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MATERI 7 

ANALISIS ASPEK LINGKUNGAN 

 

Analisis aspek lingkungan dalam  studi kelayakan bisnis mengacu pada 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) yang disusun  oleh 

konsultan AMDAL. Di Indonesia AMDAL dikenal sejak 1985-an. AMDAL 

adalah analisis mengenai dampak suatu proyek ( kegiatan  ) terhadap lingkungan 

hidup. Dampak adalah perubahan lingkungan yang amat mendasar diakibatkan 

oleh kegiatan. Tujuan dilakukan AMDAL  terutama adalah  agar kualitas 

lingkungan  dapat terjaga dengan baik dan  tidak mengalami  kerusakan  dengan 

berdirinya proyek. Contoh pencemaran lingkungan : 

- Tercemarnya kali Surabaya akibat pembuangan limbah industri; 

- Hutan gundul akibat penebangan kayu secara liar, maupun adanya illegal 

logging; 

- Udara di Gresik tercemar oleh zat Amonia akibat bocornya saluran PT. Petro 

Kimia. 

Bidang usaha yang membutuhkan AMDAL dalam pendiriannya sesuai 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP-11/MENLH/3/94 tanggal 19 

Maret 1994, adalah usaha dalam : 

- industri pertambangan & enerji ( a.l. batu bara, PLTA, PLTD );  

- Kesehatan ( RS, industri farmasi );  

- PU ( waduk, Irigasi, jalan raya / tol ); 

- Agribisnis ( tambak > 59 ha, pertanian > 5.000 ha, perkebunan > 10.000 ha ); 

- Parpostel ( Hotel, Padang Golf, tempat rekreasi / hiburan ); 

- Lahan Transmigrasi ( . 3.000 ha ); 

- Industri berat ( semen, kimia, baja, baterai, kayu, galangan kapal, pesawat 

terbang, dll ); 

- Perhubungan ( ( pelabuhan ); 

- Perdagangan ( > 5. Ha ); 

- Hankam ( Pangkalan laut / udara, Pusat Latihan Tembak ), Nuklir; 

- Kehutanan ( Taman Safari, HPH ). 
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 Usulan perencanaan proyek yang diperkirakan menimbulkan dampak 

penting terhadap lingkungan saja yang diwajibkan membuat Amdal.Dalam 

hubungan ini, indikasi dampak penting suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup 

ditandai oleh hal-hal : 

1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak 

2. Luas wilayah penyebaran dampak 

3. Lamanya dampak berlangsung 

4. Intensitas dampak 

5. Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena 

6. Sifat kumulatif dampak 

7. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak 

 

Berdasarkan pengalaman dan tingkat perkembangan ilmu serta teknologi, 

diidentifikasikan 8 kategori kegiatan yang potensial dapat menimbulkan dampak 

penting terhadap lingkungan, yaitu : 

1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam 

2. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarui maupun yang tidak terbarui 

3. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, 

kerusakan dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam 

4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial 

dan budaya 

5. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan 

konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya 

6. Introduksi jenis tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik 

7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati 

 

RKL dan RPL 

Salah satu bagian dari AMDAL adalah penyusunan RKL (Rencana Pengelolaan 

Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan).Tujuan utama dari 

penyusunan RKL dan RPL adalah untuk memperkecil dampak negatif dan 
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memperbesar dampak positif yang disebabkan oleh proyek. Suatu AMDAL, RKL 

dan RPL harusnya disiapkan dalam satu paket yang utuh sehingga terdapat 

kesinambungan dalam mengkaji, menyimpulkan permasalahan serta 

merencanakan pengelolaan dampak lingkungan yang bersangkutan. Suatu rencana 

pengelolaan lingkungan meliputi : 

1. Faktor lingkunganyang diduga akan terkena dampak 

Misalnya faktor-faktor biologi, fisika dan kimia serta aspek-aspek sosial 

ekonomi dan budaya yang akan terkena dampak dari adanya kegiatan proyek 

2. Sumber dampak 

Komponen-komponen kegiatan yang akan menjadi sumber dampak 

3. Tindakan yang akan dilakukan 

Misalnya pencegahan atau penanggulangan dampak negatif 

4. Pemilihan alternatif 

Misalnya memilih alternatif proses produksi yang memberikan dampak 

negatif paling kecil terhadap lingkungan 

5. Biaya yang diperlukan 

Misalnya biaya yang diperlukan untuk implementasi pengelolaan lingkungan. 

Biaya ini mencakup modal pertama untuk membeli peralatan dan biaya 

operasinya 

6. Organisasi yang bertanggungjawab dan yang terkait 

Memberi uraian mengenai organisasi yang akan bertanggungjawab atas 

pengadaan fasilitas serta pengelolaannya. 

