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METODE IDENTIFIKASI DAMPAKMETODE IDENTIFIKASI DAMPAK



PengertianPengertian Identifikasi DampakIdentifikasi Dampak

Dalam pelaksanaan studi AMDAL (Analisis Dalam pelaksanaan studi AMDAL (Analisis 
Mengenai Dampak lingkungan), identifikasi Mengenai Dampak lingkungan), identifikasi 
dampak umumnya difokuskan pada kegiatan suatu dampak umumnya difokuskan pada kegiatan suatu 
usaha atau proyek yang diperkirakan akan menjadi usaha atau proyek yang diperkirakan akan menjadi 
sumber dampak serta komponensumber dampak serta komponen--
komponen/parameterkomponen/parameter--parameter  lingkungan yang parameter  lingkungan yang 
diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar 
akibat rencana kegiatan/usaha/proyek.akibat rencana kegiatan/usaha/proyek.



PengertianPengertian Identifikasi DampakIdentifikasi Dampak

Dalam proses identifiksi dampak, penyusun Dalam proses identifiksi dampak, penyusun 
studi AMDAL harus dapat menetapkan apa studi AMDAL harus dapat menetapkan apa 
yang menjadi penyebab dampak atau sumber yang menjadi penyebab dampak atau sumber 
perubahan lingkungan serta sekaligus perubahan lingkungan serta sekaligus 
menetapkan dengan cermat bagaimana proses menetapkan dengan cermat bagaimana proses 
yang akan terjadi pada komponenyang akan terjadi pada komponen--komponen komponen 
lingkungan yang akan mengalami dampak.lingkungan yang akan mengalami dampak.



5 (lima) 5 (lima) tahapantahapan analisisanalisis prosesproses penyusunanpenyusunan
dokumendokumen ANDALANDAL

MerumuskanMerumuskan dampakdampak pentingpenting hipotetikhipotetik yang yang relevanrelevan untukuntuk ditelaahditelaah
secarasecara mendalammendalam dalamdalam ANDAL.ANDAL.
MenetapkanMenetapkan batasbatas ruangruang dandan waktuwaktu yang yang digunakandigunakan untukuntuk
penyusunanpenyusunan ANDAL.ANDAL.
MenganalisisMenganalisis beragamberagam data data hasilhasil pengaraatanpengaraatan dandan pengukuranpengukuran sehinggasehingga
diperolehdiperoleh informasiinformasi yang yang dalamdalam perihalperihal kondisikondisi ronarona lingkunganlingkungan
sebelumsebelum proyekproyek dibangundibangun..
MemperkirakanMemperkirakan besarbesar (magnitude) (magnitude) dandan kepentingankepentingan ((importanimportan cece) ) 
dampakdampak IingkunganIingkungan yang yang akanakan tirobultirobul sebagaisebagai akibatakibat adanyaadanya kegiatankegiatan
proyekproyek..
Mengevaluasi secara holistik kecenderungan dampak penting Mengevaluasi secara holistik kecenderungan dampak penting 
Iingkungan untuk keperluan pengambilan keputusan   terhadap Iingkungan untuk keperluan pengambilan keputusan   terhadap 
kelayakan Iingkungan dari proyek, serta arahan pengelolaan dan kelayakan Iingkungan dari proyek, serta arahan pengelolaan dan 
pemantauan Iingkungan.pemantauan Iingkungan.



DalamDalam prosesproses penyusunanpenyusunan ANDAL ANDAL adaada tigatiga
jenisjenis metodemetode

1.1. MetodeMetode IdentifikasiIdentifikasi DampakDampak (Impact (Impact 
Identification)Identification)

DilakukanDilakukan untukuntuk mengidentifikasimengidentifikasi
komponenkomponen/parameter /parameter IingkunganIingkungan yang yang 
diperkirakandiperkirakan akanakan mengalamimengalami perubahanperubahan mendasarmendasar
((dampakdampak pentingpenting) ) sebagaisebagai akibatakibat rencanarencana kegiatankegiatan
proyekproyek..
IdentifikasiIdentifikasi dampakdampak terutamaterutama digunakandigunakan disaatdisaat
prosesproses pelingkupanpelingkupan dalamdalam rangkarangka penyusunanpenyusunan
dokumendokumen KerangkaKerangka AcuanAcuan..



