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PENGANTAR REDAKSI

PIMPINAN REDAKSI

Dr.Ir.Armen Mara, M.Si    

Ada dua hal penting dalam rapat Dewan Pimpinan Nasional Pertalindo Bidang 
Publikasi yang dilaksanakan pada Tanggal 1 November 2022. Pertama, keputusan 
untuk menerbitkan kembali Majalah Pertalindo  (Pertamag) yang sudah dua tahun 
tidak terbit. Kedua merubah nama majalah tersebut dengan “Swara Pertalindo”. 
Alasan perubahan nama, yaitu supaya nama majalah itu secara langsung 
menampakan Publikasi Pertalindo.  

Mengenai topik utama yang akan dibahas sudah lama dibicarakan, yaitu: 
“LIMA WINDU (40 TAHUN) AMDAL DI Indonesia”. AMDAL yaitu Analisa 
Mengenai Dampak Lingkungan. Dengan Sub Topik Bagaimana kondisi lingkungan 
hidup di Indonesia saat ini?  Apa yang salah dengan AMDAL?   Pertanyaan  ini 
dijawab melalui wawancara dengan Pelaku Usaha yang sehari-hari terlibat dengan 
pengelolaan dan pemantauan AMDAL. Pihak Pemerintah sebagai pengawas  
pelaksanaan AMDAL itu sendiri. Lima  Windu Amdal di Indonesia ini juga dibahas 
dari sudut pandang akademik. 

Seorang anggota dewan redaksi mengusulkan supaya kontennya dilengkapi 
dengan berita-berita tentang lingkungan hidup yang aktual dan berkaitan dengan 
Amdal, ada juga yang mengusulkan supaya dilengkapi profil tokoh lingkungan 
hidup. Anggota dewan redaksi yang lain mengusulkan pula tentang  tulisan 
berbentuk opini publik tentang lingkungan hidup, bahkan mungkin perlu juga 
dilengkapi dengan surat pembaca. Alhamdulillah …. Media komunikasi dan 
informasi Pertalindo sudah hadir kembali dengan wajah dan nama baru yaitu 
“SWARA PERTALINDO”.  

Harus diakui bahwa “SWARA PERTALINDO” tidak akan terbit kembali dan 
tidak akan muncul dihadapan Pembaca kalau tidak ada keberanian dan dorongan 
kuat dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pertalindo bapak Ir. Rohilan 
Suriadi.  Kepada beliau kami ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga  
“SWARA PERTALINDO” kembali terbit berkelanjutan dengan membawa motto 
Pertalindo “Ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Aamiin yaa robbal 
aalamiin. 

SAMBUTAN

KETUA UMUM 
DPN PERTALINDO    

Ir. Ilan R. Suriadi 

Assalamualaikum warrah matullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, majalah Pertalindo dapat kembali menemui 

pembaca setelah lebih dari dua tahun absen. Kini majalah Pertalindo hadir dengan 

nama baru, dimana pada periode 2017-2021 majalah pertalindo bernama 

“PERTAMAG” (Pertalindo Magazine), sekarang berganti nama menjadi “Swara 

Pertalindo”. Harapan kami dengan nama baru tersebut Swara Pertalindo dapat 

didengar dan menjadi bacaan yang dinantikan oleh berbagai pihak terutama para 

Amdalers dan pemerhati lingkungan di Indonesia.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Ir. 

Armen Mara, M.Si sebagai ketua dewan redaksi beserta anggota tim redaksi yang 

telah menyiapkan semua materi hingga terwujudnya majalah Swara Pertalindo ini.  

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Dewan Pengurus 

Nasional dan Dewan Pengurus Provinsi di seluruh Indonesia yang telah memberikan 

dukungan serta saran perbaikan sehingga majalah Swara Pertalindo d a p a t 

hadir ditengah-tengah kita. 

Harapan kami semoga majalah Swara Pertalindo ini 

dapat dimanfaatkan sebagai alat komunikasi diantara 

anggota Pertalindo, sesama penggiat dan sesama 

pemerhati lingkungan hidup di tanah air untuk 

lingkungan hidup yang lebih baik. Pada akhirnya 

semoga majalah Swara Pertalindo ini bermanfaat 

bagi kita semua. Saran dan masukannya untuk 

perbaikan pada edisi berikutnya sangat kami tunggu. 

Terima kasih.

W a b i l l a h i t t a u fi q w a l h i d a y a h , 

wassalamu'alaikum warahmatullahi 

wabarakatuh.
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undang No.32 tahun 2009 tentang PPLH ).  Amdal terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu  

KA-Amdal, Andal (Analisa Dampak Lingkungan Hidup), RKL (Rencana Pengelolaan 

Lingkungan Hidup), dan RPL (Rencana Pemantauan LIngkungan Hidup).   

Sebelum suatu usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap 

lingkungan hidup dilaksanakan seharusnya telah dilakukan penyusunan dokumen 

Amdal.  Singkatnya Amdal  berisi peraturan-peraturan yang akan menjadi panduan bagi 

pengusaha atau pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, mulai dari tahap 

prakontruksi, kontruksi, operasi, dan pasca operasi. Sesuai peraturan perundang-

undangan Amdal menjadi persyaratan utama sebelum dikeluarkan perizinan lain oleh 

instansi berwenang. 

Undang-undang tentang Lingkungan Hidup di Indonesia sudah tiga kali mengalami 

penyempurnaan, yaitu pada tahun 1997 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 23 

tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seterusnya diperbaharui lagi pada 

tahun 2009,  yaitu dengan keluarnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

disahkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Karya  juga merubah 

banyak hal dari Undang-undang sebelumnya.

Undang-undang tentang lingkungan hidup itu sudah dilengkapi dengan Peraturan 

Pemerintah (PP), Perda,  Surat Keputusan Pejabat berwenang, Peraturan Menteri dan 

peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan-peraturan turunan tersebut 
dimaksudkan untuk menjelaskan secara lebih detail dan rinci tentang apa yang harus 

dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

Berkaitan dengan lahirnya Undang-undang tentang Lingkungan Hidup struktur 

pemerintahan pun dikembangkan. Mulai dari tingkat pusat (kementerian) sampai 

dengan tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat pusat awalnya 

Lingkungan Hidup ditompangkan pada Kementerian lain, yaitu Kantor Menteri 

Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, kemudian dijadikan kementerian 

tersendiri, bahkan saat ini membawahi kementerian lain yaitu Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan.

Ditingkat Provinsi dan kabupaten/kota pun bagian lingkungan hidup ini sudah 

ditempatkan pada Dinas tersendiri yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan di beberapa 

daerah membawahi juga bidang lainnya, misalnya Dinas Lingkungan Hidup, 

Kebersihan dan pemakaman. Hal ini menunjukan bahwa dari aspek struktural jajaran 

pemerintahan, masalah lingkungan hidup di Indonesia sudah memiliki penegak hukum 

formal.

40 TAHUN (LIMA WINDU)

AMDAL DI INDONESIA

TOPIK

AMDAL secara resmi di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1982, yaitu 

sejak  dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup disingkat UULH.  Kemudian pada 

tanggal 19 September 1997 untuk menyempurnakan Undang-undang Lingkungan 

Hidup tahun 1982 tersebut lahir lah Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang 

pengelolaan lingkungan hidup . 

Sejak Diberlakukannya Undang-undang pertama tentang lingkungan hidup 

tersebut sampai saat ini menjelaskan bahwa AMDAL sudah berusia 40 tahun atau 

disebut dengan Lima Windu. Usia yang seharusnya sudah menunjukkan 

kematangannya. Apa itu AMDAL? Apa perlunya ? 

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), yang selanjutnya 

disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan 

yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan ( Pasal 1 poin 11, Undang-
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Seterusnya, dalam pengurusan Amdal itu 
sendiri pun sudah disusun sedemikian rupa 
bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang 
berdampak penting terhadap lingkungan hidup 
haruslah terlebih dulu menyusun dokumen 
Amdal yang terdiri dari KA-Andal, Andal, 
RKL, dan RPL. Dokumen ini disusun oleh Tim 
ahli yang bersertifikat, lalu diajukan ke pihak 
Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas 
l i n g k u n g a n  h i d u p  ( s e s u a i  d e n g a n 
kewenangannya). Di Kementerian atau Dinas 
Lingkungan Hidup sudah disiapkan suatu Tim 
Teknis yang bertugas untuk melakukan 
penilaian terhadap dokumen Amdal, lalu 
membahasnya dalam pertemuan yang disebut 
dengan sidang Amdal. Dalam pertemuan 
tersebut dilibatkan juga LSM (Lembaga 
Swadaya Masyarakat) dan masyarakat terkena 
dampak.

Selanjutnya, dokumen Amdal yang sudah 
disepakati oleh sidang Amdal tersebut akan 
ditandatangani oleh pihak Kementerian atau 
Pemerintah Daerah kalau pihak pemrakarsa 
atau pengusaha yang mengajukan bersedia 
mematuhi semua  ketentuan-ketentuan yang 
telah dicantumkan dalam dokumen Amdal 
tersebut.RKL adalah dokumen penting yang 
akan dipedomani oleh pihak pengusaha atau 
pemrakarsa dalam mengelola dampak penting 
terhadap lingkungan hidup.  Sedangkan RPL 
adalah dokumen penting dalam melakukan 
pemantauan terhadap pengelolaan dampak 

yang telah dilakukan. 
Sesua i  a tu ran  pe rundang-

undangan, bahwa dampak penting 
yang telah dikelola dan dipantau oleh 
pihak perusahaan atau pemrakarsa 
tersebut akan dilakukan pengawasan 
oleh pihak pemerintah yaitu pihak 
kementerian atau Dinas Lingkungan 
Hidup. Pihak LSM dan masyarakat 
p u n  d i b e r i  w e w e n a n g  u n t u k 
melaporkan hasil pengelolaan dan 
pemantauan yang telah dilakukan 
tersebut kepada pihak berwenang, 
bahkan kalau terjadi pelanggaran bisa 
dipidanakan.

