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A. PERENCANAAN DAN KONSTRUKSI

KETENTUAN	WAJIB PENYUSUNAN	DOKUMEN PERSETUJUAN	DAN	
PENGANGGARAN PRA-KONSTRUKSI KONSTRUKSI

PERENCANAAN,	PEMROGRAMAN,	DAN	PERENCANAAN	TEKNIS

MONITORING	DAN	EVALUASI

PRA-KONSTRUKSI KONSTRUKSI
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Survey,	Inventory	and	Design	(SID)/	Detailed	
Engineering	Design (DED)

PERSETUJUAN	
DOKUMEN	

LINGKUNGAN	DAN	
PENERBITAN	IZIN	
LINGKUNGAN

PENGANGGARAN	
UNTUK	PELAKSANAAN	

REKOMENDASI	
PENGELOLAAN	DAN	
PEMANTAUAN	
LINGKUNGAN

Integrasi Rekomendasi untuk
RKL-RPL,	UKL-UPL	atau SPPL
dalam Kontrak Konstruksi

Pelaksanaan
Rekomendasi RKL-RPL,	
UKL-UPL	atau SPPL	
sesuai Kontrak

SPPL
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KATEGORI	 A

PENAPISAN	DAMPAK	POTENSIAL PASCA	KONSTRUKSI	
(Operasi dan	Pemeliharaan)

PASCA	KONSTRUKSI	
(Operasi dan	Pemeliharaan)



PERENCANAAN
UMUM

PRA STUDI
KELAYAKAN

STUDI
KELAYAKAN

DETAIL
DESIGN

PENGADAAN TANAH 
DAN PEMUKIMAN 

KEMBALI PENDUDUK

PELAKSANAAN 
KONSTRUKSI

OPERASI DAN 
PEMELIHARAAN 

(O&P)

OPERASI 
PASCA PROYEK

Penyaringan AMDAL 
berdasarkan faktor dampak 
penting dan lokasi/koridor jalan 
(ref. Kep. Bapedal-056/1994

Pelingkupan isu-isu 
lingkungan yang perlu 
dikaji lebih detail 
dalam ANDAL atau  
kajian lingkungan

Analisis besaran dan 
pentingnya isu isu 
lingkungan serta biaya 
lingkungan dalam 
studi kelayakan

Implementasi mitigasi 
dampak, monitoring 
dan evaluasi dampak 
lingkungan selama 
masa O & P

Rumusan kriteria dan 
spesifikasi serta 
rencana pengadaan 
lahan maupun 
pelaksanaan

Implementasi 
pengadaan tanah, 
pemberian 
kompensasi, 
pematangan lahan 
untuk konstruksi

Aplikasi spesifikasi bahan, 
atau konstruksi dan tata cara 
pelaksanaan konstruksi 
serta pengawasan termasuk 
mitigasi dampak lingkungan 
selama masa konstruksi

Evaluasi kinerja 
pengelolaan 
lingkungan dan 
masukan kebijakan 
untuk peningkatan 
kinerja masa datang

B. SIKLUS PROYEK



PSETK
PSETK menyediakan data atau informasi
kondisi sosial, ekonomi, teknis, dan
kelembagaan

RP2I



PROFILING LINGKUNGAN (Lampiran 8)
B.1 Informasi Lokasi Rencana Proyek:

Apakah lokasi rencana proyek berada pada:

Jawaban Apakah hal tersebut
akan berdampak

penting? 

Penjelasan

Ya Ti
da

k

R
ag

u

Ya Ti
da

k

R
ag

u

q Lahan basah (rawa)
q Daerah pesisir
q Area pegunungan dan hutan
q Kawasan lindung alam dan taman nasional
q Kawasan yang dilindungi oleh peraturan perundangan

q Daerah yang lingkungannya sudah rusak atau tercemar
q Daerah berpenduduk padat
q Bentang alam yang memiliki nilai penting sejarah, budaya atau

arkeologi



B.2 Kajian Karakteristik Rencana Proyek

Apakah rencana proyek:

Jawaban Apakah hal tersebut akan 
berdampak penting? 

Penjelasan
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q Akan mengubah bentuk lahan atau bentang alam?

q Akan menguras sumber daya alam, baik yang terbarui maupun yang tak
terbaharui?

q Akan menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
serta kemerosotan sumber daya alam? 

q Akan mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan
sosial dan budaya? 

q Akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam
dan/atau perlindungan cagar budaya? 

q Akan memasukkan jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik dari
luar?

q Akan membuat dan menggunakan bahan hayati dan non-hayati?

q Akan menerapkan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk
mempengaruhi lingkungan hidup?

q Akan mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara? 



