
PENUTUP

5.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.Peranan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam pemberian Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan yaitu:

Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai peranan untuk

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan dan

Pengendalian Lingkungan hidup salah satunya adalah dalam pemberian analisis mengenai

dampak lingkungan (AMDAL). Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengelolaan dan

Pengendalian Lingkungan Hidup memiliki komisi penilai yang dibantu oleh tim teknis komisi

penilai yang selanjutnya disebut tim teknis dan sekretariat komisi penilai. Komisi Penilai

mempunyai tugas:

a. menilai KA, ANDAL, RKL, dan RPL; dan

b. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan KA dan

kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Menteri untuk

komisi penilai pusat, gubernur untuk komisi penilai provinsi dan bupati/walikota untuk komisi

penilai kabupaten/kota.

Sedangkan tim teknis mempunyai tugas menilai secara teknis KA, ANDAL, RKL, dan RPL

berdasarkan permintaan komisi penilai. Prosedur pemberian AMDAL oleh Badan Pengelolaan

dan Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari:



a. Proses penapisan wajib AMDAL

b. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat, pemrakarsa wajib mengumumkan

rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan dan menanggapi

masukan yang diberikan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih

dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.

c. Penyusunan dan penilian KA-ANDAL, merupakan proses untuk menentukan lingkup

permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL. Proses penilaian KA-ANDAL,

setelah selesai disusun  pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi

Penilai AMDAL untuk dinilai.

d. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan proses seleksi kegiatan wajib AMDAL,

yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

Dalam proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL setelah selesai disusun, pemrakarsa

mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk

dinilai.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL antara lain:

1. Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.

2. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana

usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk

keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan

2.  Faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup antara lain:



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

pembangunan, sehingga tidak terdapat kejelasan apakah Amdal dapat dipakai untuk

menolak atau menyetujui suatu rencana kegiatan pembangunan.

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

dilibatkan dalam sidang-sidang komisi AMDAL, akan tetapi suaranya belum sepenuhnya

diterima di dalam proses pengambilan keputusan.

3. Terdapatnya berbagai kelemahan di dalam 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, khususnya aspek sosial budaya,

sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan yang implikasi sosial budayanya penting,

kurang mendapat kajian yang seksama.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas,

maka peneliti mencoba memberikan saran demi perbaikan di masa mendatang sebagai berikut:

1. Sebaiknya AMDAL terintegrasi dalam proses perijinan suatu rencana kegiatan

pembangunan, sehingga membuat kejelasan apakah Amdal dapat dipakai untuk menolak

atau menyetujui suatu rencana kegiatan pembangunan.

2. Sebaiknya lebih memperhatikan partisipasi masyarakat yang melalui LSM untuk

dilibatkan dalam sidang-sidang komisi AMDAL.

3. Sebaiknya penerapan sanksi yang tegas terhadap pemrakarsa yang tidak melaksanakan

rekomendasi  yang muncul dalam studi AMDAL serta UKL dan UPL.



4. Sebaiknya kuatkan metode-metode penyusunan AMDAL, khususnya aspek sosial

budaya, sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan yang implikasi sosial budayanya

penting mendapat kajian yang seksama.


