

BERDASARKAN KETENTUAN PEMERINTAH, MELIPUTI : 

a. Maksud dan Tujuan dari Proyek 
 Identitas Pemrakarsa/pemilik proyek 
 Identitas Tim Penyusun AMDAL 
 Maksud dan Tujuan Proyek 

b. Kegunaan, keperluan dan alternatif 
 Kegunaan & keperluan proyek  bagi pemilik dan 

Pembangunan Negara. 
 Lokasi proyek 
 Jadwal pembangunan proyek -> awal s/d selesai proyek 
 Alternatif yang diusulkan dengan penjelasannya. 

c. Rencana kegiatan dan komponen kegiatan : 
 Batas-batas lahan yang langsung akan digunakan 
 Hubungan lokasi proyek dengan jarak dan tersedianya air, 

energi, sumberdaya hayati/fisik serta masyarakat 
 Bangunan dan struktur lainnya  dalam bentuk diagram 

berskala dan peta lokasi serta hubungan dengan bagunan 
dan struktur yang sudah ada (jalan raya, rel KA, dermaga 
dsb). 
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 Komponen dan aktivitas kegiatan yang diperkirakan akan 
menimbulkan dampak yang nyata pada lingkungan, al : 
- pelongsoran tanah, 
- ketidakstabilan lahan/lereng 
- banjir  
- pencemaran lingkungan 
- pengundulan vegetasi 
- pengrusakan dan gangguan terhadap habitat 
- gangguan terhadap migrasi hewan 
- kesenjangan dalam masyarakat 
- gangguan terhadap sosial ekonomi dan sosial budaya 

masyarakat 
- ganggaun terhadap kesehatan masyarakat 

 
 Tahap Pelaksanaan Proyek 

- Pra-Konstruksi (survei, pembebasan lahan, persiapan 
bangunan), 

- Konstruksi (jadwal tiap bangunan, metode pelaksanaan 
pembangunan, penimbunan bahan bangunan, usaha 
mengurangi masalah lingkungan) 

- Operasi : 
o Operasi dan pengolahan (rencana pengolahan, jumlah 

dan jenis bahan kimia yang digunakan, rencana 
penyelamatan dan penanggulangan bahaya) 

o Akhir Proyek (lama proyek beroperasi, rencana 
merapikan/memanfaatkan bagunan dan bahan 
bangunan, rehabilitasi dan reklamasi rencana 
pemanfaatan kembali untuk kegiatan lain). 

 

BERDASARKAN TIM AMDAL PUSDI-PSL, IPB : 
 
A. Umum 

1. Nama proyek/industri 
2. Nama Perusahaan 
3. Alamat Perusahaan 
4. Status usaha (PMA/PMDN/Perusahaan Negara, dll) 
5. Akta Pendirian Perusahaan 
6. Perizinan 
7. Nama Pimpinan Perusahaan 
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B. Tipe Industri/Proyek Perusahaan 
1. Jenis industri/proyek 
2. Fungsi dan tujuan 

3. Kapasitas Produksi : 
- Produksi utama 
- Produksi sampingan 
- Bahan baku utama  
- Bahan baku pembantu 

4. Lokasi proyek  disajikan dalam bentuk peta berskala. 

5. Kepegawaian/tenaga kerja : 
- jumlah, asal dan kualifikasi tenaga kerja yang akan 

diserap pada saat prakonstruksi, konstruksi dan operasi. 
- jenis kelamin, umur, pendidikan pekerja 
- pentahapan keperluan tenaga kerja 
- waktu kerja (tiap tahapan kerja) 

6. Biaya Investasi 

7. Proyek lain yang berhubungan 

8. Tahap pembangunan dengan jadwal waktu dan kapasitas 
kerja : 
- Pembangunan proyek 
- Proyek sudah beroperasi 
- Proyek berhenti beroprasi 
 

C. Proses dalam proyek/industri 
1. Pemakaian sumber energi (jenis dan kapasitasnya) 
2. Penggunaan air (asal, jumlah) 
3. cara pengambilan bahan baku dan bahan pembantu (lokasi, 

kapasitas, cara pengangkutan, penyimpanan, dsb) 
4. Proses tiap bagian industri 
5. Cara pembuatan dan pengiriman 
6. Cara penyimpanan dan kapasitas 
 

