
FORM UJI ADMINISTRASI DOKUMEN ADENDUM ANDAL dan RKL - RPL  
NAMA DOKUMEN  :  
PEMRAKARSA  :  
PENYUSUN   :  
No. Registrasi  : 

No. Persyaratan Administrasi Ada Tidak Keterangan 
Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian Adendum ANDAL, RKL-RPL 

1.  Akta Pendirian Usaha atau Kegiatan 
(apabila dalam suatu usaha dan/atau kegiatan 
terdapat lebih dari satu pemrakarsa yang 
bertanggungjawab, maka masing-masing 
pemrakarsa wajib melampirkan akta notaris 
pendirian usaha tersebut) 

   

2.  Profil Usaha atau Kegiatan 
(apabila terdapat satu atau lebih pemrakarsa 
uraikan secara jelas tanggungjawab dari masing-
masing pemrakarsa) 

   

3.  Draft dokumen Adendum Andal, RKl-RPL    
 

 

4.  Informasi mengenai dokumen lingkungan yang 
pernah disusun (jenis dokumen, judul SK, nomor 
SK, tanggal penerbitan, pejabat  yang 
mengesahkan) 

   

5.  RKL-RPL eksisting 

 

   

6.  Ringkasan lingkup/deskripsi kegiatan eksisting 

 

   

7.  Izin-izin PPLH yang diperlukan 

 

   

Adendum ANDAL, RKL-RPL 
1.  Data dan informasi rinci mengenai rona 

lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, 
grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan  

   

2.  Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang 
digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil 
perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam 
prakiraan dampak 

   

3.  Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang 
digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil 
perhitungan yang digunakan dalam prakiraan 
dampak, sifat penting dampak dan evaluasi 
dampak (dilampirkan) 

   

4.  Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan 
relevan 

   



(persyaratan kelengkapan administrasi ini 
sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia tidak 
memepengaruhi kelengkapan administrasi) 

5.  Foto-foto yang menggambarkan rona lingkungan 
hidup  
 

   

6.  Diagram, peta, gambar, grafik, hasil analisis 
laboratorium, data hasil kuesioner 

   

7.  Muatan dalam dokumen Adendum ANDAL, RKL-
RPL: 

(a) Pendahuluan; 
(b) Deskripsi rinci rona lingkungan hidup 

awal; 
(c) Prakiraan dampak penting; 
(d) Evaluasi secara holistik terhadap dampak 

lingkungan; 
(e) RKL-RPL 
- Rencana pengelolaan lingkungan hidup; 
- Rencana pemantauan lingkungan hidup; 

 
- Jumlah dan jenis izin PPLH yang 

dibutuhkan; 
 

- Matriks atau Tabel Rencana Pengelolaan 
Lingkungan Hidup memuat elemen-
elemen: 
- Dampak lingkungan; 
- Sumber dampak; 
- Indikator keberhasilan pengelolaan 

lingkungan hidup; 
- Bentuk pengelolaan lingkungan 

hidup; 
- Lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 
- Periode pengelolaan lingkungan 

hidup; 
- Institusi pengelolaan lingkungan 

hidup; 
 
- Matriks atau Tabel Rencana Pemantauan 

Lingkungan Hidup memuat elemen-
elemen: 
 
- Dampak yang dipantau 
- Bentuk pemantauan lingkungan 

hidup; 
- Institusi pemantau lingkungan hidup 
- Peta pengelolaan dan pemantauan 

 

 
 
 

  

8.  Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan Hidup (ditandatangani 

   



 
Catatan: Peta sesuai kaidah kartografi. 
   Peta lokasi rencana kegiatan skala 1:50.000 
 
 

oleh penanggung Jawab Kegiatan dan disertai 
dengan Materai) 


