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LAPORAN ANDAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM W!LAYAH JAKARTA BAG!AN T!MUR KATA PENGANTAR 

KATAPENGANTAR 

Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Proyek Pengembangan Air Minum Wilayah Jakarta 
Bagian Timur disusun untuk digunakan sebagai pedoman bagi pemrakarsa dalam 
melaksanakan kegiatan proyek. 

Sistimatika dan isi ANDAL proyek ini telah disusun sesuai dengan Keputusan Menteri 
Pekeijaan Umum No. 41/KPTS/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Analisa 
mengenai Dampak Lingkungan Proyek Air Bersih yang dijabarkan dalam dokumen setelah 
melalui proses pelingk:upan. 

Sesuai dengan Kepmen PU No. 41/KPTS/1997 tersebut, maka sistimatika dok:umen terdiri 
dari: 

Bab-1 Pendahuluan yang berisi informasi mengenai Jatar belakang proyek, peraturan 
perundangan yang berlaku dan yang perlu digunakan sebagai acuan studi dan kaitan kegiatan 
dengan dampak penting yang mungkin timbul. 

Bab-11 Ruang Linglwp Studi yang berisi penjelasan dan atau arahan kepada penyusun 
tentang lingk:up komponen kegiatan dan I atau komponen lingkungan yang harus dite!aah 
dalam wilayah studi tertentu . 

Bab-111 Metodologi yang berisi arahan metoda pengumpulan data, metoda analisa data, 
metoda prakiraan dan evaluasi dampak penting. 

Bab-1V Pemeriaan Rencana Kegiatan yang berisi tujuan dan kegunaan kegiatan, komponen 
dan dimensi proyek serta garis besar rencana kegiatan. 

Bab-V Rona Ling!amgan Awal yang berisi uraian tentang kondisi lingkungan fisik, kimia, 
biologi dan sosekbud. 

Bab-V1 Prakiraan Dampak Penting yang berisi uraian tentang kriteria dan rincian prakiraan 
dampak penting per tahapan kegiatan. 

Bab-V11 Evaluasi Dampak Penting yang berisi uraian tentang kriteria dan rincian evaluasi 
dampak penting per tahapan kegiatan. 

Bab-VJJJ Arahan Penanganan Dampak Penting yang berisi tentang pendekatan dan arahan 
penanganan dampak untuk penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 
dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). 

PT. THAMES PAM JAYA 
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Dengan telah tersusunnya dokumen ANDAL ini, kami mengharapkan masukan-masukan 
lebih lanjut dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Pekerjaan Umum untuk landasan 
pemutahirannya dan penyempurnaannya. 

Kepada semua pihak yang telah mernbantu tersusunnya ANDAL dan kepada Komisi Pusat 
AMDAL Departemen Pekerjaan Umum yang berkenan memberi masukan-masukan 
perbaikan serta menetapkan ANDAL sebagai pegangan bagi pemrakarsa, kami 
mengucapkan terima kasih. 

Jakarta, 1999 

PT. THAMES PAM JAY A 

PT. THAMES PAM JA YA 
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LAPORAN ANOAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH JAKARTA BAG/AN T/MUR 

1.1. Latar Belakang 

BASI 
PENDAHULUAN 

PENOAHULUN 

Sumber air tanah masih banyak digunakan oleh hampir 70% masyarakat, perkantoran 
dan kalangan industri di bagian utara Jabotabek, khususnya di Jakarta. Hal tersebut 
dikarenakan pertimbangan-pertimbangan sosial dan ekonomis oleh para pengambil air 
tanah tersebut. Akibatnya pengambilan air tanah yang berlebihan di Jakarta, 
Tanggerang dan Bekasi telah mengakibatkan penurunan tanah dan intrusi air asin ke 
dalam lapisan air tawar. 

Selain dari pada itu, pengambilan air sumur dangkal yang berada dekat lokasi 
pembuangan air limbah domestik seperti cubluk, bidang resapan septik tank dan tipe 
pembuangan limbah lainnya yang tidak memenuhi syarat mengakibatkan kontaminasi 
terhadap sumber air bersih penduduk yang berbahaya terhadap kesehatan 
masyarakat. Bila tidak ada tindakan tindakan efektip yang dilakukan, maka hal hal 
tersebut akan menimbulkan masalah yang lebih serius lagi. 

Proyek pengembangan Air Minum di wilayah Jakarta Timur yang menggunakan air 
permukaan sebagai air baku untuk air minum, merupakan salah satu tindakan untuk 
mengantisipasi makin seriusnya akibat penurunan permukaan tanah dan penyebaran 
wabah penyakit yang ditularkan melalui media air. 

Pokok-pokok kewajiban konsorsium sebagai investor dalam penyediaan dan 
peningkatan pelayanan air bersih di wilayah Jakarta Bagian Timur ini pada prinsipnya 
adalah kepanjangan Iangan dari PAM Jaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 
optimasi pemanfaatan instalasi pengolahan air Buaran dan Pula Gadung yaitu dengan 
merehabilitasi pipa yang telah ada, memasang pipa-pipa baru di Wilayah Timur Jakarta 
sehingga dapat meningkatkan pelayanan pelanggan, upaya penurunan kebocoran dan 
pengembangan sumber daya manusia. 

Gambar 1-1 menunjukkan lokasi rencana Proyek pengembangan air minum wilayah 
Jakarta Bagian Timurdengan kegiatan yang sama di wilayah Jakarta Bagian Barat. 

Karena luasan pemasangan jaringan pipa distribusi primer, sekunder dan tersier untuk 
Proyek pengembangan air minum wilayah Jakarta Bagian Timur melampaui 1500 Ha, 
dimana total lahan layanan mencapai 14000 Ha, maka sesuai dengan Kep Men LH 
Nomor 39 tahun 1996, kegiatan atau usaha ini termasuk dalam kategori wajib 
dilengkapi dengan AMDAL. 

PT. THAMES PAM JAYA l-l 



. J 

, I 
. J 

~ l 
I 

'J 

r l 
' 

'J 

r 1 

l j 

r 1 
~ 

~1 
l J 

( l 

L _j 

'1 

' J 

' ' 
l_ j 

'J 

. I 

l' 

' ' 
' ' 

' J 

N 

-r(j=-

Gambar 1.1 

PETA LOKASI PROYEK 

LAUT JAWA 

~PJ 
ThClMes PClM J<1y<1 
~w~t~oo.sr..-= 

CAPITAl PLANNING GROUP 

1-2 



'l 

I 
. ; 

c 1 
. i 

" i 
L) 

c l 
• J 

'] 
L J 

'l 
I 

I j 
c' 

! . ' 
• ! 

'- j 

.' 1 

LAPORAN ANOAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH JAKARTA BAG/AN TIMUR PENDAHULUN 

Pada saat ini, rencana Proyek pengembangan Air Minum wilayah Jakarta Bagian Timur 
telah mencapai tahapan studi perencanaan program pembangunan 5 tahun pertama. 
Pembangunan secara fisik akan segera dilaksanakan setelah seluruh persiapan selesai 
yaitu (i) Pra Design dan Detailed Engineering Design, dan (ii) ANDAL, RKL dan RPL 

1.2. Peraturan Perundang-undangan 

Dalam menyusun Studi ANDAL, RKL dan RPL Proyek pengembangan Air Minum 
wi/ayah Jakarta Bagian Timur, tim penyusun memperhatikan peraturan perundangan 
terkait dan tidak terbatas pada peraturan perundangan berikut ini. 

1. Undang-undang Rl No. 11 !a hun 1 97 4 tentang Pengairan 
2. Undang-undang Rl No. 24 tahun 1 992 tentang Penataan Ruang 
3. Undang-undang Rl No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
4. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
5. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1 982 tentang Pengaturan Air 
6. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1 990 tentang Pengendalian Pencemaran Air 
7. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1991 tentang Sungai 
8. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1 999 tentang Anal isis Mengenai Dampak 

Lingkungan. 
9. Keputusan Presiden Rl No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum. 
10. Peraturan Menteri PU No. 39/PRT/90 tentang Pembagian Wilayah Sungai. 
11. Peraturan Menteri PU No. 45/PRT/90 tentang Pengendalian Mutu Air Pada 

Wilayah Sungai 
12. Peraturan Menteri PU No. 48/PRT/90 tentang Pengelolaan Alas Air dan Sumber

Sumber Air 
13. Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MENKES/PER/IX/1 990 tentang Syarat

syarat dan Pengawasan Kualitas Air . 
14. Peraturan Menteri PU No .. 69/PRT/1 995 tentang Pedoman Teknis . AMDAL 

Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 
15. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep -

02/MENKLH/1/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan. 
16. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep 04/ 

MENKLH/6-1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Udara. 
17. Keputusan Menteri Negara LH No. Kep 14/MENLH/3/1994 tentang Pedoman 

Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 
18. Keputusan Menteri Negara LH No. Kep.39/MENLH/8/1 996 tentang Jenis Usaha 

dan Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Oampak 
Lingkungan. 
Keputusan Menteri PU No. 58/KPTS/1 995 tentang Petunjuk Tata Laksana 
AMDAL Oepartemen Pekerjaan umum (yang disempurnakan). 
Keputusan. Menteri Pekerjaan Umum No. 148/KPTS/1995 tentang Petunjuk 
Teknis . .Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana 
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LAPORAN ANDAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR M/NUM WILA YAH JAKARTA BAG/AN TIMUR PENDAHULUN 

Pemanlauan Lingkungan. 
21. Kepmen PU No. 41/KPTS/1997 lentang Petunjuk Teknis Penyusunan AMDAL 

Proyek Air Bersih. 
22. Kepulusan Kepala BAPEDAL No. 056 lahun 1994 lenlang Pedoman Mengenai 

Ukuran Dampak Penting. 
23. Sural Edaran Menleri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 

08/SE/MEKLH/6/1987, tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran 
dan Perusakan Lingkungan Hidup. 

24. Rencana Umum Tala Ruang DKI Jakarta 1985- 2005 
25. Peraturan Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 5 lahun 1988, tentang 

Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah DKI Jakarta. 
26. Sural Kepulusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 1 002 tahun 1985, tenlang 

Koordinasi dan Mekanisme Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dalam 
Wilayah DKI Jakarta. 

27. Sural Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 587 tahun 1988, tenlang 
Penetapan Kriteria Ambien Bising Wilayah DKI Jakarta. 

28. Sura! Keputusan Gubernur KDKI· Jakarta No. 1725 tahun 1993, lentang 
Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Sistem di Bawah Tanah di DKI 
Jakarat. 

29. Sural Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 582 tahun 1995, lenlang 
Peruntukan dan Bakumutu Air Sungai serta Bakumulu Air Limbah di DKI Jakarta. 

30. lnstruksi Gubernur KDKI Jakarta Nomor 55 tahun 1999 lentang Tala Cara 
Perizinan Pemasangan Jaringan Sistem di Bawah Tanah di DKI Jakarta. 

1.3. Kaitan Kegiatan Dengan Dampak Penting yang Mungkin Timbul 

Berdasarkan hasil identifikasi dan pelingkupan yang lelah dilakukan pada penyusunan 
kerangka acuan, maka isu-isu utama yang terkait dengan rencana kegiatan proyek dan 
akan dikaji lebih lanjul oleh tim penyusun studi ANDAL, RKL dan RPL adalah sebagai 
berikut.; 

1.3.1. Tahap Pra Konstruksi 
Persiapan pelaksanaan proyek untuk 5 tahun pertama yang mencakup kegiatan Pra 
Design dan Detailed Engineering Design yang diprakirakan dapat menimbulkan 
dampak berupa keresahan sosial masyarakat pelanggan PAM Jaya. 

1.3.2. Tahap Konstruksi 
Pad a tahap konstruksi terdapat em pat ( 4) kegiatan pokok yang telah diidentifikasi dapat 
menimbulkan dampak dan perlu dikaji adalah : 

a. Penerimaan tenaga kerja. 
Tenaga kerja diperlukan dalam kegiatan rehabilitasi dan pengembangan jaringan 
ditribusi yang secara umum adaleh tenaga kerja kontrakan dari kontraktor yang 
dilunjuk oleh PT. TP J 

PT. THAMES PAM JA YA 1-4 



' j 

c 1 
i 

. I 

' l 
~ j 

. 1 
! 

. i 

l 
. I 
(l 

L J 

'l 
tJ 

' 1 

l J 

r 1 

i_ J 

I 
• J 

. J 

' I 

[_ j 

cl 

' j 

LAPORAN ANOAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILA YAH JAKARTA BAG/AN TIMUR PENDAHULUN 

b. Mobilisasi peralatan dan bahan . 
Mobilisasi peralatan dan bahan akan dilakukan dalam pengangkutan pipa dengan 
menggunakan truk, disamping pengangkutan sisa bahan gal ian. 

c. Rehabilitasi instalasi pengolalahan air (IPA). 
Rehabilitasi IPA meliputi perbaikan dalam upaya mengembalikan kemampuan 
fasilitas pada kapasitas terencana. 

d. Rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi. 
Penggalian tanah dan penimbunan sementara tanah galian pada jalur pipa 
distribusi primer, sekunder dan tertier secara serentak yang diperkirakar) 
menimbulkan dampak berupa kemacetan lalulintas, gangguan akses ke properti 
(pemilik rumah), genangan air, gangguan debu, gangguan dan atau kerusakan 
utilitas umum seperti kabel telpon, pipa gas, saluran drainase, jaringan listrik. 

- Pembuangan kelebihan · tanah timbunan yang diperkirakan dapat menimbulkan 
dampak berupa gangguan lalulintas di jalan-jalan yang digunakan sebagai rute 
kendaraan pengangkut tanah, gangguan estetika (kebersihan lingkungan akibat 
ceceran tanah), debu dan kebisingan. 
Pengetesan tekanan pipa yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak berupa 
gangguan lalulintas dan gangguan pada pejalan kaki, khususnya di sekitar 
daerah perdagangan. 

1.3.3. Pasca Konstruksi 
Pada tahap ini terdapat lima (5) kegiatan yang telah diidentifikasi dapat menimbulkan 
dampak dan perlu dikaji lebih lanjut yaitu kegiatan : 

a. Penyediaan air baku 
Kegiatan optimalisasi kapasitas pengambilan air baku dari Tarum Barat yang 
diperkirakan dapat menimbulkan dampak berupa gangguan neraca air di hilir 
bangunan intake dan instalasi pengolahan air. 

b. OperasionaiiPA . 
Kegiatan pengurasan bak pengendap lumpur sedimen maupun baharl kimia yang 
diperkirakan dapat menimbulkan dampak berupa peningkatan kekeruhan dan 
peningkatan zat-zat kimia di badan air penerimanya . 

c. Pelayanan pelanggan 
Perluasan atau peningkatan jumlah pelanggan yang diperkirakan dapat 
menimbulkan kecemburuan dan keresahan sosial masyarakat yang tidak mampu 
memperoleh pelayanan air minum. 

d. Upaya penurunan kebocoran 
Kegiatan perbaikan pipa bocor yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak 
berupa gangguan lalulintas. 

PT. THAMES PAM JAYA 1-5 
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LAPORAN ANOAL 
PRO YEK PENGEMBANGAN AIR M/NUM WILA YAH JAKARTA BAG/AN TIMUR PENDAHULUN 

1.4. Tujuan dan Kegunaan Studi 

Tujuan dilaksanakannya studi ANDAL pada kegiatan pengembangan air minum 
wilayah Jakarta Bag ian Timur adalah : 

a) Mengindentifikasi rencana kegiatan proyek pengembangan air minum Jakarta 
bagian Timur, sejak pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi 
terutama pada kegiatan diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting 
terhadap lingkungan. 

b) Mengidentifikasi rona lingkungan hidup awal, terutama yang akan terkena dampak 
kegiatan proyek tersebut, baik pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca 
konstruksi. 

c) Memperkirakan dan mengevaluasi besar dan pentingnya dampak yang timbul pada 
setiaptahap kegiatan proyek. 

d) Merumuskan saran penanganan dampak penting dan menjabarkannya dalam 
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan 
(RPL). 

Kegunaan studi ANDAL pada kegiatan proyek ini adalah sebagai berikut : 

a) Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam tahap perencanaan rinci dari 
kegiatan proyek pengembangan air minum wilayah Jakarta bag ian Timur. 

b) Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari 
rencana usaha I kegiatan. 

c) Memberikan masukan untuk penyusunan desain teknis dari rencana usaha I 
kegiatan spesifikasi pelaksanaan konstruksi dan operasi serta pemeliharaan 
prasarana yang berwawasan lingkungan hidup. 

d) Memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan dari rencana usaha I kegiatan. 

e) Memberikan informasi bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dampak positif 
dan menghindari dampak negatif yang akan ditimbulkan dari rencana usaha I 
kegiatan. 

PT. THAMESPAMJAYA 1-6 
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LAPORAN ANOAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH JAKARTA BAG/AN T/MUR 

1.5. ldentitas Pemrakarsa dan Penyusunan Studi AMDAL 

1.5.1. ldentitas Pemrakarsa 

Perusahaan 
Penaggung Jawab 
Jabatan 
Ala mat 

: PT. Thames Pam Jaya 
: Barry Jensen 
: Direktur Kontrak 
: Wisma Danamon Aetna Life lantai 28-29 

Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 - 46 
Jakarta 12920 

1.5.2. ldentitas Penyusun Studi ANDAL 

Perusahaan 
Penaggung Jawab 
Jabatan 
AJamat 

: PT. Wiratman & Associates 
: lr. Vinyaman Soehardi 
: Direktur 
: Graha Simatupang Tower II BJok A dan D 

Jl. LetjenTB. Simatupang Kav. 38 
Jakarta 12540 

PENOAHULUN 

Sedangkan Tim Penyusun studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Proyek 
Pengembangan Air Minum wiJayah Jakarta bag ian timur terdiri dari : 

Manager Proyek 
Ketua Tim/AhJi PengeloJaan Air Bersih 
AhJi Teknik Lingkungan 
AhJi HidroJogi 
AhJi SosiaJ Ekonomi!Management 
AhJi Teknik LaJuJintas 
AhJi SosiaJ Budaya 
AhJi PJanoJogi 
AhJi Kesehatan Masyarakat 

PT. THAMES PAM JAYA 

: Jr. YuJianto 
: lr. Cecep Suhendar 
: Jr. Zaki Mubarak 
: Jr. Yayat Hidayat 
: Jr. Zaherunaja 
: lr. Margaretha 
: Drs. Harry Wahyono 
: Jr. Tengku M. MuchJis 
: Purwani Eko Prihatin, SKM. 
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LAPORAN ANDAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH JAKARTA BAG/AN TIMUR RUANG UNGKUP STUD/ 

BAB II 
RUANG LINGKUP STUD! 