Walaupun penyempurnaan demi 
penyempurnaan telah dilakukan 
sedemikian rupa terhadap sistem 
pengelolaan lingkungan hidup di 
Indonesia, Bahkan undang-undang 
tentang lingkungan hidup itu sendiri 
telah dilakukan perubahan sebanyak 
dua kali.  Pada tahun 1997 dan 
terakhir pada tahun 2009 yang lalu 
pembuatan undang-undang, yaitu 
Undang-undang Nomor 32 tahun 
2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 
sekarang masih berlaku.   Namun, 
semuanya masih menimbulkan 
pertanyaan, bagaimana kondisi 
l i n g k u n g a n  h i d u p  I n d o n e s i a 
sekarang? Wallahualam.

BAGAIMANA KONDISI
LINGKUNGAN HIDUP KITA

SAAT INI?  

SUBTOPIK

Berkaitan dengan semakin baiknya dan semakin lengkapnya aturan-aturan 

dan kelembagaan tentang Amdal sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya, muncul pertanyaan. Bagaimana kondisi atau realisasi lingkungan 

hidup kita saat ini? Amdal merupakan panduan dalam menyelenggarakan setiap 

usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. 

Harapan kita, lingkungan hidup selamat dari dampak negative kegiatan-

kegiatan pembangunan yang dilakukan.  

Fakta memperlihatkan,  bahwa hampir setiap waktu ada saja media massa 

yang memberitakan tentang terjadinya kerusakan lingkungan hidup di berbagai 

lokasi dalam berbagai bentuk, baik sungai, danau, maupun laut.  Kerusakan itu 

sendiri terjadi dalam aspek fisik, biologi, sosial ekonomi, dan kesehatan 

masyarakat. Secara umu dampak negatif dari usaha dan /atau kegiatan 

pembangunan yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut.
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Pertama, kerusakan sungai, danau, dan 

laut itu terjadi dalam bentuk pendangkalan 

sungai, danau, dan pantai,   meluapnya air 

sungai,  bahkan terhentinya aliran air 

sungai. Kerusakan terjadi dalam bentuk 

pencemaran air sungai, danau, dan laut oleh 

limbah industri, limbah pertanian,  dan 

limbah pertambangan yang menimbulkan 

perubahan warna air (keruh), mengandung 

bahan-bahan yang membahayakan, 

termasuk pencemaran  oleh logam berat. 

Kehidupan air di  Sungai, danau, dan laut 

menjadi terganggu, berkurang dan bahkan 

hilang populasinya.  Mata pencaharian 

penduduk pun terganggu karena ikan-ikan 

se r t a  keh idupan  a i r  l a innya  yang 

dikonsumsi oleh penduduk menjadi 

berkurang dan hilang populasinya.

Kedua, kerusakan di darat juga 

terlihat dalam bentuk kerusakan fisik, 

biologi, social ekonomi, dan kesehatan 

masyarakat. Pertambangan batubara di 

berbagai daerah di Pulau Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, dan Papua  masih 

meninggalkan lahan yang terbuka, tandus, 

g e r s a n g ,  m e n c e m a r i  u d a r a  d a n 

meninggalkan genangan air danau 

bercampur asam tambang.  Pembangunan 

perkebunan masih menimbukan erosi 

d e n g a n   m e n g h a n y u t k a n  b a g i a n 

permukaan tanah. 

Pembangunan fasilitas perkotaan 

seperti  pembangunan hotel ,  pusat 

perbelanjaan, komplek perumahan, pusat 

perkantoran,  komplek Pendidikan atau 

kampus, pembangunan pabrik atau 

industri,  pembangunan jalan toll, 

pembangunan fasilitas publik,  dan

pembangunan fisik  la innya masih 

m e n i m b u l k a n  d a m p a k  t e r h a d a p 

lingkungan hidup.  Hal ini terlihat dari 

adanya banjir, pencemaran sungai, 

pencemaran udara, dan kemacetan lalu 

lintas di sekitar lokasi. Pembangunan pusat 

perbelanjaan juga menimbulkan degradasi 

terhadap pedagang-pedagang kecil dan 

pengungsian pedagang-pedagang kecil 

dari pusat perkotaan ke Lorong-lorong atau 

jalan-jalan kecil menuju pemukiman.

Ketiga, kerusakan juga terjadi dalam 

aspek social ekonomi. Pembangunan 

pertanian dan perkebunan menimbulkan 

terjadinya polarisasi penguasaan lahan. 

Lahan pertanian milik petani perlahan-

lahan berpindah ke pihak pengusaha besar 

melalui pembangunan perkebunan besar 

kelapa sawit.

Pembangunan pertambangan perlahan 

lahan juga menimbulkan semakin kecilnya 

penguasaan lahan oleh petani karena telah 

beralih menjadi lahan tambang yang telah 

rusak. 

Keempat, kerusakan dalam bidang 

kesehatan  masyarakat  yang dapat 

digambarkan perubahan kondisi kesehatan 

masyarakat .  Bahwa jumlah warga 

masyarakat yang mengidap sepuluh 

penyakit terbesar juga terus bertambah. 

Disamping itu,  jumlah jenis penyakit yang 

diderita masyarakat di berbagai lokasi pun 

bertambah. Hal ini menggambarkan bahwa 

adanya indikasi  penurunan tingkat 

kesehatan masyarakat di sekitar lokasi 

usaha dan/atau kegiatan.   

Ada apa dengan AMDAL?

Gambar : Sungai Banjir Kanal Timur. DKI Jakarta
(Foto Armen Mara 10/10/2022)

Gambar : Sungai Jujuhan, Lokasi Provinsi Jambi
(Foto Armen Mara 6/12/2022)
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Tugas DLH (Dinas Lingkungan Hidup) kan melakukan pengawasan dan pembinaan. 

Perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup itu biasanya kita 

ketahui dari hasil pengawasan. Lalu diberikan teguran tertulis dan dibina supaya mereka 

memperbaiki kesalahannya. Kalau setelah diberi teguran tertulis tidak mengindahkan 

maka kita berikan sanksi kedua yaitu paksaan. Kalau masih mengingkari maka dikenakan 

denda. Selama ini, setelah diberikan sanksi paksaan, lalu dilakukan pembinaan maka 

mereka cepat-cepat memperbaiki kesalahannya.  Kalau belum mengindahkan,  kita ancam 

dengan sanksi denda. Kalau sudah berkaitan dengan pengenaan  denda,  masak mereka 

masih bandel.

Swara Pertalindo : Kenapa belum ada pelaku usaha yang kena denda dan pembekuan izin?

Dr.Ir.Ardi, M.Si :  

Swara Pertalindo : Anda salah seorang Doktor Ilmu Lingkungan tamatan IPB Bogor dan sudah lama 

berkecimpung di bidang lingkungan hidup, khususnya di Pemerintahan Kota Jambi. 

Bisakah diceritakan tentang perjalanan karir anda ?

Saya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi sejak tahun 2017. Jadi 

lebih kurang sudah 5 (lima) tahun. Sebelumnya, saya lama di Bidang Amdal Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Itu lebih kurang 5 (lima) tahun juga. Sebelumnya 

pernah Bapeda Kabupaten Sarolangun selama 4 (empat) tahun, pernah juga di Kantor 

Gubernur Jambi selama 2 tahun, kemudian pindah ke Kantor Wali Kota Jambi selama 4 

tahun, dan pernah di Kabupaten Tanjung Jabung  selama 2 tahun.  Jadi total masa kerja 

sudah 26 tahun.

Swara Pertalindo : Tahun 2022 ini genap lah Empat Puluh (40) Tahun  AMDAL di Indonesia,  kalau ditinjau 

dari aspek aturan  nampaknya sudah banyak sekali kemajuannya.  Undang-undang  

tentang lingkungan hidup  yang menjadi dasar penyusunan Amdal sudah 2 kali 

mengalami penyempurnaan,  terakhir muncul Undang-undang nomor 11 tahun 2020 

tentang Cipta Karya yang juga membahas tentang lingkungan hidup. Dilain pihak, tetap 

saja ada pelanggaran dan pengrusakan terhadap lingkungan hidup itu oleh pelaku usaha. 

Apa Komentar Anda tentang lingkungan hidup? 

Gambar : Dr.Ir.Ardi, M.Si di Ruang Kerjanya 
( Foto Armen Mara 13/09/2022) 

Dr.Ir.Ardi, M.Si :  

Benar ! Dokumen Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) yang terdiri dari 

Kerangka Acuan (KA),  Andal (Analisa Dampak Lingungan), RKL (Rencana Pengelolaan 

Lingkungan), dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan)  semakin baik dan tegas.  Hasil 

kajian Amdal semakin dalam dan semakin ilmiah sehingga dapat diterima di dunia 

akademik.  

