Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 17 Tahun 2001
Tentang : Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan
Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Menimbang :
1.

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom perlu ditetapkan Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup;

2.

bahwa berdasarkan kenyataan terdapat jenis rencana usaha dan/atau kegiatan
dalam skala/besaran yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis rencana usaha
dan/atau kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Jenis Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup, tetapi karena daya dukung, daya tampung, dan tipologi ekosistem
daerah setempat jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan hidup;

3.

bahwa mengingat hal tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501);

3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);

4.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG JENIS RENCANA
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.
Pertama
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis
mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Keputusan ini.
Kedua
Apabila skala/besaran suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan lebih kecil
daripada skala/besaran yang tercantum pada Lampiran keputusan ini akan tetapi
atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung
lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting
terhadap lingkungan hidup, maka bagi jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut dapat
ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Ketiga
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran
keputusan ini tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib
dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
Keempat
Apabila Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dan/atau masyarakat menganggap perlu untuk mengusulkan jenis rencana usaha
dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan ini tetapi jenis
rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dianggap mempunyai dampak penting
terhadap lingkungan, maka Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dan/atau masyarakat wajib mengajukan usulan secara
tertulis kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Kelima
Menteri Negara Lingkungan Hidup akan mempertimbangkan penetapan keputusan
terhadap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan tersebut menjadi
jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keenam
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Keputusan ini akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
Ketujuh
Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi
dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dinyatakan tidak berlaku lagi.
Kedelapan
Keputusan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Mei 2001
Menteri Negara Lingkungan Hidup,
ttd.
Dr. A. Sonny Keraf

Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 17 Tahun 2001 Tanggal 22 Mei 2001
JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
1.

Pendahuluan
jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ditetapkan berdasarkan :
a.
Potensi dampak penting
Sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999,
jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak
penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL.
Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan
tersebut ditetapkan berdasarkan: Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor
056 Tahun t994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.
Referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai
landasan kebijakan tentang AMDAL.
Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk
menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

2.

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
A.
Bidang Pertahanan dan Keamanan
Secara umum, kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas militer dengan
skala/besaran berikut berpotensi menimbulkan resiko lingkungan dengan
terjadinya ledakan serta keresahan sosial akibat kegiatan operasional
dan penggunaan lahan yang cukup luas.

B.

Bidang Pertanian
Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya
tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah,
perubahan ketersediaan dan kualitas air, persebaran hama, penyakit dan
gulma, serta perubahan kesehatan tanah akibat penggunaan
pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik
sosial dan penyebaran penyakit endemik.
Skala/besaran yang tercantum di bawah ini telah memperhitungkan
potensi dampak penting kegiatan terhadap ekosistem, hidrologi, dan
bentang alam. Skala /besaran tersebut merupakan luasan rata-rata dari
berbagai ujicoba untuk masing-masing kegiatan dengan mengambil
lokasi di daerah dataran rendah, sedang, dan tinggi.

C.

Bidang Perikanan
Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya
tambak udang, ikan, dan pembangunan pelabuhan perikanan adalah
perubahan ekosistem perairan dan pantai, hidrologi, dan bentang alam.
Pembukaan hutan mangrove akan berdampak terhadap habitat, jenis
dan kelimpahan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berada di
kawasan tersebut.

D.

Bidang Kehutanan
Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan
terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama
penyakit, bentang alam dan potensi konflik sosial.

E·

Bidang Kesehatan

F.

Bidang Perhubungan

G.

Bidang Teknologi Satelit

H.

Bidang Perindustrian
Kegiatan bidang perindustrian pada umumnya menimbulkan pencemaran
air, udara, tanah, gangguan kebisingan, bau, dan getaran. Beberapa
jenis industri menggunakan air dengan volume sangat besar, yang
diperoleh baik dari sumber air tanah ataupun air permukaan.
Penggunaan air ini berpengaruh terhadap sistem hidrologi sekitar.
Berbagai potensi pencemaran, gangguan fisik dan gangguan pasokan air
tersebut di atas menimbulkan dampak sosial.
Beberapa jenis industri yang sudah memiliki teknologi memadai untuk
mengatasi dampak negatif yang muncul, sehingga tidak termasuk dalam
daftar berikut, tetapi menggunakan areal yang luas tetap wajib
dilengkapi dengan AMDAL (nomor 15).

I.

Bidang Prasarana Wilayah
Kegiatan pembangunan dan pengadaan prasarana wilayah umumnya
berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Potensi konflik yang
timbul sangat berkaitan dengan tingkat kepadatan penduduk karena
umumnya membutuhkan lahan yang luas dan seringkali mengubah tata
guna lahan.

J.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

K.

Bidang Pariwisata
Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah gangguan
terhadap ekosistem, hidrologi, bentang alam dan potensi konflik sosial.

L.

Bidang Pengembangan Nuklir
Secara umum, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan
dan penggunaan teknologi nuklir selalu memiliki potensi dampak dan
resiko radiasi. Persoalan kekhawatiran masyarakat yang selalu muncul
terhadap kegiatan-kegiatan ini juga menyebabkan kecenderungan
terjadinya dampak sosial.

M.

Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Kegiatan yang menghasilkan limbah B3 berpotensi menimbulkan dampak
terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terutama kegiatan yang
dipastikan akan mengkonsentrasikan limbah B3 dalam jumlah besar
sebagaimana tercantum dalam tabel. Kegiatan-kegiatan ini juga secara
ketat diikat dengan perjanjian internasional (konvensi Basel) yang
mengharuskan pengendalian dan penanganan yang sangat seksama dan
terkontrol.

N.

Bidang Rekayasa Genetika
Kegiatan-kegiatan yang menggunakan hasil rekayasa kesehatan
manusia dan keseimbangan ekosistem genetika berpotensi menimbulkan
dampak terhadap

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Hukum Lingkungan,
ttd
Sudharto P. Hadi
Menteri Negara Lingkungan Hidup,
ttd.
Dr. A. Sonny Keraf

Daftar Singkatan:
m
= meter
m2
= meter persegi
m3
= meter kubik
km
= kilometer
km2
= kilometer persegi
ha
= hektar
l
= liter
dt
= detik
Kw
= kilowatt
Kwh
= kilowatt hour
KV
= kilovolt
Mw
= megawatt
Mwh
= megawatt hour
Kcal
= kilocalorie
TBq
= Terra Becquerel
Ci
= Curie
BOPD
= barrel oil per day = minyak barrel per hari
MMSCFD
= million metric square cubic feet per day = juta metrik persegi kaki
kubik per hari LWS
= low water sea = di bawah permukaan laut
DWT
= dead weight tonnage = bobot mati
KK
= kepala keluarga
TK
= tenaga kerja
KP
= kuasa pertambangan
ROM
= raw of material = bahan mentah
LPG
= Liquiefied Petroleum Gas = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG
= Liquiefied Natural Gas = gas alam yang dicairkan
ROW
= Right of way = daerah milik jalan (damija)
BOD
= biological oxygen demand = kebutuhan oksigen biologis
COD
= chemical oxygen demand = kebutuhan oksigen kimiawi
DO
= dissolved oxygen = oksigen terlarut
TSS
= total suspended solid = total padatan tersuspensi
TDS
= total dissolved solid = total padatan terlarut ;
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