2.1. Komponen Kegiatan yang Ditelaah 

Dalam menelaah dampak penting yang mungkin timbul akibat rencana kegiatan Proyek 
Pengembangan Air Minum Wilayah Jakarta Bagian Timur dilakukan dengan cara 
menurut tahapan-tahapan kegaitan pe/aksanaan pembangunan prasarana air minum, 
sehingga dengan demikian dampak potensia/ dari setiap kegiatan yang menjadi sumber 
dampak dapat terlingkup. 

2.1.1. Tahap Pra Konstruksi 

Kegiatan tahap pra konstruksi adalah kegiatan persiapan yang belum mencakup 
kegiatan fisik, sehingga dalam tahap kegiatan ini belum atau tidak ada perubahan 
kondisi lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap ini ada/ah 
kegiatan pra desain dan detail desain 

2.1.2. Tahap Konstruksi 

Kegiatan tahap konstruksi adalah kegiatan "mengubah" kondisi lingkungan dimana 
kegiatan yang direncanakan pada tahap pra konstruksi akan dilaksanakan. Kegiatan 
tahap konstruksi adalah kegiatan sementara yang berskala besar sehingga dapat 

· menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan fisik, kimia maupun sosial. 
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap konstruksi adalah : 

a. Penerimaan tenaga kerja konstruksi 
b. Mobilisasi peralatan dan bahan 
c. Rehabilitasi IPA 
d.· Rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi 

2.1.3. Tahap Paska Konstruksi 

Kegiatan tahap paska konstruksi adalah kegiatan yang dilaksanakan menerus selama 
air bersih dari IPA yang tercakup dalam wilayah studi masih dibutuhkan. Kegiatan tahap 
paska konstruksi disini tidak hanya mencakup kegiatan setelah konstruksi selesai, akan 
tetapi juga mencakup kegiatan yang saat studi disusun sudah sedang dilaksanakan 
dimana IPA sudah berproduksi dan airnya di distribusikan oleh PAM Jaya. Kegiatan
kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap Pasca Konstruksi adalah : 
a. Penyediaan Air Baku 
b. OperasionaiiPA 
c. Pelayanan Pelanggan 
d. Upaya Penurunan Kebocoran 

PT. THAMESPAMJAYA 2-1 
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2.2. Komponen Lingkungan yang Ditelaah 

Penyusunan studi akan dilakukan telaahan secara rinci mengenai kondisi rona awal 
komponen lingkungan hidup di sekitar rencana kegiatan yang berpotensi akan terkena 
dampak berikut ini : 

2.2.1. Lingkungan Fisik · Kimia 

a. Kualitas Udara (debu) 
Mencakup kenampakan dan besaran emisi gas buang maupun sebaran debu di 
daerah pemukiman dan perkantoran yang telah tertata baik di sepanjang rencana 
jalur Jajur pipa yang akan direhabilitasi dan yang akan dibangun baru, untuk 
mengetahui apakah dalam kondisi baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat dan 
berbahaya berdasarkan skala lndeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) menurut 
SK Bapedal NO. 107/KA Bapedal/1997. Selanjutnya prakiraan perubahan 
kondisinya setelah adanya penggalian tanah dan timbunan tanah kelebihan tanah 
galian di Jokasi-Jokasi kegiatan tersebut. 

b. Kebisingan 
Mencakup telaahan terhadap tingkat kebisingan di permukiman di sepanjang 
rencana jalur pipa primer. Selanjutnya menelaah perubahan dan penyebaran 
kebisingan pada saat kegiatan penggalian dan pemasangan pipa berlangsung untuk 
mengukur perubahan tingkat kebisingan yang berhubungan dengan kemacetan 
lalulintas. Akan digunakan Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan 
untuk acuan evaluasi besaran dampaknya. 

c. Fisiografi dan Morfologi 
Mencakup telaahan terhadap topografi, morfologi rencana jalur pipa distribusi 
dengan memperhatikan kemiringan, jenis tanah dan variabel lain yang berkaitan 
dengan potensi terjadinya genangan dan perkiraan perubahannya pada saat 
kegiatan pemasangan pipa berlangsung dan setelah kegiatan pemasangan pipa 
selesai. 

d. Hidrologi, Kuantitas dan Kualitas Air 
Mencakup telaahan terhadap sistem drainase direncana proyek pengembangan air 
minum Wilayah Jakarta Bagian Timur (sekitar rencana jalur pipa air minum), 
terutama kemampuannya menampung dan mengalirkan air hujan. Selanjutnya 
ditelaah pula perubahan-perubahan yang terjadi pada saat konstruksi dan pasca 
konstruksi terhadap kemungkinan penyebaran daerah genangan. 

Telaahan hidrologi dan kuantitas air akan dilakukan pula terhadap "Neraca Air" yaitu 
yang berhubungan dengan rencana peningkatan kapasitas debit instalasi 
pengolahan air bersih, terutama pada musim-rriusim kemarau panjang untuk setiap 

PT. THAMES PAM JAYA 2-2 
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periode ulang. Telaahan neraca air tersebut dititik beratkan pada kemampuan 
pasokan air baku dari saluran Tarum Barat dan memasok kebutuhan air di daerah 
hilir IPA Buaran maupun Pulo Gadung. 

Telaahan terhadap kuaiitas air akan dilakukan terhadap parameter kekeruhan, 
kandungan zat an-organik dan parameter lain yang mempengaruhi kualitas air Kali 
Sunter dan Kali Jati Kramat pada saat dilakukan pengurasan lumpur dan pasir dari 
IPA Buaran dan IPA Pulo Gadung. 

e. Ruang, Lahan dan Tanah 

Mencakup telaahan terhadap lata guna lahan di sekitar rencana jalur pipa distribusi 
yang dikaitka:n dengan masalah tingkat gangguan dan kerugian yang akan dialami 
pemilik properti. Selanjutnya ditelaah pula potensi perubahan peruntukkanya bila 
dikaitkan dengan RTRW-K yang telah ada karena adanya tambahan sarana air 
minum. 

2.2.2. Lingkungan Sosial - Ekonomi - Budaya 

a. Demografi 

Mencakup telaahan terhadap jumlah penduduk, kepadatan penduduk, tingkat 
pendidikan penduduk di daerah pengembangan (blok-blok pelayanan), pelayanan 
air minum. Selanjutnya ditelaah perubahannya setelah proyek di laksanakan dan 
bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan penduduk dan kepadatan 
penduduk serta peruntukan lahan yang diperkirakan berubah setelah ada tambahan 
sarana air minum. 

b. Ekonomi 

Mencakup telaahan terhadap struktur mata pencaharian penduduk, angkatan kerja 
dan persentase tenaga kerja yang diserap serta persentase pencari kerja terutama 
daerah-daerah yang berada di tapak proyek. 

c. Budaya 

Mencakup telaahan terhadap persepsi dan tanggapan masyarakat alas kebijakan 
(dari berbagai kelas ekonomi) atas pengembangan jaringan air minum yang 
mencakup persepsi tentang manfaat proyek bagi masyarakat dan calon pelanggan, 
serta harapan-harapan bila Penyediaan dan peningkatan pelayanan air bersih di 
Wilayah Jakarta Bag ian Timur tersebut telah beroperasi. 

PT. THAMES PAM JAYA 2-3 
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d. Sarana dan Prasarana 

Mencakup telaahan terhadap keberadaan prasarana dan sarana umum lainnya yang 
terdapat di sepanjang rencana jalur pipa yang diperkirakan terganggu, misalnya : 
tiang listrik, saluran drainase, saluran irigasi, jalan raya, kandisi lalulintas, saluran 
telpan, garang-garong dan utilitas lainnya yang mungkin terpatang aleh jalur pipa. 

2.3. Ruang Lingkup Wilayah Studi 

Studi ANDAL, RKL dan RPL Penyediaan dan peningkatan pelayanan air bersih di 
Wilayah Jakarta Bagian Timur ditetapkan berdasarkan Balas Proyek, Balas Ekalagi, 
Balas Sasial dan Balas Administrasi berikut ini : 

2.3.1. Batas Prayek 

a. Di sekitar lakasi IPA Buaran dan IPA Pula Gadung sampai radius 100 meter. 
b. Di sepanjang kiri dan kanan rencana jalur distribusi pipa primer sampai dengan Iebar 

50 meter. 

2.3.2. Batas Ekologi 

a. Penyebaran kemacetan lalulintas, kebisingan, genangan lumpur di sepanjang 
rencanajalur pipa 

b. Penyebaran kekeruhan air buangan lumpur hasil samping IPA Buaran dan IPA Pula 
Gadung yang diperkirakan mencapai 5 km ke arah hilir lakasi pembuangan dari IPA. 

c. Gangguan neraca air diperkirakan sampai mencapai 20 km ke arah hilir IPA Buaran 
maupun IPA Pula Gadung. 

2.3.3. Batas Sosial 

lnteraksi sasial antara proyek dengan masyarakat (terutama yang tidak mempunyai 
kesempatan memperoleh pelayanan air minum) yang diperkirakan timbul adalah di 
daerah-daerah yang akan direhabilitasi yaitu blok pelayanan nomor, 65, 67, 72, 74, 78, 
79 dan 87; daerah-daerah yang akan ditingkatkan/ditambah jaringan pipanya (infil) yaitu 
blok-blok pelayanan nomor : 43, 45, 46, 49, 52, 54, 56, 59, 60, 64, 80, 88, 92, 93, 98, 
150, 151, 153, 155, 156, 157 dan 158 sedangkan daerah pengembangan baru adalah 
blok pelayanan namor 55, 68, 69, 70, 145, 146, 152 dan 154. 

2.3.4. Batas Administrasi 

Secara administrasi kegiatan yang akan dilakukan meliputi 3 Kotamadya yaitu 
Kotamadya Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Sedangkan Kecamatan 
yang akan dilayani seperti yang tertea pada !abel di bawah ini : 

PT. THAMES PAM JAYA 2-4 
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Tabel2.1. Wilaya hK ecamatan yang d" 1layan1 

No. Kotamadya Kecamatan 

1 Jakarta Timur Kramat Jati 
Makasar 
Jatinegara 
Duren Sawit 
Pula Gadung 
Cakung 

2 Jakarta Pusat Senen 
Johar Baru 
Kemayoran 
Sawah Besar 

3 Jakarta Utara Pademangan 
Tanjung Priok 
Koja 
Kelapa Gading 
Cilincing 

Peta batas wilayah studi dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

2.4. Keterkaitan Dengan Kegiatan Lain 

Kegiatan-kegiatan lain di wilayah studi yang diperkirakan dapat saling mempengaruhi 
dengan kegiatan proyek pengembangan air minum wilayah Jakarta bagian Timur: 

a) Pengembangan air bersih wilayah Jakarta bagian Barat yang akan dilaksanakan 
oleh PT. GDS (PT. PAL Y JA). 

b) Pengadaan dan ketersediaan air baku oleh POJ 
c) Pengadaan air baku oleh PDAM Bogar 
d) Kegiatan pertanian di hulu pintu intake 
e) Pengelola wilayah sungai Ciliwung- Cisadane 

Tim penyusun telah memperoleh informasi mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan 
tersebut. mengkaji lingkupnya dan pengaruhnya terhadap dampak penting proyek 
pengembangan air minum wilayah Jakarta bagian Timur untuk mengantisipasi adanya 
dampak sinergik dan antagonistik terhadap masalah kemacetan lalu lintas, gangguan 
estetika, gangguan neraca air d/1. 
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BAB ill 

METODOLOGI 

3.1. METODE PENGUMPULAN DATA 

METOOOLOGI 

Secara umum jenis data yang diperlukan untuk studi ANDAL ini dapat dibedakan 
alas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara 
langsung dari sumbernya baik mela/ui wawancara, pengamatanlobservasi, maupun 
dengan pengukuran /angsung di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah jenis 
data yang dipero/eh dari hasil pengkajian terhadap berbagai dokumen yang relevan, 
seperti laporan - /aporan studi, peta dan data statistik. 

3.1.1. Pengumpulan Data Primer 

Data primer komponen fisik-kimia dan sosial mencakup kualitas udara, kebisingan, 
air permukaan, sosial ekonomi masyarakat, adat istiadat/tradisi dan persepsi 
masyarakat, serta sarana dan prasarana umum. 

a. Kualitas Udara 

Data kualitas udara didapat dengan cara pengambilan sampel di lapangan dan di 
analisis di /aboratorium, dengan memakai ala! Spectrophotometer untuk S02, NOx, 
NDIR Analyzer untuk CO dan timbangan untuk debulpartikel, selanjutnya data yang 
dikumpulkan tersebut diana/isis dilaboratorium. Lokasi pengambilan data kualitas 
udara ditetapkan pada 1 0 titik sample yang terletak pada jalan yang dilintasi atau 
berdekatan dengan lokasi proyek sebagai berikut : 
1. PAM Buaran 
2. Jl. H. Naman 
3. Pos Cililitan 
4. Sukapura 
5. PAM Sunter 
6. Jl. Raya Tipar- Tugu 
7. Pos Boulevard 
8. Stasiun Klender Baru 
9. Jl. Pahlawan Revolusi (PT. Wonderful) 
10 PAM Pulogadung 

b. Tingkat Kebisingan 

Data tingkat kebisingan disekitar lokasi kegiatan didapat dengan menggunakan alat 
pengukuran kebisingan (sound level meter). Lokasi pengambilan sampel kebisingan 
dilakukan pada lokasi yang sama dengan pengukuran kualitas udara. 

PT. THAMES PAM JAYA 3-1 
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c. Air Permukaan 

Data tentang kondisi air permukaan yang terdapat di wilayah studi dikumpulkan 
dengan pengambilan sampel air dari 6 titik lokasi dan 2 titik lokasi lumpur yang 
meliputi: 
Lokasi pengambian contoh air : 
1. Air Baku Buaran 
2. Efluen instalasi Buaran 
3. Downstream intake Buaran 
4. Air Baku Pulogadung 
5. Efluen instalasi Pulogadung 
6. Downstream intake Pulogadung 

Lokasi pengambilan contoh lumpur : 
1. Lumpur IPA Pulogadung 
2. Lumpur IPA Buaran 

d. Data Sosial 

Data sosial, adat istiadat dan persepsi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan 
dikumpulkan melalui wawancara secara terstruktur terhadap sejumlah responden. 
Lokasi pengambilan sampel di lokasi permukiman didasarkan atas kondisi sosial 
ekonomi masyarakat. Jumlah sampel yang akan diambil sekitar 2-3 % dari jumlah 
KK yang terkena dampak di wilayah studi. 

e. Prasarana dan Utilitas Umum 

Data primer prasarana dan utilitas yang dikumpulkan mencakup prasarana 
(prasarana jalan dan data lalu lintas), serta utilitas umum yang diperkirkan terkena 
dampak atau yang berada di sepanjang trase pipa primer yang akan dibangun. 
Lokasi pengamatan dilakukan disekitar jalan-jalan yang dilewati jalur pipa primer (1 0 
lokasi). 

Secara rinci metode pengumpulan data dapat dilihat pada label 3.1. Peta lokasi 
pengamatan dan pengambilan data primer dapat dilihat pad a Gam bar 3.1. 

3.1.2. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder dikumpulkan melalui berbagai sumber baik instansi pemerintah 
maupun non pemerintah. Sumber data sekunder dari instansi pemerintahan dapat 
dilihat dalam !abel 3.2. 

PT. THAMESPAMJAYA 3-2 
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Tabel 3.1. Metode Pengumpulan Data Primer 

No. Jenis Data yang Jumlah Lokasi Metode Pengumpulan Data 
. Dikumpulkan sam pel Sampling dan Anal isis Data 

I FISIK-KIMIA 
1 Kualitas udara (debu) 10 titik Jalur pipa primer I Sampling dan analisis 

laboratorium 
2 Kebisingan 10 titik Jalur pipa primer Sound level meter 
3 Morfologi Jalur pipa lnventarisasi (visual) 
4 Genangan Jalur pipa lnventarisasi (visual) 
5 Lalulintas Jalur pipa lnventarisasi (visual) 
6 Alur drainase Jalur pipa lnventarisasi (visual) 
7 Kualitas air 6 titik instalasi Sampling dan analisis 

laboratorium 
a. DHL (Umhos/cm) Potensiometrik 
b. Kekeruhan (NTU) Turbidimetrik 
c. Rasa Analisa Lab. 
d. Suhu {C) Pemuaian 
e. Warn a (unit warna) Kolorimetrik 
f. Zat pad at terlarut (mg/1) Gravimetrik 
g. pH Potensiometrik 
h. Besi (mg/1) Spektrofotometrik 
i. Kalsium (mg/1) Titrimetrik-EOTA 
j. Kesadahan (mg/1) Spektrofotometrik 
k. Minyak & lemak (mg/1) Grafimetrik 
I. Zat organik (mg/1 KMNo4) Spektrofotometrik 
m.BOD Winkler 
n. COD Titrimetrik 
o. Koliform tinja MPN (Most Probable Number) 
p. Total Koliform MPN (Most Probable Number 

8. Peruntukan lahan Jalur pipa lnventarisasi tata gun a Ia han 

9. Lumpur instalasi 2 titik IPA Buaran dan Sampling dan analisis 
Pulogadung laboratorium 

II. Sosial- Ekonomi- Budaya 
1 . Persepsi masyarakat 2-3% Jalur pipa Wawancara (Questionaire) 

2. Tiang listrik, drainase, Jalur pipa lnventarisasi (visual) 
telepon 

Catalan : 
Kriteria penetapan titik sampling udara dan kebisingan adalah LHR tinggi, jalan relatif sempit. 
Kriteria penetapan titik sampling lalu lintas adalah jalur padat lalu lintas jumlah sampling 
dapat ditambah sesuai keperluan. 
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Tabel3.2. Metode pengumpulan data sekunder 

No Data Pokok Yang Dikumpu/kan Prakiraan Sumber Data/Referens 

i Data rencana kegiatan Pemrakarsa PT. Thames Pam Jaya 

2 Metoda Konstruksi a. Ditjen Cipta Karya 
b. Buku Referensi (buku pustaka) 

3 Peta Topography dan Geo/ogi a. Direktorat Geo/ogi dan Tala 
Lingkungan Bandung 

b. Bakosurtanal- Bog or 

4 Klimato/ogi (iklim, ke/embaban, curah Badan Meteorologi dan Biofisika 
hujan, arah dan kecepatan angin) 

5 Sistem drainase perkotaan (peta, sistem, Din as PU DKI 
lokasi, daerah pelayanan). 

6 Data kependudukan, kesehatan, sosial- a. Biro Pusat Statistik 
ekonomi. b. OK/ Dalam Angka 

7 RTRW- OK/ Jakarta a. Din as Tala Kola OK/ 
b. Bapeda Tk I OK/ i 

8 Sarana Umum a. PT. Perusahaan Listrik Negara 
b. PT. Telkom 
c. PT. Gas Negara 
d. Dinas PU Pengairan 
e. Ditjen Bina Marga 
f. Pertamina 

Catalan : Metoda pengumpulan data sekunder adalah dengan menghubungi instansi yang 
menyimpan data atau dokumen, mengcopy dan atau mengganti biaya fotocopy atau 
dengan cara membeli buku yang dipublikasi. 

