
LATAR BELAKANG

Peningkatan jumlah industri dari masa ke masa
membuat banyak beberapa dampak, salah satu
dampak dari dunia industri yang harus
dipertimbangkan adalah kerusakan lingkungan
hidup.

Tuntutan pasar terhadap persyaratan minimal
pengelolaan lingkungan, dan keharusan pemenuhan
peraturan pemerintah. Untuk itu setiap usaha
dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan
wajib dilakukan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) yang merupakan salah satu
syarat untuk mendapatkan ijin usaha. Salah satu
dampak dari kegiatan ekonomi yang harus
dipertimbangkan adalah kerusakan lingkungan
hidup.

Untuk itu setiap usaha dan atau kegiatan yang dapat
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
lingkungan wajib dilakukan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan
salah satu syarat untuk mendapatkan ijin. Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
merupakan layanan pembuatan dokumen AMDAL
dan dokumen terkait lainnya.

BENEFIT

1. Memberikan masukan yang tepat dalam rangka
perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan
lingkungan yang baik.

2. Memenuhi persyaratan peraturan pemerintah
yang berlaku, baik yang terkait dengan
pemenuhan perijinan maupun kepatuhan
pemenuhan standar kualitas lingkungan yang
ditetapkan.

3. Mengurangi risiko kerugian usaha akibat protes
dan tuntutan masyarakat terhadap perubahan
kualitas lingkungan yang terjadi.

4. Meningkatkan citra perusahaan dan
kepercayaan pelanggan.

MENGAPA MEMILIH PT SURVEYOR 
INDONESIA?

PT. Surveyor Indonesia (PTSI) merupakan badan
usaha milik negara yang didirikan pada tanggal 1
agustus 1991. Kegiatan utama PTSI mencakup
inspeksi, verifikasi, konsultansi dan sertifikasi.
Pasar yang dilayani mencakup sektor infrastruktur,
sektor penguatan institusi dan kelembagaan,
sektor mineral dan batubara, dan sektor migas dan
sistem pembangkit.

PTSI berkantor pusat di Jakarta dan memiliki
cabang di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk
memastikan penyajian jasa yang optimal, jaringan
internasional kami didukung oleh sejumlah mitra
kerja yang memiliki reputasi di bidangnya masing-
masing.

JASA-JASA TERKAIT

Jasa yang kami tawarkan adalah sebagai berikut:

• Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL).

• UPL/ UKL

AMDAL / UKL-UPL



Kontak kami:

Marketing Korporat
Email : marketing.corporate@ptsi.co.id

Telp. (021) 526 5526

Atau untuk informasi lainnya, silakan kunjungi:

www.ptsi.co.id

PENGALAMAN KERJA

1. Analisis Manfaat Dan Dampak Lingkungan
Penambangan Bauxit & Pabrik Alumina dari
Dinas Perindustrian Batam, PT. Aneka
Tambang.

2. Analisis Manfaat Dan Dampak Lingkungan
Perumahan dari PT. Putra Kelana/ Jabab Group.

3. Analisis Manfaat Dan Dampak Lingkungan
Hutan wisata dari PT. Lise Rimba Lestari.

4. Analisis Manfaat Dan Dampak Lingkungan
Kawasan dari PT. Batamindo Investment
Cakrawala.

KOMPETENSI

Untuk bisa memperbaiki dan menjaga kinerja
pengelolaan lingkungan diperlukan penanganan
yang baik dan sistem yang berkelanjutan. Data dan
informasi valid perlu diketahui sebagai acuan untuk
tindakan yang perlu dilakukan. PTSI membantu
kebutuhan pelanggan untuk berbagai kepentingan
diantaranya pemenuhan persyaratan pasar,
pemenuhan peraturan pemerintah, bina
lingkungan, atau terkait dengan kasus pencemaran
lingkungan. PTSI telah cukup berpengalaman dalam
hal jasa penyusunan AMDAL, UPL/ UKL. Dalam
menjalankan kegiatan kami mengacu dan
menerapkan standar teknis yang berlaku nasional
maupun internasional.

METODOLOGI

Proses penyusunan dan penilaian AMDAL serta
penerbitan SKKL dan izin lingkungan:

1. Pengumuman dan Konsultansi Publik, melalui
surat kabar.

2. Penyusunan Kerangka Acuan (KA).

3. Pengajuan Penilaian Kerangka Acuan (KA).

4. Penilaian KA oleh Sekretariat Komisi Penilaian
AMDAL (KPA).

5. Penilaian KA oleh Tim Teknis.

6. Penerbitan Persetujuan KA oleh Ketua KPA.

7. Penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.

8. Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan
Penilaian ANDAL dan RKL-RPL.

9. Penilaian ANDAL dan RKL-RPL oleh Sekretariat
KPA.

10. Penilaian ANDAL dan RKL-RPL oleh Tim Teknis.

11. Penerbitan Persetujuan ANDAL dan RKL-RPL
oleh KPA.

12. Keputusan Ketidaklayakan LH.

13. Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan
dan Izin Lingkungan.

14. Pengumuman Izin Lingkungan.

FAQ.

▪ Bagaimana alokasi SDM PTSI dalam proyek?
PTSI menggunakan staf fungsional dan
struktural sendiri pada seluruh proyek yang
dikerjakan.

▪ Bagaimana alokasi SDM PTSI dalam proyek?
PTSI menggunakan staf fungsional dan
struktural sendiri pada seluruh proyek yang
dikerjakan.