Namun, diakui bahwa Dokumen Amdal oleh pihak pelaku usaha (pengusaha dan 

pemrakarsa) masih dianggap sebagai persyaratan belaka. Karena tanpa izin lingkungan 

pengusaha atau  pemrakarsa tidak dapat mengurus perizinan usaha. 

Dr.Ir.Ardi, M.Si :  

Dr.Ir.Ardi, M.Si :  

Untuk mengetahui lebih jauh tentang perkembangan Amdal dan kondisi lingkungan hidup di Indonesia 
Armen Mara dari  MSP (Majalah Swara Pertalindo) melakukan wawancar dengan Dr. Ir.Ardi, M.Si. Beliau 

Kadis Lingkungan Hidup Kota Jambi. Kelahiran 70’an di Kota Jambi. Menamatkan S1 di Universitas Jambi 
bidang ilmu tanah, seterusnya melanjutkan studi ke S2 bidang Agribisnis di UGM, dan melanjutkan S3 

dibidang lingkungan hidup IPB Bogor

WAWANCARA
Dengan Dr. Ir.Ardi, M.Si 

Swara Pertalindo : Apa tindakan Anda terhadap pengusaha dan pemrakarsa nakal tersebut?

Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini tugasnya adalah melakukan pengawasan dan 

pembinaan terhadap aktivitas perusahaan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan 

dengan lingkungan hidup. 

Hal ini sudah dilakukan oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi secara continue 

dan terjadwal. Kalau ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran maka kita 

dikenakan sanksi. Sesuai aturan yang berlaku terdapat 5 (lima) tingkatan sanksi, yaitu: 

Ÿ Teguran tertulis 

Ÿ Paksaan Pemerintah

Ÿ Memberlakukan Denda 

Ÿ Pembekuan izin 

Ÿ Pencabutan  Izin 

Beberapa perusahaan di Kota Jambi pernah mendapat sanksi teguran tertulis, 

bahkan ada juga perusahaan yang mendapatkan sanksi paksaan. Tapi kalau masih bandel 

maka tentu akan dilakukan pemberlakuan denda atau bahkan bisa pembekuan izin dan 

Pencabutan izin.  Tapi belum pernah perusahaan ada yang sampai dikenakan denda.
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Ÿ Pembekuan izin 

Ÿ Pencabutan  Izin 

Beberapa perusahaan di Kota Jambi pernah mendapat sanksi teguran tertulis, 

bahkan ada juga perusahaan yang mendapatkan sanksi paksaan. Tapi kalau masih bandel 

maka tentu akan dilakukan pemberlakuan denda atau bahkan bisa pembekuan izin dan 

Pencabutan izin.  Tapi belum pernah perusahaan ada yang sampai dikenakan denda.



Haah, itu tidak benar!  

Dalam pemberian izin lingkungan tentu saja kita harus ketat, tapi tetap sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Semua dokumen yang masuk ke DLH Kota akan segera diproses. 

Kalau sudah lengkap dan memenuhi persyaratan maka akan segera diteruskan pada 

tahap berikutnya. Sebelum diberlakukan Undang-undang Cipta Kerja, proses perizinan 

kan di DLH Kota atau Kabupaten atau Provinsi. Kalau Amdal, persyaratannya diawali 

dengan penyusunan dokumen KA Andal, pembahasan oleh Tim KPA (Komisi Penilai 

Amdal) yang di dalamnya ada tim dari instansi terkait, ada juga perguruan tinggi dan 

juga LSM. Lalu dilakukan pengumpulan data, Analisa data, Uji Administrasi,  lalu 

pembahasan oleh Tim KPA. Kalau ada masukan dari Tim KPA, tentu harus diperbaiki 

dulu, baru bisa dikeluarkan izin lingkungannya. Tim KPA tersebut dikoordinir oleh 

Ketua Tim KPA.  Pembahasannya selalu focus pada ketentuan-ketentuan yang ada 

dalam  Amdal.  Tapi kadang-kadang pihak pelaku usaha lalai memperbaikinya, terlena, 

dan terus jadi berlarut-larut. Pada hal perbaikannya tidak banyak dan tidak sulit.  

Dalam pemberian izin lingkungan, kita usahakan secepatnya. Tapi kita juga tidak mau 

timbul masalah setelah pemberian izin lingkungan.   Misalnya begini. Ada usaha yang 

tidak wajib Amdal dan tidak wajib juga UKL/UPL, cukup SPPL saja. Dalam hal ini, kita 

perlu lihat juga kondisi awal di lapangan. Misalnya mau bangun Perumahan yang 

skalanya kecil atau mau  bangun tempat cucian mobil. Nah! Dalam peraturannya,  kan 

cukup SPPL saja. Tidak perlu pembahasan.  Tapi kadang-kadang saya merasa perlu 

juga dilakukan pembahasan dokumennya, karena kondisi lapangan ada yang spesifik. 

Misalnya di lapangan ada cekungan. Nah! Ini kan peru kajian pengaliran airnya. Kalau 

tidak tentu nanti nya akan bermasalah dengan lingkungan sekitarnya. Apalagi usaha 

tempat pencucian mobil. Usaha ini kan banyak menggunakan air. Kalau lokasinya di 

cekungan, aliran airnya kemana? Ini yang saya maksud perlu pembahasan oleh tim 

untuk mendapatkan solusi.          

Untuk pelaksanaan pembahasan dokumen Amdal (KA, Andal, RKL, dan RPL) oleh 

Tim Komisi Penilai Amdal biasanya saya sendiri yang memimpin nya. Jadi saya cepat 

paham kalau ada masalah dalam pembahasan dokumen Amdal. Kalau saya banyak 

pekerjaan di ruangan,  sidang pembahasan Dokumen saya serahkan ke Sekretaris 

Bidang Amdal tapi tetap saya pantau melalui CCTV yang ada di ruangan saya. Kalau 

ada masalah yang belum tuntas saya kembali ke ruang sidang dan kembali 

memimpinnya. Saya buat keputusan. Pokoknya tegas-tegas saja dan transparan.

Dr.Ir.Ardi, M.Si :

Swara Pertalindo : Apakah masih ada kelemahan dalam peraturan tentang Amdal?

Ya ! Memang masih ada kelemahan dalam peraturan. Kadang-kadang membuat tindakan di 

lapangan tidak efektif dan tidak efisien bahkan mubazir. Sebagai contoh aturan tentang Pertek 

(Persetujuan Teknis), yaitu kajian tentang daya tampung dan daya dukung lingkungan. Pertek 

tersebut ada pertek air dan ada Pertek udara. Bahwa sebelum dilaksanakan studi Amdal maka 

dilakukan terlebih dulu kajian Pertek. Setelah kajian Pertek dilakukan,  bisa saja 

rekomendasinya bahwa daya tampung dan daya dukung  lingkungan masih memungkinkan 

untuk dilakukan usaha dan/atau kegiatan. Tapi setelah dilakukan kajian Amdal ternyata 

kesimpulannya tidak layak secara lingkungan. Maka tentu perlu dilakukan kajian ulang. Dalam 

hal ini, pihak pengusaha dan pemrakarsa tentu agak keberatan, tapi tergantung juga dari 

komitmen pengusaha dan pemrakarsa. Akhirnya tentu Pertek menjadi mubazir dilakukan.

Dr.Ir.Ardi, M.Si :  

Demikian wawancara dengan Dr.Ir..Ardi, M.Si  Kepala DInas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang kelahiran 70’an di 

Kota Jambi . Menamatkan S1 di universitas Jambi bidang Ilmu tanah, seterusnya melanjutkan studi ke S2 bidang 

Agribisnis di UGM, dan melanjutkan S3 di bidang Lingkungan hidup IPB Bogor.***)

Swara Pertalindo : Banyak Penyusun Amdal dari luar Provinsi Jambi mengatakan bahwa Pengurusan Amdal 

di Kota Jambi agak sulit dan berbelit-belit. Apa Komentar Anda?

Gambar: Wawancara Armen Mara dari Swara Pertalindo
dengan Dr.Ir.Ardi, M.Si Kadis Lingkungan Hidup  Kota Jambi di Kantornya,

( Foto Armen Mara 13/09/2022) 
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Instansi pemerintah sebagai pengawas nampaknya kurang mampu dalam 

menerapkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Tugas 

pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan pembinaan, bagaimana supaya 

pemrakarsa lebih taat aturan. Dalam pembinaan ini pemerintah masih lemah. Sudah 

saatnya Pemrakarsa yang melakukan pelanggaran diberikan hukuman sesuai yang diatur 

dalam perundang-undangan.  Selama ini Pemrakarsa yang abai hanya diberikan teguran 

baik secara formal maupun informal.

Swara Pertalindo : Bagaimana menurut Anda kedalaman dari dokumen Amdal itu sendiri. Apakah sudah cukup 

memenuhi untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan?

Peraturan tentang pedoman penulisan amdal sudah beberapa kali mengalami 

perubahan.  Uraian tentang metodologi penulisan amdal sudah semakin detail dan 

lengkap. Seiring dengan hal itu, teknik prakiraan dampak semakin bervariasi dan 

akurat. Masing-masing metodologi memiliki keunggulan dan kekurangan sehingga 

diperlukan tenaga ahli yang memiliki kemampuan analisis yang baik.  Dilain pihak 

ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi masih terbatas.  Hal ini 

menyebabkan kedalaman dokumen amdal yang disusun tidak sesuai harapan.  

Keterbatasan biaya juga berpengaruh terhadap kedalaman studi amdal.  

