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PENDAHULUAN 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan 

dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia d an perilakuknya, yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lainnya (UU. No. 23/1997). Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah 

mengenal batas wilayah baik wilayah negara maupun wilayah administrati f, akan tetapi 

jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya maka harus jelas batas wilayah 

wewenang pengelolaan tersebut.  

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan 

sosial (sociosystem ), lingkungan buatan (technosystem) dan lingkungan alam (ecosystem) 

dimana ke tiga sub sistem ini saling berinteraksi (saling mempengaruhi). Ketahanan 

masing-masing subsistem ini akan meningkatkan kondisi seimbang dan ketahanan 

lingkungan hidup, dimana kondisi ini akan memberikan jami nan suatu yang 

berkelanjutan yang tentunya akan memberikan peningkatan kualitas hidup setiap 

makhluk hidup di dalamnya.  

 

Masalah lingkungan hidup pada dasarnya timbul karena :  

1) Dinamika penduduk  

Gambar 1

.  

Lingkungan Hidup
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2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang kurang bijaksana . 

3) Kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi maju  

4) Dampak negatif yang sering timbul dan klemajuan ekonomi yang seharusnya positif  

5) Benturan tata ruang. 

Kebijakan  pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas Atur -dan-

Awasi (ADA) atau Command-and-Control  (CAC). Pemerintah bersama DPR/DPRD 

membuat undang -undang (UU) yang diikuti oleh peraturan pemerintah (PP), keputusan 

presiden (keppres), dan keputusan menteri (kepmen), serta di daerah oleh peraturan 

daerah (perda). Dalam pendekatan ADA, penyusunan peraturan perundang -undangan 

sifatnya sangat top down. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup  menurut Undang 

Undang No. 23 Tahun 1997 adalah : 

a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan 

lingkungan  hidup; 

b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang  memiliki sikap 

dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;  

c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa  depan; 

d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup ; 

e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;  

f. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak  usaha dan/atau 

kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan  pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup.  

Penyusunan peraturan  perundang-undangan masih didominasi pemerintah, sementara 

peran DPR masih sekunder. Memang pemerintah dan DPR melakukan dengar pendapat 

dan seminar dengan pihak berkepentingan dari masyarakat umum, kaum akademik, dan 

profesional serta dunia usaha. Namun, yang sering terjadi ialah masukan dari pihak 

berkepentingan tidak banyak pengaruhnya pada konsep yang telah disusun pemerintah. 

Sebuah contoh ialah larangan pembuangan limbah padat ke sungai (UU Nomor 82 Tahun 

2001). Meski ada masukan dari pihak berkepentingan, larangan itu terkandung juga 

dalam undang -undang. Contoh lain ialah pembubaran Bapedal dan peleburan ke 

Lingkungan Hidup (Keppres Nomor 2 dan Nomor 4 Tahun 2002) yang mengejutkan 
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(surprise) banyak pihak. Akibatnya, terjadi banyak protes dan kehebohan . Tampaklah 

penyusunan peraturan perundang -undangan masih belum bersifat demokratis.  

Peraturan perundang-undangan bersifat terinci. Misalnya, limbah tidak saja 

ditentukan baku mutunya, tetapi juga bagaimana mengelola limbah itu. Contohnya, 

limbah cair. Mis alnya, baku mutu untuk BOD ditentukan 50 ppm. Lalu ada peraturan, 

untuk memenuhi syarat baku mutu itu, pabrik harus membuat instalasi pengelolaan air 

limbah (IPAL). Jadi, yang ditentukan tidak hanya baku mutu, tetapi teknologi untuk 

memenuhi baku mutu itu.  Pada limbah gas pun dilakukan hal serupa. Dalam praktik, para 

petugas pertama-tama memeriksa apakah pada pabrik dibangun IPAL, sementara 

limbahnya sendiri sering tidak diperiksa. Jika ada IPAL -nya, pabrik dinyatakan oke. 

Apakah limbahnya memenuhi baku mut u, petugas percaya saja pada laporan pabrik. 

Tetapi jika pabrik tak mempunyai IPAL, pabrik itu ditegur, meski limbahnya memenuhi 

baku mutu. 