D. Macam dan jumlah limbah yang dihasilkan 
1. Limbah padat, cair, maupun gas 
2. Jumlah dan susunan kimia dari masing-masing limbah 
3. Cara pengolahan 

 

E. Peta lokasi proyek 
Meliputi : penggunaan lahan rencana kegiatan, lokasi 
pemukiman, jalan, sumber air, sumber energi, penyebaran 
vegetasi, proyek lain yang ada. 
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F. Rencana pengembangan royek dimasa yang akan datang 
- terkait dengan waktu dan hubungannya dengan rencana 

pembangunan wilayah. 
 

RONA LINGKUNGAN 
 

 Rona Lingkungan disebut juga sebagai Environmental Setting, 
yang merupakan keadaan lignkungan sebelum proyek 
dibangun. 

 

 Rona Lingkungan merupakan bagian dasar yang sangat 
penting dalam penyusunan AMDAL. 

 

 Dasar dari pendugaan dampak lingkungan adalah informasi 
dari Diskripsi Proyek dan Rona Lingkungan. 

 

 Diskripsi Proyek dan Rona Lingkungan yang tidak lengkap atau 
data tidak benar/kurang tepat  menghasilkan pendugaan 
dampak yang tidak lengkap atau tidak benar. 

 

PENGERTIAN DAN KEGUNAAN RONA LINGKUNGAN 
 

 Rona Lingkungan merupakan gambaran keadaan lingkungan 
di lokasi proyek yang akan dibangun dan di daerah sekitarnya. 

 

 Rona Lingkungan atau Attributes Lingkungan merupakan 
variabel atau komponen-komponen yang menunjukkan ciri atau 
sisat dari lingkungan, perubahan dari attributes lingkungan 
menynjukkan indikator adanya perubahan dari lingkungan  
(Jain et al., 1981) 

 

 Kegunaan Rona Lingkungan dalam proses pendugaan 
dampak, yaitu : 
1. Pendugaan kondisi lingk. dimasa datang tanpa proyek. 
2. Pendugaan kondisi lingk. dimasa datang dengan proyek. 

 

PENDEKATAN PENELITIAN RONA LINGKUNGAN 

 
 Dalam studi AMDAL, Rona Lingkungan biasanya dibatasi pada 

komponen lingkungan yang mempunyai potensi besar akan 
terkena dampak  hal ini dikarenakan Rona Lingkungan 
sangat luas sehingga memerlukan waktu, tenaga dan biaya 
yang mahal. 
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 Dalam menentukan komponen lingkungan ada beberapa cara 
pendekatan yang ditempuh yaitu berdasarkan : 
 Keahlian dari anggota tim 
 Diskripsi proyek 
 Skoping (pelingkupan) 
 Pedoman atau Peraturan pemerintah 
 Pustaka-pustaka 

 

Pendekatan berdasarkan kegunaan bagi pemakai 

 Penyusunan daftar komponen menurut Carter (1977) 
mempunyai 3 kegunaan, yaitu bagi pendugaan dampak, 
pengambilan keputusan atau instansi yang mengevaluasi dan 
bagi pemrakarsa proyek, yaitu sbb:  

1. sebagai dasar pendugaan dampak lingkungan yang akan 
terjadi karena adanya suatu proyek. 

2. mengetahui dan memahami kebutuhan-kebutuhan dari 
proyek, ciri dan sifat lingkungan di daerah yang akan 
dibangun proyek serta nilai sumberdaya alam dan 
lingkungan bagi masyarakat setempat. 

3. merupakan kebutuhan dari proyek. 
 

 Pegangan umum yang paling penting dalam menyusun 
komponen lingkungan, adalah : 
1. semua komponen lingkungan yang diperlukan untuk 

diketahui karena akan terkena dampak tidak ada yang 
terlewatkan dan diteliti secara intensif. 

2. komponen  lingkungan yang kurang relevan dengan dampak 
yang akan terjadi tetapi masih di dalam daerah dampak 
(impact area) perlu diteliti juga secara ekstensif  karena 
masing-masing komponen lingkungan dalam suatu 
ekosistem saling berhubungan. 