Keterbatasan ini akan berpengaruh terhadap: kelengkapan jenis atau spesifikasi 

tenaga ahli yang terlibat dalam penyusunan studi, pemilihan metodologi 

pengambilan sampel dan analisis data, jumlah sampel, periode pengambilan 

sampel, teknik analisis data dan lain-lain.

Swara Pertalindo : Dari apa yang sudah dikemukakan sebelumnya,  bahwa dari sudut peraturan dan Bagaimana 

peran dari Instansi Pemerintah dalam Pengawasan?

Ir. Arifin Muhtar, M.Si :

Swara Pertalindo : Dari apa yang sudah dikemukakan sebelumnya,  bahwa dari sudut peraturan dan perundang-

undangan, Amdal itu sudah semakin sempurna. Namun, pelanggaran dan kerusakan terhadap 

lingkungan hidup masih tetap terjadi, bahkan masih memperihatiankan. Menurut Anda, apakah 

ada kesulitan yang dialami pelaku usaha atau pemrakarsa dalam  melaksanakan aturan-aturan 

Amdal tersebut?

Pertama,  Substansi peraturan tentang lingkungan hidup  saat ini terdapat 

beberapa aspek yang masih bersifat ambigu sehingga dalam penerapan pasal-

pasalnya sangat tergantung kepada wawasan dan pemahaman pengambil 

kebijakan terutama di tingkat bawah.  Sering terjadi salah penafsiran, karena 

penafsirannya kurang tepat, arahan yang diberikan justru menyulitkan 

Pemrakarsa dalam pelaksanaan penerapannya.  Dilain pihak, penafsiran yang 

menyimpang dapat dimanfaatkan oleh Pemrakarsa untuk tidak melakukan 

pekerjaan pengelolaan lingkungan sebagaimana mestinya.

Kedua, pemahaman regulasi antar sesama aparat instansi pemerintah itu 

sendiri sering berbeda, khususnya pada pejabat daerah.  Dalam menyikapi 

pasal aturan yang sudah jelas dan tegas, tidak ada masalah, namun ketika 

dihadapkan dengan pasal aturan yang ambigu, pejabat pemerintah seringkali 

melakukan penafsiran yang keliru sehingga arahan yang diberikan cenderung 

menyulitkan Pemrakarsa untuk melaksanakannya.  Sebagai contoh, untuk 

memenuhi persyaratan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang 

Pemrakarsa wajib mengurus rekomendasi kesesuaian tata ruang berupa 

Konfirmasi Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR) atau Informasi Kesesuaian 

Tata Ruang (IKTR). Berdasarkan arahan pusat KLHK, dokumen lingkungan 

kegiatan yang sudah beroperasi cukup melengkapi IKTR tidak perlu KKPR,  

namun pada kenyataannya ada pejabat daerah yang menuntut semua dokumen 

lingkungan harus dilengkapi dengan KKPR. Untuk pengurusan KKPR 

memerlukan persyaratan administrasi yang lebih rumit dibanding pengurusan 

IKTR.   

Ketiga, Pada kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh Pemerintah atau 

beberapa perusahaan swasta, ketersediaan data deskripsi kegiatan kadang-

kadang kurang memadai.  Hal ini berakibat pada terjadinya kekeliruan dalam 

proses penapisan. Kesalahan penapisan ini tentunya akan mengakibatkan 

tidak relevannya jenis dokumen lingkungan yang disusun. 

Ir. Arifin Muhtar, M.Si
CEO Arthayu Group

PT. Arthayu Rali Perdana
:

WAWANCARA
Bersama Ir. Arifin Muhtar, M.Si (CEO Arthayu Group / PT. Arthayu Rali Perdana/sebuah Perusahaan 

Konsultan Amdal). Untuk mengetahui lebih jauh tentang perkembangan Amdal  dan kondisi lingkungan 

hidup di Indonesia Armen Mara dari  MSP (Majalah Swara Pertalindo) melanjutkan wawancara dengan Ir. 

Arifin Muhtar, M.Si (CEO Arthayu Group). Berikut hasil wawancaranya.  

Ir. Arifin Muhtar, M.Si :

Swara Pertalindo : Dalam penyusunan dokumen Amdal, apa hal lain yang menjadi kesulitan? 

Dalam penyusunan Amdal kita sering mengalami kesulitan karenanya kurangnya 

dukungan data deskripsi kegiatan dari pemrakarsa.  Dari pemrakarsa diperlukan 

informasi tentang detail dari proyek yang akan dilaksanakan.  Sebagai contoh,  dalam 

kegiatan penambangan emas diperlukan data tentang volume deposit, kualitas bahan 

tambang, tata letak tambang, design bangunan tambang, dan lain-lain. Sebelum proses 

penyusunan Amdal dimulai seyogyanya pihak pemrakarsa sudah menyiapkan 

dokumen teknis seperti Studi Kelayakan, Master Plan,  atau Detail Desain.  Dalam 

dokumen-dokumen tersebut tercantum antara lain jenis dan jumlah bahan baku yang 

digunakan, jenis dan jumlah peralatan yang diperlukan, jenis dan jumlah alat 

pengangkutan yang diperlukan, jenis dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan 

lain-lain.  Data tersebut diperlukan dalam memperkirakan jenis dan besaran dampak 

yang akan ditimbulkan masing-masing kegiatan.

Ir. Arifin Muhtar, M.Si :



Instansi pemerintah sebagai pengawas nampaknya kurang mampu dalam 

menerapkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Tugas 

pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan pembinaan, bagaimana supaya 

pemrakarsa lebih taat aturan. Dalam pembinaan ini pemerintah masih lemah. Sudah 

saatnya Pemrakarsa yang melakukan pelanggaran diberikan hukuman sesuai yang diatur 

dalam perundang-undangan.  Selama ini Pemrakarsa yang abai hanya diberikan teguran 

baik secara formal maupun informal.

Swara Pertalindo : Bagaimana menurut Anda kedalaman dari dokumen Amdal itu sendiri. Apakah sudah cukup 

memenuhi untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan?

Peraturan tentang pedoman penulisan amdal sudah beberapa kali mengalami 

perubahan.  Uraian tentang metodologi penulisan amdal sudah semakin detail dan 

lengkap. Seiring dengan hal itu, teknik prakiraan dampak semakin bervariasi dan 

akurat. Masing-masing metodologi memiliki keunggulan dan kekurangan sehingga 

diperlukan tenaga ahli yang memiliki kemampuan analisis yang baik.  Dilain pihak 

ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi masih terbatas.  Hal ini 

menyebabkan kedalaman dokumen amdal yang disusun tidak sesuai harapan.  

Keterbatasan biaya juga berpengaruh terhadap kedalaman studi amdal.  

Keterbatasan ini akan berpengaruh terhadap: kelengkapan jenis atau spesifikasi 

tenaga ahli yang terlibat dalam penyusunan studi, pemilihan metodologi 

pengambilan sampel dan analisis data, jumlah sampel, periode pengambilan 

sampel, teknik analisis data dan lain-lain.

Swara Pertalindo : Dari apa yang sudah dikemukakan sebelumnya,  bahwa dari sudut peraturan dan Bagaimana 

peran dari Instansi Pemerintah dalam Pengawasan?

Ir. Arifin Muhtar, M.Si :

Swara Pertalindo : Dari apa yang sudah dikemukakan sebelumnya,  bahwa dari sudut peraturan dan perundang-

undangan, Amdal itu sudah semakin sempurna. Namun, pelanggaran dan kerusakan terhadap 

lingkungan hidup masih tetap terjadi, bahkan masih memperihatiankan. Menurut Anda, apakah 

ada kesulitan yang dialami pelaku usaha atau pemrakarsa dalam  melaksanakan aturan-aturan 

Amdal tersebut?

Pertama,  Substansi peraturan tentang lingkungan hidup  saat ini terdapat 

beberapa aspek yang masih bersifat ambigu sehingga dalam penerapan pasal-

pasalnya sangat tergantung kepada wawasan dan pemahaman pengambil 

kebijakan terutama di tingkat bawah.  Sering terjadi salah penafsiran, karena 

penafsirannya kurang tepat, arahan yang diberikan justru menyulitkan 

Pemrakarsa dalam pelaksanaan penerapannya.  Dilain pihak, penafsiran yang 

menyimpang dapat dimanfaatkan oleh Pemrakarsa untuk tidak melakukan 

pekerjaan pengelolaan lingkungan sebagaimana mestinya.

Kedua, pemahaman regulasi antar sesama aparat instansi pemerintah itu 

sendiri sering berbeda, khususnya pada pejabat daerah.  Dalam menyikapi 

pasal aturan yang sudah jelas dan tegas, tidak ada masalah, namun ketika 

dihadapkan dengan pasal aturan yang ambigu, pejabat pemerintah seringkali 

melakukan penafsiran yang keliru sehingga arahan yang diberikan cenderung 

menyulitkan Pemrakarsa untuk melaksanakannya.  Sebagai contoh, untuk 

memenuhi persyaratan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang 

Pemrakarsa wajib mengurus rekomendasi kesesuaian tata ruang berupa 

Konfirmasi Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR) atau Informasi Kesesuaian 

Tata Ruang (IKTR). Berdasarkan arahan pusat KLHK, dokumen lingkungan 

kegiatan yang sudah beroperasi cukup melengkapi IKTR tidak perlu KKPR,  

namun pada kenyataannya ada pejabat daerah yang menuntut semua dokumen 

lingkungan harus dilengkapi dengan KKPR. Untuk pengurusan KKPR 

memerlukan persyaratan administrasi yang lebih rumit dibanding pengurusan 

IKTR.   

