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KETERANGAN STUDI KASUS

• Judul : Urgensi AMDAL bagi Kelangsungan Industri dan Lingkungan Hidup

• Sumber : Berita dengan tema “Perusahaan Tanpa AMDAL Terancam Ditutup

Pemerintah”

http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2010/09/28/brk,20100928-281196,id.html

Artikel berjudul “Selamatkan Bumi Hentikan Kerusakan Lingkungan”

http://walhi-jogja.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=22

• Penulis : Anwar Siswadi

Wahyu Epan Yudistira

• Tinjauan Teoritis : Modul Pengetahuan Lingkungan Industri Fakultas Teknologi Industri

Universitas Mercu Buana

http://id.wikipedia.org/wiki/AMDAL
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TINJAUAN TEORITIS

• DEFINISI AMDAL

Kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan

keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

• DOKUMEN AMDAL

o Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup

(KA-ANDAL)

o Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

o Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

o Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)



TINJAUAN TEORITIS

• FUNGSI AMDAL

– Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah

– Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup

dari rencana usaha dan/atau kegiatan

– Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha

dan/atau kegiatan

– Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup

– Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu

rencana usaha dan atau kegiatan

• PIHAK YANG TERLIBAT
oKomisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL

oPemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana

usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan

omasyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk

keputusan dalam proses AMDAL

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_hukum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_hukum&action=edit&redlink=1
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PEMBAHASAN

• AMDAL BAGI KELANGSUNGAN INDUSTRI

Perusahaan yang belum punya AMDAL 

harus mengantongi audit lingkungan. Jika

tidak punya rekomendasi tersebut dari

pemerintah, usahanya bisa ditutup oleh

Menteri, Gubernur, atau Bupati dan

Walikota. 



PEMBAHASAN

• AMDAL BAGI LINGKUNGAN HIDUP

Industri memiliki sumbangsih paling besar

dalam kerusakan lingkungan hidup.

Jika industri berdiri tanpa AMDAL akan

memperparah kondisi lingkungan hidup

yang semakin buruk



PENUTUP

• KESIMPULAN

Industri tanpa AMDAL pada dasarnya adalah sebuah pelanggaran yang 

apabila dibiarkan akan merusak lingkungan hidup. Untuk itu seseorang yang 

akan mendirikan sebuah perusahaan harus memenuhi AMDAL.

• SARAN
 pemerintah harus tegas dalam pengawasan dan menindaklanjuti

perusahaan-perusahaan tanpa AMDAL

 Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan dalam pelestarian

lingkungan hidup