B.3 Kajian Potensi Dampak Iklim dan Bencana

Apakah rencana proyek:

Jawaban Apakah hal tersebut 
akan berdampak 
penting? 

Penjelasan

Ya Ti
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R
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q Apakah area proyek rentan terkena bencana seperti gempa, banjir, longsor, topan, 
badai, tsunami atau perubahan iklim?

q Apakah area proyek rentan terhadap perubahan temperatur, curah hujan, atau
peristiwa ekstrem? 

q Apakah area proyek tersebut sudah rentan (misalnya tingginya kejadian penduduk
yang termarginalisasi, migran desa-kota, pemukiman liar, etnik minoritas, perempuan
dan anak-anak)? 

q Apakah proyek berpotensi meningkatkan kerentanan iklim atau bencana dari
lingkungan sekitarnya?



Tahap 
Perencanaan

Tahap Pra-
Konstruksi

Tahap  
Konstruksi

Tahap  
Operasi

Tahap  Pasca-
Operasi

Rencana	Usaha	
dan/atau	kegiatan	
dilengkapi	dengan	
Environmental	
Safeguard:	

Amdal	atau	UKL-UPL	
dan	Izin	Lingkungan

Sistem	Perlindungan		Lingkungan	di	setiap	Tahap	Kegiatan	
Pembangunan	(Pra-Konstruksi,	Konstruksi,	Operasi	dan	Paska	

Operasi		wajib	diterapkan	dan	ditaati

ESENSI	DASAR:Amdalatau	UKL-UPL	dan	Izin	Lingkungan	sebagai	
persyaratan	Pelaksanaan		Usaha	dan/atau	Kegiatan.	

Amdal	atau	UKL-UPL	
dan	Izin	Lingkungan

Izin	Usaha	
dan/atau	Kegiatan

UU	32/2009:	
1. Izin	Lingkungan	sebagai	persyaratan	untuk	

memperoleh	Izin	Usaha	dan/atau	Kegiatan	
(Adminsitratif-Sistem	Perizinan);

2. Izin	Lingkungan	sebagai	persyaratan	untuk	
pelaksanaan	usaha	dan/atau	kegiatan	
kegiatan	(Teknis	– Perlindungan	Lingkungan)

C. IZIN LINGKUNGAN DALAM SIKLUS PROYEK



(1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk:

a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin 
lingkungan; 

b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap 
persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan

(2)  Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan

Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Pasal	68	UU	32/2009:	Setiap	orang	yang	melakukan	usaha	dan/atau	kegiatan	berkewajiban	
memberikan	 informasi	yang	terkait	dengan	PPLH	secara	benar,	akurat,	terbuka	dan	tepat	
waktu,	menjaga	keberlanjutan	 fungsi	 LH,	menaati	ketentuan	BML	dan/atau	KBKL

D. KEWAJIBAN PEMRAKARSA



E. ISU LINGKUNGAN (REHABILITASI IRIGASI)

LINGKUNGAN:
(i) perubahan hidrologi dan morfologi sungai, dengan potensi dampak merugikan pada habitat perairan; 
(ii) berkurang kualitas air di dalam atau hulu daerah irigasi, dan 
(iii) dampak yang dipicu oleh iklim.

SOSIAL:
(i) menyebabkan kehilangan aset yang	berada sepanjang ROW,	dengan potensi pemindahan penduduk yang	

tinggal sepanjang saluran tersebut
(ii) tidak ada kompensasi untuk aset yang	terdampak dan	kehilangan sementera pendapatan.	
(iii) tidak ada peningkatan taraf hidup dari orang	miskin dan	kelompok rentan lainnya yang	dipindahkan,	khususnya

bukan pemilik lahan;
(iv) tidak ada bantuan relokasi untuk pihak yang	berhak;	dan	
(v) pemantauan secara berkala oleh	instansi tidak termasuk hasil pemukiman kembali

MASYARAKAT	ADAT:
(i) menyebabkan kehilangan sementara pendapatan mereka
(ii) Diperkirakan tidak ada dampak merugikan pada	martabat,	hak azsi,	budaya,	pengetahuan dan	lembaga

masyarakat adat.