Ketiga, Pada kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh Pemerintah atau 

beberapa perusahaan swasta, ketersediaan data deskripsi kegiatan kadang-

kadang kurang memadai.  Hal ini berakibat pada terjadinya kekeliruan dalam 

proses penapisan. Kesalahan penapisan ini tentunya akan mengakibatkan 

tidak relevannya jenis dokumen lingkungan yang disusun. 

Ir. Arifin Muhtar, M.Si
CEO Arthayu Group

PT. Arthayu Rali Perdana
:

WAWANCARA
Bersama Ir. Arifin Muhtar, M.Si (CEO Arthayu Group / PT. Arthayu Rali Perdana/sebuah Perusahaan 

Konsultan Amdal). Untuk mengetahui lebih jauh tentang perkembangan Amdal  dan kondisi lingkungan 

hidup di Indonesia Armen Mara dari  MSP (Majalah Swara Pertalindo) melanjutkan wawancara dengan Ir. 

Arifin Muhtar, M.Si (CEO Arthayu Group). Berikut hasil wawancaranya.  

Ir. Arifin Muhtar, M.Si :

Swara Pertalindo : Dalam penyusunan dokumen Amdal, apa hal lain yang menjadi kesulitan? 

Dalam penyusunan Amdal kita sering mengalami kesulitan karenanya kurangnya 

dukungan data deskripsi kegiatan dari pemrakarsa.  Dari pemrakarsa diperlukan 

informasi tentang detail dari proyek yang akan dilaksanakan.  Sebagai contoh,  dalam 

kegiatan penambangan emas diperlukan data tentang volume deposit, kualitas bahan 

tambang, tata letak tambang, design bangunan tambang, dan lain-lain. Sebelum proses 

penyusunan Amdal dimulai seyogyanya pihak pemrakarsa sudah menyiapkan 

dokumen teknis seperti Studi Kelayakan, Master Plan,  atau Detail Desain.  Dalam 

dokumen-dokumen tersebut tercantum antara lain jenis dan jumlah bahan baku yang 

digunakan, jenis dan jumlah peralatan yang diperlukan, jenis dan jumlah alat 

pengangkutan yang diperlukan, jenis dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan 
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Ir. Arifin Muhtar, M.Si :



Bersama Dr.La Ode NgKoimani (Dosen Universitas Halu Oleo Kendari) , Untuk mengkaji lebih jauh 

tentang perkembangan Amdal  dan kondisi lingkungan hidup di Indonesia Armen Mara dari  MSP (Majalah 

Swara Pertalindo) melakukan wawancara dengan seorang akademisi  Dr.La Ode NgKoimani. Berikut hasil 

wawancaranya.

Swara Pertalindo: Dari apa yang sudah dikemukakan sebelumnya,  bahwa dari sudut peraturan dan perundang-

undangan Amdal itu sudah semakin sempurna. Namun, pelanggaran dan kerusakan terhadap  

lingkungan hidup masih saja terjadi, bahkan masih memprihatinkan. Menurut Anda,  apakah yang 

salah dengan Amdal tersebut.

Dari segi aturan, Amdal itu memang semakin baik. Peraturan perundang-

undangannya terus disempurnakan, aturan teknis pun terus diperbaharuhi sehingga 

semakin baik. Namun, khususnya sejak dua tahun terakhir terasa ada kesulitan dalam 

penyusunan Amdal, yaitu dengan diberlakukanya Undang-Undang nomor 11 tahun 

2020 tentang Cipta Karya. Dari aturan yang berrlaku,   semua bentuk perizinan 

diintegrasikan dengan izin lingkungan. Maksudnya supaya perizinan tersebut bisa 

satu pintu sehingga satu pemahaman oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan). Tidak lagi didistribusikan ke Provinsi dan Kabupaten/kota 

sebagaimana aturan yang berlaku sebelumnya. Tentu saja dengan harapan bisa satu 

pemahaman tentang aturan yang diberlakukan. Dengan kebijakan yang terpusat ini 

diharapkan proses pemberian izin lingkungan  bisa lebih simple dan lebih hemat 

waktu. 

Nyatanya malah terjadi perlambatan dalam perizinan. Hal ini tentu berkaitan dengan 

lemahnya factor pendukung yang ada di pusat, terutama mengenai jumlah 

sumberdaya manusia yang tersedia di KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan). Tetapi nampaknya yang masalah itu  bukan hanya jumlah tetapi juga 

kualifikasi sumberdaya manusia yang sesuai untuk pekerjaan keahlian tersebut. 

Dalam memahami UU Cipta Karya itu saja,  sudah banyak perbedaan persepsi. 

Misalnya dalam tahap penapisan yang sekarang dilaksanakan secara online. Ada 

usulan dokumen Amdal dari pemrakarsa yang dianulir oleh pihak KLHK karena tidak 

sesuai dengan ketentuan yang mereka pahami.  Belum lagi masalah yang timbul 

karena kurang nya data provinsi dan kabupaten/kota yang dimiliki oleh pusat. Kalau 

data pusat,  provinsi, dan kabupaten/kota beda tentu akan ada masalah bagi keputusan 

yang telah  ditetapkan.  

Belum lagi masalah pasal demi pasal dari UU itu masih ada yang multi tafsir. Setiap 

orang tidak sama pemahamannya tentang aturan-aturan dalam pasal demi pasal 

tersebut.

WAWANCARA
Pelaku usaha atau pemrakarsa itu kan bermacam-macam juga.  Kalau saya boleh 

mengklasifikasikan, ada beberapa tipe dari mereka. Pertama, ada pelaku 

usaha/pemrakarsa dengan sumber dana kegiatan dari pinjaman luar negeri (loan).  

Umumnya kegiatan yang didanai dengan loan sangat memperhatikan aspek 

penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek.  Oleh karena itu 

proyek sejenis ini mempersyaratkan adanya dokumen lingkungan hidup yang baik 

dan memiliki kedalaman studi. Rencana pengelolaan lingkungan yang ditulis harus 

cermat dan relevan.  

Kedua,  pelaku usaha/pemrakarsa dari BUMN di bidang kelistrikan, perbankan, 

telekomunikasi dan lain-lain. Pelaku usaha/pemrakarsa yang seperti  ini 

menganggap bahwa Amdal adalah mandatory (kewajiban).  Dalam organisasi 

kelembagaan mereka sudah terdapat bagian yang menangani urusan lingkungan 

hidup.  Selain itu, mereka juga sudah memiliki sistem dan pedoman yang berkaitan 

dengan penanganan dampak lingkungan.

Ketiga,  Pelaku usaha/pemrakasa dari perusahaan swasta. Sebagian dari mereka 

yang memiliki modal kerja yang cukup besar sudah mulai taat aturan, sedangkan 

perusahaan yang berskala kecil masih terkendala dengan ketersediaan sumberdaya.

Keempat,   Pelaku usaha/pemrakarsa  dari instansi pemerintah. Mungkin karena 

merasa sama-sama berstatus pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan 

sehingga pemrakarsa ini cenderung abai.  Beberapa diantara proyek pembangunan 

pemerintah tidak memiliki dokumen lingkungan, sehingga setelah beroperasi tidak 

memiliki arahan dan acuan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. *)

Ir. Arifin Muhtar, M.Si :

Swara Pertalindo : Menurut Anda kesadaran pelaku usaha itu sendiri tentang pentingnya Amdal bagaimana ?

Dr.La Ode NgKoimani

Dosen Universitas

Halu Oleo Kendari :

Swara Pertalindo : Apa contoh perbedaan persepsi yang berkaitan UU Cipta Karya?
Gambar: Wawancara Armen Mara dari Swara Pertalindo

dengan Ir. Arifin Muhtar, M.Si (CEO Arthayu Group) di Kantornya, Ciputat Jakarta
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Sesuai UU Cipta Karya sebelum penyusunan Amdal perlu dilakukan Pertek 

(Persetujuan Teknis) tentang kondisi awal dari lokasi dimana Rencana usaha dan/atau 

kegiatan akan dilakukan.  Seharus nya, dokumen Pertek  itu menjadi rujukan dan 

bahan masukan yang akan diadopsi dalam penyusunan Amdal. Apa yang sudah ada 

dalam Pertek bisa dimasukan langsung dalam dokumen Amdal. Tapi karena berbeda 

persepsi dengan penyusun Amdal,  maka diminta lagi hasil pengkajian Tim Penyusun 

Amdal  untuk hal yang sama. Jadinya,  tidak efisien. Apalagi kalau hasil kajian Pertek 

berbeda dengan kajian Amdal, bagaimana jadinya?

Dr. La Ode NgKoimani : 

Swara Pertalindo : Adakah hal lain yang memperlambat proses penyusunan Amdal?

Nah, pihak penilai Amdal yaitu KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan) dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) meminta dokumen Amdalnya 

lengkap. Penyusun bisa menyusun Amdal dengan lengkap kalau perusahaan atau 

pemrakarsa memiliki perencanaan yang lengkap. Misalnya pengusaha industry 

seharusnya memiliki beberapa dokumen  yaitu, Enginering Design,  Feasibility Study, 

dan Pertek. Biasanya,  kalau perusahaan besar mereka ada menyiapkan semua itu tetapi 

kalau perusahaan kecil dan menengah sering tidak mempersiapkan.  Sedangkan dari 

pihak KLHK dan DLH memintanya lengkap dan detail, termasuk  untuk kondisi air, 

udara, dan darat, termasuk tentang tingkat pencemarran  oleh limbah B3.

