
SALINAN 
 

 
 
 
 
 

KEPUTUSAN 
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 

NOMOR: 178 TAHUN 2004 
 

TENTANG 
KURIKULUM PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN PEDOMAN SERTA 

 KRITERIA PENYELENGGARAAN PELATIHAN  
ANALISIS MENGENAI  DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 

 
 

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, 
 
 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup perlu diatur  
kualifikasi penyusunan analisis mengenai dampak 
lingkungan hidup dengan pemberian lisensi/ sertifikasinya; 

   
  b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelatihan di bidang 

analisis mengenai dampak lingkungan hidup perlu 
dilakukan penyempurnaan atas kurikulum dan kualifikasi  
penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup; 

   
  c. bahwa mengingat hal tersebut di atas, dipandang perlu 

menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
tentang Kurikulum Penyusunan, Penilaian dan Pedoman 
serta Kriteria Penyelenggaraan Pelatihan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 

  
   
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3699) ; 

 
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3838); 

 



   

3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 
Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Lingkungan Hidup; 

 

M E M U T U S K A N : 
 
 

Menetapkan :  
PERTAMA : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 

TENTANG KURIKULUM PENYUSUNAN, PENILAIAN DAN 
PEDOMAN SERTA KRITERIA PENYELENGGARAAN 
PELATIHAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 
HIDUP. 

 

KEDUA : Kurikulum Pelatihan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup adalah sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran I Keputusan ini. 

 
KETIGA : Kurikulum Pelatihan Penilaian Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup adalah sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran II Keputusan ini. 

 

KEEMPAT : Pedoman dan Kriteria Penyelengaraan Pelatihan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah sebagaimana 
dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini. 

 

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan 
yang berkaitan dengan kurikulum Pelatihan Kursus Dasar 
AMDAL (AMDAL A), Kursus Penyusun AMDAL (AMDAL B) 
dan Kursus Penilai AMDAL (AMDAL C) dinyatakan tidak 
berlaku lagi. 

 

KEENAM :  Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 1 Januari 2005. 
 
 

Ditetapkan di   : Jakarta 
pada tanggal  : 8 September 2004. 
_____________________________ 
 
Menteri Negara Lingkungan Hidup, 
 
 ttd 
 
Nabiel Makarim, MPA., MSM. 

Salinan sesuai aslinya 
Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan 
Kelembagan Lingkungan Hidup, 
          
      ttd 
 
Hoetomo, MPA. 



   

 
  LAMPIRAN  III 

Keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup 

  Nomor   :        Tahun: 2004 
  Tanggal :     2004. 

 
 

PEDOMAN DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN PELATIHAN 
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 

 
1. PENDAHULUAN. 

 
Kriteria Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan merupakan pelengkap dari Pedoman Persyaratan Lembaga 
Penyelenggara Pelatihan AMDAL, agar mutu pelatihan dapat dijaga dan 
lulusannya mempunyai kemampuan yang sama (standar). Untuk itu 
pelatihan yang diselenggarakan perlu mengacu kepada suatu pedoman 
penyelenggaraan pelatihan AMDAL. 

 
2. RUANG LINGKUP. 

 
Lingkup dari pedoman ini meliputi materi pelatihan, metode pelatihan, 
persyaratan peserta pelatihan, persyaratan umum penyelenggaraan 
pelatihan dan evaluasi peserta pelatihan. 

 
3. ACUAN. 
 
        Pedoman BSN 601 – 1999 : Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Auditor 

Lingkungan. 
 

Kurikulum Pelatihan AMDAL. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup. 

 
4. DEFINISI. 
 

4.1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah 
kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan atau kegiatan. 

 
4.2. Pelatihan AMDAL adalah proses melatih seseorang atau kelompok 

agar memahami AMDAL dan mampu melakukan kegiatan penyusunan 
serta penilaian dokumen AMDAL. 

 
4.3. Pelatihan Penyusunan AMDAL adalah pelatihan mengenai cara -

cara penyusunan dokumen AMDAL 
 



   

4.4. Pelatihan Penilaian AMDAL adalah pelatihan mengenai cara - cara 
penilaian dokumen AMDAL. 

 
4.5. Penyelenggara Pelatihan AMDAL adalah lembaga yang 

menyelenggarakan program pelatihan AMDAL yang memenuhi kriteria 
dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. 

 
4.6. Instruktur Pelatihan AMDAL adalah individu yang memiliki 

kemampuan dalam memberikan materi pelatihan AMDAL. 
 