 

SEMBILAN BELAS TAHUN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan kebutuhan 

dan aspirasi manusia masa men datang (Our Common Future). Sembilan belas tahun lalu, 

April 1987, World Commission on Environment and Development  menyelesaikan 

tugasnya menyusun konsep pembangunan berkelanjutan. Dunia yang saat itu sedang 

dirundung kemelut lingkungan, segera menyambut konsep baru ini dengan penuh 

harapan.  

Pemerintah Indonesia pun segera mengadopsi konsep tersebut.Pada bagian 

awalnya, laporan yang dikeluarkan komisi tersebut-yang berjudul "Our Common 

Future"-menyebutkan bahwa masih ada 5.000 hari sebelum datangnya abad baru. Selama 

5.000 hari itu manusia menghadapi tantangan untuk menyelesaikan berbagai krisis, antara 

lain krisis akibat bencana alam yang cenderu ng terus meningkat.  

Pada tahun delapan puluhan, sekitar 35 juta orang menderita akibat kekeringan di 

Afrika saja, dan puluhan juta lagi di India. Disamping itu, era menjelang lahirnya konsep 

Pembangunan Berkelanjutan juga ditandai oleh berbagai bencana li ngkungan seperti 
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tumpahan bahan kimia di Sungai Rhine, tidak terkendalikannya reaktor nuklir di 

Chernobyl Rusia, maupun kebocoran gas beracun di Bhopal India.  

Dari media akhir-akhir ini saja bisa disaksikan, betapa besar bencana alam seperti 

kekeringan yang saat ini terjadi di India dan Benua Afrika. Di pihak lain, bencana banjir 

juga cenderung meningkat. Belakangan juga muncul kebakaran hutan di Amerika Serikat 

dan tumpahan bahan kimia di Eropa Timur.  

Majalah Time telah mengeluarkan edisi khususnya (Apri l-Mei 2000) tentang 

lingkungan hidup. Salah satu artikelnya yang berjudul " Condition Critical " melaporkan 

tentang kondisi lingkungan yang makin menurun, antara lain makin rusaknya lahan 

pertanian di berbagai negara, makin meluasnya "kawasan mati" di berbag ai laut akibat 

aliran limbah kimia dari daratan, hancurnya dasar laut karena penggunaan pukat harimau, 

serta tingginya tingkat perusakan di sepanjang pantai. Artikel tersebut juga 

mengetengahkan berbagai kecenderungan yang mengkhawatirkan; antara lain 50% lahan 

basah (wetland) sudah musnah, 58% terumbu karang dalam keadaan terancam, 80% 

grassland terancam penurunan kualitas, 20% lahan terancam menjadi padang pasir dan 

penyediaan air tanah makin menipis dimana -mana.  

Sumber lain dari Vital Signs melaporkan p ula tentang makin runyamnya situasi 

hutan. Antara tahun 1980 sampai tahun 1995, dunia kehilangan 200 juta hektar hutan, 

area yang luasnya kurang lebih sebesar republik ini.  Setiap tahun dunia juga masih 

kehilangan 16 juta hektar hutan. Sementara itu, Vital Signs menyebutkan pula tentang 

pengurasan sumber daya alam lainnya yang terus melaju serta bumi yang  semakin panas.  

 

AMDAL 

AMDAL diperkenalkan pertama kali th 1969 oleh National  Environmental Policy 

Act di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan PP No. 27/1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup 

(AMDAL) adalah kajian mengenai dampak 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. 

AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, 

dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal -hal 
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yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial -ekonomi, sosial -

budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana 

usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi 

merupakan bagian  studi kelayakan untuk mel aksanakan suatu rencana usaha dan/atau 

kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk  mendapatkan izin 

melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis  ini dapat diketahui secara lebih 

jelas dampak besar dan penting terhadap  lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun 

dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat 

dipersiapkan langkah  untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan 

dampak positif.  

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya 

digunakan kriteria mengenai :  

a.  besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha  dan/atau kegiatan; 

b.  luas wilayah penyebaran dampak;  

c.  intensitas dan lamanya dampak berlangsung;  

d.  banyaknya komponen lingk ungan hidup lain yang akan terkena  dampak; 

e.  sifat kumulatif dampak; 

f.   berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.  