3.2. METODE ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA 

Metode pengambilan sampel dan peralatan yang dipakai, serta metode analisis data 
di Jaboratorium disesuaikan dengan komponen lingkungan yang terkait, dan 
mengacu pada ketentuan dan persyaratan teknis yang baku. Hasil analisis data 
primer dan data sekunder tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, 
gambar maupun peta. 

PT, THAMES PAM JAYA 3-4 
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3.2.1. Komponen Fisik Kimia 

1) Data lkHm 

Data klimatologi yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil 
pengukuran dari stasiun Metrologi dan Geofisika Jakarta Halim Perdanakusuma 
Data yang dikaji meliputi arah dan kecepatan angin, curah hujan, jumlah hari hujan, 
tem[eratur udara dan kelembaban udara" Data iklim disajikan dalam bentuk deskriptif 
dan label. 

2) Fisiografi 

Komponen fisiografi yang diamati terdiri alas topografi/morfologi lahan dan geologi 
yang berkaitan dengan kondisi stabilitas lahan" Analisis perubahan alami dikaji 
dengan memperhatikan sesar, longsor, erosi, kerentanan lahan dan lain-lain, yang 
berpengaruh terhadap bentuk fisiografi dan morfologi lahan" Data fisiografi disajikan 
dalam bentuk deskriptif dan peta" 

3) Hidrologi 

Pengamatan terhadap komponen hidrologi dilakukan terhadap koridisi aliran air 
permukaan (sungai dan saluran drainase) disekitar lokasi kegiatan, yang mencakup 
pola aliran dan debit aliran" Analisis rona awal hidrologi dilakukan dengan 
memperhatikan jenis lahan, dan penutupan lahan oleh vegetasi yang berpengaruh 
terhadap air larian. Penyajian data hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif, 
tabulasi dan peta. 

4) Ruang, Tanah dan Lahan 

Komponen ruang, tanah dan lahan yang diamati adalah peruntukan lahan yang ada 
seperti kawasan permukiman, perdagangan, dan peruntukan lainnya yang dianggap 
penting. Analisis rona awal ruang, tanah dan lahan memperhatikan RTRW dan 
rencana penggunaan lahan/tanah yang ada, dan kondisi pada saat dilakukan survai. 
Penyajian hasil anal isis disajikan dalam bentuk peta lata guna dan fungsi lahan" 

3.2.2. Komponen Sosial 

Analisis terhadap komponen sosial dilakukan terhadap perubahan kondisi sosial 
masyarakat yang mungkin terjadi akibat kegiatan proyek pengembangan air minum 
wilayah Jakarta Bagian Timur. Perubahan dimaksudkan antara lain mencakup jumlah 
penduduk, mala pencaharian, tingkat pelayananan sosial, tingkat pelayanan 
kesehatan prasarana dan sarana permukiman dan lain-lain. 
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Metode analisis yang digunakan adalah metode pemaknaan (kualitatif) dan metode 
anal isis label. 

3.3. Metode Prakiraan Dampak Penting 

3.3.1. Sasaran Prakiraan Dampak Penting 

Berdasarkan pedoman umum dan pedoman teknis yang berlaku, maka sasaran 
prakiraan dampak penting adalah : 

a) Memprakirakan besarnya perubahan yang terjadi terhadap komponen ling kung an 
pada "kondisi tanpa proyek (rona awal)" dari pada "kondisi setelah ada proyek 
(rona proyek)" 

b) Memberi indikasi tentang arti pentingnya perubahan tersebut dengan mengacu 
pada kriteria menurut Kepala Bapedal No. 056/94 

c) Menjelaskan mengenai mekanisme aliran dampak yang bersifat langsung 
maupun tidak Jangsung, yaitu : 

Kegiatan yang berdampak langsung terhadap komponen sosial 
Kegiatan yang berdampak langsung pada komponen fisik kimia yang 
selanjutnya pada komponen biologi dan akhirnya pada komponen sosial. 
Kegiatan yarig berdampak langsung pada komponen fisik kimia yang 
selanjutnya pada komponen sosial. 
Kegiatan yang dampaknya berantai diantara komponen sosial itu sendiri. 
Kegiatan-kegiatan yang berdampak balik pada rencana kegiatan. 

3.3.2. Prakiraan Besaran Dampak Penting 

Tim penyusun menggunakan variabel atau parameter lingkungan yang ditetapkan 
pada analisa rona awal untuk menghitung perubahannya akibat kegiatan proyek. 
Dampak penting atau perubahan terhadap varia bel atau parameter lingkungan hidup 
adalah selisih antara nilai variabel/parameter rona proyek dikurangi rona awal. 

Metoda analisis atau metoda untuk menghitung besaran variabel atau parameter 
lingkungan rona proyek menggunakan rumusan matematis yang telah ada. Dalam 
hal belum ditemukan rumusan matematis yang sesuai, maka tim penyusun 
menggunakan metode survai dengan catatan bahwa : 

- Sifat-sifat fisik, sosial ekonomi sebagai bahan prediksi harus sama antara kondisi 
wilayah proyek dengan kondisi yang dibandingkan . 

- Kecenderungan perubahannya juga harus sama. 

PT. THAMES PAM JAYA 3-6 
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Secara umum prediksi (prakiraan) besaran dampak penting atau besaran perubahan 
yang terjadi pada komponen lingkungan hidup dirumuskan sebagai berikut : 

IDAL = Kl(t)- KL (o) 

dan bila dinyatakan dalam %, maka 
IDAL = {(KI (t)- Kl (o): KL (o)} x 100% 

dimana: 
IDAL = lntensitas besaran dampak lingkungan 
KL(t) = Kondisi lingkungan setelah ada proyek (hasil pendugaan intensitas 

dampak) 
KL(o) = Kondisi lingkungan sebelum ada proyek (hasil analisis rona lingkungan 

awal). 

Beberapa metoda matematis berikut ini digunakan untuk memprakirakan besar 
dampak yang timbul diantaranya adalah : 

1) Tingkat Kemacetan Lalulintas 
Tingkat kemacetan = Volume kendaraan I Kapasitas jalan 
Bila VIC < 1 ,0 = Kategori stabil 
1 ,0 <VIC 1,6 = Kategori macet ringan 
1,61 <VIC 1, 75 = Kategori sedang 
VIc > 1, 76 = Kategori macet be rat 

2) Pencemaran Air 

S2 = (Qo.So + Q1.S1) I (Qo + Q1) 
dimana: 
S2 = Konsentrasi parameter fisik-kimia air di hilir masuknya bahan cemaran 
Qo = Debit air di hUiu masuknya limbah cair 
So = Konsentrasi parameter fisik-kimia air di hulu masuknya bahan cemar 
01 = Debit limbah cair (bahan buangan) 
S1 = Konsentrasi parameter fisik-kimia air limbah cair 

3) Neraca Air 

Qs(t) = Qs(o)- (q1 + q2 + ... qn) 
dimana: 
Qs(t) = Cadangan air setelah proyek 
Qs(o) = Cadangan air sebelum proyek 
q = Debit peruntukanlpemakaian air ke-1 sld k-n 
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4) Kebisingan akibat benda bergerak 

Leq(h)i = Loe + Jog (NilS iT) + Jog (15/d) i+a +V - 13 

dimana: 
Leq(h)i 
Loe 
Si 

= 
= 
= 

Kebisingan pad a jarak (h) untuk jenis kendaraan (I) 
Emisi kebisingan jenis kendaraan (I) 
Rata-rata kecepatan kendaraan tipe (I) dan km{jam 

d = Jarak tegak Jurus antara sumber suara dengan penerima dampak 
yang ditinjau (m) 

Cf_ 

'V 
= 
= 

Faktor absorbsi yang berhubungan dengan jenis penutup tanah 
faktor perisai 

5) Gangguan utilitas umum 

n 

Gum= :Z:: ( FUTm) x Ro1 
i=l 

dimana: 
FUT (ll = Utilitas tipe (I) 
R (I) = Pelanggan utilitas tipe (I) 

3.3.3. Prakiraan Arti Pentingnya Dampak 

Semua variabel atau parameter lingkungan yang Ielah dihitung besaran 
perubahannya diidentifikasi arti pentingnya dengan menggunakan faktor-faktor 
penentuan dampak penting yang tertera pada Keputusan Kepala Bapedal No. 
056/1994. 
Arti pentingnya perubahan variabel atau parameter lingkungan tersebut dinyatakan 
secara "verbal" terhadap faktor yangrelevan berikut ini : 
a) Ada/tidaknya manusia yang terkena dampak 
b) Sempit/Juasnya sebaran dampaknya 
c) Sesaat/menerusnya dampak berlangsung 
d) Besar/keci/nya intensitas perubahan yang terjadi 
e) Sedikit/banyaknya komponen yang akan terkena dampak lanjutan 
f) Terakumulasi/tidaknya pengaruh dampak tersebut pada makhluk hidup 
g) Berbalikltidaknya dampak yang terjadi bi/a ada upaya mitigasi. 

3.3.4. Rumusan Mekanisme A/iran Dampak Penting 

Tim penyusun menggunakan metode yang paling sesuai ( misalnya decision tree 
atau pohon keputusan) untuk mengidentifikasi komponen kegiatan, sumber dampak, 
dampak Jangsung dan dampak Janjutan. Rumusan dan tetapan mekanisme 

PT. THAMES PAM JAYA 3-8. 
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perubahan variabel atau parameter lingkungan, apakah masuk kategori langsung 
pada komponen sosial atau melalui fisik-kimia, dan seterusnya. 

3.3.5. Rangkuman Hasil Prediksi Dampak Penting 

Tim penyusun membuat rangkuman hasil prediksi dampak penting sesuai format 
standar PU dan akan menggunakan format tersebut untuk presentasi agar efektif. 

3.4. Metode Evaluasi Dampak Penting 

3.4.1. Sasaran Hasil Evaluasi 

Berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku, maka sasaran evaluasi 
dampak penting adalah : 

a) Memberi gambaran dampak ·penting secara holistis atau totalitas terhadap 
perimbangan dampak positif dan dampak negatif 

b) Melakukan evaluasi hubungan kausatif ( sebab akibat) dampak untuk 
merumuskan upaya mitigasi yang bersifat strategis yaitu terhadap sumber 
dampaknya dan memberi gambaran tingkat keberhasilannya bila upaya mitigasi 
dilaksanakan. 

c) Memberi arahan penanganan dampak penting untuk dijabarkan lebih lanjut dalam 
dokumen RKL dan RPL. 

3.4.2. Evaluasi Dampak Penting Secara Holistis 

Tim penyusun merumuskan dan menetapkan kriteria penilaian (evaluasi) terhadap 
besarnya perubahan yang terjadi terhadap variabel atau parameter lingkungan yang 
telah diprediksi sebelumnya. Ke dalam kriteria tersebut, ditetapkan pula skala 
besarannya secara kausatif yaitu : dimulai dari skala 1 (kecil) sampai skala 3 (besar). 

Akan.digllnakan kriteria tersebut di alas untuk menyamakan unit satuan dari masing
masing variabel atau parameter lingkungan sebelum dilakukan perhitungan
perhitungan lebih I an jut. 

Tim penyusun mengembangkan pula kriteria evaluasi arti pentingnya dampak dari 
Keputusan Kepala Bapedal 056/94 dan menentukan skala penilaian sebagaimana 
digunakan pada kriteria besaran dampak penting. 

PT. THAMES PAM JAYA 3-9 
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3.4.3. Evaluasi Hubungan Kausatif dan Perumusan Arahan Penanganan 
Dampak penting. 

Berdasarkan hasil evaluasi secara totalitas tersebut, tim penyusun melakukan 
evaluasi hubungan kausatif untuk merumuskan upaya mitigasi yang paling strategis. 
Evaluasi dimulai dari komponen yang memperoleh nilai evaluasi tertinggi sampai 
nilai evaluasi yang rendah atau yang dinyatakan aman. 

Segera setelah evaluasi kausatif selesai, akan ditinjau ulang hasil evaluasi dampak 
penting secara holistis, dan dilakukan perhitungan ulang. 

Bila seluruh nilai evaluasi holistis telah berada pada koridor yang aman maka upaya 
mitigasi yang ditetapkan merupakan target yang harus dicapai dalam RKL dan RPL . 

Akan digunakan format standar PU untuk merangkum hasil rumusan arahan 
penangan dampak penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen RKL 
dan RPL. 

3.5. Perumusan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL) 

Dokumen RKL dan RPL disusun dengan mengacu pada lampiran Ill dan IV Kep. LH 
No. Kep.14/1996 tentang Pedoman Umum Penyusunan RKL dan RPL, serta 
Keputusan Menteri PU No. 148/KPTS/1995 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 
RKL dan RPL Proyek-proyek Bidang Pekerjaan Umum. 

3.5.1. Pendekatan dan Perumusan RKL 

3.5.1.1. Sasaran RKL 

Dokumen RKL merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, 
mengendalikan dan menanggulangi dampak penting negatif serta meningkatkan 
dampak penting positif. 

Dokumen RKL merupakan penjabaran dari arahan RKL pada dokumen ANDAL dan 
berisi persyaratan dan kewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan upaya-upaya 
tersebut. Dokumen RKL berisi pula ketetapan tentang pejabat dan/atau unit 
organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan RKL, yaitu pemrakarsa sebagai 
penanggung jawab dan pelaksana RKL, atasan langsung pemrakarsa dan/atau 
instansi terkait sebagai pengawas pelaksanaan RKL dan instansi penerima laporan 
pelaksanaan RKL. 

RKL dirumuskan berdasarkan pendekatan teknologi, ekonomi dan institusi dan 
ditetapkan pelaksanaannya setelah mempertimbangkan ketersediaan dan 

PT. THAMES PAM JAYA 3-10 



c l 

'l 
j 

' 1 I 
j 

r] 

c l 
I 

. ; 

~ 1 
cJ 

r 1 
I I 
L_ j 

r l 
i 

' ' 

' 

'' 
I ' 

' '• J 

. ' 

'; 

l_ J 

I 
' ' 

c J 

LAPORAN ANDAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH JAKARTA BAG/AN TJMUR METOOOLOGI 

kemampuan SDM, ketersediaan dan kemudahan operasional peralatan dan 
ketersediaan dana yang dibebankan kepada pemrakarsa. 

3.5.1.2. Lingkup dan Kedalaman RKL 

Dokumen RKL akan berisi informasi dan I atau penjelasan-penjelasan sebagai 
berikut: 

a) Jenis Dampak Penting yang harus dikelola agar tidak terjadi perubahan yang 
mendasar terhadap komponen lingkungan hidup sehingga fungsinya terganggu. 

b) Sumber Dampak Penting atau penyebab terjadinya perubahan mendasar terhadap 
komponen lingkungan hidup. 

c) Tolok Ukur Dampak yaitu variabel atau parameter yang digunakan untuk mengenali 
dan mengukur besarnya perubahan yang terjadi terhadap komponen lingkungan 
hid up. 

d) Tujuan Pengelo/aan Ungkungan atau pernyataan target pencapaian RKL. 
e) Upaya Pengelo/aan Ungkungan yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar 

target mitigasi dampak penting dapat tercapai. 
f) Lokasi dan Periode Penge/olaan Ungkungan yaitu lokasi dimana dampak penting 

diperkirakan timbul dan periode penanganannya agar dampak dapat dicegah 
dan/atau dikendalikan. 

g) lnstitusi Pelaksana RKL yang menegaskan siapa penanggung jawab dan pelaksana 
RKL, pengawas pelaksanaan RKL dan Penerima laporan RKL serta biaya 
pelaksanaan RKL. 

Untuk mencapai sasaran RKL tersebut, maka pendekatan tim penyusun dalam 
merumuskan RKL yang operasional adalah sebagai berikut : 

a) Mempelajari arahan penanganan dampak penting yang dihasilkan proses evaluasi 
dampak penting. 

b) Mempelajari kembali perangkat analisis dan evaluasi yang menjelaskan mekanisme 
terjadinya dampak penting. 

c) Memprioritaskan RKL pada jenis dampak penting yang dinilai paling strategis atau 
yang secara fungsional paling mendukung kehidupan manusia . 

d) Mengkonsentrasikan RKL pada pengelolaan sumber dampaknya atau sumber 
penyebab timbulnya dampak. 

e) Memilih dan menetapkan variabel lingkungan hidup yang paling praktis untuk 
menetapkan tolok ukur kinerja pencapaian sasaran pengelolaan lingkungan hidup. 

f) Menyebutkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara jelas dan terukur, 
misalnya mencegah timbulnya genangan baru di lokasi A s/d lokasi B, mencegah 
timbulnya kemacetan lalulintas di persimpangan jalan C, dan lain-lain. 

g) Memprioritaskan memilih dan menetapkan upaya preventip sebelum memilih upaya 
kuratif. 
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h) Menyertakan peta petunjuk lokasi pelaksanaan RKL dengan skala yang memadai. 
i) Menetapkan periode pelaksanaan RKL sesuai dengan periode pelaksanaan 

kegiatan. 
j) Menetapkan institusi pelaksanaan RKL berdasarkan pendekatan-pendekatan berikut 

ini: 
- Pelaksana RKL (pemrakarsa) disebutkan secara jelas, apakah pimpro disain, 

pimpro konstruksi, badan pengelola, dll. 
- Pengawas pelaksanaan RKL diutamakan atasan langsung pemrakarsa misalnya 

dinas, kanwil, direktur, komisaris, badan pengawas, dan kemudian instansi terkait. 
- Penerima laporan pelaksanaan RKL selain atasan langsung juga instansi terkait 

yang berkepentingan misalnya Walikota, Gubernur, Bapedalda dan lain-lain. 
k) Komponen biaya tercantum dalam dokumen RKL sehingga pemrakarsa atau 

penanggung jawab RKL dapat memperkirakan biaya yang diperlukan untuk 
melaksanakan RKL dan mengajukan anggarannya. 