 

LIMBAH INDUSTRI 

Pencemaran atau limbah terjadi karena adanya hasil samping atau buangan dari 

suatu proses produksi yang tidak bernilai ekonomi. Proses produksi dimulai 

dengan memasukkan bahan baku kemudian mengolahnya dan diakhiri dengan 

menghasilkan produk yang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah 

ditentukan. Proses pengolahan biasanya mengikuti langkah-langkah sebagai 

berikut : 
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1. Menyiapkan bahan mentah (feed preparation atau pre treatment) 

2. Pengolahan utama dari bahan baku menjadi suatu produk 

Memisahkan produk dari hasil sampingan dan memurnikan sesuai mutu yang 

diinginkan. Dari kenampakan dan sifat fisiknya, limbah dapat dibagi menjadi 4, 

yaitu : 

1.Limbah cair 

Limbah cair merupakan buangan limbah yang mengandung kadar air cukup 

tinggi. Limbah ini biasanya berasal dari industri yang operasinya banyak 

berkaitan dengan air.  

Beberapa kategori limbah cair tersebut antara lain : 

 Material pengkonsumsi oksigen 

Material ini berasal dari degradasi secara biologi (bio-degradable) 

senyawa organik dan senyawa anorganik tetapi dalam jumlah yang 

terbatas. Contoh industri yang banyak menghasilkan limbah cair jenis ini 

adalah industri pengolahan bahan makanan, industri kertas, kayu dan 

pengolahan karet. 

 Nutrisi 

Nutrisi yang dimaksud dalam hal ini adalah Nitrogen dan Fosfor. Sumber 

utama limbah cair jenis ini adalah limbah pabrik detergen, pupuk dan 

industri pengolahan makanan. 

 Suspensi Benda Padat 

Suspensi benda padat (suspended solid) merupakan partikel senyawa 

organik dan anorganik yang berada dalam air dan terbawa oleh aliran 

limbah cair. Kadar limbah jenis ini akan bertambah dengan cepat jika 

melewati daerah yang terkena erosi kuat, seperti area logging ataupun di 

lahan konstruksi. 

 Senyawa anorganik 

Senyawa anorganik dalam jumlah yang besar akan menetukan sifat cairan 

yang bersangkutan, misalnya keasaman (pH) alkalinitas, kesadahan, dll. 

Keasaman ditentukan oleh jumlah ion hidrogen bebas yang terlarut dalam 

air.  
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Air dengan pH yang rendah akan bersifat korosif terhadap material dan 

peralatn yang terbuat dari logam besi, seperti mangan (Mn), magnesium 

(Mg), kalsium (Ca) dan besi (Fe). 

 Senyawa organik 

Contohnya lemak dan minyak yang sulit larut dalam air dan dapat 

membentuk lapisan tipis yang mengambang di permukaan air sehingga 

menghalangi proses fotosintesa dalam air. 

Minyak biasanya berasal dari tumpahan minyak pelumas mesin-mesin 

pabrik yang terbawa ke limbah oleh air cucian. Senyawa organik lain yaitu 

protein dan karbohidrat yang mudah diuraikan menjadi komponen-

komponennya oleh organisme yang ada dalam air. 

 Bahan beracun 

Contohnya timbal (Pb), air raksa (Mg) dan arsen (As). Bila kadarnya 

sudah melebihi batas ambang, menyebabkan air tersebut tidak dapat 

dipakai lagi dalam jangka waktu yang lama untuk pengairan maupun 

kegiatan produktif lainnya. 

2. Limbah padat 

Limbah padat dari buangan industri atau sampah domestik dapat berupa bubur, 

lumpur atau sisa padat (sisa-sisa logam, plastik, dll). Salah satu limbah padat yang 

berupa lumpur yaitu senyawa merkuri (Hg) yang terdapat dalam media penyerap 

karbon (activated carbon) pada limbah yang berasal dari kilang LNG. 

3. Limbah pencemaran udara (gas) 

Limbah yang berasal dari industri yang berbentuk gas atau partikel adalah sumber 

utama pencemaran udara. Partikel ini trdiri dari debu, kabut, jelaga dan asap. 

Sedangkan yang berbentuk gas antara lain : Belerang (SO2, SO3), karbon (CO, 

CO2), nitrogen (N2O, NO, NO2), hidrokarbon (CH4, C4H10), dll. Akibat yang 

dapat ditimbulkan oleh bahan pencemar dari gas antara lain : 

a. Kerusakan Material berupa abrasi, deposisi dan korosi 

b. Kerusakan tumbuh-tumbuhan karena dapat mengganggu proses 

fotosintesis serta dapat menyebabkan ’hujan asam’ yang dapat merusak 

tanaman dan hutan di daerah sekitar pabrik 

c. Gangguan kesehatan 
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4. Pencemaran berupa energi 

Pencemaran berupa energi terdiri dari kebisingan dan panas. Kebisingan 

merupakan suara yang tidak diinginkan sehingga dapat mengganggu kenyamanan, 

merusak konsentrasi, bahkan dapat merusak daya pendengaran seseorang. 

Kenaikan suhu lingkungan akibat panas yang berasal dari pembuangan air 

pendingin dapat mengganggu kehidupan berbagai jenis ikan dan plankton, 

disamping juga menyebabkan naiknya kadar BOD. 

 

Tugas  

1. Lakukan analisisn AMDAL,RPL dan RKL dari produk anda (Laporan 6.3). 

2. Identifikasi jenis limbah dari produk anda (Laporan 6.4). 

3. Diskusikan di kelas hasil kerja masing-masing kelompok. 

 