Dr. La Ode NgKoimani : 

Swara Pertalindo : Kembali ke persoalan semula. Apa yang salah dari Amdal  tersebut sehingga saat ini masih terjadi 

kerusakan lingkungan, pencemaran air sungai, pencemaran udara, terjadinya banjir di pemukiman, 

dan terjadinya kemacetan lalu lintas di lokasi yang baru dibangun. 

Tugas  dari KLHK dan DLH  disamping memfasilitasi penyusunan dokumen Andal, 

RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan), dan RPL (Rencana Pemantauan 

Lingkungan)  juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atau implementasi 

dari pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tersebut. Sesuai aturan yang 

berlaku, setiap perusahaan dan pemrakarsa harus menyampaikan laporan hasil 

pengelolaan lingkungan yang mereka lakukan sesuai dengan arahan dalam RKL dan  

melaporkan hasil pemantauan yang mereka lakukan sesuai dengan arahan dalam 

RPL.   

Setelah laporan pengelolaan dan pemantauan tersebut disampaikan kepada KLHK 

atau DLH  maka pihak KLHK dan DLH  melakukan pengecekan ke lapangan guna 

mengetahui,  apakah laporan nya sesuai dengan arahan RKL dan RPL atau tidak. 

Seterusnya,   pihak KLHK dan DLH menyampaikan kembali hasil pengecekan nya 

kepada perusahaan dan pemrakarsa tersebut. Selanjutnya pihak KLHK dan DLH 

sesuai dengan wewenang yang ada pada mereka,  melakukan pemberian sangsi 

berupa “Reward dan Punishment”.  Pihak KLHK dan DLH mengeluarkan rapor 

tentang nilai pengelolaan lingkungan hidup dari perusahaan dan pemrakarsa. Biasa 

nya diberikan warna, yaitu warna kuning, merah, dan hitam. Warna hitam 

mengindikasikan pengelolaan lingkungannya jelek sekali. Berdasarkan hasil 

Dr. La Ode NgKoimani : 

Dr. La Ode NgKoimani 

penilaian tersebut pihak KLHK dan DLH menjatuhkan sangsi administrative, yaitu 

berupa 1) Teguran tertulis, 2) Paksaan Pemerintah, 3) Memberlakukan Denda, 4) 

Pembekuan izin,  5) Pencabutan  Izin. 

Penilaian tersebut diberikan atas laporan yang dibuat sendiri oleh pihak perusahaan dan 

pemrakarsa. Tentu saja tidak ada perusahaan yang akan melaporkan kejelekan dari 

perusahaan mereka sendiri. 

Di lain pihak, KLHK dan DLH kebanyakan tidak melakukan pengecekan sendiri 

terhadap pelaksanaan RKL dan RPL tersebut.  Kenapa mereka tidak melakukan 

pengecekan sendiri? Alasannya sangat klasik, yaitu kurang tenaga ahli, kurang dana, 

kurangnya peralatan yang tersedia,  dan tidak cukup waktu bagi apparat untuk 

mengerjakannya.

Dr. La Ode NgKoimani : 

Swara Pertalindo : Apa saran Anda untuk mengatasi masalah terakhir tersebut, yaitu  pengecekan terhadap 

implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 

Mengingat pentingnya melakukan pengecekan terhadap imlementasi RKL dan 

RPL maka KLHK dan DLH Perlu membentuk Tim Permanen untuk itu. Tidak bisa 

hanya Tim dadakan saja.  Biasanya kalau ada pengaduan masyarakat tentang 

pelanggaran aturan lingkungan baru dibentuk Tim khusus, hanya untuk 

menindaklanjuti masalah yang dikadukan itu saja.

Kelemahan Tim dadakan itu,  pekerjaannya tidak berkelanjutan, susah mencari 

orangnya karena sedang mengerjakan pekerjaan lain, dan “tidak lanjutnya” pasti 

lambat karena tidak siap siaga. Tim itu, harus bekerja khusus untuk itu, bekerjanya  

terus menerus, dan harus tersedia anggaran yang cukup untuk itu. Kalau pengawasan 

terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ini  tidak dilakukan 

sebagaimana mestinya maka pelanggaran terhadap hukum   lingkungan hidup dan 

kerusakan terhadap lingkungan hidup akan sulit diatasi.*)

Dr. La Ode NgKoimani : 
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ditujukan untuk meningkatkan 

k o m p e t e n s i  a n g g o t a ,  m a k a 

keikutsertaan anggota dalam acara 

Kopling tidak dikenakan biaya alias 

gratis. Namun demikian jika ada non 

anggota yang tertarik ikut juga 

dibolehkan dengan investasi yang 

sangat ringan. 

Awalnya Kopling diadakan 

sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan yakni setiap jumlah malam, setiap pukul 19.00 sd 

20.30 WIB, akan tetapi karena terbatasnya tenaga pelaksana, maka mulai bulan Desamber 

2022 Kopling diadakan sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan.

Dari data yang dihimpun, jumlah peserta setiap pertemuan Kopling bervariasi antara 

30 – 45 peserta, malah pada topik tertentu jumlah peserta lebih dari 60 orang.  Kita 

berharap program-program seperti ini dapat terus dilanjutkan karena menyentuh 

kepentingan anggota dalam meningkatkan kompetensinya.  Bagi anggota yang berminat 

perhatikan tanggal-tanggal pelaksanaan Kopling dan segera daftarkan keikutsertaan anda 

agar secretariat menginfikan link zoom kopling. Zkl.
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Kalender Pertalindo
Apakah Anda telah mendapatkan Kalender Pertalindo ? Jika belum, segera hubungan 

sekretariat untuk mendapatkannya.  Kalender Pertalindo sengaja di cetak secara terbatas 

dalam rangka sosialisasi organisasi.  Dalam Kalender Pertalindo dicantumkan hari-hari 

penting Pertalindo seperti hari jadi Pertalindo, dan program-program Lingkungan lain 

yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda. Ada berbagai jenis kalender yang 

dibuat seperti kalender dinding, dan kalender meja yang dihiasi foto dan gambar 

Lingkungan hidup.

Meningkatkan Kompentensi 
Anggota Dalam Menyusun 
Dokumen Pertek.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Pemerintah No. 22/tahun 2021 

mewajibkan adanya Persetujuan Kajian Teknis (PERTEK) sebelum AMDAL.  Dalam 

rangka meningkatkan kompetensi anggota Pertalindo dalam memenuhi Pertek dimaksud 

maka dalam tahun 2022 Pertalindo telah melakukan 4 (empat) workshop penyusunan 

Pertek yakni:

Ÿ Tanggal 19 – 20 Januari 2022 Worksop Penyusunan Dokumen Kajian Teknis 

Pemenuhan Bakumutu Air Limbah yang dibuang ke Badan Air. 

Ÿ Tanggal 16 -17 Februari 2022 Worksop Penyusunan Dokumen Kajian Teknis 

Pemenuhan Bakumutu Emisi.

Ÿ Tanggal     Worksop Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Pengelolaan Limbah B3

Ÿ Tanggal  Worksop Penyusunan Dokumen Amdalalin

Workshop tersebut dihadiri oleh narasumber Kementerian Lingkungan hidup sesuai 

dengan bidangnya, serta pakar dimasing-masing topik. Diharapkan dengan adanya 

worksop maka terdapat kesepahaman para penyusun dokumen dengan petugas 

pengampu yang akan memeriksa dokumen, sehingga penyelesaian dokumen Pertek akan 

menjadi cepat. 

BERITA
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AMDAL Sebagai Bagian Dari 

Studi Kelayakan

Rencana pembangunan 

yang belum memasukkan 

pertimbangan lingkungan 

s e p e r t i  d i a t a s ,  d a l a m 

p e r j a l a n a n n y a  t e r n y a t a 

menimbulkan berbagai 

masalah lingkungan.  

M a s a l a h  t e r h a d a p 

lingkungan yang utama 

a d a l a h  r u s a k n y a 

ekosistem dan barang-

barang mil ik  umum 

(public goods) seperti 

sungai,  danau, laut, 

h u t a n ,  u d a r a  d a n 

sebagainya.  Rusaknya 

barang-barang milik 

u m u m  i n i 

mengakibatkan adanya 

tambahan biaya atau 

timbulnya kerugian yang 

ditanggung orang orang-

o r a n g  y a n g 

menggunakan public 

goods tersebut.

Sebagai  i lustrasi 

disampaikan contoh 

tentang adanya sebuah 

sungai yang melalui 

p e r k a m p u n g a n 

penduduk pedesaan, 

dimana penduduk desa 

yang berada di sepanjang 

s u n g a i  t e r s e b u t 

m e m a n f a a t k a n  a i r 

sungai untuk berbagai 

keper luan  domest ic 

termasuk untuk air baku 

minum.   Kemudian 

investor mendirikan 

pabrik di hulu sungai, 

k a r e n a  b e r d a s a r k a n 

kajian teknis dinyatakan 

layak dan berdaarkan 

kajian ekonomi juga 

l a y a k .  P a b r i k  y a n g 

d i b a n g u n  j u g a 

menggunakan air sungai 

s e b a g a i  k e b u t u h a n 

industry dan sekaligus 

mengeluarkan limbah 

cair dan dialirkan ke 

sungai tanpa pengolahan 

(treatment).  Kondisi ini 

b a g i  p e m r a k a r s a 

( i n v e s t o r )  c u k u p 

menguntungkan karena 

akan menekan biaya 

p r o d u k s i  s e b a b 

menggunakan air sungai 

dan tidak mengolah air 

limbah, harga jual produk 

bisa ditekan sehingga 

dapat bersaing dengan 

p r o d u k s i  l a i n  y a n g 

sejenis. 