 Menurut PP No. 27/1999 pasal 3 ayat 1 Usaha dan/atau kegiatan yang 

kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar d an penting terhadap lingkungan hidup 

meliputi :  

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam  

b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharu  

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam 

dalam pemanfaatannya;  

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan 

buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;  

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempe ngaruhi pelestarian kawasan 

konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;  

f. introduksi jenis tumbuh -tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik;  
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Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas 

lingkungan serta menekan pencemar an sehingga dampak negatifnya menjadi serendah 

mungkin.  Dengan demikian AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan 

tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan 

hidup. Untuk proses pelaksanaan AMDAL dapat dilihat dibawah ini. 

 

 

 

Gambar 2.   Proses AMDAL 

Keterangan : 



 Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal – hal penting yang berkaitan 

dengan dampak penting.  

 Kerangka acuan (KA ANDAL) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai 

dampak lingkungan hidup y ang merupakan hasil pelingkupan.  

 Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) adalah telaahan secaracermat dan 

mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. 

 Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak 

besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana 

usaha dan/atau kegiatan. 

 Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan 

komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar da n penting akibat dari 

rencana usaha dan/atau kegiatan. 

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang 

diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan 

pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu 

Pelingkupan 

KA 

ANDAL 

ANDAL 

RKL 

RPL 
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syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi 

AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk 

mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegia tan. 

Prosedur pelaksanaan AMDAL menurut PP. No. 27 th 1999 adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 3   Prosedur pelaksanaan AMDAL 

 

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, 

pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan.  Penjelasannya adalah sebagai berikut:  
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 Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen 

AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di 

tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelo la lingkungan hidup 

Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi 

pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang 

berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili 

di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi 

Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, 

sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan 

kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Waliko ta.  

 Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu 

rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.  

 Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas 

segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara 

lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau 

kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada 

lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai -nilai atau norma yang dipercaya. 

Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi 

masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati. 

 

AMDAL  DI  INDONESIA 

 Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di Indonesia diberlakukan 

berdasar PP 51 tahun 1993 (sebelumnya PP 29 tahun 1986) sebagai realisasi 

pelaksanaan UU no. 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang saat ini telah 

direvisi menjadi UU no. 23 tahun 1997. AMDAL merupakan instrumen pengelolaan 

lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkun gan dan menjamin 

upaya-upaya konservasi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari 

perencanaan pembangunan proyek itu sendiri.  

 Sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, AMDAL 

harus dibuat pada tahap paling dini dalam perencan aan kegiatan pembangunan. 

Dengan kata lain, proses penyusunan dan pengesahan AMDAL harus merupakan 
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bagian dari proses perijinan satu proyek. Dengan cara ini proyek-proyek dapat 

disaring seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan.  Di sisi lain studi AMDAL 

juga dapat memberi masukan bagi upaya -upaya untuk meningkatkan dampak positif 

dari proyek tersebut.  

Dalam PP 51 Tahun 1993 ditetapkan 4 jenis studi AMDAL,  yaitu : 

1. AMDAL Proyek, yaitu AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada 

dalam kewenangan satu instansi sektoral. Misalnya rencana kegiatan pabrik tekstil 

yang mempunyai kewenangan memberikan ijin dan mengevaluasi studi 

AMDALnya ada pada Departemen Perindustrian. 

2. AMDAL Terpadu / Multisektoral, adalah AMDAL yang berlaku bagi suatu 

rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan 

dalam hal perencanaan, pengelolaan dan proses produksi, serta berada dalam satu 

kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi.  Sebagai 

contoh adalah satu kesatuan kegiatan pabrik pulp dan kertas yang kegiatannya 

terkait dengan proyek hutan tanaman industri (HTI) untuk penyediaan bahan 

bakunya, pembangkit tenaga listrik uap (PLTU) untuk menyediakan energi, dan 

pelabuhan untuk distribusi produksinya. Di sini terlihat adanya ket erlibatan lebih 

dari satu instansi, yaitu Departemen Perindustrian, Departemen kehutanan, 

Departemen Pertambangan dan Departemen Perhubungan.  

3. AMDAL Kawasan, yaitu AMDAL yang ditujukan pada satu rencana kegiatan 

pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatua n hamparan ekosistem dan 

menyangkut kewenangan satu instansi. Contohnya adalah rencana kegiatan 

pembangunan kawasan industri. Dalam kasus ini masing -masing kegiatan di 

dalam kawasan tidak perlu lagi membuat AMDALnya, karena sudah tercakup 

dalam AMDAL seluruh kawasan. 