 

PENYUSUNAN DAFTAR KOMPONEN LINGKUNGAN 

 Cara yang efektif dan efisien dan relatif mudah adalah dengan 
cara mempelajari : 
1. daftar komponen lingkungan yang telah disusun oleh tim 

atau ahli lain yang terdapat dalam pedoman-pedoman 
berbagai instansi,  

2. daftar komponen yang terdapat dalam berbagai metode 
Amdal seperti Leopold, metode More, metode Fisher & 
Davies dan metode Sorenson. 

3. daftar komponen lingkungan yang telah disusun berbagai tim 
Amdal lain mengenai proyek yang sama atau sejenis. 
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CONTOH:  RONA LINGK. atau KOMPONEN LINGK. 
 

 Daftar Komponen Lingkungan yang terdapat dalam Pedoman 
Penyusunan AMDAL di Indonesia adalah sbb: 
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ANALISIS DAMPAK KESEHATAN LINGKUNGAN  
(ADKL) 

 
 

LATAR BELAKANG 

 Faktor Lingkungan memberikan kontribusi terbesar terhadap 
timbulnya masalah kesehatan masyarakat, sehingga 
keterkaitan antara kualitas atau karakteristik “lingkungan 
bermasalah dan status kesehatan” perlu dipahami dan dikaji 
secara cermat agar dapat digambarkan potensi besarnya risiko 
atau gangguan kesehatan. 

 Konsepsi ADKL merupakan model pendekatan guna mengkaji, 
dan atau menelaah secara mendalam untuk mengenal, 
memahami, dan memprediksi kondisi dan karakteristik 
lingkungan yang berpotensi terhadap timbulnya risiko 
kesehatan, dengan mengembangkan tata laksana terhadap            
(1) sumber perubahan media lingkungan, (2) masyarakat 
terpajan dan (3) dampak kesehatan yang terjadi. 

 
 

DASAR HUKUM 
 Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL) yang 

ditetapkan dengan Kep.Men No. 872/ Menkes/ SK/VIII/1997 
sudah tidak sesuai lagi;  

 Selanjutnya direvisi dengan Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 876/Menkes/Sk/VIII/2001 Tentang 
Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan 

 
 

PENGERTIAN ADKL 
 Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan yang merupakan 

kajian aspek kesehatan masyarakat yang harus dilaksanakan 
oleh setiap perusahaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan 
dan penilaian dari suatu usaha dan atau kegiatan 
pembangunan yang dapat menimbulkan dampak penting baik 
langsung maupun tidak langsung. 
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RUANG LINGKUP ADKL 

 ADKL sebagai pendekatan kajian aspek kesehatan masyarakat 
meliputi : 
1. Parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak 

rencana pembangunan dan berpengaruh terhadap 
kesehatan; 

2.  Proses dan potensi terjadi pemajanan; 
3. Potensi besarnya risiko penyakit (angka kesakitan dan angka 

kematian); 
4.  Karakteristik penduduk yang berisiko; dan 
5. Sumber daya kesehatan; 

 
 Telaah tersebut di atas dilakukan dengan pengukuran pada : 

1.  Sumber dampak atau sumber perubahan (emisi) 
2.  Media lingkungan (ambien) sebelum kontak dengan manusia 
3.  Penduduk terpajan (Biomarker) 
4. Potensi dampak kesehatan 

 
 

LANGKAH-LANGKAH ADKL 

a.  Dalam Konteks Rencana Usaha Atau Kegiatan 
1.  Penapisan 
2.  Pelingkupan 
3.  Penyajian Rona Lingkungan Awal 
4.  Analisis Risiko 
5.  Rencana Pengelolaan Risiko 
6. Implementasi dan Pengambilan Keputusan 
7.  Rencana Pemantauan 
8.  Rencana Pengelolaan 

 
b.  Dalam Konteks Pemantauan Atau Pengelolaan Kegiatan 

1.  Penyehatan 
2.  Pengamanan 
3.  Pengendalian 
4.  Investigasi 

 
 
 
 
 
 
 



 15 

PENERAPAN ADKL 

 Penerapan ADKL dapat dilakukan guna (1) menelaah rencana 
usaha atau kegiatan dalam tahapan pelaksanaan maupun 
pengelolaan kegiatan, serta melakukan (2) penilaian guna 
menyusun atau mengembangkan upaya pemantauan maupun 
pengelolaan untuk mencegah, mengurangi, atau mengelola 
dampak kesehatan masyarakat akibat suatu usaha atau 
kegiatan pembangunan. 