4.7. Pengamat Pelatihan AMDAL adalah individu yang memiliki 
kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap peserta pelatihan 
AMDAL. 

 
4.8. Petugas Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah individu atau 

kelompok yang melaksanakan seluruh kegiatan administrasi 
penyelenggaraan pelatihan. 

 
5. PERSYARATAN UMUM PENYELENGGARAAN PELATIHAN. 
 

5.1. Jumlah Peserta Pelatihan dan Kehadiran. 
 

Untuk menjamin kedinamisan kelas, peserta dibatasi sebagai berikut : 
 

• Pelatihan Penyusunan AMDAL maksimum 25 orang untuk tiap 
kelas ; 

 
• Pelatihan Penilaian AMDAL maksimum 40 orang untuk tiap kelas. 

 
Peserta harus menghadiri keseluruhan acara pelatihan. Ketidakhadiran 
peserta pada saat pelatihan akan mempengaruhi hasil evaluasi harian. 
Penyelenggara pelatihan harus membuat aturan untuk kehadiran 
peserta dan disampaikan kepada peserta pelatihan. 

5.2. Instruktur Pelatihan. 
Penyelenggara pelatihan harus menyediakan instruktur yang 
kompeten, terseleksi dan juga menyediakan instruktur pengganti 
dengan kompetensi yang sama. Penyelenggara pelatihan harus 
mempunyai prosedur yang terdokumentasi mengenai instruktur dan 
kinerjanya dan harus dikaji setiap tahun. Dalam setiap 
penyelenggaraan pelatihan minimal harus ada satu pengamat yang 
terlibat aktif dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan mengajar dan kegiatan lapangan. 

5.3. Lamanya Pelatihan. 
Lamanya waktu pelatihan adalah : 

• Penyusunan AMDAL : 306 (tiga ratus enam) jam ; 
• Penilaian AMDAL : 126 (seratus dua puluh enam) jam. 

 
Waktu tersebut tidak termasuk waktu istirahat, makan dan ujian akhir. 



   

5.4. Fasilitas Penunjang Pelatihan. 
 

Penyelenggara pelatihan menyediakan ruang kelas, alat peraga dan 
fasilitas lain yang diperlukan untuk aktivitas kelas dan untuk 
pelaksanaan ujian. Penyelenggara pelatihan dapat juga menyediakan 
fasilitas penunjang lainnya, seperti video atau peralatan pelatihan 
lainnya yang menunjang pelatihan. 

 
5.5. Perlengkapan Pelatihan. 

 
Setiap peserta diberikan satu set materi dan perlengkapan pelatihan 
yang akan mendukung jalannya pelatihan. 

 
5.6. Bahasa. 

 
Bahasa yang digunakan dalam pelatihan adalah Bahasa Indonesia. 
Jika ada instruktur/tamu yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, 
maka diperlukan penerjemah. Penerjemah sebaiknya juga menguasai 
aspek teknis. 

 
5.7. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan. 

 
Dalam rangka peningkatan unjuk kerja penyelenggaraan pelatihan, 
dapat dibuat quesioner penilaian penyelenggaraan pelatihan yang 
harus diisi oleh peserta pelatihan. 

 
6. PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN. 
 

Para peserta diharapkan mengenal dokumen yang terkait dengan AMDAL. 
Peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai 
dengan kriteria kualifikasi AMDAL yaitu : 

 
a. Pelatihan Penyusunan AMDAL : Berpendidikan minimal D3 atau 

sederajat. 
 
b. Pelatihan Penilaian AMDAL : Berpendidikan minimal D3 atau 

sederajat. 
 
7. METODE PELATIHAN. 
 

Metode pelatihan meliputi: 
 
Ceramah, tanya jawab, diskusi dan kunjungan lapangan. 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

KRITERIA PENYELENGGARA PELATIHAN. 

1. Penyelenggara  Pelatihan. 
Penyelenggara pelatihan AMDAL yang terakreditasi selanjutnya disebut 
sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan AMDAL adalah lembaga yang 
menyelenggarakan pelatihan AMDAL yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan pedoman ini dan pedoman yang terkait. 
 

2. Sistim Administrasi 
2.1.  Organisasi. 

1.a. Lembaga Penyelenggara Pelatihan AMDAL harus berbentuk 
badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. 

1.b. Lembaga Penyelenggara Pelatihan AMDAL harus mempunyai 
sumber daya yang memadai baik sumber daya keuangan, 
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 

1.c. Lembaga Penyelenggara Pelatihan AMDAL harus mempunyai 
kebijakan dan prosedur tertulis, serta terdokumentasi. 