4. AMDAL Regional, adalah AMDAL yang diperuntukan bagi rencana kegiatan 

pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan 

waktu pelaksanaan kegiatannya. AMDAL ini melibatkan kewenangan lebih dari 

satu instansi, berada dalam satu kesatuan ekosistem, satu rencana pengembangan 

wilayah sesuai Rencana Umum Tata Ruang Daerah. Contoh AMDAL Regional 

adalah pembangunan kota -kota baru. 
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Secara teknis instansi yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan memantau 

penyusunan AMDAL di Indonesia adalah BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak 

Lingkungan). Sebagaimana diatur dalam PP 51 tahun 1993, kewenangan ini juga 

dilimpahkan pada instansi -instansi sektoral serta BAPEDALDA Tingkat I. Dengan kata 

lain BAPEDAL Pusat hanya menangani studi -studi AMDAL yang dianggap mempunyai 

implikasi secara nasional. Pada tahun 1999 diterbitkan lagi penyempurnaan ini adalah 

untuk memberikan kewenangan proses evaluasi AMDAL pada daerah. Materi baru dalam 

PP ini adalah diberikannya kemungkinan partisipasi masyaraka t di dalam proses 

penyusunan AMDAL 

 Sebagaimana telah dievaluasi oleh banyak pihak, proses AMDAL di Indonesia 

memiliki banyak kelemahan, yaitu : 

1. AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perijinan satu rencana kegiatan 

pembangunan, sehingga tidak te rdapat kejelasan apakah AMDAL dapat dipakai untuk 

menolak atau menyetujui satu rencana kegiatan pembangunan.  

2. Proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Selama ini LSM telah 

dilibatkan dalam sidang -sidang komisi AMDAL, akan tetapi suaranya belu m 

sepenuhnya diterima didalam proses pengambilan keputusan.  

3. Terdapatnya berbagai kelemahan didalam penerapan studi -studi AMDAL. Dengan 

kata lain, tidak ada jaminan bahwa berbagai rekomendasi yang muncul dalam studi 

AMDAL serta UKL dan UPL akan dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa. 

4. Masih lemahnya metode -metode penyusunan AMDAL, khusunya aspek “sosial -

budaya”, sehingga kegiatan -kegiatan pembangunan yang implikasi sosial -budayanya 

penting, kurang mendapat kajian yang seksama.  

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan teknologi pembuatan perencanaan 

dan keputusan yang berasal dari barat, negara industri yang demokratis dengan kondisi 

budaya dan sosial berbeda, sehingga ketika program ini  diterapkan di negara 

berkembang dengan kondisi budaya dan sosiopolitik b erbeda, kesulitanpun muncul.  

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL di Indonesia telah lebih dari 

15 tahun diterapkan. Meskipun demikian berbagai hambatan atau masalah selalu muncul 

dalam penerapan AMDAL, seperti juga yang terjadi pada penerapan AMDAL di negara-
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negara berkembang lainnya. Hambatan tersebut cenderung terfokus pada faktor-faktor 

teknis, seperti : 

 Tidak memadainya aturan dan hukum lingkungan  

 Kekuatan institusi  

 Pelatihan ilmiah dan profesional  

 Ketersediaan data 

Karakter budaya serta perilaku sosial dan politik orang Indonesia sangat 

mempengaruhi bentuk penerapan AMDAL. Inisiatif program dan kebijakan lingkungan 

di Indonesia sangat bersifat “top down”  oleh pemerintah sendiri.  Inisiatif  “top down” 

tersebut muncul bukan karena adanya kebutuhan penganalisisan dampak, tetapi sebagai 

tanggapan terhadapa perkembangan barat. Tekanan perkembangan barat untuk 

menanggapi masalah lingkungan terutama melalui konferensi lingkungan internasional di 

Stockholm tahun 1972 dan Rio De Janiero tahun 1992 . Berbeda dengan di negara barat, 

program dan kebijakan lingkungan dibuat karena adanya kebutuhan masyarakat, sehingga 

inisiatif bersifat “bottom  up” . 