 Penerapan ADKL dapat dikembangkan dalam dua hal pokok, 
yaitu sebagai: 

1. Kajian aspek kesehatan masyarakat dalam rencana usaha 
atau kegiatan pembangunan baik yang wajib atau yang tidak 
wajib menyusun studi AMDAL. 

 Pada rencana usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL, 
ADKL diterapkan dalam menilai dokumen yang meliputi : 
a.  Kerangka Acuan (KA) AMDAL 
b.  Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) 
c.  Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 
d.  Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 

 
 Rencana usaha kegiatan tidak wajib AMDAL, meliputi 

dokumen: 
a. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) 
b. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 

 
2. Kajian aspek kesehatan masyarakat dan atau kesehatan 

lingkungan dalam rangka pengelolaan kualitas lingkungan 
hidup yang terkait erat dengan masalah kesehatan 
masyarakat. 

 Pelaksanaan program-program kesehatan seperti 
Program Penyehatan Lingkungan Permukiman, Program 
Penyediaan Air Bersih, Program Pemberantasan Penyakit 
Menular, dan program lain yang terkait. 
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 ADKL (Analisis Dampak Kes. Lingk) : 
 Suatu pendekatan untuk mencermati masalah kesehatan 

masyarakat dengan menggunakan rencana pembangunan 
sebagai titik awal dan melihat dampak kesehatan yang 
berhubungan. 

 Dampak kesehatan dapat bersifat langsung maupun tidak 
langsung. 

 Bagian tak terpisahkan dari proses perencanaan dalam 
suatu pembangunan. 

 

 ARKL (Analisis Risiko Kes. Lingk) : 
 Suatu pendekatan untuk mencermati potensi besarnya risiko 

yang dimulai dengan mendiskripsikan masalah lingk. yang 
telah dikenal (diketahui). 

 Penetapan risiko berhubungan dengan kesehatan manusia 
yang berkaitan dengan masalah lingk. yang bersangkutan. 

 
 
 
 

LANGKAH-LANGKAH ARKL 
 

1. Analisa Risiko 

 2. Pengelolaan Risiko 

3. Komunikasi Risiko 
 
 

1. ANALISA RISIKO 

 Langkah Pertama  Identifikasi Bahaya 
 Mengenal dampak buruk kesehatan yang disebabkan oleh 

pemajanan suatu bahan (racun). 
 Memastikan mutu serta kekuatan bukti-bukti yang 

mendukungnya (daya racun yang ditimbulkan oleh suatu 
bahan). 

 

 Langkah Kedua  Evaluasi Dosis – Respon 
 Melihat daya racun yang terkandung dalam suatu bahan 

atau menjelaskan kondisi pemajanan (cara, dosis, 
frekuensi) oleh  suatu bahan yang berhubungan dengan 
timbulnya dampak kesehatan. 
- Membandingkan dengan Baku Mutu 
- Melakukan uji LD50 atau LC50 

 

 Langkah Ketiga  Pengukuran Pemajanan 
 Perkiraan besaran, frekuensi dan lamanya pemajanan 

pada manusia oleh suatu bahan melalui semua jalur 
(Jalur 1, 2, 3, 4 dan 5) dan menghasilkan perkiraan 
pemajanan secara numerik. 
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 Langkah Keempat  Penetapan Risiko 
 Mengintegrasikan informasi daya racun dan pemajanan 

kedalam “ Perkiraan Batas Atas “ risiko kesehatan yang 
terkandung dalam suatu bahan. 

