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 Kerugian secara langsung apabila pencemaran 
lingkungan tersebut secara cepat & langsung dapat 
dirasakan akibatnya oleh manusia. 

 Kerugian secara tidak langsung, apabila akibat dari 
pencemaran tersebutlingkungan menjadi rusak 
sehingga daya dukung alam terhadap kelangsungan 
hidup manusia berkurang. 



 Penanggulangan secara non teknis 

 Usaha mengurangi & menanggulangi dengan cara 
menciptakan peraturan perundangan yang dapat  
merencanakan, mengatur & mengawasi segala 
macam bentuk kegiatan industri & teknologi 
sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan.  

 



 Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) 
 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
 Perencanaan Kawasan Kegiatan Industri & 

Teknologi 
 Pengaturan & Pengawasan Kegiatan 
 Menanam Perilaku Disiplin 



SEJARAH AMDAL 



 Permulaan tahun 1950-an, LA,USA terganggu asap kabut dari gas 
limbah kendaraan dan pabrik. 

  Akhir tahun 1953, Jepang, Teluk minamata barat daya pulau 
kyusu.Karena limbah metil merkuri (Hg), milik Chisso Co.Konsumsi 
ikan tercemar. 

 1964-1965, ledakan kedua minamata di Sungai Agono ,utara 
Tokyo,Pabrik listrik Showa. 

 1973, Irak, Benih gandum dari Meksiko, 5000-50000 orang 
meninggal, 100000 – 500000 orang cacat. 

 1973, Ghana, Biji jagung diberlakukan fungisida air raksa, 142 – 250 
orang sakit, didesa yalovi didaerah volta. 

 1947, Jepang,pencemaran kadmium, sumber tambang seng (Zn), 
milik Makioko Co. dibuang disungai jitsu, terjadi penyakir rematik 
yang aneh disertai sakit yang nyeri. 





Kualitas Hidup dapat diukur 3 Kriteria : 
1. Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk 

hidup sebagai makhluk hayati ~ sifat 
mutlak. 

2. Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk 
hidup manusiawi 

3. Derajat kebebasan memilih 
 



    Menjaga kemampuan lingkungan untuk 
mendukung pembangunan merupakan 
usaha-usaha mencapai pembangunan jangka 
panjang yang mencakup jangka waktu antar 
generasi. 



 Meminimalisasi bahkan menghilangkan 
dampak negatif terjadi. 

 MENGHINDARI TERJADINYA 
KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH 
KEGIATAN MANUSIA 



 Menumbuhkan pengertian dikalangan para perencana dan 
pemrakarsa AMDAL bukan alat penghambat 

 Melakukan pembatasan masalah (ruang lingkup) 
 Laporan AMDAL mudah dimengerti, jelas. 
 Rekomendasi harus spesifik dan jelas 
 Persyaratan proyek yang tertera dalam laporan AMDAL yang telah 

disetujui harus bagian integral izin pelaksanaan proyek dan 
mempunyai kekuatan seperti rancangan rekayasa yang telah 
disetujui badan yang bersangkutan 

 Adanya komisi AMDAL yang berkwalitas dan berwibawa. 
 Belum digunakan RPL(Rencana Pemantauan) sebagai umpan balik 

untuk menyempurnakan dan implementasi proyek. 



 Jumlah manusia yang terkena dampak 
 Luas wilayah penyebaran dampak 
 Lamanya dampak berlangsung 
 Intensitas dampak 
 Banyaknya komponen lingkungan lain yang 

akan terkena 
 Sifat kumulatif dampak 
 Berbalik atau tidak berbaliknya dampak 
 



1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam 
2. Eksploitasi SDA baik yg terbaruhi maupun tidak. 
3. Proses & kegiatan yang scr potensial dapat menimbulkan 

pemborosan, kerusakan dan kemrosotan pemanfaatan SDA. 
4. Proses & kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi 

lingkungan sosial & budaya. 
5. Proses & kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi 

pelestarian kawasan konsentrasi, SDA dan atau pelindungan 
cagar budaya 

6. Introduksi jenis tumbuhan, jenis hewan, jasad renik. 
7. Pembuatan & penggunaan bahan hayati & non hayati. 
8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi 

besar mempengaruhi lingkungan. 
 