 Penerapan AMDAL di Indonesia tidak semudah di negara barat, karena kondisi 

masyarakat yang berbeda, yang tidak dapat sepenuhnya memberi dukungan terhadapa 

tindakan pemerintah. Walaupun banyak isu lingkungan dalam agenda sosial, tetapi isu 

tersebut masih dianggap kurang penting. Masyarakat juga cenderung lebih 

mempertahankan hidup dengan menggantungkan pada sum berdaya alam daripada 

melakukan tindakan untuk melindungi kehidupan liar, spesies langka dan 

keanekaragaman hayati. Agenda sosial untuk perlindungan lingkungan tersebut juga 

lemah dan mempunyai sedikit kesempatan untuk diangkat menjadi agenda politik. 

Kemiskinan, buta huruf, kurangnya informasi, sangat berkuasanya elit politik dan 

ekonomi, rejim politik yang terlalu mengontrol dan otoriter, merupakan faktor adanya 

situasi tersebut.  

Pengelolaan lingkungan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan antar 

instansi , karena mencakup multi disiplin. Untuk efektifitas AMDAL, seharusnya instansi 

lingkungan dan sektoral pemerintah harus melakukan koordinasi, berbagi informasi dan 

bekerjasama untuk menerapkan AMDAL dalam siklus proyek, melakukan evaluasi 

terhadapa usaha penilaian dan perencanaan lingkungan, serta mneyusun rekomendasi. 
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Kerjasama ini tampaknya kurang terjadi pada pelaksanaan AMDAL di Indonesia. Dalam 

penyusunan rancangan program, komisi AMDAL, yang berada di masing -masing sektor 

kementrian dan propin si bekerja sendiri -sendiri. Komisi dapat menyetujui laporan 

AMDAL tanpa adanya konsultasi dengan departemen lain yang bertanggung jawab 

terhadap lokasi proyek, kontrol gangguan dan ijin egiatan. Jadi program AMDAL hanya 

menyediakan sedikit atau tidak sama sekali kesempatan secara resmi bagi staf pemerintah 

untuk bekerjasama menghindari atau mengurangi dampak lingkungan selama 

perancangan proyek dan selama proses kesepakatan pelaksanaan proyek.  

Pada umumnya pelaksanaan AMDAL tidak mengikutsertakan partisipas i masyarakat  

dalam perencanaan proyek dan pengambilan keputusan. Konsultasi dengan masyarakat 

secara resmi pada proyek-proyek yang diusulkan biasanya hanya dilakukan pada waktu 

survei untuk mengumpulkan informasi. Konsultasi masyarakat dianggap tidak pent ing, 

karena dianggap semua telah sepakat. Kalaupun ada keinginan masyarakat untuk 

menolak usulan proyek, karakter budaya yang ada akan menghambat pengungkapan 

keinginan tersebut. Sebaliknya di negara barat, pemerintah justru mensponsori 

diadakannya konsult asi masyarakat dalam setiap usulan pembangunan, yang mana 

pertikaian dan perdebatan dapat terjadi, dan semuanya adalah untuk tujuan atau 

kepentingan bersama.   

Dalam kondisi pelaksanaan AMDAL di Indonesia tersebut, faktor budaya seharusnya 

menjadi perhatian  utama disamping faktor teknis, ketika mengkaji kesulitan yang timbul 

dalam pelaksanaan kebijakan atau program seperti AMDAL, yang berasal dari Barat dan 

diterapkan di negara dengan budaya yang berbeda.   
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PROSES AMDAL AKAN DIDESENTRALISASI 

 

Tidak adanya lagi Komisi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sektoral dan 

ditetapkannya satu Komisi Amdal Pusat di bawah Kementerian Negara Lingkungan 

Hidup-di mana semua stakeholders (para pihak terkait) duduk di dalamnya, baik wakil 

dari departemen terkait, pakar dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat 

(LSM) dan wakil masyarakat-merupakan kemajuan penting.  Demikian penegasan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 

(Bapedal) Sonny Keraf saat membuka Workshop Nasional "Pengembangan Kapasitas 

Desentralisasi Proses Amdal", Senin (31/7 /2000), di Jakarta. 

Seiring desentralisasi, proses Amdal akan diserahkan ke daerah. Di pusat hanya 

akan ada satu komisi Amdal yang menilai kegiatan yang mempunyai potensi berdampak 

negatif secara nasional. Sementara di masing -masing propinsi dan kabupaten/kota akan 

dibentuk satu komisi Amdal yang menangani proses Amdal di daerah bersangkutan.  