Akan te tapi  bagi 

penduduk desa yang 

berada di hilir sungai, 

m e r e k a  t i d a k  d a p a t 

memanfaatkan air sungai 

u n t u k  k e p e r l u a n 

domestik sebagaimana 

sebelumnya, sehingga 

untuk hidup mereka 

periode? dsb..

Apabila dari  saringan 

teknis dinyatakan tidak layak 

layak, maka tidak dilanjutkan 

ke kajian ekonomi. Jika suatu 

rencana kegia tan/proyek 

berdasarkan kajian teknis 

dinyatakan layak, akan tetapi 

berdasarkan kajian ekonomi 

tidak layak, maka kegiatan 

tersebut dikembalikan ke 

teknis  un tuk  d i  l akukan 

modifikasi teknis.  Setelah 

dilakukan modifikasi teknis, 

kembal i  d ih i tung  secara 

e k o n o m i ,  j i k a  h i t u n g a n 

ekonominya layak, maka 

kegiatan/proyek tersebut 

disetujui dijalankan/dibangun. 

(gambar berikut.)

DI INDONESIA, 
40 TAHUN AMDAL 

OPINI

MAU DIBAWA KEMANA ?
Oleh : Zulki�i Ali, KTPA / Pertalindo

s o s i a l  e k o n o m i  d a n  K e s e h a t a n 

masyarakat.  Kenapa harus didahului 

dengan pertek yang menuntut data sangat 

rinci, padahal kajian AMDAL masih 

dalam taraf FS.

Studi Kelayakan Suatu Rencana 

Kegiatan/Proyek

Sebelum amdal diperkenalkan, 

k e l a y a k a n  s u a t u  s u a t u  r e n c a n a 

kegiatan/proyek cukup dibahas secara 

internal oleh pemrakarsa (investor), 

mereka akan melakukan kajian dari 2 

(dua) sisi kelayakan yaitu sisi kelayakan 

teknis dan sisi kelayakan ekonomi.  Sisi 

kelayakan teknis akan mengkaji apakah 

kegiatan/rencana usaha yang diusulkan  

tersebut dapat dilaksanakan (layak 

teknis), sedangkan dari sisi kelayakan 

ekonomi, akan mengkaji apakah kegiatan 

y a n g  d i u s u l k a n  t e r s e b u t  a k a n 

menguntungkan ? Berapa persen internal 

rate of returnnya (IRR) dan pay back 

A n a l i s i s i  m e n g e n a i  d a m p a k 

lingkungan atau yang sering disebut 

dengan AMDAL adalah Studi mengenai 

dampak suatu kegiatan yang direncanakan 

terhadap l ingkungan hidup,  yang 

diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan suatu proyek/rencana kegiatan 

(Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 

1986), Jadi Amdal merupakan bagian dari 

studi kelayakan.

Jika Amdal merupakan bagian dari 

studi kelayakan, tentu biya-biaya yang 

diperlukan dari RKL-RPL yang disajikan 

AMDAL ha rus  d i a sukkan  da l am 

perhitungan kelayakan ekonomi.  Untuk 

itu tentunya dalam dokumen RKL dan 

RPL juga mesti dilengkapi dengan 

prakiraan biaya. 

Jika AMDAL merupakan bagian dari 

FS tentu semua dampak telah dihitung 

termasuk dampak lalulintas, seperti halnya 

dampak terhadap fisik – kimia, biologi, 
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PENERAPAN AMDAL
DI INDONESIA

Oleh : Zulki�i Ali, KTPA / Pertalindo

AMDAL mulai diterapkan di Indonesia 

secara formal pada tahun 1982 melalui 

penerapan Undang-undang No. 4/1982 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi 

pelaksanaanya belum secara luas, karena belum 

adanya pedoman pelaksanaannya.  AMDAL 

sejak saat itu  dilakukan untuk memenuhi 

persyaratan bantuan luar negeri atau permintaan 

Lembaga donor.

Setelah dibentuknya BAPEDAL tahun 

1 9 8 3 ,  d i m a n a  l e m b a g a  i n i  b a n y a k 

mengeluarkan pedoman-pedoman tentang 

AMDAL, termasuk panduan teknis dari 

berbagai instansi sectoral. Pada tahun 1986 

terbit PP No.29/1986 tetang  Amdal, sejak saat 

itu pelaksanaan AMDAL mulai diterapkan 

secara masif.  Banyak kegiatan yang diwajibkan 

menyusun AMDAL dan kepada kegiatan yang 

telah berjalan diwajibkan menyusun SEMDAL. 

Namun demikian koordinasi antar Lembaga 

pelaksana AMDAL belum terjalin dengan baik. 

Kajian AMDAL dilakukan secara terpisah dari 

FS (studi kelayakan teknis dan ekonomi) , 

konsekwensinya dalam kajian ekonomi di FS 

biaya-biaya yang diperlukan dalam RKL dan 

RPL tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Pada tahun-tahun berikutnya memang 

1. AMDAL Sebagai
Kelayakan Tersendiri

terjadi banyak perbaikan dari kajian Amdal 

terutama dalam simplifikasi sehingga yang 

masuk kategori AMDAL dapat diperkecil 

untuk kegiatan-kegiatan tertentu.  Selain itu 

adanya disentralisasi penilaian dokumen 

y a n g  d i l i m p a h k a n  k e  d a e r a h 

(Kabupaten/Kota dan provinsi) serta adanya 

4 pendekatan dalam studi amdal yaitu: 

Amdal tunggal, Amdal Kawasan, Amdal 

terpadu dan Amdal Regional.  Akan tatapi 

Amdal tetap dilakukan secara terpisah dari 

FS  dan perhitungan biaya yang diperlukan 

untuk RKL dan RPL tidak diminta dalam 

kajian AMDAL.

Agar kondisi seperti diatas 

dapAt dihidari maka kelayakan 

suatu proyek tidak cukup dinilai 

dari dua sisi saja (teknis dan 

ekonomi) tetapi perlu ditambah 

dengan kelayakan lingkungan 

(AMDAL). Disanalah perlunya 

peranan pemer in tah  untuk 

menilai kelayakan lingkungan 

agar biaya eksternal yang timbul 

dapat di internalkan (dimasukkan 

menjadi cost) dan barang-barang 

milik bersama dapat terjaga 

(salah satu fungsi Pemerintah 

adalah menjaga barang-barang 

milik bersama / public goods).  

terpaksa mengeluarkan ekstra 

biaya untuk membeli air baik 

untuk mandi cuci maupun untuk 

a i r  m i n u m .  J a d i  s e j a t i n y a 

keuntungan yang diperoleh oleh 

pemrakarsa/investor, dan harga 

murah yang dinikmati  oleh 

konsumen adalah berasal dari 

adanya subsidi yang berasal dari 

tambahan biaya hidup masyarakat 

desa (sebagaimana ilustrasi 

gambar berikut.

Dengan adanya AMDAL maka kelayakan dari 

suatu rencana kegiatan / proyek tidak saja dilihat dari 

sisi kelayakan tekni dan ekonomi saja, tetapi ada 

tambahan kelayakan lingkungan.  Kajian kelayakan 

lingkungan tersebut dilakukan setelah kelayakan 

teknis (sebelum atau setelah DED), setelah itu baru 

dihitung kelayakan ekonominya, sehingga biaya-

biaya eksternal dapat dimasukkan dalam hitungan 

kelayakan ekonomi tersebut demikian juga biaya 

lainnya seperti biaya RKL dan RPL. Alur kajian 

kelayakan suatu rencana kegiatan / proyek dengan 

masuknya Amdal (Kajian Lingkugan) sebagaimana 

disajikan pada gambar berikut.
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1. AMDAL Sebagai
Kelayakan Tersendiri
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3.
AMDAL Sebagai Salah 
Satu Syarat Izin Berusaha /
Persetujuan Pemerintah 

Pada tahun 2020 terjadi perubahan yang 

cukup besar terhait studi Amdal, hal ini dimulai 

dari terbitnya UU No.11 tahun 2020 tentang 

cipta kerja, dimana menempatkan AMDAL 

tidak lagi sebagai prasyarat Izin Lingkungan, 

tetapi langsung menjadi prasyarakat izin 

berusaha. Selain itu UU Citakerja juga 

m e n g i s y a r a t k a n  t e n t a n g  i n t e g r a s i 

AMDALALIN dalam kajian AMDAL. 
UU No.11 tersebut dan diikuti PP 

No.22/2021 banyak melakukan koreksi 

terhadap penyusunan, kewenangan dalam 

penilaian dokumen AMDAL. Hal yang 

terpenting adalah diwajibkannya Persetujuan 

Teknis (Pertek) sebelum dokumen Amdal 

dibahas.  PP No 22/21 mencantumkan ada 4 

(empat) persetujuan teknis yaitu:
Ÿ Persetujuan teknis Pemenuhan bakumutu 

emisi
Ÿ Persetujuan tekni pemenuhi bakumutu 

pembuangan air limbah ke badan air
Ÿ Persetujuan teknis penyimpanan limbah 

B3 dan 
Ÿ Andalalin.

