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Kenapa sebuah perusahaan 
atau usaha didirikan??? 

Untuk mencari keuntungan 

(Profit)/laba 

Untuk memberikan layanan sosial 
 

 



Apa manfaat berdirinya suatu 

kegiatan usaha/bisnis 

 Membuka peluang kerja 
 Manfaat ekonomi : 
 a. Menambah jumlah barang jasa 
 b. Meningkatkan mutu produk 
 c. Meningkatkan devisa  
  d. Menghemat devisa 
 Tersedia sarana dan prasarana 
 Membuka isolasi wilayah 
 Meningkatkan pemerataan pembangunan 



Kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan 
yang mempelajari secara mendalam 
tentang suatu kegiatan usaha atau bisnis 
yang akan dijalankan, dalam rangka 
menentukan layak atau tidak usaha 
tersebut dijalankan. 

Agribisnis artinya bisnis berbasis usaha 
pertanian. 



Faktor – faktor untuk membuka 

usaha/bisnis yang baru, kecil, atau besar 

-Kenali produk dan Pasar 

-Bussiness Plan (Perencanaan/Strategi) 

-Pemilihan lokasi yang tepat 

-Pemilihan mitra bisnis yang tepat 

-Jadilah unik 

-Strategi pemasaran 

 



Faktor yang menyebabkan kegagalan usaha 

atau bisnis yang baru, kecil, atau besar 

 Tidak memahami usaha yang dijalankan 

 Menjalankan usaha/bisnis sekedar iseng-iseng atau coba-

coba 

 Tidak menguasai pasar 

 Tidak bisa mengelola administrasi dan keuangan 

 Kurangnya pemahaman dalam pengadaan/ pemeliharaan 

bahan baku dan sarana 

 Tidak bisa mengelola modal dan kendali kredit 

 SDM yang wawasan wirausaha dan menguasai teknologi 

 Tidak fokus pada usaha/ bisnis yang dijalankan 

 Bekerja sama dengan pihak yang salah  

 

 

 



Tujuan analisis kelayakan 
agribisnis  

 Menghindari resiko kerugian 
Dimasa yang akan datang yang mana penuh 
ketidakpastian, oleh karena itu studi 
kelayakan dibuat untuk meminimalkan resiko 
baik yang dapat dikendalikan maupun tidak 
 Memudahkan perencanaan 
Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang 
kan terjadi maka akan mempermudah kita 
dalam melakukan perencanaan spt; berapa 
jumlah dana yang dibutuhkan, kapan usaha 
akan dijalankan, dimana lokasi usaha, siapa 
yang akan melaksanakannya, bagaimana cara 
menjalankannya dan berapa besar 
keuntungan yang diperoleh 
 
 



 Memudahkan pelaksanaan pekerjaan 
Dengan adanya rencana yang disusun 
maka akan mempermudah pelaksanaan 
bisnis karena telah memiliki pedoman 
 Memudahkan pengawasan 
Berdasarkan rencana yang sudah disusun 
maka perusahaan akan mudah 
melakukan pengawasan terhadap 
jalannya sehingga kesalahan mudah 
terdeteksi 
 Memudahkan pengendalian 
Dengan adanya pengendalian akan 
mengontrol perusahaan agar tidak 
melenceng dari rencana yang telah 
disusun 
 



Aspek-aspek dalam penilaian 

 Aspek hukum  
Yang dilihat adalah 
kelengkapan&keabsahan dokumen 
perusahaan yang dimiliki 
 Aspek pasar dan pemasaran 
Yang dilihat bagi perusahaan adalah 
peluang pasar dan potensi pasar untuk 
produk yang ditawarkan 
 Aspek keuangan 
Menilai biaya2 apa saja yang akan 
dihitung&biaya yang dikeluarkan serta 
pendapatan yang diterima. 
Arus kas, Payback, Net Present Value, 
Internal Rate of Return, Average Rate of 
Return, dan Profitability Indeks 
 



 Aspek teknis 
Yang diteliti dalam aspek ini adalah lokasi 
usaha, baik kantor pusat, cabang, pabrik 
atau gudang 
 Aspek manajemen/organisasi 
Yang dinilai dalam aspek ini adalah para 
pengelola usaha dan struktur organisasi 
yang ada. 
 Aspek ekonomi sosial 
Dalam aspek ekonomi sosial yang dilihat 
seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan 
jika proyek dijalankan. 
 Aspek dampak lingkungan 
Yang dilihat apakah usaha yang dijalankan 
akan berdampak besar thd lingkungan 
sekitar 
 
 



 Mengenai aspek mana yang harus dimulai 
tergantung dari kesiapan data dan 
kesiapan para penilai 



Tahap dalam studi kelayakan 

Pengumpulan 
data 

Melakukan 
pengolahan 

Analisis data 

Mengambil 
keputusan 

Rekomendasi Dijalankan  

Dibatalkan 



Sebutkan beberapa pihak yang 
mendapatkan manfaat dari studi 
kelayakan 

 Pemilik usaha 

 Kreditor 

 Pemerintah 

 Masyarakat  



SEKIAN DAN TERIMA KASIH 



MUKTI HAKIM STP, MP 



AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) 
adalah : 

Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu  
usaha/kegiatan yang direncanakan pada  lingkungan 
hidup yang diperlukan lagi proses  pengambilan 
keputusan ttg penyelenggaraan  usaha/kegiatan tsb 

 
AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) merupakan  
dokumen hasil kegiatan AMDAL. 



Konsepsi dasar dari AMDAL “Sustainibilitas  
lingkungan”, dalam konteks tetap  
terpeliharanya keseimbangan antara  
lingkungan sebagai sumberdaya alam dan  
manusia sebagai pengguna. 