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 27/1999, semua kebijakan dan proses 

mengenai Amdal hanya satu  pintu. Dengan demikian tidak ada lagi egosektoral yang 

selama ini mungkin terjadi, di mana sektor lebih menekankan kegiatan produksi dan 

pertumbuhan ekonomi, sementara Amdal hanya dipandang sebagai dokumen formal yang 

bisa digarap sambil jalan . 

Dalam peraturan pemerintah yang akan diberlakukan November 2000 itu 

dinyatakan, penilaian Amdal menjadi syarat mutlak pemberian izin usaha. Dengan 

demikian, tidak akan ada izin usaha sebelum Amdal dianggap memenuhi syarat.  Dengan 

masuknya pelbagai pakar terkait dari perguruan tinggi, diharapkan Amdal bisa menjadi 

dokumen ilmiah yang berdasarkan kebenaran dan kejujuran. "Kepentingan untuk 

menjadikan Amdal sebagai rekomendasi murni, tidak dibelenggu kepentingan politis dan 

ekonomis, harus dikedepankan.  

Pelibatan wakil  LSM dan masyarakat sangat penting, sehingga tidak ada lagi 

keluhan bahwa masyarakat harus menerima dampak suatu kegiatan tanpa memiliki suara 

untuk menyetujui atau menolak. Hal ini dikuatkan dengan Keputusan Kepala Bapedal No 

8/2000, yang mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam proses penilaian Amdal.  

"Desentralisasi kewenangan Amdal merupakan bentuk penyelesaian masalah yang paling 
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strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat, penyederhanaan prosedur Amdal, 

peningkatan efektivitas pelaksanaan dan keterp aduan serta ketepatan perencanaan daerah. 

Penyerahan wewenang proses Amdal dan perizinan ke daerah menimbulkan 

pelbagai implikasi, antara lain masalah sumber daya manusia. Karena itu, kelembagaan di 

daerah perlu diperkuat khususnya di level pemerintah.  Menanggapi desakan masyarakat 

untuk menghentikan sementara kegiatan PT Newmont Minahasa Raya karena limbahnya 

merusak biota laut dan mencemari Teluk Buyat (Kabupaten Minahasa), Deputi IV 

Bapedal (Bidang Penaatan Hukum Lingkungan) Masnellyarti Hilman menyatak an, 

Bapedal telah mengirim surat kepada PT Newmont untuk memperbaiki sistem tailing dan 

melakukan studi reassessment, yang setelah enam bulan akan dievaluasi Bapedal. 

Bapedal tidak melakukan penelitian sendiri  karena keterbatasan dana. (Kompas Selasa, 1 

Agustus 2000)  

 

CONTOH  KASUS  AMDAL  DI  INDONESIA 

 

1. Pelaku usaha dan pemerintah daerah dinilai masih mengabaikan masalah 

lingkungan. Hal ini terlihat dari masih adanya kawasan industri di Semarang 

yang beroperasi tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban stu di Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Selain itu, sejumlah industri di 

Semarang juga masih banyak yang belum secara rutin, yaitu enam bulan sekali, 

menyampaikan laporan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 

(Bapedalda) Semarang. "Kalau sebuah kawasan industri sudah beroperasi 

sebelum melakukan studi Amdal, Bapedalda tidak bisa berbuat apa -apa. Kami 

paling hanya bisa mengimbau, tapi tidak ada tindakan apa pun yang bisa kami 

lakukan. Terus terang, Bapedalda adalah instansi yang mandul,"  kata Mohammad 

Wahyudin, Kepala Sub -Bidang Amdal, Bapedalda Semarang, Kamis (1/8), di 

Semarang. Wahyudin menceritakan, kawasan industri di Jalan Gatot Subroto, 

Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, misalnya, sejak beroperasi dua tahun lalu 

hingga saat ini bel um mempunyai Amdal. Padahal, menurut Wahyudin, salah satu 

syarat agar sebuah kawasan industri bisa beroperasi ialah dipenuhinya kewajiban 

melaksanakan studi Amdal. "Bapedalda berkali -kali menelpon pengelola kawasan 

industri tersebut, menanyakan kelengkapan  dokumen Amdal mereka. Namun, 
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sampai sekarang, jangankan memperoleh jawaban berupa kesiapan membuat studi 