I) Tim penyusun membahas komponen biaya tersebut dengan pemrakarsa untuk 
meyakinkan bahwa pemrakarsa mampu melaksanakan RKL yang dirumuskan. 

m) Akan digunakan format standar PU untuk merangkum hasil rumusan Rencana 
Pengelolaan Lingkungan (RKL). 

3.5.2. Pendekatan dan Perumusan RPL 

3.5.2.1. RPL 

Dokumen RPL merupakan dokumen yang memuat tindakan-tindakan yang 
diperlukan untuk : 

a) Memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran pelaksanaan RKL 
b) Memantau perubahan yang diperkirakan timbul dan kecenderungannya apakah 

makin memburuk atau membaik. 
c) Memantau perubahan lingkungan lainnya yang belum terdeteksi pada proses 

analisis sebelumnya. 

Dokumen RPL juga berisi pula ketetapan-ketetapan tentang pejabat atau unit 
organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan RPL yaitu pemrakarsa sebagai 
penanggung jawab dan pelaksana RPL, pengawas pelaksanaan RPL dan penerima 
laporan pelaksanaan RPL. 

Sasaran pemantauan dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan perkiraan komponen 
lingkungan yang secara fungsional akan mengalami perubahan secara mendasar 
sesuai temuan ANDAL. 

3.5.2.2. Lingkup dan Kedalarnan RPL 

PT. THAMES PAM JAYA 3-12 
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Dokumen RPL akan berisi informasi dan/atau penjelasan-penjelasan sebagai berikut: 

a) JeniS Dampak Penting Yang Dipantau yaitu komponen lingkungan yang dinilai 
strategis untuk dipantau karena peran dan fungsinya yang penting dalam 
mendukung kehidupan. 

b) Sumber Dampak Penting yaitu hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan 
komponen lingkungan secara mendasar. 

c) Variabe!!Parameter Ungkungan Yang Dipantau yaitu yang dapat digunakan untuk 
mengamati dan mengukur besarnya perubahan yang terjadi terhadap komponen 
lingkungan hidup. 

d) Tujuan Rencana Pemantauan Ungkungan Hidup yaitu pernyataan sasaran kinerja 
pelaksanaan RPL. 

e) Metode Pemantauan Ungkungan yaitu metode untuk memantau terjadinya 
perubahan terhadap indikator dan parameter lingkungan misalnya pengamatan 
visual, pengukuran in situ, pemeriksaan laboratorium, dll. 

f) Lokasi dan Periode atau jangka waktu pelaksanaan RPL sesuai tujuan dan target 
yang ditetapkan. 

g) lnstitusi Pemantauan Ungkungan yang menegaskan siapa pelaksana RPL, 
pengawas pelaksanaan RPL dan penerima laporan RPL. 

Untuk mencapai sasaran RPL tersebut maka tim penyusun melakukan hal-hal 
sebagai berikut : 

a) Mempelajari lingkup RPL dan memprioritaskan dampak penting yang harus ditangani 
sebagaimana yang ditetapkan dalam RKL. 

b) Mengkonsentrasikan pemantauan pada variabel atau parameter lingkungan 
sebagaimana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan 
RKL. 

c) Menyebutkan tujuan pemantauan lingkungan secara jelas dan terukur misalnya 
memantau terjadinya genangan di STA-A s/d STA-B dan sebagainya. 

d) Memilih dan menetapkan metode pemantauan yang paling praktis dan mudah 
dilaksanakan dengan tidak mengabaikan persyaratan teknis yang berlaku. 

e) Melengkapi peta petunjuk lokasi pemantauan dengan skala yang memadai . 
f) Menetapkan periode pelaksanaan RPL sesuai dengan kebutuhan. 

Merumuskan dan menetapkan instansi pelaksana RPL dengan 
mempertimbangkan hal-hal yang dilakukan pad a perumusan institusi RKL . 

h) Mencantumkan komponen biaya dalam dokumen RPL sehingga pemrakarsa 
dapat menyusun dan mengajukan anggaran yang diperlukan. 

i) Membahas dengan pemrakarsa dan instansi terkait lainnya untuk meyakinkan 
bahwa RPL dapat dilaksanakan. 

j) Akan digunakan format standar PU untuk merangkum hasil rumusan Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL). · 
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BABIV 
PEMERIAN RENCANA KEGIATAN 

4.1. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan 

4.1.1. Tujuan Rencana Kegiatan 

Proyek Pengembangan Air Minum Wilayah Jakarta Bag ian Timur bertujuan untuk 
mengatasi masalah penyediaan air bersih di wiayah Timur Daerah Khusus lbu Kola 
Jakarta yang memadai baik dalam jumlah maupun tekanannya, baik untuk penggunaan 
saat ini serta untuk mengantisipasi peningkatan permintaan air di masa yang akan 
datang. 

4.1.2. Kegunaan Rencana Kegiatan 
• 

Kegunaan Proyek Pengembangan Air Minum Wi/ayah Jakarta Bagian Timur 
adalah: 
a) Mencapai target volume yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sarna. 
b) Produksi air bersih yang optimal dari instalasi pengolahan air setelah penyelesaian 

pekerjaan perbaikan pada tahun ke 2. 
c) Pengaliran air bersih di seluruh jaringan distribusi sesuai dengan program yang 

disepakati dengan Departemen Kesehatan. 
d) Penurunan produksi air yang tidak terjual dari 53% menjadi 35% dalam 5 tahun, dan 

penurunan produksi airy ang tidak terjual menjadi 25% pad a tahun ke 10 
e) Tekanan minimum 7,5 meter pada sambungan pelanggan pada akhir tahun ke 5 . 
f) Mengembangkan jaringan distribusi untuk mencapai tingkat pelayanan 70% pad a 

· akhir tahun ke-5 dan pengaliran air minum pada seluruh jaringan distribusi pad a 
tahun ke-1 0 

g) Waktu perbaikan rata-rata pada pipa primer dalam waktu 72 jam setelah 
pemberitahuan. 

h) Waktu perbaikan rata-rata pada pipa sekunder dalam waktu 48 jam setelah 
pemberitahuan 

i) Waktu perbaikan rata-rata pada pipa tersier dalam waktu 24 jam setelah 
pemberitahuan. 

j) Mengembangkan dan membuat kriteria kinerja pelayanan pelanggan untuk menilai 
kinerja terhadap persyaratan prosedur operasional yang tepa! termasuk 
managemen dan pemecahan keluhan pelanggan . 

PT. THAMES PAM JAYA 4-1 
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4.2. Komponen dan Dimensi Proyek 

4.2.1. Jenis Rencana Kegiatan 

Rencana kegiatan Proyek Pengembangan Air Minum Wilayah Jakarta Bagian 
Timur, untuk peri ode lima tahun pertama disajikan pad a label 4.1. 

Tabel 4.1. Data teknis komponen proyek pengembangan air minum wilayah Jakarta 
bagian Timur 

No. Komponen Proyek Kuantitas 

1. Rehabilitasi IPA 
- Pula Gadung 4,0 m3/dt 
- Buaran 5,0 m3/dt 

2. Jaringan Oistribusi 

I - Pipa primer ¢ 300 mm - ¢ 1650 mm 
Zona-2 4,8 km 
Zona-3 18,5km 
Zona-6 17,1 km 

- Pipa sekunder dan pipa tersier ¢ 50 mm - ¢ 250 mm 
Zona-2 199.8km 

I Zona-3 362,1 km 
Zona-6 401,1 km 

4.2.2. Lokasi dan Luas Areal Rencana Kegiatan 

Areal yang tercakup dalam rencana Proyek Pengembangan Air Minum Wilayah 
Jakarta Bagian Timur adalah daerah di sebelah Timur Sungai Ciliwung dalam batas 
administratif Oaerah Khusus lbukota Jakarta. Total luas daerah pelayanan adalah 
14.000 Hektar. 

Gambar 4.1. sampai dengan gambar 4.3. menjelaskan tentang rencana lokasi 
pengembangan air minum wilayah Jakarta bagian Timur yaitu kategori rehabilitasi . 
perluasan (ekstention) dan infil untuk periode perencanaan selama 5 (lima) tahun. 

PT. THAMES PAM JAYA 4-2 
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Gambar 4.1 
RENCANA PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM Dl WILAYAH JAKARTA BAG IAN TIMUR 
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Gambar 4.2 
RENCANA PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM Dl WI LA YAH JAKARTA BAG IAN TIMUR 

Usulan Kegiatan Proyek dalam Program 1-5 tahun 
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Gambar 4.3 
RENCANA PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM Dl WILA YAH JAKARTA BAGIAN TIMUR 

Usulan Kegiatan Proyek dalam Program 1-5 tahun 
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4.2.3. Komponen Kegiatan Utama 

Komponen kegiatan utama rencana kegiatan Proyek Pengembangan Air Minum 
Wilayah Jakarta Bagian Timur untuk peri ode lima tahun pertama adalah : 

a) Tahap Pra Konstruksi 
1) Pra Design dan Detail Design 

b) Tahap Konstruksi 
1) Penerimaan teanga kerja konstruksi 
2) Mobilisasi peralatan dan bahan 
3) Rehabilitasi lnstalasi Pengolahan Air (IPA) termasuk instalasi mini 
4) Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Distribusi 

c) Tahap Pasca Konstruksi 
1) Penyediaan air baku 
2) Operasional IPA 
3) Pelayanan Pelanggan 
4) Upaya penurunan produksi air yang tidak terjual 

4.3. Garis Besar Rene ana Kegiatan 

4.3.1. Status Rencana Kegiatan 

Proyek Pengembangan Air Minum Wilayah Jakarta Bagian Timurtelah mencapai 
tahapan proses pra design dan akan segera diikuti oleh kegiatan perencanaan teknis 
rinci detail design. 

4.3.2. Jadual Pelaksanaan Rencana Kegiatan 

Rencana kegiatan Proyek Pengembangan Air Minum Wilayah Jakarta Bagian 
Timur untuk lima tahun pertama disajikan pad a label 4.2. 

PT THAMES PAM JAYA 4-6 



c 
L 
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TATAKALA PELAKSANAAN KEGIATAN 

PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN AIR BERSIH Dl WILAYAH TIMUR JAKARTA 

No. Kegiatan 

1 1 IPA Pula Gadung 

2 i IPA Buaran I 

3 Rehabilitasi lnstansi Mini 

4 Rehabilitasi dan p<)ngembangan jaringan 
pip a 

5 

6 

7 

8 

- Perencanaan 

- Konstruksi 

Operasi 

I Pr)ncletr;ks;ian dan Perbaikan Kebocoran 
Pemasangan meter · 

Pendektesian kebocoran 

Perbaikan kebocoran 

9 Program Pclatihan 

., 

Keterangan 
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4.4. Metode Kerja, Jenis Peralatan dan Material Yang Digunakan 

4.4.1. Tahap Pra Konstruksi 

Kegiatan pra design dan detail design merupakan studi perencanaan rinci dari seluruh 
bag ian proyek Pengadaan dan Pelayanan Air Bersih di Wilayah Timur Jakarta yang 
akan dilaksanakan selama 4 tahun pertama kegiatan Konsorsium. Pada tahap ini akan 
direncanakan secara rinci seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan konsorsium untuk 
5 tahun pertama .kegiatan. Sebagian pelaksanaan konstruksi akan berlangsung 
bersamaan dengan kegiatan pra design dan detail design ini. 

4.4.2. Tahap Konstruksi 

1) Penerimaan Tenaga Kerja 

Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terbanyak diperlukan adalah untuk kegiatan 
rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi, secara rinci jumlah tenaga kerja 
untuk rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi disajikan pad a label 4.3. 
Seluruh tenaga kerja konstruksi adalah tenaga kerja kontraktor pelaksana yang 
terdiri dari manajer proyek, pengawas lapangan, mandor dan tenaga kerja kasar. 
Untuk mengerjakan kegiatan rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi. 
umumnya tenaga kerja kontraktor terdiri dari beberapa kelompok kerja dan setiap 
kelompok kerja terdiri dari 30 orang. 

Tenaga kerja penggalian umumnya berasal dari luar lokasi proyek (antara lain dari 
Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal), sehingga membutuhkan dan akan 
dibuatkan base camp dengan menyewa rumah di sekitar lokasi proyek. 

Tbi43R a e encana p enggunaan T enaga K . eqa 
No. Tahun Blok Luas Area Perkiraan Jumlah Tenaga 

Kegiatan . Pelayanan (Ha) Kerja (Oranq) 
1 1 52,54,60 2210 280 
2 2 43,45,49,151 '155 1630 275 
3 3 46,56,64,92,147 2700 280 
4 4 98,150,156 4020 200 
5 5 59,80,88,93, 153,157,158 3850 260 

Sedangkan untuk kegiatan rehabilitasi IPA Buaran maupun IPA Pulogadung, jumlah 
tenaga kerja yang dibutuhkan masing-masing sebesar 50 orang. 

2) Mobilisasi Peralatan dan Bahan 

Peralatan dan bahan bangunan akan diangkut dari gudang induk di lokasi IPA 
Buaran ke lokasi gudang proyek. Gudang proyek (area penyimpanan) berlokasi 

PT. THAMES PAM JAYA 4-8 
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berdampingan dengan lakasi Base Camp, 
Penyediaan pipa di base camp disesuaikan dengan kebutuhan harian pipa, dimana 
pada gudang base camp akan tersedia pipa untuk bekerja selama tujuh harL 
Pasakan pipa dilaksanakan setiap hari dengan jumlah pengangkutan sebanyak 15 
rit sehari pad a waktu puncak aktivitas. Gudang utama penyimpanan pipa berada di 
IPA Buaran dan IPA Pulagadung . 

3) Rehabilitasi lnstalasi Pengalahan Air 

Tenaga ahli dari Thames Water Ieiah melaksanakan peninjauan terhadap instalasi 
pengalahan air bersih yang ada. Staf Kansarsium telah menilai pekerjaan perbaikan 
yang diperlukan untuk memastikan bahwa instalasi praduksi ini dapat diaperasikan 
pada kapasitas aptimumnya. Rekamendasi yang diberikan adalah sebagai berikut: 
Perbaikan Pekerjaan yang diperlukan pada masa permulaan kansesi untuk 

mengembalikan kemampuan fasilitas pada kapasitas rencana 
Pemugaran Pekerjaan yang diperlukan setiap 10 - 15 tahun untuk mengganti 

beberapa bagian utama dari instalasi dan perlengkapannya yang telah 
mencapaiumurpenggunaannya. 

Aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada instalasi praduksi memerlukan 
peningkatan seperti : 

Penggantian penutup lubang kantral (manhole) 
Pemasangan pengaman yang sesuai apabila manhole harus tetap terbuka 

- Pagar pengaman untuk beberapa lakasi 
Larangan masuk pad a beberapa lakasi kecuali dengan izin khusus 

Perbaikan IPA Pula Gadunq 
lnstalasi Praduksi Air Pula Gadung Ieiah berumur 14 tahun dan telah dirawat 
dengan baik, tetapi sekarang Ieiah mencapai tahap dimana dibutuhkan perbaikan, 
dimana kerusakan-kerusakan mulai terjadi. Pekerjaan perbaikan yang diperlukan 
dalam IPA Pula Gadung antara lain: 

Penggantian pampa grit chamber- 1 buah 
Pengadaan silinder kalibrasi pada sumur penerima dan bak pengaduk- 2 buah 
Mengganti unit penggerak flakulatar yang sudah tidak layak pakai, jumlah yang 
pasti akan ditentukan pada masa sub kantrak, perkiraan saat ini 20 unit 

- Sistim pengantral untuk pengumpul lumpur memerlukan penggantian 
- Penggantian media untuk saringan setebal 150 mm dari seluruh saringan - 40 

buah (lebih kurang 220 m3
) 

- Merubah travelling scraper bridge pada bak-bak pengendap - 8 buah 
- Mengganti penggerak katup pad a saringan - 40 buah 
- Mengganti peralatan kantral terhadap penggerak katup untuk saringan 

Memperbaiki/mengganti saluran pembawa - 8 buah 
- Pemeriksaan menyeluruh pada sistim kantral aliran pada instalasi 

PT. THAMES PAM JAYA 4-9 
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Pekerjaan tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki instalasi guna memenuhi 
standar: 
- Pemasangan pH meter di lapangan - 3 buah 

Pemasangan pencatat chlorine - 2 buah 
Pemasangan instalasi polyelectrolyte yang baru 
Melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja secara terus menerus 
Pagar pengaman, tangga-tangga dan lain-lain 
Penutup lubang kontrol, pengaman dan lain-lain 
Perbaikan dan peningkatan instrumentasi 
Meningkatkan laboratorium dan peralatan 

Perbaikan IPA Buaran I 

lnstalasi produksi Buaran I berumur kurang lebih 4 tahun, oleh karena itu masih 
dalam kondisi yang relatif baik, lnstalasi ini dirancang dan dibangun dengan baik 
dan cukup terpelihara, lnstalasi produksi ini secara umum dioperasikan dengan 
sistim kontrol manuaL 

Pekerjaan perbaikan yang diperlukan untuk IPA Buaran diantaranya adalah: 
Penggantian media untuk saringan setebal 150 mm dari seluruh saringan - 16 
buah (lebih kurang 100 m3

) 

- Penggantian atau perbaikan pH meter- 3 buah 
- Pemasangan/penggantian chlorine meter- 2 buah 

Sebagai tambahan item-item berikut ini berkaitan untuk meningkatkan kondisi IPA 
untuk mencapai standar yang diinginkan : 

- Memperbaiki, penggantian dan peningkatan instrumentasi pada 
- Data/agger 
- Kontrol dengan komputer terhadap katup dan lain-lain 
- Pemasangan flow meter dan lain-lain 

- Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja 
- Pemasangan pagar pengaman 

Pemasangan tutup lubang kontrol, dan lain-lain 
Peningkatan laboratorium dan peralatan 

Perbaikan IPA Buaran II 

lnstalasi produksi Buaran II sudah mencapai kapasitas produksi sepenuhnya, dan 
telah memasok air bersih ke dalam jaringan distribusi. Telah dimengerti bahwa 
beberapa bagian dari pembangunan instalasi memiliki · masa pemeliharaan 

PT. THAMES PAM JAYA 4-10 
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sehubungan dengan sertifikat penyelesaian untuk masing-masing bagian. Pihak 
Konsorsium memperkirakan tidak ada pekerjaan perbaikan yang diperlukan. Pihak 
Konsorsium akan melakukan pemeliharaan umum dan peningkatan sesuai dengan 
prosedur sebagai bagian dari program pengoperasian dan managemen yang 
normal. 

lnstalasi Mini 

lnstalasi mini Sunter sejak bulan Agustus 1996 telah tidak dioperasikan lagi, 
sementara itu instalasi Cakung dan Conde! tetap beroperasi. lnstalasi mini Cakung 
memasok air untuk didistribusikan dengan mobil tangki ke wilayah yang tidak 
mempunyai jaringan distribusi; dan instalasi mini Conde! memasok secara langsung 
ke dalam jaringan distribusi.Pihak Konsorsium menaruh perhatian terhadap kualitas 
air baku dan air yang diproduksi oleh instalasi kecil tersebut. Dalam waktu yang 
lebih lama keberadaan dari instalasi kecil ini akan dievaluasi melalui penelitian 
secara rinci. 