Ya n g  m e n g h e r a n k a n 

adalah kenapa Andalalin 

dimasukkan setara dengan 

p e r s e t u j u a n  t e k n i s  ? 

bukankan UU No.11 yang 

menjadi dasar penyusunan PP 

No.22/2021 tersebut telah 

menyatakan bahwa Andalalin 

d i i n t e g r a s i k a n  d e n g a n 

AMDAL?. 
 Selain itu yang perlu 

d ike tahu i  bahwa  un tuk 

menyusun berbagai Pertek 

diatas, perlu data yang sangat 

r i n c i  t e n t a n g  r e n c a n a 

keg ia tan /usaha ,  seper t i 

berapa volume air limbah 

y a n g  a k a n  d i b u a n g , 

komposisinya, titik outlet 

pembuangannya dan lainnya.  

Padahal j ika kita masih 

berpegang  bahwa s tud i 

AMDAL merupakan bagian 

dari studi kelayakan (FS), 

b a g a i m a n a  k i t a  d a p a t 

m e n e t a p k a n  h a l  d e t a i l 

tersebut apabila kita belum 

m e n g h i t u n g  k e l a y a k a n 

lingkungannya. 
Dengan dekian Nampak 

b a h w a  A M D A L d a l a m 

tatanan peraturan di Indonesia 

t idak berfungsi  sebagai 

bagian dari FS yang akan 

menyaring apakah suatu 

rencana kegiatan / usaha 

feasible atau tidak di suatu 

tempat, tetapi lebih dominat 

berfungsi sebagai prasyarat 

untuk mendapatkan Perizinan.  

Pemrakarsa/investor dalam 

menyusun FS usaha/rencana 

kegiatannya tentu /pasti juga 

t e l ah  me lakukan  ka j i an 

lingkungan dalam FS nya 

tetapi bukan dalam bentuk 

p e m e n u h a n  A M D A L 

sebagaimana yang diminta UU 

No.11 dan PP no.22/2021

D e n g a n  k e l u a r n y a  P e r a t u r a n 

Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan, studi Amdal dihubungkan 

dengan Izin Lingkungan, dimana setiap unit 

Usaha / Kegiatan yang wajib AMDAL atau 

UKL-UPL  dalam rangka pengelolaan 

lingkungan hidup wajib mempunyai Izin 

Lingkungan, dan dokumen AMDAL atau 

UKL-UPL adalah prasyarat dari Izin 

Lingkungan dimaksud. 
Setelah dokumen Amdal di setujui, 

pemrakarsa perlu melengkapi dengan Izin 

PPLH lain seperti izin pembuang limbah 

cair ke badan air (IPLC), Izin penyimpanan 

sementara Limbah B3, Izin emisi, dan Izin 

Amdal Lalulintas. Jadi dapat dimaklumi 

bahwa   bahwa  Amda l  t e t ap  t i dak 

sepenuhnya digunakan dalam pertimbangan 

studi kelayakan, karena disusun setelah studi 

kelayakan teknis dan ekonomi setujui. 

Permasalahannya bagaimana jika studi Amdal 

merekomendasikan adanya upaya pengelolaan 

lingkungan yang berbiaya tinggi, sehingga 

ketika dihitung kelayakan ekonominya 

kegiatan tidak layak, yang berakibat rencana 

kegiatan tidak jadi dilaksanakan.  Berarti 

pemrakarsa atau investor telah banyak 

mengeluarkan biaya termasuk biaya untuk 

mendapatkan izin lingkungan.   
Sebenarnya jika dilihat hakekat studi 

Amdal di Indonesia, lebih banyak bertujuan 

untuk memformulasikan (mitigasi dampak atau 

minimisasi dampak penting yang akan timbul 

termasuk upaya memantaunya) RKL-RPL agar 

rencana kegaitan/usaha yang direncakan layak 

lingkungan.  Dengan kata lain: Rencana 

kegiatan / usaha akan layak lingkungan jika dan 

hanya jika RKL-RPL dilaksanakan.

2.
AMDAL Sebagai 
Syarat Mendapatkan 
Izin Lingkungan
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Pada sisi lain, sebagian masyarakat menggunakan untuk pembuangan sampah, 

pembuangan limbah, pengambilan air irigasi, mencuci kendaraan, pembuangan limbah 

kendaraan air,  dan kepentingan lainnya.Ruang udara nyaris tanpa privasi individual 

dan seakan-akan bebas digunakan untuk pembuangan sisa-sisa gas (asap) dari 

pembakaran,  sisa-sisa proses industri, kendaraan, dan kebakaran hutan  sehingga 

terjadilah  polusi udara (oleh karbon dioksida (CO2), nitrogen dioksida (N2O), metana 

(CH4), dan freon (SF6, HFC dan PFC) akibatnya ruang udara menjadi tidak sehat dan 

tidak nyaman untuk kehidupan. Pada hal ruang udara adalah sumber utama kehidupan. 

Dari ruang tersebut   manusia, hewan dan tumbuhan mengambil oksigen untuk 

pernapasan.      

Setiap individu, perusahaan, atau pun badan usaha pemerintah  merupakan actor 

utama yang melakukan kegiatan dan/atau usaha dalam bentuk kegiatan rumah tangga,  

memproduksi atau mengkonsumsi,  kegiatan social, budaya, rekreasi dan lainnya yang 

berpengaruh terhadap kepentingan individu lain.   Oleh karena itu, setiap kegiatan 

dan/atau usaha dari setiap individu/badan usaha/badan pemerintah berpotensi 

menimbulkan konflik antar individu, konflik antar badan usaha, dan konflik antar 

individu dan badan usaha. 

Untuk menghindari konflik antar sesama  yang bersumber dari kerusakan 

lingkungan  maka  setiap individu, rumah tangga, badan usaha, badan social, badan 

pemerintah yang melakukan kegiatan dan/atau usaha harus melakukan pengelolaan 

lingkungan hidup. Kegiatan tersebut termasuk pembuangan sampah, limbah,  polusi 

udara, penggunaan bahan, peralatan, kendaraan, dan tenaga kerja sehingga tidak 

menimbulkan gangguan dan kerusakan terhadap lingkungannya. 

Pengelolaan lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegaitan yang berdampak 

penting yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan dilakukan melalui proses yang disebut dengan  AMDAL,  yaitu 

singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan 

hidup pada tingkat Amdal dilakukan dilakukan melalui proses resmi yang melibatkan 

pihak-pihak terkait dan keputusannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.*)

PENGELOLAAN
LINGKUNGAN

KOLOM

Istilah lingkungan diambil dari Bahasa Inggris 

yaitu dari kata "Environment", yang memiliki makna 

"The physical, chemical, and biotic condition 

surrounding an organism. Kemudian, konsep 

l ingkungan ini   masuk dalam ranah i lmu 

pengetahuan,  yaitu ilmu lingkungan yang mencakup 

di dalamnya aspek fisik-kimia, biologi, social-

ekonomi-budaya, dan kesehatan masyarakat.

Dari pendekatan tersebut, lingkungan dapat 

diartikan sebagai segala sesuatu di luar ruang privasi 

individu, di luar kawasan perusahaan, dan di luar 

kawasan badan pemerintah.  Ruang tersebut antara 

lain sungai, danau, laut, jalan, got, tanah kosong, tempat-tempat umum, ruang public, 

dan lainnya. Ruang itu menjadi penting karena bisa menjadi arena konfilk kepentingan 

antar individu, antar perusahaan, dan antar individu dan perusahaan.

Tanah daratan yang kosong sering dianggap sebagai ruang yang bebas dari privasi 

orang lain sehingga  cenderung digunakan secara bebas oleh setiap individu. Dijadikan 

tempat pembuangan sampah dan limbah sehingga lahan daratan yang nyaman berubah 

menjadi ruang yang tidak mengenakan dan merusak pamandangan.

Sungai, danau, dan laut  bagi sebagian masyarakat digunakan sebagai sumber air 

bersih keluarga (mandi, cuci, air minum),   tempat memelihara ikan, dan sebagai sarana 

transportasi air.

Dr.Ir.Armen Mara, M.Si
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Pemberitaan tentang lingkungan terasa masih 

sedik i t  d ibandingkan dengan perubahan 

lingkungan yang semakin cepat dan banyak. Baik 

perubahan lingkungan fisik-kimia, lingkungan 

biologi, lingkungan social ekonomi budaya, 

maupun lingkungan kesehatan masyarakat. Untuk 

itu saya mengucapkan “Selamat atas terbitnya 

Majalah Swara Pertalindo (MSP)” yang diterbitkan 

oleh Pengurus Nasional Pertalindo sendiri.  Semoga 

Majalah Swara Pertalindo (MSP) terbit secara 

kontiniu, objektof, dan berbobot.

SURAT

PEMBACA

Dr. Ir. M. Syarif, M.S.

DPP Pertalindo Jambi
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UNTUK TERBITAN BERIKUTNYA
KAMI MENYEDIAKAN RUANG UNTUK IKLAN

IKLAN PERUSAHAAN
IKLAN PEMERINTAH
IKLAN KELUARGA

PEMESANANNYA DAPAT
MENGHUBUNGI BAGIAN IKLAN

Sdr. M. Yoda
Hp:0895 1087 4861    
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