 

2.   PENGELOLAAN RISIKO 

 Upaya mengendalikan risiko dampak pada tingkat yang 
tidak membahayakan kesehatan, meliputi : 
 Partisipasi masyarakat 
 Pengendalian bahaya : 

- Pengendalian pada sumber (emisi) 
- Pengendalian pemajanan (ambien) 

 Pemantauan risiko 
 

LANGKAH-LANGKAH ADKL 

Langkah 1 : Evaluasi data dan informasi yang berkaitan dengan 
lokasi kesajian (mencakup informasi Simpul 1, 2, 3 
dan 4) 

Langkah 2 : Mempelajari kepedulian terhadap pencemaran 

Langkah 3 : Menetapkan bahan pencemar sasaran kajian 

Langkah 4 : Identifikasi dan evaluasi jalur pemajanan 

Langkah 5 : Memperkirakan dampak kesehatan masyarakat 

Langkah 6 : Kesimpulan dan rekomendasi 

Langkah 5 : Pengelolaan risiko 

Langkah 6 : Laporan 
 

SIMPUL INFORMASI ADKL 

Simpul 1 : Jenis dan skala kegiatan atau kondisi yang diduga 
menjadi sumber pencemar/bahaya kesehatan. 

Simpul 2 : Media lingkungan (air, tanah, udara, biota, sosial) 

Simpul 3 : Kontak antara bahan pencemar dan manusia pada 
titik pemajanan, misal minum air tercemar, 
menhhirup udara tercemar, makan makanan 
terkontaminasi. 

Simpul 4 : Dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat 
pemajanan melalui berbagai cara. 
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JALUR PEMAJANAN 

Jalur 1 : Sumber Pencemar (asal pencemar), misal : pabrik 
yang membuang limbah ke lingkungan/timbunan 
sampah. 

Jalur 2 : Media lingkungan dan mekanisme penyebaran 
(lingkungan dimana pencemar dilepaskan), misal air, 
tanah, udara dan biota yang menyebarkan bahan 
pencemar dengan mekanisme tertentu ke titik 
pemajanan. 

Jalur 3 : Titik Pemajanan (suatu area potensial atau riil dimana  
terjadi kontak antara manusia dengan media lingkungan 
tercemar), misal sumur, sungai, tempat kerja. 

Jalur 4 : Cara Pemajanan (pencemar masuk atau kontak 
dengan tubuh manusia) misal tertelan, pernapasan atau 
kontak kulit. 

Jalur 5 : Penduduk berisiko (orang-orang terpajan atau 
berpotensi terpajan oleh pencemar pada titik 
pemajanan). 

 

KEPEDULIAN MASYARAKAT 

 Kepedulian dapat berupa keluhan, pernyataan tekat atau 
bahkan program terhadap pencemaran dari masyarakat, LSM, 
media massa, pakar, sektor terkait. 

 Kepedulian masyarakat perlu diketahui dan digali untuk 
memperoleh kesamaan persepsi/pemahaman. 
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PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
 

Tujuan : 

1. Menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup melalui 
pemilihan atas alternatif, tata letak (tata ruang mikro) lkasi dan rancang 
bagun proyek. 

2. Menanggulangi, meminimisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik 
yang timbul saat kegiatan beroperasi, maupun kegiatan berakhir (missal 
rehabilitasi lokasi proyek).\ 

 

Sifat : 

1. Meningkatkan dampak positif, sehingga dapat memberikan manfaat 
lebih besar baik pada pemrakarsa maupun pihak lain terutama 
masyarakat. 

2. Memberi pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk 
memberikan kompensasi atas sumber daya yang tidak dapat 
dipulihkan. 

 

Kedalaman Rencana Pengelolaan Lingkungan, tergantung pada : 

1. Data dan informasi tentang rencana usaha atau kegiatan sangat 
berpengaruh  pada bentuk kegiatan pengelolaan yang dapat 
dirumuskan dalam dokumen RKL. 

2. Rencana pengelolaan lingkungan (dokumen RKL) harus terkait 
dengan hasil dokumen ANDAL  komponen lingkungan yang 
dikelola adalah yang hanya mengalami perubahan mendasar 
(sebagaimana disimpulkan dalam dokumen ANDAL). 

 

Ciri-ciri Pokok Pengelolaan Lingkungan : 

1. Memuat pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, criteria pedoman atau 
persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan atau 
meningkatkan dampak besar dan penting baik negatif maupun positif 
yang bersifat strategis  dilengkapi dengan acuan literature. 

2. Dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan 
pertimbangan untuk pembuatan rancangan rekayasa dan dasar 
pelaksanaan pengelolaan lingkungan. 