Pekerjaan perbaikan yang diperlukan untuk instalasi mini diantaranya adalah : 
Penggantian pasir pada saringan gravitasi 
Penggantian pada lempeng lamela yang rusak 

- Pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan peralatan mekanis dan elektrikal 
- Pekerjaan pemeliharaan umum 

Perbaikan dan penggantian pipa 

4) Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Distribusi 

Kegiatan rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi dimaksudkan selain 
untuk meningkatkan jumlah sambungan dalam jaringan pipa juga untuk 
meningkatkan tekanan air dan kapasitas aliran air dalam pipa. Kegiatan yang 
dilaksanakan memperhitungkan semua aspek pemasangan pipa, termasuk pipa 
primer, sekunder dan tarsier di seluruh daerah layanan, seperti : 

Pengembangan jaringan distribusi dengan memasang pipa-pipa baru dalam 
daerah -daerah yang saat ini belum terlayani oleh air bersih perpipaan 

- Inti/ dalam primary cell, dengan menambah perpipaan dalam jaringan untuk 
menambah kuantitas maupun tekanan dalam sistem. 

- Rehabilitasi jaringan distribusi dengan mengganti pipa-pipa yang ada, yang 
kondisi fisiknya sudah rusak (sering terjadi kebocoran). 

Program pengembangan jaringan akan dipacu oleh kebutuhan penambahan 
sambungan domestik dan komersial dengan sejumlah pengaturan yang telah 
disepakati. Sistim ini akan diperhitungkan untuk memenuhi (secara hidrolis) ramalan 
tambahan kebutuhan air untuk doniesik, komersial dan industri yang diindikasikan 
dalam JWSSP. Hal yang mempengaruhi perencanaan program adalah : 

PT. THAMES PAM JAYA 4-11 
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- Pipa di daerah dengan kadar garam yang tinggi akan menjadi lebih cepat rusak 
dibandingkan dengan daerah lain. Di bagian utara wilayah Jakarta Timur 
mempunyai tingkat kebocoran yang paling tinggi sebagai akibat dari kondisi 
tanah yang agresif dan akan mendapatkan prioritas untuk mengurangi 
kebocoran keseluruhan secara tepa! 

- Tambahan tekanan dari Buaran II dan pusat distribusi baru (R3) akan 
memerlukan pengaturan kembali jaringan primer dalam zona 2 dan 3 

- Laporan_ JWSSP mengindikasikan pada awalnya jaringan pipa primer yang ada 
dalam zona 6 akan dapat mengatasi penambahan sambungan. Oleh karena itu 
diusulkan untuk menambah pemasangan pipa sekunder dan tersier untuk 
mempercepat pencapaian faktor pelayanan dan target penjualan air. 

Program pemasangan pipa disajikan pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5. 

Tabel 4.4. Pemasangan Pipa Primer (meter) 

Zona Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

2 - 1300 - 3500 -

3 - 6150 5500 6900 -

6 - 8750 2200 6100 -

Tabel 4.5. Pemasangan Pipa Sekunder dan Tersier (meter) 

Zona Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 

2 29400 42500 43200 44400 40300 
. ' . 

3 48900 73000 78700 86300 75200 

6 54800 90800 86300 87300 81900 

Konstruksi pemasangan pipa ini akan menggunakan teknologi yang bervariasi sesuai 
dengan ukuran pipa yang dipasang. Hal ini dilaksanakan mengingat kebijakan 
Pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan padat karya, dimana untuk pipa dengan 
diameter kurang dari 200 mm akan dipasang dengan cara sepenuhnya padat karya dan 
pipa dengan diameter yang lebih besar akan dipasang dengan cara semi mekanis. 
Penggunaan cara semi mekanis untuk pemasangan pipa adalah agar pelaksanaan 
konstruksi dapat lebih cepat sehingga target pemasangan pipa dapat tercapai. Dari 
laporan-laporan kuartal dan tahunan Pam Jaya System Improvement Project, 
Konsorsium mencatat adanya hambatan-hambatan dalam penyelesaian pemasangan 
pipa Pam Jaya System Improvement Project (PJSIP), antara lain : 

PT. THAMES PAM JAYA 
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LAPORAN ANOAL 

PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILA YAH JAKARTA BAG/AN T/MUR PEMERIAN RENCANA KEG/A TAN 

- Keterlambatan dalam mendapatkan izin yang diperlukan (antara lain izin menggali) 
- Kekurangan bahan baku (pengadaan dan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan 

oleh perusahaan yang berbeda dalam kontrak yang terpisah) 
Kelemahan keuangan Kontraktor untuk memobilisasi tenaga kerja yang memadai, 
menyebabkan keterlambatan 

- Rendahnya keinginan Kontraktor untuk mengejar keterlambatan 
- Musim yang mengganggu pekerjaan 
- Kekurangan pasokan air untuk pengujian tekanan pipa 

Untuk mengatasi masalah-masalah ini Konsorsium akan menunjuk suatu Kontraktor 
Managemen Konstruksi yang berpengalaman, yang akan mengatur semua pekerjaan 
yang diperlukan dan akan bertanggung jawab terhadap seluruh kinerja seluruh sub 
kontraktor. Dengan menggunakan Kontraktor yang berpengalaman secara komersial 
dapat diharapkan kemajuan pekerjaan yang lebih cepat. 

Penanaman pipa distribusi akan memerlukan kegiatan penggalian tanah. Penggalian 
tanah akan dilaksanakan dengan cara manual dan semi mekanis penimbunan 
sementara tanah galian adalah pada sekitar lokasi kegiatan dan memerlukan areal 
selebar I - 2 meter di kiri dan kanan lokasi penggalian. Penggalian tanah yang paling 
dalam adalah penggalian sekitar Jalan H. Naman dan Jl. Bism21 Raya dengan 
kedalaman galian 2- 3 meter. Tipikal penempatan pipa di jalan disajikan pada gambar 
4.4 sampia 4.9. 
Pipa yang dipasang untuk jaringan distribusi dalam kegiatan ini adalah pipa jenis 
DIP/Steel/MOPE/PVC. 

a. Penggalian Tanah dan Penimbunan Sementara 
Pekerjaan galian tanah meliputi pengggalian pada berm, taman, trotoir inter blok, 
trotoir floor bet on, trotoir sand sheet, trotoir batu a lam, trotoir bet on, jalan hotmix, 
jalan paving blok dan jalan beton. Pekerjaan penggalian tanah akan mengikuti 
spesifikasi teknis untuk penggalian tanah yang telah ditetapkan oleh Dinas 
Pekerjaan Umum DKI Jakarta. 
Pekerjaan galian untuk rehabilitasi dan pengembangan distribusi pipa PAM 
umumnya ada pada berm dan jalan hotmix. Spesifikasi teknis untuk kedua hal 
tersebut adalah sebagai berikut : 

a.1. Pekerjaan galian pada berm 

Galian 
- Kedalaman gal ian adalah minimal I, I 0 m di ukur dari alas pengamanan pipa 

sampai dengan permukaan jalan dan bila berpotongan dengan saluran I duiker 
akan ditempatkan di bawah dasar saluran I duiker tersebut. 
Lebar galian minimum 50 em dan maksimum disesuaikan dengan kebutuhan 
pipa/kabel/duct yang akan dipasang. 

PT. THAMES PAM JAYA 4-13 
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LAPORAN ANOAL 

PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILA YAH JAKARTA BAG/AN TIMUR PEMERIAN RENCANA KEG/A TAN 

Tanah bekas galian tidak akan ditempatkan pada badan jalan dan akan 
ditampung khusus serta segera diangkut ke luar proyek maksimal dalam waktu 
1 x 24 jam. 
Penumpukan tanah bekas gal ian tidak akan menghalangi aliran air dari jalan ke 
sa luran, untuk itu akan dibuat tali-tali air sementara dengan jarak minimum 5 m . 
Bangunan pelengkap jalan eksisting (antara lain : tali air, mulut air, saluran, 
vangkom) akan diamankan dan apabila ada kerusakan akan diganti dengan 
ukuran dan kualitas yang sama. Selama pelaksanaan pekerjaan fungsi 
bangunan pelengkap tersebut tidak boleh terganggu. 
Setiap selesainya tahapan penggalian akan dilengkapi dengan Berita Acara (BA) 
kedalaman galian dan posisi utilitas yang ditandatangani oleh Pengawas Teknis, 
WaspangiKonsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. 
Untuk penggalan yang akan memotong inrit-inrit maka crossing tersebut 
dilaksanakan lebih dahulu dan akan diberi pipa paralon serta diurug ditimbun 
dengan sirtu sampai rata dengan permukaan jalan sebelum penggalian 
memanjang dilaksanakan. 

Perbaikan kembali bekas galian : 
Pengurugan kembali tanah bekas galian dilakukan bertahap yaitu lapis demi 
lapis dengan ketebalan tiap lapis maksimum 30 em dan dipadatkan dengan alat 
pemadat yang sesuai dengan Iebar gal ian sampai kepadatan yang disyaratkan. 
Untuk gal ian yang berjarak.::: 11 0 em dan a tau berjarak.::: dari dalam galian dari 
tepi aspal maka kepadatan minimum akan mencapai 95% kepadatan (kering) 
maksimum yang dicapai dengan test AASHTO-T99. 
Untuk gal ian yang berjarak > 110 em dari atau > dari dalam gal ian terhadap tepi 
aspal maka kepadatan (kering) minimum mencapai 90% dengan test AASHTO
T99. 
Untuk panjang galian.::: 300 m' test kepadatan yang dilaksanakan minimal 1 titik 
sedangkan untuk panjang gal ian> 300m' maka c1 titik tiap jarak 300m' .. 
Apabila berm eksisting diperkeras dengan sirtu atau macadam, maka pada 
perbaikan kembalinya berm tersebut akan diurug kembali dengan sirtu I 
macadam sesuai tebal eksisting setelah lapis tanah dibawahnya memenuhi 
persyaratan kepadatannya. 

a.2. Pekerjaan galian pada jalan dengan lapis penutup hotmix 

Galian: 
Sebelum dilaksanakan penggalian akan diadakan pendataan kondisi eksisting, 
arah kemiringan dan foto 0% dari jalan. 
Sebelum pembongkaran I galian dilaksanakan, lapis aspal dipotong terlebih 
dahulu dengan cutter. Untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan maka 
pembongkaran lapis aspal dilaksanakan dengan breaker. 

PT. THAMES PAM JAYA 4-14 
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LAPORAN ANDAL 

PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH JAKARTA BAG/AN T/MUR PEMERIAN RENCANA KEG/A TAN 

Perbaikan Kembali : 
Setelah kedalaman galian memenuhi persyaratan dan pemasangan utilitas 
selesai dilaksanakan segera dilaksanakan perbaikan kembali bekas galian 
sehingga dapat berfungsi seperti semula. 
Urugan pasir beton ·dilaksanakan lapis per lapis dan dipadatkan dengan a/at 
pemadat yang sesuai dengan Iebar galian yang ada. 
Kadar air dari urugan pasir beton diusakan merata sehingga didapatkan 
kepadatan optimal. 
Di alas pasir beton yang Ielah memenuhi persyaratan di/aksanakan penggelaran 
batu pecah macadam dengan keteba/an tertentu setelah dipadatkan. 
Prinsip sistem batu pecah macadam ini adalah suatu lapisan batu pecah (course 
agregate) dengan ukuran maksimum sekitar 7 em, pertama dipadatkan 
(interlocked) dengan penggi/asan (rolling) dan kemudian diikat (bound) dan diisi 
fill/void dengan material yang Jebih halus I kecil (fine aggregate), seperti split 
dan material Jainnya yang termasuk dalam soil aggregate yang mempunyai 
spesifikasi tertentu. 
Pe/aksanaan penghamparan dan pemadatan dilakukan sebaga berikut : 
a. Batu pecah dige/ar sedemikan rupa, sehingga menghasi/kan suatu Japisan 

yang merata (uniform). 
b. Penyebaran ini dapat dilaksanakan dengan cara penyebaran langsung dari 

truk khusus (spreader) a tau tenaga manusia. 
c. Penumpukan material di jalan dihindarkan. 
d. Semua batu pecah yang tidak memenuhi syarat gradasi dan kualitas segera 

dibuang dan diganti dengan yang baik dan memenuhi persyaratan. 
Pemadatan untuk Iebar galian < 1 ,2 m dilaksanakan dengan stamper atau 
baby roller dan untuk Iebar galian _::: 1,2 m dilaksanakan dengan mesin gil as. 

e. Pemadatan dilaksanakan sampai mendapat permukaan yang rata dan padat. 
f. Penggi/asan/pemadatan dilakukan terus menerus sampai tidak terdapat 

gelombang. dimuka mesin gilas/stamper yang sedang berjalan. 
g. Pada belokan miring penggilasan dimulai dari sisi yang Jebih rendah menuju 

sisi yang Jebih tinggi dari perkerasan tersebut. 
h. Penambahan batu pecah pad a Japisan di atas akan dilakukan jika diper/ukan 

untuk mendapatkan permukaan yang rata atau kemiringan yang baik. 
i. Sesudah batu pecah se/esai dipadatkan/digilas dengan baik, maka binder 

material dapat digelar diatasnya dengan truk khusus (spreader) atau tenaga 
manusia. 

J. Material ini disebar dalam Japisan-lapisan yang tipis dan tiap-tiap Japisan 
digilas kering. Proses ini diteruskan sampai material ini tidak masuk Jagi 
keda/am void-void. 

k. Pemberian air, penambahan binder material yang mungkin diperlukan 
dengan penggi/asan harus diteruskan sampai ruang kosong terisi semua, 
kemudian lapisan itu dibiarkan menjadi kering. Sesudah itu siap untuk 
langsung digelar lapisan aspal diatasnya. 

PT. THAMES PAM JAYA 4-15 
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LAPORAN ANDAL 

PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH JAKARTA BAG/AN TIMUR PEMERIAN RENCANA KEG/AT AN 

I. Tebal maximum lapisan base ini setelah dipadatkan sempurna adalah 25 em 
padat. Lapisan harus rata, homogen, stabil dan tidak goyang. 

m. Pengawas harian akan melakukan pengukuran pada tempat-tempat yang 
dipilihnya selama pelaksanaan pekerjaan, untuk memeriksa tebal lapisan, 
kepadatan dan peil rencana. 