Amdal, bertemu pemilik kawasan itu saja belum pernah," ujarnya.  Wahyudin 

menyayangkan sikap pihak berwenang yang tetap memberikan izin kepada suatu 

usaha industri atau kawasan industri untuk beroperasi walau belum menjalankan 

studi Amdal. Menurut dia, hal ini merupakan bukti bahwa bukan saja pengusaha 

yang tidak peduli terhadap masalah lingkungan, melainkan juga pemerintah 

daerah. Sikap tidak peduli terhadap masalah lingkungan juga ditunjukkan 

sejumlah pemilik usaha industri ataupun kawasan industri dengan tidak 

menyampaikan laporan rutin enam bulan sekali kepada Bapedalda. Wahyudin 

mengatakan, kawasan industri di Terboyo, misalnya, tidak pernah menyampa ikan 

laporan perkembangan usahanya, terutama yang diperkirakan berdampak pada 

lingkungan, kepada Bapedalda. Hal serupa juga dilakukan pengelola lingkungan 

industri kecil (LIK) di Bugangan Baru. Keadaan tersebut, menurut Wahyudin, 

mengakibatkan Bapedalda ti dak bisa mengetahui perkembangan di kedua 

kawasan industri tersebut. Padahal, perkembangan sebuah kawasan industri 

sangat perlu diketahui oleh Bapedalda agar instansi tersebut dapat memprediksi 

kemungkinan pencemaran yang bisa terjadi.  Ia menambahkan, industri kecil, 

seperti industri mebel, sebenarnya berpotensi menimbulkan pencemaran 

lingkungan. Namun, selama ini, orang terlalu sering hanya menyoro ti industri 

berskala besar. (Kompas,  2 Agustus 2002) 

2. Sebanyak 575 dari 719 perusahaan modal asing (PMA) dan perusahaan modal 

dalam negeri (PMDN) di Pulau Batam tak mengantungi analisa mengenai dampak 

lingkungan (Amdal) seperti yang digariskan. Dari 274 industri penghasil limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3), hanya 54 perusahaan yang melakukan 

pengelolaan pembu angan limbahnya secara baik. Sisanya membuang limbahnya 

ke laut lepas atau dialirkan ke sejumlah dam penghasil air bersih.  "Tragisnya, 

jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 274 perusahaan industri di Pulau Batam 

yang mencapai tiga juta ton per tahun selama  ini tak terkontrol. Salah satu industri 

berat dan terbesar di Pulau Batam penghasil limbah B3 yang tak punya 

pengolahan limbah adalah McDermot," ungkap Kepala Bagian Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam Zulfakkar di 
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Batam, Senin (17/3). Menurut Zulfakkar, dari 24 kawasan industri, hanya empat 

yang memiliki Amdal dan hanya satu yang memiliki unit pengolahan limbah 

(UPL) secara terpadu, yaitu kawasan industri Muka Kuning, Batamindo 

Investment Cakrwala (BIC). Selain BIC, yang memiliki Amdal adalah Panbil 

Idustrial Estate, Semblong Citra Nusa, dan Kawasan Industri Kabil. "Semua 

terjadi karena pembangunan di Pulau Batam yang dikelola Otorita Batam (OB) 

selama 32 tahun, tak pernah mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial 

kemasyarakatan. Seolah-olah, investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan 

segalanya. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal),  maka pengelolaan sebuah 

kawasan industri tanpa mengindahkan aspek lingkungan, jelas melanggar hukum.  

"Semenjak Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan Bapedalda terbentuk tahun 

2000, barulah diketahui bahwa Pulau Batam yang kita bangga -banggakan itu, 

kondisi l ingkungan dan alamnya sudah rusak parah.  (Kompas, 18 Maret 2003)   