3. Mencakup upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan 
pemrakarsa dalam pengelolaan lingkungan  melalui kursus/diklat. 

4. Pembentukan unit organisasi yang bertanggung jawab. 
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Pendekatan Pengelolaan Lingkungan : 
 

1. Pendekatan Teknologi  teknologi yang digunakan untuk mengelola 
dampak besar dan penting lingkungan, missal : 

a. Dalam rangka penanggulanganlimbah B3, cara yang ditempuh : 
 Membatasi atau mengisolasi limbah. 
 Minimasi limbah 3R: mengurangi jumlah/volume limbah (reduce), 

menggunakan kembali limbah (reuse) atau daur ulang (recycle), 

b. Dalam rangka mencegah, mengurangi atau memperbaiki kerusakan 
SDA, cara yang ditempuh : 
 Membangun terasering atau penanaman tanaman penutup tanah 

untuk mencegah erosi. 
 Mereklamasi lahan bekas galian tambang dengan pengaturan 

tanah atas dan penanaman tanaman penutup tanah. 

c. Dalam rangka peningkatan dampak positif berupa peningkatan nilai 
tambah dari dampak positif yang telah ada. 

 

2. Pendekatan Sosial Ekonomi  tindakan-tindakan yang 
berladaskan pada interaksi social dan bantuan peran pemerintah, 
misalnya : 

 Melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar rencana kegiatan 
dalam pengelolaan lingkungan. 

 Permintaan bantuan kepada pemerintah dalam penanggulangan 
dampak penting karena keterbatasan kemampuan pemrakarsa. 

 Permohonan keringanan bea masuk peralatan pengendalian 
pencemaran. 

 Prioritas penyerapan tenaga kerja setempat sesuai dengan keahlian 
dan ketrampilan. 

 Bantuan fasilitas umum kepada massyarakat sekitar rencana 
kegiatan. 

 Menjalin interaksi social yang harmonis dengan masyarakat untuk 
mencegah kecemburuan social. 

 

3. PENDEKATAN INSTITUSI  mekanisme kelembagaan yang 
ditempuh pemrakarsa dalam menanggulangi dampak penting 
lingkungan, misalnya : 

 Kerjasama dengan insatansi terkait dalam pengelolaan 
lingkungan. 

 Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan oleh instansi 
berwenang. 

 Pelaporan secara berkala tentang rencana  kegiatan 
pengelolaan lingkungan kepada pihak/instansi yang 
berkepentingan. 

 

0 
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SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKL: 
 

BAB I. PENDAHULUAN 

BAB II. PENDEKATAN PENGELOLAAN 

(a) Pendekatan teknologi 

(b) Pendekatan social ekonomi 

(c)   Pendekatan institusi 

BAB III. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

(1) Dampak penting dan sumber dampak besar dan penting 

(2) Tolok ukur dampak  standar baku mutu. 

(3) Tujuan rencana pengelolaan lingkungan. 

(4) Pengelolaan lingkungan. 

(5) Lokasi pengelolaan lingkungan 

(6) Periode pengelolaan lingkungan 

(7) Pembiayaan pengelolaan lingkungan : 

 Biaya investasi, biaya personil dan operasional, biaya 
pendidikan dan latihan keterampilan. 

(8) Institusi pengelolaan lingkungan : 

 Pelaksanaan pengelolaan lingkungan 

 Pengawasan pengelolaan lingkungan 

 Pelaporan hasil pengukuran. 
 

BAB IV. Pustaka 
 

BAB V. Lampiran 

 

PEMANTUAN LINGKUNGAN 

Faktor-faktor perlu diperhatikan dalam pemantauan lingkungan : 

1. Komponen/parameter lingkungan yang dipantau hanya yang mengalami 
perubahan mendasar (terkena dampak besar dan penting). 

2. Keterkaitan dengan dokumen AMDAL lainnya (ANDAL, Star Mild dsb). 

3. Layak secara ekonomis, 

4. Data yang dibutuhkan dan dikumpulkan 

 Jenis data yang dikumpulkan. 

 Lokasi pemantauan. 

 Frekuensi dan jangka waktu pemantauan. 

 Metode pengumpulan data 

 Metode analisa data. 