Setelah lapisan macadam memenuhi persyaratan, digelar lapis penutup alas dari 
aspal beton. 
Yang dimaksud aspal beton untuk pekerjaan adalah sistem pencampuran 
agregat, filter dan aspal dengan cara dipanaskan. 
Aspal beton terdiri dari campuran aggregat kasar, aggregat halus dan pengisi 
material (filter) yang diselaputi aspal dengan perbandingan yang diatur dengan 
sangat teliti. Bila campuran dibuat dengan semestinya, maka campuran akan 
memberikan suatu permukaan yang tahan lama dan mampu menahan lalulintas 
be rat. 
Campuran aspal beton direncanakan supaya memperoleh campuran dengan 
pembagian butir ye~ng merata dari paling kasar sampai paling hal us, sehingga 
didapat campuran yang rapat (dense) dengan rongga kosongnya yang 
terkontrol. Campuran gradasi mempunyai pengaruh yang sang at besar terhadap 
stabilitas dan ketahanan campuran. 
Pekerjaan ini meliputi pencampuran agregat dan aspal pada sentral plant, 
penghamparan pada permukaan jalan dan pemadatan sesuai dengan 
persyaratan. 
Sebelum digelar lapisan aspal beton, diatas lapis macadam diberi prime coating 
dari aspal RC II atau lainnya, sebanyak 1,50 kg/m' secara merata di seluruh 
permukaannya. 
Untuk penggelaran lapisan binder ATB setebal 7 em dilaksanakan dengan 1 
(satu) kali penggelaran, sedangkan untuk lapis penutup/lapisan hotmix untuk 
tebal 7 em digelar 2 lapis penggelaran dengan tebal lapisan pertama 4 em padat 
dan lapis kedua 3 em padat. Untuk lapis hotmix 5 em padat dilaksanakan 
dengan 1 (satu) kali penggelaran. 
Sebelum penggelaran hotmix di alas lapis ATB yang memenuhi persyaratan 
akan diberi tack coating aspal emulsi 1 kg/m', sedangkan penggelaran hotmix 
langsung di alas lapisan macadam akan dengan prime coating as pal RC II 1 ,50 
kg/m'-
Penggelaran ATB/hotmix untuk Iebar galian yang tidak memungkinkan dengan 
asphalt finisher dilaksanakan dengan tenaga orang yang akan dijaga agar 
campuran hotmix tetap homogen, ketebalannya sama, temperatur memenuhi 
syarat yaitu minimal140 oc. 
Pengangkutan aspal beton ditutup dengan terpal dan dijaga agar temperatur 
tidak boleh kurang dari 140 oc sebelum digelar. 
Apabila Iebar galian _:: 1 ,20 m maka pemadatan dilakukan sebagai berikut : 
a. Penggilasan pertama dengan mesin gilas 2 atau 3 as, berat 8 ton dengan 2 

atau 4 lintas dan kecepatan 3 atau 4 km perjam, sehingga penggilasan tidak 
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menyebabkan lendutan atau bergelombang, dengan temperatura spa I antara 
140 oc atau lebih dan berakhir 120 oc 

b. Penggilasan kedua dengan pneumatic tyred roller 10-12 ton, dengan 
tekanan ban 70-80 psi, dengan kecepatan 5-10 km/jam dan temperatur aspal 
baton antara 110 oc berakhir 90 oc dengan 12 lintasan atau apabila dengan 
tekanan ban 90 psi, minimal 8 lintasan. 

c. Penggilasan ketiga (terakhir) dengan mesin gilas minimum 14 ton dan 
temperatur minimum 90 °C, dengan kecepatan 5 atau 8 km/jam sampai alur
alur bekas roda pemadat hi lang/rata. 

d. Pemadatan dimulai dari tepi berangsur-angsur ketengah (overlap) kecuali 
pada tikungan dengan miring dimana pemadatan dilakukan dari bag ian yang 
rendah menuju bag ian yang tinggi. Pemadatan dilakukan searah dengan as 
jalan dan jarak roda saling menutup pada Iebar yang cukup (overlaping ± 60 
em). Untuk mencegah lekatnya bahan aspal dengan roda mesin giles, maka 
roda selalu dibasahi dengan air secukupnya. 

e. Padawaktu permukaan aspal baton digilas, akan dibuat pinggiran gelaran 
(kedua tepi batas gelaran) sedemikian sehingga tampak lurus dan rapi. 
Penghamparan sejauh mungkin diusahakan agar berlangsung kontinue dan 
tidak tampak sambungannya. Bila sambungan harus diadakan, akan 
diperhatikan agar dicapai pelekatan yang sempurna pada seluruh tebalnya. 
Penempatan adukan baru terhadap lapisan yang telah digilas, akan 
diperhatikan bahwa bidang kontak harus vertikal (lapisan lama dipotong 
tegak terlebih dahulu). Leburan aspal harus diberikan kepada bidang vertikal 
tersebut untuk menambah pelekatan. 

Apabila Iebar galian tidak memungkinkan maka dipergunakan alat pemadat yang 
sesuai dengan persetujuan pengawas teknis dengan tidak mengurangi hasil 
kepadatan dan ketebalan yang disyaratkan (dengan stamper atau baby roller). 

a.3. Pekerjaan Lain-lain 

Pekerjaan tali-tali air, mulut air dan bingkai beton : 

Tali-tali 
1. Tali-tali air dibuat sesuai dengan ukuran eksisting dari beton bertulang 

dengan tebal konstruksi minimal 10 em. 
2. Di cor dari baton ready mix dengan mutu minimal K 225 - U24 dengan 

permukaan dalam halus I expose 
3. Letak dan kemiringan sesuai dengan eksisting 
4. Untuk dudukan adukan 1 : 3 tebal 4 em. 
Mulut air 
1. Mulut air dibuat sesuai ukuran eksisting dari beton bertulang precast, expose 

dengan baton readymix mutu K 400 - U 24. 
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2. Letak disesuaikan dengan letak tali-tali air eksisting. 
3. Dudukan mulut air dari spesi adukan 1 : 3 tebal 4 em. 

Bingkai Jepit : 
Bingkai jepit untuk konstruksi jalan 
1. Ukuran sesuai eksisting dengan minimal ukuran 10160 em 
2. Dari beton bertulang dengan mutu minimal K 225- U 24 dengan penulangan 

memanjang 4 0 10 dan beugel 0 1 0 - 20. 
3. Dipasang I dicor sebelum konstruksi perbaikan jalan dilaksanakan . 

Bingkai jepit untuk trotoir : 
1. Ukuran sesuai eksisting dengan minimal ukuran 10 I 30 em. 
2. Dari beton bertulang dengan mutu minimal K 225 - U 24 dengan penulangan 

memanjang 3 0 10 dan beugel 0 10-20. 
3. Dipasang I di cor sebelum konstruksi perbaikan trotoir dilaksanakan. 

Saluran (untuk penggantian saluran yang rusak) 

Pemasangan utilitas tidak akan memotong I menembus saluran, akan terletak 
di bawah saluran. 
Saluran beton bertulang : 
1. Ukuran, kemiringan dan arah kemiringan dibuat sesuai eksisting. 
2. Cara pengecoran disesuaikan saluran eksisting (dicor setempat atau 

precast) 
3. Mutu beton readymix minimal K 225 - U 24 sesuai petunjuk Pengawas 

Teknis. 
4. Bagian dalam saluran harus hal us I expose 
Saluran batu kali 
1. Ukuran, kemiringan dan arah kemiringan dibuat sesuai eksisting. 
2. Pasang batu kali dengan spesi adukan 1 :3, siar benam I timbul adukan 1 :2 

dan untuk plesteran penutup I ban kepala saluran dan bodem sa luran spesi 
adukan 1 :2 tebal minimal 1 ,SO em 

3. Pasir, batu kali dan air yang digunakan harus memenuhi syarat dan 
sebelumnya telah disetujui Pengawas Teknis. 

4. Pencampuran adukan dilaksanakn dengan molen. 

Koker dan duiker : 

Pemasangan utilitas tidak boleh memotong atau menembus koker I duiker, harus 
terletak minimal SO em di bawah koker I duiker terse but. 
Apabila terjadi rongga di bawah dasar koker I duiker akibat pemasangan utilitas 
segera diisi dengan pasir beton dan dipadatkan sampai padat. 

PT. THAMESPAMJAYA 4-18 



' 1 
! 

c 1 

'I 

r -, 

'l 

.'" l 

i 
j 

r 1 

' 
' J 

'1 

tJ 

L J 

. ; 
• j 

l ;" 

. i 

' . ' 

LAPORAN ANDAL 

PRDYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH JAKARTA BAG/AN T/MUR PEMERIAN RENCANA KEG/A TAN 

Apabila ada kerusakan harus diperbaiki sesuai petunjuk Pengawas Teknis 
berdasarkan kondisi I spesifikasi teknis dari koker I duiker eksisting. 
Apabila hasil dari penelitian kualitas pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi 
persyaratan, maka kontraktor harus segera melaksanakan perbaikan kembali 
sesuai petunjuk Pengawas Teknis sampai pekerjaan tersebut memenuhi 
persyaratan. 
Kontraktor segera menutup kembali bekas test pit dengan konstruksi yang 
sesuai dan memenuhi persyaratan sesuai petunjuk pengawas harian. 

b. Pembuangan Kelebihan Tanah 

Pembuangan kelebihan tanah akan dilakukan dengan kendaraan angkut ke lokasi 
disposal area terdekat dengan tapak proyek. Disposal area terdekat umumnya 
dapat diperoleh dengan memanfaatkan lahan-lahan milik penduduk di sekitar lokasi 
proyek yang membutuhkan tanah urugan, sesuai dengan ijin yang diberikan. 
Volume sisa tanah galian yang perlu dibuang ke lokasi disposal area dapat dilihat 
pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Volume Galian Pertahun 

Tahun Perkiraan Volume Galian Volume Galian yang Dibuang 
(m3) (m3) 

1 .86,520 12,870 
2 169,020 41,270 
3 163,940 34,500 
4 204,880 48,170 
5 128,310 19,080 

c. Pengetesan tekanan pipaluji tekanan hidrostatik 

Untuk pipa dengan diameter lebih kecil dari 600 milimeter, setiap bagian dari pipa 
sebagaimana telah direncanakan akan di isi air dan diuji dengan tekanan 7,5 
kglcm2

• Untuk pipa diameter 700 milimeter dan lebih besar, pengujian tekanan 
harus dilaksanakan dengan tekanan yang lebih besar. 

c.1. Uji Tekanan untuk pipa 600 mm dan lebih kecil 

Seluruh pengujian akan dilaksanakan pada satu bagian pipa setelah pari! ditimbun, 
tetapi sebelum perbaikan perkerasan jalan: Apabila memungkinkan sambungan
sambungan pipa akan terbuka sewaktu pengujian. Seluruh pipa haruslah dibilas 
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secara menyeluruh menggunakan air sebelum uji tekanan. 
Seluruh pipa akan dipersiapkan untuk pengujian dengan menutup seluruh katup, 
menempatkan penutup yang penting dan sambungan katup udara. Untuk pelepasan 
udara pada titik yang tinggi dimana tidak ada katup udara, akan ditempatkan 
peralatan yang sesuai dengan arahan perencanaan. 

Pada bagian akhir (ujung) pipa yang akan diuji akan dijepit dan ditunjang untuk 
dapat menerima tekanan air sebesar 7,5 kg/cm2 dengan cara yang sesuai dengan 
perencanaan. 

Jalur pipa akan diisi air perlahan-lahan, memungkinkan seluruh udara yang terjebak 
dapat dilepaskan, sampai pipa terisi penuh dan pad a tekanan positif dan dibiarkan 
selama 24 jam. Seluruh kerusakan nyata pada jalur pipa pada tahap ini akan 
diperbaiki. 

Tekanan hidrostatis selanjutnya dinaikkan sampai mencapai tekanan uji. Lama 
waktu pengujian tekanan paling tidak untuk peri ode 2 jam. Setiap pipa, assesoris, 
sambungan dan katup rusak akan diganti dan uji tekanan di ulangi sampai 
memenuhi kriteria perencanaan. 
Pada umumnya, kehilangan yang diizinkan haruslah tidak melebihi 2 liter per meter 
nominal per kilometer panjang permeter tekanan (diperhitungkan sebagai tekanan 
rata-rata pada bagian pipa yang diuji) per 24 jam. 
Apabila pengujian menunjukkan kebocoran lebih besar dari yang di spesifikasikan 
pada label di bawah ini, sambungan atau material rusak akan diperbaiki atau 
diganti untuk memenuhi persyaratan perencanaan. Pengujian akan diulangi 
sehingga kebocoran yang terjadi memenuhi kriteria. 

Tabel4.7. Kebocoran yang diperbolehkan (1/jam) untuk jalur pipa dengan 100 
sambungan @ 5 bar. 

No. Diameter Kebocoran Yang No. Diameter Kebocoran yang 
(mm) Diperbolehkan (mm) Diizinkan 

(1/jam) (1/jam) 
1 75 0,13 7 300 0,76 
2 100 0,17 8 350 0,88 
3 125 0,21 9 400 1,01 
4 150 0,38 10 450 1' 13 
5 200 0,50 11 500 1,26 
6 250 0,63 12 600 1,52 

c.2. Uji tekanan untuk pipa 700 mm dan lebih besar 

Pengujian tekanan untuk pipa besar akan menggunakan test band yang di disain 
untuk di aplikasikan pada setiap sambungan dari bagian dalam pipa seluruh 
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sambungan akan diperiksa segera setelah selesai penyambungan. Lama waktu 
pengujian tidak kurang dari 5 menit dengan tekanan uji konstan. Seluruh 
sambungan rusak segera dilepaskan dan diganti untuk kemudian di uji lagi sampai 
te.kanan yang diinginkan. 

d. Pesinfeksi 

Sebelum mendapatkan persetujuan untuk dipakai seluruh jalur pipa baru atau 
extensionnya yang akan disambungkan ke jaringan distribusi eksisting, akan di 
desinfeksi menggunakan chlorine dengan garis besar prosedur sebagai berikut : 

Pengisian jalur pip a dengan air mengandung paling kurang 10 mg/1 chlorine 
tersedia. 
Setelah 24 jam, sisa chlorine diperiksa dan apabila ditemukan lebih dari 5 mg/1, 
desinfeksi dianggap telah cukup memuaskan. 
Prosedur desinfeksi akan diulangi apabila sisa chlorine kurang dari 5 mg/liter. 

4.4.3, Tahap Paska Konstruksi 

1) Penyediaan Air Baku 

Air yang dimaksud disini adalah air baku yang akan diolah di IPA Pulogadung dan 
IPA Buaran dan air yang didistribusikan langsung kepada pelanggan dari PDAM 
Boger, dimana seluruh kegiatan pengambilan air adalah bagian dari kegiatan 
Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Wi/ayah Timur Jakarta. 
Pasokan air baku yang dibutuhkan untuk operasional IPA Pulogadung dan IPA 
Buaran adalah 9 m3/detik, air untuk keperluan ini akan diambil dari Saluran Tarum 
Barat sesuai dengan perjanjian tertulis antara Konsorsium dengan Perum Otorita 
Jatiluhur .(POJ). Debit penyadapan air baku dalam perjanjian dengan POJ adalah 
110% dari air bersih yang diproduksi, sedangkan kualitas air baku mengacu pad a 
air baku untuk air bersih yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta _ 
Nomor 582 tahun 1995. 

Perjanjian dengan PDAM Boger adalah perjanjian mengenai pasokan air bersih 
langsung kepada pelanggan di rayon gudang air dengan total debit sebesar 
480.000 m3/bulan. Jaringan air bersih dari PDAM Boger ini akan digabungkan 
dengan sistim distribusi di Wilayah Timur Jakarta dan pasokan air dari PDAM Boger 
akan ditinjau kembali pada tahun ke lima. 

Air baku untuk Penyediaan dan peningkatan pelayanan air bersih di Wilayah 
Timur Jakarta akan diambil dari Saluran Tarum Barat pada lokasi Buaran untuk IPA 
Buaran dan pada lokasi Pondok Kelapa untuk IPA Pulogadung. Untuk pengambilan 
air baku ini akan dibuat suatu perjanjian tersendiri antara Konsorsium dengan POJ 
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yang t'"lah dijabarkan pada kegiatan tahap pra konstruksi. Saat ini yang berlaku 
adalah perjanjian antara PAM Jaya dan POJ. Kondisi rata-rata kualitas air baku dari 
saluran Tarum Sara! disajikan pada label 4.8 . 

Tabel 4 8 Hasil Analisa Air Baku Dari Saluran Tarllm Barat 
No. Parameter Min Max Rata"rata Satuan 
A FISIKA 
1 Suhu Normal Normal Normal 'C 
2 Jumlah Zat Padat Terlarut (TOS) 119.78 408.58 202.50 mg/1 
3 Kekeruhan 36.47 1,298.11 234.24 NTU 
4 Warn a 3.76 25.19 9.42 mg/1 
5 Daya Hantar Listrik (DHL) 206.57 466.83 325.25 Umhos/com 

B KIM IA 
a. Kimia Anorganik 

1 Barium 1.47 3.48 2.31 mg/1 
2 Besi 0.79 16.32 4.31 mg/1 
3 Flourida 0.25 0.43 0.34 mg/1 
4 Klorida 8.65 20.39 11.41 mg/1 
5 Kromium, valensi 6 0.00 0.01 0.01 mg/1 
6 Mangan 0.04 1.98 0.32 mg/1 
7 Nitrat sebagai N 0.82 2.07 1.46 mg/1 
8 Nitrit sebagai N 0.00 0.09 0.02 mg/1 
9 Oksigen terlarut 3.21 6.06 4.57 mg/1 

10 PH 6.81 7.37 7.04 
11 Seng 0.02 0.04 0.03 mg/1 
12 Sianida 0.00 0.01 0.00 mg/1 
13 Sulfa! 51.51 142.30 92.31 mg/1 
14 Tembaga 0.01 0.05 0.02 mg/1 
15 Timbal 0.01 0.27 0.08 mg/1 

b. Kimia Organik 
1 Detergent 0.08 0.12 0.08 mg/1 

MIKROBIOLOGI 
1 Total Koliform 5.95 44.63 16.64 Jml Kin X 

1000 per 100 
KHUSUS (Tambahan) ml 

1 Zat padatjumlah (TS) 21.84 1 .432.90 • 418.70 
2 Zat padat Tersuspensi (SS) 33.80 903.80 199.89 mg/1 
3 Zat organik (KMn04) 4.48 48.17 12.99 mg/1 
4 Phospat 0.00 0.06 0.01 mg/1 
5 Aluminium 0.00 0.01 0.01 mg/1 
6 Amonium (NH4+) 0.04 0.47 0.21 mg/1 
7 Natrium 14.50 26.62 16.87 mg/1 
8 C02 bebas 1.95 10.62 5.02 mg/1 
9 COD 8.74 14.48 11.30 mg/1 

10 BOD 4.88 8.84 6.55 mg/1 
mQII 

Sumber: PDAM DKI Jakarta, 1997 
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2) OperasionaiiPA 

lnstalasi pengolahan air bersih akan dioperasikan untuk mengolah air baku yang 
diterima sampai dapat memenuhi baku kualitas air minum sesuai dengan Peraturan 
Gubernur OKI Jakarta No. 582/1995. Secara garis besar, terdapat 2 macam zat 
kimia pembantu (koagulan) yang digunakan pada operasional IPA Pulogadung, 
dimana dosis yang dibutuhkan tergantung pada kondisi kualitas air baku. Oasis 
pembubuhan koagulan rata-rata disajikan pada !abel 4.9. 