1.d. Lembaga Penyelenggara Pelatihan AMDAL harus mempunyai 
struktur organisasi yang jelas dan terdokumentasi. 

1.e Lembaga Penyelenggara Pelatihan AMDAL harus 
bertanggungjawab terhadap keseluruhan penyelenggaran 
pelatihan. 

1.f. Lembaga Penyelenggara Pelatihan AMDAL harus 
mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan, terutama 
mengenai kurikulum/silabus, Instruktur, metodologi pelatihan, 
perturan dan prosedur untuk memperoleh sertifikat pelatihan 
AMDAL. 

1.g. Lembaga Penyelenggara Pelatihan AMDAL harus mempunyai 
jaringan kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan 
AMDAL. 

1.h. Lembaga Penyelenggara Pelatihan AMDAL harus dapat 
memberikan penilaian yang obyektif terhadap kelulusan peserta 
pelatihan. 

1.i. Lembaga Penyelenggara Pelatihan AMDAL harus diakreditasi 
oleh komite Akreditasi Nasional (KAN). 

1.j. Lembaga Penyelenggara Pelatihan AMDAL harus menentukan 
dan memelihara kebijakan dan prosedur penyelenggaraan 
administrasi pelatihan yang didokumentasikan dalam bentuk 
sistem mutu meliputi semua aspek administrasi pelatihan, 
termasuk penerimaan peserta, daftar hadir, jumlah Peserta, 
persyaratan Instruktur, fasilitas dan peralatan yang digunakan.    

 
 



   

3. Struktur 
Struktur organisasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan AMDAL harus 
sedemikian rupa agar dapat memberikan kepercayaan terhadap mutu 
penyelenggaraan pelatihannya. 
Lembaga penyelenggara pelatihan harus : 
a. Mempunyai personel tetap dengan jumlah dan kualifikasi yang 

memadai di bawah tanggung jawab seorang Kepala. 
b. Mendokumentasikan tugas dan tanggung jawab setiap personel 

secara jelas. 
c. Memiliki sistem mutu untuk memberikan keyakinan atas 

kemampuannya dalam penyelenggakan pelatihan. 
d. Memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan pengaduan, 

permohonan, banding dan sengketa yang diterima dari peserta 
pelatihan atau dari pihak lain tentang penyelenggaan pelatihan atau 
hal – hal lain yang berkaitan. 

 

4. Kerjasama 
Peyelenggara pelatihan yang telah diakreditasi dapat bekerja sama dengan 
organisasi atau lembaga luar untuk menyelenggarakan pelatihan. Kerja 
sama tersebut dituangkan dalam dokumen perjanjian yang di dalamnya 
mencakup ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. 
 

5. Administrasi 
a.  Lembaga penyelenggara pelatihan harus memberitahukan dan 

mengumumkan setiap perubahan yang akan dibuat pada persyaratan 
penyelenggara pelatihan . 

b.  Dalam hal terjadi perubahan ruang lingkup pelatihan pada lembaga 
penyelenggara pelatihan maka, lembaga yang bersangkutan harus 
memperoleh pengesahan dari lembaga akreditasi. 

c. Penyelenggara pelatihan mengawasi kepemilikan, penggunaan dan 
publikasi dari tanda/logo akreditasi Pelatihan AMDAL. 

 

6. Informasi, Dokumentasi dan Rekaman. 
a. Informasi tentang kualifikasi pelatihan dan pengalaman yang relevan 

untuk setiap personil yang terbat dalam penyelenggara pelatihan.  
b. Dokumentasi Lembaga penyelenggara pelatihan harus membuat 

dokumentasi mengenai aktivitas yang dilakukan dan menetapkan serta 
memelihara prosedur pengendalian seluruh dokumen dan data. 

c. Penyelenggara pelatihan harus memelihara sistem rekaman untuk 
kesesuaian yang berkesinambungan terhadap ketentuan dalam 
pedoman ini. 
Rekaman harus dipelihara dalam jangka waktu minimal 5 (lima ) tahun. 



   

8. Kualifikasi Teknis. 
 

Personil yang terlibat dalam penyelenggara pelatihan harus memiliki 
kemampuan untuk melaksanakan fungsinya. 
 
 
 
       Menteri Negara 
       Lingkungan Hidup, 
 
                    ttd 
         
       Nabiel Makarim, MPA.,MSM. 
 
Salinan sesuai aslinya 
Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan 
Kelembagaan Lingkungan Hidup, 
 
 
 
 
Hoetomo, MPA. 

 
 

 
 