DalamDalam prosesproses penyusunanpenyusunan ANDAL ANDAL adaada tigatiga
jenisjenis metodemetode::

2.2. MetodeMetode PrakiraanPrakiraan DampakDampak ((Impact PredictionImpact Prediction))
DilakukanDilakukan untukuntuk memperkirakanmemperkirakan araharah sertaserta besarbesar perubahanperubahan
(magnitude) yang (magnitude) yang akanakan dialamidialami oleholeh setiapsetiap
komponenkomponen/parameter /parameter IingkunganIingkungan yang yang menurutmenurut identifikasiidentifikasi
diperkirakandiperkirakan terkenaterkena dampakdampak kegiatankegiatan..
DilakukanDilakukan untukuntuk menilaimenilai atauatau mengevaluasimengevaluasi sifatsifat pentingpenting daridari
perubahanperubahan atauatau dampakdampak IingkunganIingkungan tersebuttersebut, , ditinjauditinjau daridari
kepentingankepentingan masyarakatmasyarakat, , pakarpakar dandan atauatau penerintahpenerintah..
PrakiraanPrakiraan dampakdampak digunakandigunakan didi saatsaat penyusunanpenyusunan ANDALANDAL



DalamDalam prosesproses penyusunanpenyusunan ANDAL ANDAL adaada tigatiga
jenisjenis metodemetode::

3.3. MetodeMetode EvaluasiEvaluasi DampakDampak ((Impact EvaluationImpact Evaluation))
DilakukanDilakukan untukuntuk mengevaluasimengevaluasi secarasecara holistikholistik seluruhseluruh
komponenkomponen atauatau parameter parameter IingkunganIingkungan yang yang menurutmenurut hasilhasil
penilaianpenilaian tergolongtergolong mengalamimengalami perubahanperubahan mendasarmendasar ((dampakdampak
pentingpenting), ), baikbaik yang yang bersifatbersifat negatifnegatif maupunmaupun positifpositif, , sebagaisebagai
dasardasar untukuntuk pengambilanpengambilan keputusankeputusan atasatas kelayakankelayakan
IingkunganIingkungan daridari kegiatankegiatan..
DilakukanDilakukan untukuntuk merumuskanmerumuskan arahanarahan untukuntuk pengelolaanpengelolaan dandan
pemantauanpemantauan IingkunganIingkungan..
EvaluasiEvaluasi damdampak digunakan di saat penyusunan ANDApak digunakan di saat penyusunan ANDA



MetodeMetode IdeIdentifikasi Dampakntifikasi Dampak

Daftar uji, yang terdiri atas :Daftar uji, yang terdiri atas :
DaftarDaftar ujiuji sederhanasederhana ((Simple ChecklistSimple Checklist))
Daftar uji kuesioner (Daftar uji kuesioner (Questioner ChecklistQuestioner Checklist))
DaftarDaftar ujiuji deskriptifdeskriptif ((Descriptive ChecklistDescriptive Checklist))

MatriksMatriks
BBaganagan aliralir ((flow chartflow chart))



DaftarDaftar UjiUji SederhanaSederhana

SetiapSetiap komponenkomponen/parameter /parameter IingkunganIingkungan yang  yang  
diasumsikandiasumsikan akanakan terkenaterkena dampakdampak akibatakibat adanyaadanya suatusuatu
rencanarencana kegiatankegiatan atauatau proyekproyek didaftarkandidaftarkan. . 
KomponenKomponen/parameter /parameter IingkunganIingkungan yang  yang  teridentifikasiteridentifikasi
sebagaisebagai komponenkomponen yang yang perluperlu mendapatmendapat perhatianperhatian diberidiberi
tandatanda ((misalnyamisalnya : "V" : "V" atauatau "X" "X" dandan sebagainyasebagainya)  )  
selanjutnyaselanjutnya dijadikandijadikan bahanbahan telaahantelaahan dalamdalam studistudi
ANDALANDAL



DaftarDaftar UjiUji KuesionerKuesioner

Dalam daftar ini dimuat serangkaian
pertanyaan-pertanyaan yang dapat
mengarahkan penyusun dokumen ANDAL  untuk
melakukan identifikasi terhadap komponen-
komponen atau parameter  Iingkungan hidup
yang diasumsikan akan terkena dampak akibat
kegiatan/proyek



DaftarDaftar UjiUji DeskriptifDeskriptif

Daftar uji ini berisi hal-hal penting yang perlu
diteliti oleh penyusun dokumen ANDAL seperti
faktor-faktor apa saja yang  perlu
diperhatikan, data yang  diperlukan sumber
data  termasuk juga di dalamnya metode
perkiraan dampak yang diusulkan untuk
dipakai dalam proses lanjutan dari identifikasi
dampak



MatriksMatriks
Identifikasi dampak dapat pula dilakukan dengan
menggunakan matriks.  Matriks tersebut dapat dipakai
untuk mengidentifikasi interaksi antar kegiatan proyek
dan komponen Iingkungan yang  akan terkena daropak.  
Dalam matriks ini biasanya kegiatan-kegiatan proyek
dicantumkan pada sumbu horison, sedangkan pada
sumbu vertikal termuat sejumlah komponen-komponen
Iingkungan yang  terkena dampak.  Koordinat antara
lajur dan baris menunjukkan interaksi antar komponen
kegiatan dengan komponen Iingkungan hidup.



BaganBagan AlirAlir

Pada prinsipnya metode ini dirancang untuk
mengidentifikasi interaksi antara kegiatan yang 
merupakan sumber dampak dan komponen
Iingkungan hidup yang terkena dampak dalam
suatu jalinan sebab, kondisi, efek .
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