Tabel 4.9. Oasis Koagu an IPA Pulogadung 
Tingkat Kekeruhan Alum PAC PAC: Alum 

Air Baku 
<100 30 18 -

100-200 40 20 atau 10+20 
200-500 50 30 atau 15+25 

500-1000 100 50 atau 25+50 
1000-1500 120 60 atau 30+60 
1500-2000 140 - atau 35+70 
2000-2500 160 - atau 40+80 
2500-3000 - - 45+90 
3000-4000 - - 45+110 
4000-5000 - - 50+120 
5000-6000 - - 55+130 
6000-7000 - - 60+150 

Sumber : Process Control Procedures 

OperasionaiiPA Pulogadung 

IPA Pulogadung di disain untuk produksi air sebanyak 4000 1/detik. Secara umum 
operasionaiiPA Pulogadung disajikan pada gambar 4.10. Unit-unit pengolahan IPA 
Pulogadung diantaranya adalah sebagai berikut : 

Intake 
Intake atau bangunan sadap dibuat untuk mengambil air baku dari saluran Tarum 
Barat, dimana air ini akan diolah menjadi air minum. Saluran Tarum Barat secara 
rutin dibersihkan oleh POJ sehingga secara umum saluran bebas sampah, 
meskipun demikian bangunan sadap tetap dilengkapi saringan kasar untuk 
mencegah masuknya sampah ke unit instalasi selanjutnya. Sampah yang 
terkumpul pada saringan kasar dibersihkan secara manual dan dibuang pada 
tempat pembuangan sampah. 
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Grit Chamber 
Grit Chamber adalah unit pemisah partikel diskrit, merupakan suatu fasilitas 
pengolahan awal yang dimaksudkan untuk memisahkan partikel yang dapat 
mengendap dengan sendirinya secara gravitasi. Pada unit ini dibutuhkan kapur 
yang dimaksudkan untuk mengkondisikan pH air sehingga dicapai pH yang sesuai 
dengan kondisi reaksi yang dibutuhkan oleh bahan kimia yang digunakan dalam 
pengolahan air. Lumpur yang mengendap pada Grit Chamber ini dibuang ke kali 

. . 3 
Sunter sebanyak 1 00 m pertahun. 

Receiving Well 
Receiving well merupakan sumur penerima air baku yang dipompakan dari grit 
chamber menggunakan raw water pump. Operasional dari raw water pump adalah 
berdasarkan tinggi muka air di Grit Chamber, dimana kondisinya digambarkan pada 
label 4.1 0. Pada receiving well ini akan dibubuhkan kapur tohor (Ca (OH)2) untuk 
pengapuran awal sehingga di dapat kondisi pH yang ideal untuk reaksi koagulan 
pada unit selanjutnya reaksi yang terjadi dari pembubuhan kapur tohor ini 
berdasarkan dokumen Process Control Procedure dari PT. Thames PAM Jaya 
adalah sebagai berikut : 

Ca(OH)z + 2 C02 ~ Ca 2' + 2Hco·3 

Selain kapur tohor, pada receiving well juga dibubuhkan PAC (Poly Aluminium 
Chloride) sebagai koagulan dan Gas Chlorine (CI2) sebagai pre-khlorinasi. Adapun 
reaksi yang terjadi dari pembubuhan gas chlorine berdasarkan dokumen process 
control procedure dari PT. Thames Pam Jaya adalah sebagai berikut : 

Pada kondisi air baku yang berbau, di receiving well juga dibubuhkan serbuk 
karbon aktif. 

Tabel 4.1 0. Pengoperasian Pompa Air Baku 
Tinggi Muka Air Grit Chamber Jumlah Pompa Air Baku Yang 

Akan Dioperasikan. 
Kurang dari 2 Stop 

2,0-2,8 1 
2,8-3,4 2 
3,4-4,0 3 
4,0-6,0 4 

Catalan : J1ka terJadl luapan a1r d1 bak pengendap, operator harus memberitahu 
POJ untuk mengurangi pasokan air di bangunan sadap. 

Sumber : Proses Control Procedures 
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Mixing Well 
Mixing well adlaah bak pengaduk cepat, dimana digunakan bahan kimia yang 
dibubuhkan sebagai bahan kimia pembantu (koagulan) akan dihomogenkan dengan 
air. Dalam mixing well ini juga akan pembubuhan koagulan yaitu serbuk alum . 

Alumunium sulfa! berfungsi sebagai flokulan yaitu zat yang akan membentuk flole 
dan membantu mengendapkan kotoran yang ada dalam air. Pada umumnya 
alkalinitas yang ada dalam air adalah bicarbonat, sehingga berdasarkan dokumen 
Process Control Procedure dari PT. Thames Pam Jaya reaksi yang terjadi adalah 
sebagai berikut : 

AI2(S04h yang terbentuk dalam reaksi diatas berupa gelatin yang tidak larut dalam 
air dan bersifat menarik partikel-partikel yang ada dalam air sehingga ukuran dan 
beratnya bertambah dan memungkinkan terjadinya pengendapan secara gravitasi. 

Flocculator 
Flocculator atau bak pengaduk lambat adalah suatu unit setelah mixing well dimana 
gelatin AI(OH), terbentuk. Unit ini didisain sebagai bak kontak dimana tidak didisain 
adanya pengendapan. 

Sedimentation 
Sedimentation unit adalah bak pengendap, dimana dengan waktu kontak yang 
memadai maka gelatin AI(OHh akan mengendap secara gravitasi. Dari unit ini dan 
dari pencucian filter akan dihasilkan lumpur sebanyak 7000 liter per hari, dimana 
lumpur ini akan dibuang secara berkala ke kali Sunter. 

Filter 
Filter adalah unit pemisah akhir dimana flok yang masih lolos dari unit sebelumnya 
akan ditahan oleh suatu saringan pasir cepat. Flock yang lolos ke filter ini biasanya 
adalah flak dengan ukuran kecil dan tidak dapat mengendap sesuai dengan waktu 
kontak yang didisain untuk unit sedimentasi. Sebelum masuk ke filter dilaksanakan 
desinfeksi (ntermediate chlorination) untuk membunuh kuman atau bakteri, 
mengurangi rasa dan bau, mendistruksi zat-zat organik, mengoksidasi zat-zat 
anorganik dan mengendalikan pertumbuhan lumut. 
Secara berkala filter akan dicuci dengan cara back wash atau aliran berbalik. 

Reservoir 
Reservoir atau bak penampung adalah unti terakhir dari instalasi pengolahan air 
dimana unit ini dibuat untuk mengantisipasi fluktuasi pemakaian air pada jaringan 
distribusi. Reservoir IPA Pulogadung ini memiliki daya tampung sebesar 54.800 m3 
sebelum masuk ke reservoir, dibubuhkan kapur untuk menyesuaikan pH air agar 
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memenuhi baku mutu air minum dan juga dilaksanakan desinfeksi (post 
chlorination) untuk menjaga agar pada air yang didistribusikan terdapat sisa chlor 
yang memadai. Distribusi air dari IPA Pulogadung ini adalah melalui clear water 
pump. 

Operasional IPA Buaran 

IPA Buaran didisain untuk produksi air sebanyak 5000 liter/detik. Secara umum 
operasional IPA Buaran disajikan pada gambar 4.11. Unit-unit pengolahan IPA 
Buaran diantaranya adalah sebagai berikut : 

Intake 
Intake atau bangunan sadap dibuat untuk mengambil air baku dari saluran Tarum 
Barat, dimana air ini akan diolah menjadi air minum. Saluran Tarum Barat secara 
rutin dibersihkan oleh POJ sehingga secara umum saluran bebas sampah, 
meskipun demikian bangunan sadap tetap dilengkapi saringan kasar untuk 
mencegah masuknya sampah ke unit instalasi selanjutnya. Sampah yang terkumpul 
pada saringan kasar dibersihkan secara manual dan dibuang pada tempat 
pembuangan sampah. Pada unit bangunan sadap ini akan dilaksanakan pre 
chlorinasi dan pembubuhan kapur tohor secara menerus, pembubuhan ini 
dimaksudkan untuk pembentukan kondisi ideal air guna reaksi koagulan pada unit
unit selanjutnya pada saat air,baku berbau pada bangunan sadap juga dibutuhkan 
karbon aktif. 

Mixing Basin 
Mixing basin adalah unit bak pengaduk cepat dimana koagulan dibubuhkan. 
Koagulan yang digunakan adalah Alum dan PAC (Poly Alumunium Chloride), 
sebagai kougalan. Pada mixing basin juga dibubuhkan polimer untuk membantu 
pempercepat reaksi koagulan dalam air. Dosis koagulan yang dibubuhkan akan 
disesuaikan dengan kondisi kualitas air baku, dosis rata-rata. Pembubuhan 
disajikan pada label 4.11. 

Pulsator 
Proses yang terjadi pada pulsator adalah proses flokulasi dan proses sedimentasi. 
• Flokulasi adalah proses terbentuknya flok akibat dengan adanya penambahan 

bahan kimia, dari proses flokulasi tersebut akan dihasilkan gumpalan lumpur. 
• Sedimentasi ialah proses pengendapan flok-flok yang terjadi secara gravitasi, 

proses pengendapan ini terjadi karena berat jenis flak lebih be rat dari berat jenis 
air. 

Lumpur yang dihasilkan dari unit pulsator dan dari pencucian pasir saringan adlaah 
sebesar 12000 liter perhari. Jumlah unit pulsator yang dioperasikan disajikan pada 
tabel 4.12. 
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T b 1411 a e D . K OS IS oagu an B uaran 
Tingkat Kekeruhan Alum PAC PAC: Alum 

Air Baku 
<100 2S - atau 1 : 2 

100-200 30 - atau 1 : 2 
200-SOO 3S - atau 1 : 2 
S00-1 000 40 - atau 1 : 2 
1000-1SOO 30 2S 
1S00-2400 40 30 
2401-3000 so 40 
3001-4000 so so 
4000-SOOO 60 40 
S000-6000 80 40 
6000-7000 90 4S 
7000-8000 90 50 

8000-10000 90 50 
Catalan : J1ka t~ngkat kekeruhan kurang dan 1 DO NTU, dos1s koagulan boleh 2S 

ppm alum saja, atau dengan PAC :Alum dengan pernbadingan 1 : 2 
Sumber: Process Control Procedures 

Tabel4.12. Jumlah p enQoperas1an Pulsator 
Ali ran Air Baku Jumlah Pulsator Yang 

Akan Dioperasikan . 
Kurang dari 1980 Stop 

1980-2970 1 
3960-5950 2 
5940-8910 3 

8910-11880 4 ... 
Catalan : Buaran 1 dan 2 mas1ng-mas1ng mem11ik1 empat pulsator. 
Sumber : Proses Control Procedures 

Filter 
Filter berupa jaringan pasir cepat dibuat sebagai unit pemisah akhir, dimana flok 
yang masih lolos dari pulsator akan tertahan. Secara berkala filter dicuci dengan 
cara pengaliran terbalik '(back wash). Lumpur dari fulsator dan dari pencucian filter 
dibuang ke unit pengering lumpur (drying bed) dan di kali Jati Kramat. Setelah unit 
filter ini dilaksanakan intermediet chlorinasi sebelum. 

Reservoir 
Reservoir atau bak penampung adalah unit terakhir dari instalasi pengolahan air, 
dimana unit ini dibuat untuk mengantisipasi fluktuasi pemakaian air pada jaringan 
distribusi. Reservoir IPA Buaran ini memiliki daya tampung sebesar 28.600 m3 

. 

Pada reservoir air besih ini akan dibubuhkan chlorine (post chlorinasi) untuk 
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menjamin tersedianya sisa chlor pada air yang akan didistribusikan, juga 
ditambahkan kapur tohor untuk mengkondisikan pH air bersih. 

Waste Basin 
Lumpur dari pulsator dan pencucian filter ditampung pada waste basin yang 
memiliki kapasitas tampung sebesar 1800 m3. Pada kondisi normal, lumpur dari 
waste basin ini dibuang ke bak pengering dan digunakan sebagai land filling 
material. Pada kondisi basah atau musim hujan lumpur dan efluen dari waste basin 
ini dibuang ke sa luran Jati Kramat. Pembuangan lumpur ke sa luran Jati Kramat ini 
disesuaikan dengan perjanjian antara PT. Kati, PAM Jaya dan Bapedalda DKI 
Jakarta tanggal 6 Juni 1997 (terlampir). 

Unit-unit Pelengkap 
Unit-unit pelengkap IPA yang akan diperlukan diantaranya adalah: 
- Gudang 

Gudang yang diperlukan adalah gudang untuk penyimpanan peralatan mekanis 
dan gudang pehyimpan bahan kimia. Gudang yang ada saat ini adalah 1 buah 

seluas 300 m' untuk IPA Pulogadung dan 1 buah seluas 924 m' untuk IPA 
Buaran. 

- Laboratorium 
Dibutuhkan laboratorium untuk mendapatkan kualitas pasti dari air baku yang 
akan diolah, sehingga didapatkan jumlah kebutuhan pembubuhan koagulan yang 
optimal, laboratorium ini akan ada pada setiap IPA. Disamping keperluan diatas, 
laboratorium analisis juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi 
analitis yang ilmiah yang terbagi dalam tiga bagian : 
- Untuk memperhatikan bahwa tuntutan peraturan/hukum dan atau Perjanjian 

kerjasama sehubungan dengan kualitas air yang dipasok melekat pada dan 
juga melaporkan kepada fihak managemen bagaiman sistim tersebut 
dilaksanakan 

- Melaksanakan laporan-laporan managemen mengenai kinerja sistim 
- Mengontrol dan memeriksa proses pengolahan air. 

Staff managemen mutu akan bertanggung jawab untuk memantau air baku dan 
air bersih, memeriksa apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 
persyaratan standar dan kualitas air dalam sjstim distribusi berada pada kondisi 
yang memuaskan. 

Staf pada instalasi akan dilatih untuk bertanggung jawab dalam pemantauan dan 
pengontrolan tiap tahap dalam pengolahan air. Hal ini akan dilaksanakan melalui 
training dalam perusahaan yang diberikan oleh staf laboratorium yang 
berpengalaman. 
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3) Pelayanan Pelanggan 

Pihak Konsorsium akan melaksanakan sebaik mungkin persyaratan standa 
international terhadap pelayanan pelanggan dalam bentuk kualitas produkr 
kelangsungan pelayanan dan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Sasara~ 
akan dicapai dengan pelaksanaan dari perbaikan terhadap target yang disepakati 
berdasar pada perjanjian. Berkenaan dengan kebijaksanaan yang telah 
dicanangkan, aspek-aspek berikut ini akan ditetapkan : 

Peningkatan mutu 
- Peningkatan volume penjualan 
- Penambahan tekanan 

Peningkatan dalam kelangsungan pasokan. 

Dengan adanya peningkatan terhadap pelanggan dengan kegiatan tersebut di atas 
diharapkan penduduk tidka lagi mempergunakan air tanah dalam maupun dangkal 
sebagai bahan baku air minum, mandi dan cuci, maupun kakus. 
Peningkatan dalam pelayaanan pelanggan dillaksanakan dengan cara 
pembentukan data base Sisitim lnformasi Pelanggan dan pelaksanaan Standar 
Pelayanan Pelanggan seperti dibawah ini : 
- Database dan sistim informasi pelanggan 
- Peningkatan pelayanan pelanggan 
- Tanggapan terhadap panggilan telepon 
- Sopan santun dan penghargaan terhadap pelanggan 
- Tanggapan terhadap surat-surat 

Kecepatan penyelesaian terhadap keluhan 
Tanggapan segera terhadap tagihan yang meragukan 

- Tanggapan yang cepat terhadap pipa pecah dan hal-hal darurat yang lain 
- Program pelatihan dalam kepedulian terhadap pelanggan 
- Ketepatan dalam perjanjian 
- Proses pembayaran rekening yang sederhana 

Database dan sistim informasi pelanggan 
Pada saat ini, database yang utama mengenai pembacaan meter air adalah 
berdasarkan hasil pembacaan yang dilaksanakan oleh PT. Belmanda Lestari 
bersama PAM JAYA. PT. Pos Indonesia juga memiliki database yang diintegrasikan 
dengan milik PAM JAYA untuk pembuatan rekening dan penagihan. 

Konsorsium akan membuat database pelanggan sendiri. yang akan menyediakan 
informasi tentang rekening masing-masing pelanggan dan memiliki data yang 
lengkap termasuk hutang, jadwal pembayaran, keluhan dan lain-lain, yang dapat 
dilihat dengan mudah dan sederhana dan akan dipergunakan untuk mendukung 
peningkatan pelayanan pelanggan. · 
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Dalam jangka pendek, Konsorsium akan menjamin bahwa peningkatan dalam mutu 
pelayanan pelanggan dengan cara menerapkan standar dan pemantauan kinerja. 
Standar yang diterapkan akan meliputi : 
• Waktu untuk menanggapi panggilan telepon rutin 

- Semua panggilan dijawab dalam 30 detik 
• Waktu untuk menanggapi surat-surat 

- Penjelasan rutin dijawab dalam 10 hari kerja 
- Penjelasan yang kompleks dijawab dalam 20 hari kerja 

• Waktu pelayanan terhadap tanggapan keluhan 
- Pipa pecah dalam 2 jam 
- Keluhan tidak ada air dalam 4 jam 
- Keluhan terhadap kualitas air dalam 24 jam 

Sampai bulan Maret 1999, jumlah pelanggan dan calon pelanggan daftar tunggu 
secara rinci dapat dilihat pada label 4.13. 

Tabel 4.13. Daftar tunggu calon pelanggan air PAM 
No. Zone DaftarTunggu Target Keterangan 

Pelanggan 
1 Zone 2 3.186 32.020 Jumlah pelanggan PAM di 
2 Zone 3 549 15.200 wilayah tumur DKI 276.000 
3 Zone 6 5.208 36.780 (Oktober 1998) 

Total 8.943 84.000 

Sistim Pembayaran 
Semua pelanggan akan mempunyai satu hubungan reguler dengan Konsorsium, 
untuk pembayaran tagihan air. Hal ini penting, karena proses ini efektif, akurat, 
sederhana dan cepat. PAM JAYA telah mendapat kesempatan yang lebih besar 
dalam pelaksanaan pertemuan reguler ini dengan menyetujui PT. Pos Indonesia 
untuk menerbitkan rekening tagihan dan menerima pembayaran atas nama PAM 
JAYA. Hal ini berarti penambahan jumlah tempat pembayaran bagi pelanggan. 
Karena hal ini merupakan suatu hal yang baru, akan dilaksanakan pengkajian sistim 
pengoperasiannya dan memperbaikinya sesuai dengan kebutuhan. 