 
Salah satu elemen utama sebagai kunci 
sustainibilitas lingkungan adalah “siklus  
hidrologi” 



Siklus 
Hidrologi 



Tanpa ada campur tangan manusia, maka: 

Hutan alami tetap terpelihara (habitat  
flora – fauna) 

Air bawah tanah tidak terganggu 

Kualitas udara tetap terjaga 

Erosi tanah minimal 

Rantai makanan tidak mengalami 
gangguan/terputus 



Dasar Hukum AMDAl diatur dalam : 

• PP No.27 tahun 1999 tentang analisis 

mengenai dampak lingkungan hidup 

• UU No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan 

lingkungan hidup pasal 15 

• Kepmen LH No.17 tahun 2001 tentang jenis 

usaha atau kegiatan yg wajib dilengkapi dgn 

analisis mengenai dampak lingkungan hidup 

• Permen LH No.08 tahun 2006 tentang pedoman 

penyusunan AMDAL 

 

  



Tujuan dan sasaran AMDAL adalah: 

Untuk menjamin agar suatu 

usaha/kegiatan  pembangunan dapat 

beroperasi secara  berkelanjutan tanpa 

merusak dan mengorbankan  

lingkungan 

 



Bagi pemerintah 

sebagai alat pengambil keputusan ttg  

kelayakan lingkungan dari suatu rencana  

usaha/kegiatan 

Bahan masukan dalam perencanaan  

pembangunan wilayah 

Mencegah potensi SDA di sekitar lokasi  

proyek tidak rusak dan menjaga kelesatarian  

LH (lingkungan hidup) 



Bagi masyarakat 

Dapat mengetahui rencana pembangunan di  

daerahnya sehingga dapat mempersiapkan  diri 

untuk berpartisipasi 

Mengetahui perubahan lingkungan yang akan  

terjadi dan manfaat serta kerugian akibat  

adanya suatu kegiatan 

Mengetahui hak dan kewajibannya dalam  

hubungan dengan usaha/kegiatan didalam  

menjaga dan mengelola lingkungan hidup 



Bagi pengusaha 

Untuk mengetahui masalah2 lingkungan yang  

akan dihadapi pada masa yang akan datang 

Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan  

sasaran proyek 

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan  

pengelolaan dan pemanfaan lingkungan hidup 



Prosedur AMDAL mengacu pada Keputusan  

Menteri LH No. 17 tahun 2001 

Prosedur proses AMDAL meliputi: 

1. Proses pemisahan wajib AMDAL 

2. Proses penyusunan dan penilaian Kerangka  

Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-  

ANDAL) 

3. Proses penyusunan dan penilaian ANDAL,  

RKL, RPL( Prakiraan besarnya dampak dan 

evaluasi dampak serta rencana pengelolaan 

dan pemantauan lingkungan) 



Studi AMDAL dimulai pada saat perencanaan  

atau sebelum usaha/kegiatan proyek  

dilaksanakan (SEHARUSNYA) 

FAKTANYA 

Proses pelaksanaannya bersifat siluman yaitu  

proyek sudah berjalan dan proses AMDAL nya  

menyusul atau bahkan kadangkala proyeknya  

sudah selesai studi AMDAL nya belum selesai  

juga 



Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak  
Lingkungan (KA-ANDAL) 

Dokumen ini merupakan ruang lingkup dan  
kedalaman kajian analisis mengenai dampak 
LH  yang akan dilaksanakan sesuai hasil proses  
pelingkup 

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup  
(ANDAL) 

Dokumen ini memuat telahaan secara cermat  
dan mendalam tentang dampak besar dan  
penting suatu rencana usaha/kegiatan  
berdasarkan arahan yang telah disepakati 
dalam  dokumen KA-ANDAL 



Dokumen Rencana Pengelolaan LH (RKL) 

Dokumen ini memuat berbagai upaya  

penanganan dampak besar dan penting  

terhadap LH yang ditimbulkan akibat 

rencana  usaha/kegiatan 

Dokumen Rencana Pemantauan LH (RPL) 

Dokumen ini memuat berbagai rencana  

pemantauan terhadap berbagai komponen 

LH  yang telah dikelola akibat terkena 

dampak  besar dan penting rencana 

usaha/kegiatan 



KA-ANDAL dianggap sah sebagai dasar  
penyusunan ANDAL, RKL dan RPL bilamana  
telah dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL dan  
mendapatkan Keputusan dari Pemerintah  
(Menteri LH/Kepala BAPEDAL, Gubernur atau  
Bupati/Walikota) dalam waktu selambat-  
lambatnya 75 hari kerja sejak diterimanya  
dokumen tersebut oleh Sekretariat Komisi. 
Sebaliknya bilamana pemerintah dalam waktu  
75 hari kerja tidak juga memberikan  
keputusan, maka secara hukum KA-ANDAL  
dianggap sah sebagai dasar penyusunan  
ANDAL 



 Keputusan terhadap dokumen AMDAL  

dinyatakan kadaluarsa apabila rencana  

usaha/kegiatan tidak dilaksanakan dalam  

jangka waktu 3 tahun sejak ditetapkannya  

keputusan tersebut, untuk itu pengusaha  

mengajukan kembali permohonan  

persetujuan atas ANDAL, RKL dan RPL kepada  

instansi yang bertanggung jawab 



 Keputusan kelayakan lingkungan  

berdasarkan hasil ANDAL, RKL dan RPL  

dinyatakan batal bilamana pengusaha  

melakukan perubahan lokasi rencana  

kegiatan, desain, proses, kapasitas, bahan  

baku, bahan penolong, atau akibat  

perubahan lingkungan yang sangat mendasar  

akibat peristiwa alam 