3. Gugatan pembatalan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian (Mentan) Nomor 

107 Tahun 2001 tentang pelepasan secara terbatas kapas transgenik Bt dinilai 

tidak ada dasar hukumnya. Surat keputusan tersebut merupakan peraturan yang 

bersifat publik, tidak menyangkut izin usaha yang mengharuskan analisa 

mengenai dampak lingkungan (Amdal). Penanaman kapas transgenik juga tidak 

wajib Amdal, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 

Tahun 1999 tentang Amdal.  Demikian pendapat Prof Dr Daud Silalahi SH, pakar 

Amdal dari Universitas Padjadjaran (Unpad) atas pertanyaan Hot-man Paris 

selaku pengacara PT Monagro Kimia-pihak tergugat intervensi I, pada sidang 

gugatan pembatalan SK Menpan Nomor 107 Tahun 2001 di Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Kamis (30/8) lalu. Sidang yang dipimpin 

hakim Moch Arif Nurdu'a SH itu menghadirkan pula Y Andi Trisyono PhD dari 

Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku saksi ahli ked ua dari 

pihak tergugat intervensi I. Saksi kedua ini ditolak oleh tim penggugat karena 

mempunyai hubungan kerja dengan para tergugat. Andi melakukan uji multilokasi 

yang dibiayai oleh PT Monagro Kimia, dan saat ini menjadi salah satu anggota 
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tim pengendali an kapas transgenik yang ditunjuk oleh Mentan melalui SK Nomor 

305 Tahun 2001. Dalam PP No 27/1999, Amdal merupakan syarat yang harus 

dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha atau kegiatan yang diterbitkan 

oleh pejabat yang berwenang. Jenis usaha at au kegitan yang wajib Amdal adalah 

usaha yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan 

hidup, seperti yang tersebut dalam Pasal 3 -antara lain adalah introduksi jenis 

tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik. Hotman Paris menambahkan, i zin usaha 

Monagro Kimia diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

Izin ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan penanaman kapas transgenik di 

lapangan. Dari sudut hukum, yang melakukan kegiatan adalah pemrakarsa, dalam 

hal ini petani. Tetapi, kegiatan penanaman kapas oleh petani tidak menggunakan 

izin usaha karena mereka telah melakukannya sejak dulu. Oleh karena itu, 

lanjutnya, petani juga tidak perlu wajib Amdal.  (Kompas, 3 September 2001) 

4. Selama ini, pusat perbelanjaan diserahi tugas membuat  studi analisis mengenai 

dampak lingkungan. Untuk kebutuhan tersebut, mereka menggunakan jasa 

konsultan. Karena kebebasan itu, dokumen amdal umumnya baru diterima Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, setelah pusat 

perbelanjaan men galami masalah, misalnya, akan dijual ke bank dan 

membutuhkan rekomendasi amdal . Padahal, sesuai prosedur, izin pembangunan 

pusat perbelanjaan baru diterbitkan setelah rekomendasi dari BPLHD DKI. 

Dokumen amdal di antaranya menyangkut aspek kimia, fisika, s osial, budaya, 

kesehatan masyarakat, dan lalu lintas. "Amdal dibuat sendiri pusat perbelanjaan 

dengan bantuan dari konsultan. Seharusnya, sebelum izin pembangunan pusat 

perbelanjaan keluar, amdal itu masuk di tempat kami," Kepala Subdinas Amdal 

BPLHD DKI Jakarta Ridwan Panjaitan, Rabu (16/7). "Selanjutnya, kami 

memberikan rekomendasi. Tetapi yang terjadi, amdal baru diserahkan setelah 

pusat perbelanjaan itu berdiri dan mengalami masalah yang membutuhkan 

rekomendasi dari BPLHD. Pemantauan Kompas, pusat perbelanjaan di Jakarta 

banyak yang dibangun pada jalur lalu lintas dalam kategori padat dengan ruas 

jalan sempit. Kehadiran pusat perbelanjaan itu menambah kemacetan di jalur 

yang sudah padat tersebut. Begitu juga yang terjadi belakangan ini, pembangunan 
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pusat perbelanjaan yang sedang dibangun terutama di jalur padat Jalan Sudirman 

menuju Gatot Subroto, dan Jalan Permata Hijau, yang sudah padat. Beberapa 

pusat perbelanjaan menambah kemacetan seperti Carrefour Jalan Sudirman, ITC 

Mangga Dua, ITC Cempaka Mas, ITC Roxi Mas, Mal Ambassador, dan Plaza 

Senayan. Ke depan, dikhawatirkan jika sudah beroperasi akan menambah beban 

kendaraan dan menyebabkan kemacetan.  (Kompas, 17 juli 2003) 
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