4) Upaya Penurunan Produksi Air Yang Tidak Terjual 

Produksi air yang tidak terjual a tau Non-revenue water (NRW) adalah air yang telah 
diolah dan dialirkan kedalam sistim distribusi yang ada dan telah hi lang atau dipakai 
tanpa pembayaran secara utuh. Beberapa komponen NRW dapat dilihat pada Tabel 
4.14. 
Akan dipertimbangkan juga pengalaman PAM JAYA dan juga sumber lain selain 
JWSSP yang telah membuat rincian kategori NRW. Menurut Konsorsium, tingkat 
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NRW yang sebenarnya hanya dapat ditentukan setelah diperoleh pengalaman 
operasional jaringan dan sistim operasional managemen baru dilaksanakan. Pada 
saat itu, dasar untuk berbagai elemen kebocoran fisik dan non fisik akan ditentukan 
bersama-sama dengan metoda pengukuran yang disepakati. Adapun definisi 
masing-masing komponen dalam !abel diatas adalah : 

Pemakaian tidak legal berarti pencurian air dari 
- Sambungan liar/tidak tercatat 

Memby-pass meter air 
- Membalikkan aliran meter 
- Perusakan meter dengan sengaja 

Pemakain untuk umum antara lain 
- Air untuk keperluan pemadam kebakaran 
- Air untuk penggelontoran sistim 
- Air untuk penyiraman fasilitas umum 
Kebocoran sistim meliputi 
- Kebocoran pada pipa primer, sekunder dan tersier 

Kebocoran pada pipa pelanggan sebelum meter air 
Kebocoran pada reservoir dan tangki pelayanan 

Tabel 4 14 Rincian NRW 

Komponen NRW (%) 

Kehilangan non fisik 

Pemakaian ilegal ' 5 

Kesalahan pencatatan 5 

Kesalahan rekening 1 

Pemakaian umum 1 

Kehilangan fisik 

Kebocoran umum 41 

Total 53 

sumber: JWSSP Master Plan Rev1ew May 1995 

Dalam menentukan tingkat NRW yang sesungguhnya akan dipastikan : 
• Meter pada IPA beroperasi dengan baik dan telah dikalibrasi 
• Program kerja PJSIP telah selesai dan meter-meter dikalibrasi 
• Kebutuhan pemasangan meter pada zona yang baru Ielah ditentukan 
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* Meter zona telah dipasang dan dikalibrasi 
* Meter distrik telah dipasang pada Primary cell dan water meter area dan telah 

dikalibrasi 
* Pelatihan karyawan telah diselesaikan 
* Tim roempunyai peralatan lengkap 
* Program deteksi NRW dan perbaikan telah dibuat dan dilaksanakan 

Khusus untuk mengetahui terjadi tidaknya kebocoran, secara berkala akan 
dilaksanakan kegiatan pendeteksian kebocoran dengan langkah-langkah yang akan 
ditempuh diantaranya adalah : 

Step Testing 
Step testing adalah suatu cara pentupuan katup (valve) didalam suatu District Meter 
Area (DMA) yang ditujukan untuk memperkecilluas jaringan distribusi yang dipasok 
melalui district meteL Hasil penurunan aliran yang terjadi dalam pengetesan 
tersebut menunjukkan kebocoran. 

Pelaksanaan penutupan katup dengan interval waktu tertentu secara berturut-turut 
dilakukan dengan diawali dari yang paling jauh lokasinya dari district meter, 
sehingga semakinlama pasokan air melalui meter. Bagian demi bagian jaringan 
makin lama makin tertutup terhadap meter, dimana aliran harus turun sampai nol. 
Pada saat yang sama pengukuran aliran dilakukan pada district meter untuk 
mengetahui dampaklperubahan debit akibat penutupan katup . 

Regular Sounding 
Pengetesan kebocoran dengan cara ini ialah dengan menggunakan listening sticle 

yang dapat menjangkau kebocoran sejauh 1 0-15 meter untuk kasus penggunaan 
pipa metal. Bunyi yang dihasilkan dari suatu kebocoran bervariasi tergantung dari 
besar kecilnya lubang kebocoran, tekanan air dan material pipa. Survai kebocoran 
dengan regular sounding ini akan dimanfaatkan sambungan rumah maupun 
asesories pipa lainnya. 

Leak Noise Correlator (LNG) 
Leak Noise Correlator adalah alat I instrumen yang berfungsi untuk mengkoreksi 
suara kebocoran dengan menggunakan dua buah sensor pada kedua ujungnya. 
Pad a umumnya LNC lebih efektif dalam menentukan posisi kebocoran, dengan 
adanya katup, hidran dan stopcok. 

Program rinci akan disusun selama masa peralihan dan disusun sedemikian rupa 
sehingga korelasi dengan program PJS/Ptercapai. Perkiraan awal mengindikasikan 
program keseluruhan untuk melengkapi jaringan akan berjalan hingga tahun ke 3, 
ttlrmasuk perencanaan dan konostruksinya. 
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Secara lengkap bag an organisasi karyawan yang akan bekerja pada Penyediaan 
dan penihgkatan pelayanan air bersih di Wilayah Timur Jakarta, disajikan pada 
Gambar 4.6. Tanggung jawabpelaksanaan pengelolaan lingkungan akan berada 
dibawah Health & Safety Manager . 
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BABV 
RONA LINGKUNGAN AWAL 

5.1. Fisik- Kimia 

Daerah Khusus lbu Kola Jakarta (DKI) secara geografis terletak antara 106°22'42" 
Bujur Timur - 106°58'18" Bujur Timur dan 5°19'12" Lintang Selatan - 6°23't?4" 
'Lintang Selatan, dengan luas daratan 661,26 km2 dan perairan laut 6.997.50 km2 ~ 
Secara administratif wilayah DKI berbatasan langsung dengan wilayah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Barat. 

Meskipun secara administratif terpisah, enam wilayah Daerah Tingkat II di sekeliling 
DKI sangat berkaitan erat dengan kondisi dan perkembangan DKI, dimana daerah 
ini berkembang menjadi satu kesatuan Jabotabek secara fisik-kimia. Pengaruh dari 
wilayah Botabek terhadap DKI akan dibahas pada beberapa bagian kondisi rona 
lingkungan awal. 

5.1.1. lklim, Kualitas Udara dan Kebisingan 

a. Kondisi lklim 
Data kondisi iklim DKI dikumpulkan dari data sekunder yang didapatkan dari 
Badan Meteorologi dan Geofisika, Departemen Perhubungan~ Pengamatan 
kondisi iklim dilaksanakan menerus setiap hari sepanjang tahun, dimana untuk 
keperluan studi ini dikumpulkan data kondisi iklim dari Januari tahun 1988 sampai 
April 1998. Hasil rangkuman kondisi iklim disajikan pada tabel 5.1. 

Tabel 5 1 Kondisi lklim DKI 1988 - 1998 .. 
Bulan Suhu Udara CC) Hujan Arah Angin 

Min Max Rerata Curah Hari 
. 

(mm) 
Januari 22,8 31,7 26,2 352,4 21 B 
Februari 22,8 32,0 26,4 321,64 20 B 
Maret 23,0 32,6 26,9 179,42 18 B 
April 23,5 32,3 27,6 153,12 15 T 
Mei 23,4 33,4 27,7 77,23 10 u 
Juni 22,7 33,3 27,4 74,70 7 T 
Juli 22,4 33,1 27,2 69,43 6 T 
Agustus 22,7 33,4 27,3 63,08 3 T 
September 22,7 33,9 27,6 36,28 6 T 
Oktober 23,0 34,1 27,7 152,53 12 u 
Nopember 23,2 33,5 27,4 121,60 16 u 
Desembar 23,0 32,8 26,8 125,48 15 u 
Tahunan 22,93 33,09 27,2 1726.91 149 

.. 
Sumber: Bad an Meteorolog1 dan Geof1S1ka Departemen Perhubungan, 1998 
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1) Curah Hujan 
Dari label 5.1. terlihat bahwa curah hujan rata-rata bulanan di DKI berkisar 
antara 36,28 milimeter di bulan September sampai 352,4 milimeter di bulan 
Januari dan hari hujan rata-rata 3 hari di Bulan September sampai 21 hari di 
bulan Januari. Menurut teori dari Schmidt dan Fergusson, curah hujan 
bulanan dikategorikan sebagai bulan basah apabila curah hujan lebih besar 
dari 100 mm dalam satu bulan dan di kategorikan sebagai bulan kering 
apabila curah hujan lebih kecil dari 60 milim.eter dalam satu bulan . 

Apabila diambil dari curah hujan rata-rata tahunan sebesar 1726,91 milimeter, 
curah hujan DKI dikategorikan sebagai bulan basah dengan rata-rata curah 
hujan 143,91 milimeter, meskipun apabila dirinci dari bulan ke bulan maka 
kondisi curah hujan bulan September dikategorikan sebagai bulan kering 
dengan total curah hujan 36,28 milimeter. Terdapat satu kondisi khusus pada 
data curah hujan tahun 1997, dimana dari bulan Juni sampai Oktober hanya 
terjadi 4 hari hujan, 2 hari di bulan Juni dan Juli dengan total curah hujan 1,8 
mm dimana pada bulan-bulan Agustus, September dan Oktober sama sekali 
tidak terjadi hujan. Kondisi berlawanan curah hujan terjadi pada bulan Januari 
dan Februari tahun 1996, dimana terdapat 3 hari terjadi curah hujan yang 
lebih besar dari 100 milimeter, yaitu 105,9 milimeter pada tanggal 16 Januari 
1996, 112,7 milimeter 3 Februari 1996 dan 216 milimeter pada tanggal 216,2 
milimeter. 

2) Suhu Udara 
Suhu udara rata-rata bulanan tercatat berkisar antara 26,2 oc sampai 27,7 oc 
dimana suhu udara maksimum rata-rata tercatat 34,1 oc dan suhu minimum 
rata-rata tercatat 22,4 oc. Kondisi suhu udara minimum tercatat adalah 22,0 
oc pada tanggal 13 Desember 1996 dan kondisi suhu udara maksimum 
tercatat adalah 35,9 oc pada tanggal13 Oktober 1998 . 

3) Angin 
Pengkajian arah dan kecepatan angin dimaksudkan untuk mengetahui pol a. 
dominasi arah bertiupnya angin serta kecepatannya. Hal ini akan berkaitan 
dengan pola penyebaran polutan gas dan partikulat yang dihasilkan dari 
aktivitas yang terjadi. Kondisi arah angin rata-rata bulanan disajikan pada 
label 5.1., sedangkan kecepatan angin rata-rata berkisar an tara 1 ,5 sampai 
1 ,9 meter per detik. Kondisi kecepatan angin maksimum tercatat adalah 11 
meter per detik pada tanggal 08 April1997. 

b. Kondisi Kualitas Udara 
Hasil pengukuran kualitas udara yang dibandingkan dengan baku mutu 
berdasrkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbu Kota Jakarta Nomor 
587/tahun 1980 tentang Penetapan Kriteria Ambien Kualitas Udara dan Kriteria 
Ambien Bising Dalam Wilayah DKI Jakarta, disajikan pada tabel 5.2 . 
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Tabel 52 Kondisi Rona Awal Kualitas Udara .. 
No. Lokasi Parameter 

NO N02 NOx so2 co TSP 
ppm ppm ppm ppm ppm uq/m3 

1 PAM Buaran 0.0065 0.0107 0.0172 0.0017 0.58 0.1318 
2 Jl. H. Saman 0.0050 0.0048 0.0098 0.0044 3.96 0.6003 
3 Pas Cililitan 0.0088 0.0157 0.0244 0.0001 1.59 0.7453 
4 Sukapura 0,0108 0.0323 0.0431 0.0036 1.61 0.5825 
5 PAM Sunter 0.0265 0.0229 0.0494 0 .. 0131 ·C· 1.48 0.6634 
6 Jl. Raya Tipar (Tugu) 0.0095 0.0759 0.0854 0,0064 0.92 0.4958 
7 Pas Boulevard 0.0174 0.0340 0.0514 0.0142 2.38 0.4592 
8 Stasiun Klender Baru 0.0202 0.0304 0.0506 0.0014 2.65 0.6139 
9 P.T. Wonderful 0.0114 0.0217 0.0331 0.0109 2.32 0.3493 
10 PAM Pula Gadung 0.0024 0.0030 0.0054 0.0021 1.04 0.1549 
11 Baku Mutu 0.05 0.1 20 0.26 

Sumber: Surva1 lapangan yang d1laksanakan bersama Bapedalda DKI Jakarta penode 22, 23 dan 
26 Nopember 1998 

c. 

Dari hasil pengukuran kualitas udara dapat dilihat bahwa kondisi NOx telah 
melebihi ambang batas pada lokasi-lokasi : jalan Raya Tipar (Tugu), Boulevard 
Kelapa Gading dan Stasiun Klender Baru, sedangkan di lokasi PAM Sunter dan 
Sukapura sudah mendekati baku mutu. Berbeda dengan NOx, kondisi S02 dan 
CO secara menyeluruh masih berada di bawah ambang baku mutu. Dari hasil 
pengukuran TSP menunjukkan kecuali sekitar PAM Buaran dan PAM 
Pulogadung, konsentrasi debu berada di atas ambang baku mutu. 

Kondisi Kebisingan 
Pengukuran kebisingan dilaksanakan bersama-sama dengan pengukuran 
kualitas udara dan baku mutu yang digunakan untuk kebisingan adalah Kepmen 
LH Nomor 48/MENLH/11/1996. Baku mutu untuk kebisingan untuk perumahan, 
perkantoran dan perdagangan berturut-turut adalah 55,65 dan 70. Hasil 
pengukuran kebisingan disajikan pada label 5.3. 

Tabel 5.3. Hasil pengukuran kebisingan 

No. Lokasi Kebisingan 
(dBA) 

1 PAM Buaran 82,0 
2 Jl. H. Saman 85,4 
3 Pos Cililitan 83,4 
4 Sukapura 69,2 
5 PAM Sunter 69,7 
6 Jl. Raya Tipar (Tugu) 68,0 
7 Pos Boulevard 73,3 
8 Stasiun Klender Baru 73,2 
9 PT. Wonderful 78,3 
10 PAM Pulogadung 68,6 

Sumber :Surva1 lapangan yang dtlaksanakan bersama Bapedalda DKI Jaya 
Periode 22, 23 dan 26 Nopember 1998 
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PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH JAKARTA BAG/AN TIMUR RONA LiNGKUNGAN AWAL 

Kondisi kebisingan menunjukan angka di alas ambang baku mutu perumahan untuk 
seluruh hasil analisis. Kebisingan yang terukur relatif tinggi karena pengaruh dari 
lalulintas sekitar lokasi pengukuran, dimana seluruh lokasi pengukuran kebisingan 
adalah jalur jalan raya. 

5.1.2. Fisiografi 

Data fisiografi dan geologi dikumpulkan dari peta geologi teknik daerah Jakarta _ 
Bogar terbitan Departemen Pertambangan tahun 1970 dan Buku Jakarta Planning 
Atlas 1995. 
a. Topografi 

Bentang alam wilayah Jakarta Timur disajikan pada gambar 5.1. Dari gambar 
dapat dilihat bahwa Jakarta Timur dan DKI secara umum berupa dataran rendah 
dengan ketinggian berkisar antara 0-75 meter di alas permukaan air laut. 
Kemiringan lereng relatif kecil yaitu 0-3%, semakin ke Utara kemiringannya 
mendekati 0%, sedang arah Barat- Timur relatif bergelombang. 

b. Geologi 
Kondisi geologi teknik wilayah Timur Jakarta disajikan pada gambar 5.2. 
Karakteristik geologi tanah dan batuan di daerah studi terdiri alas beberapa 
formasi yang meliputi formasi alluvium pantai, alluvium sungai, alluvium lembah. 
pasir pematang pantai, alluvium sungai di alas dataran pantai dan batuan gunung 
api muda. 

c. Klasifikasi Tanah 
Jenis tanah di tapak studi terdiri alas alluvial, glei humus. regosol dan latosol. 
Kondisi tanah digambarkan pada gambar 5.3. dan label 5.2. 

5.1.3. Hidrologi dan Kualitas Air 

Kondisi hidrologi dikumpulkan dari data sekunder seperti Jakarta Planning Atlas 
1995 dan data-data hasil studi hidrologi lainnya. Data kualitas air dikumpulkan 
dengan cara pengambilan contoh yang dikhususkan pada air permukaan dan air 
limbah sisa pengolahan instalasi pengolahan air. 

a. Kondisi Hidrologi Air Permukaan 
Pada sisi Barat wilayah Jakarta Timur mengalir sungai Ciliwung, secara parallel 
di sebelah timurnya mengalir sungai-sungai Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali 
Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat dan Kali Cakung. Tala letak DKI pada 
dataran rendah pantai dengan kemiringan mendekati 0% menyebabkan 
pengaliran air permukaan secara gravitasi terjadi secara tidak sempurna. Lokasi 
sungai-sungai dan waduk disajikan pada gambar 5.4. Pasokan air untuk IPA 
Buaran dan IPA Pulogadung bersumber dari saluran Tarum Barat, dimana 
pasokan debit air nya sangat tergantung dari sungai Citarum. Neraca air dari 
saluran Tarum Barat dapat dilihat pada !abel 5.4. 

PT. THAMESPAMJAYA 
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Tabel 5.4. Neraca Air 

No. Uraian Kondisi Saat lni ---
Debit Masuk Debit Keluar 

I 
Setimbang 

m3/det m3/det m3/det 
I Pengambilan air dari S. Citarum. 82,000 82,000 
a. Pasokan untuk kebutuhan industri 12,700 69,300 

dan irigasi 
b. Penambahan air untuk sa luran 69,300 

Tarum Barat antara Citarum dengan 
Cibeet 

II Sungai Cibeet bagian hulu 69,300 

Ill Dialirkan ke Sungai Cibeet 13,200 56,100 
a. Pasokan untuk kebutuhan indusri 7,300 48,800 

dan irigasi 
b. Penambahan air oleh saluran Tarum 48.800 I 

Sa rat antara Citarum dengan 
Cikarang 

IV Dialirkan ke sungai Cika_rang 48,800 

v Oialirkan ke sungai Cikarang 14,200 34,600 
a. Pasokan untuk kebutuhan industri 3,450 31' 150 

dan ingasi 
b. Ppengambilan air untuk IPA PoncoL 0,200 30,950 
c. Pengambilan air untuk IPA PDAM 0,004 30,946 

Bekasi 
30.94o I d. Pengambilan air untuk IPA Tambun 0,006 

e. Pengambilan air untuk IPA OKI 30,940 
dimasa yang akan datang. 

f. Penambahan air untuk irigasi di 30,940 
wilayah Bekasi. 

VI Dialirkan ke sungai Bekasi I 
a. Pengambilan air dari Sungai Bekasi 21' 100 9,840 30,94o 1 

b. Pengambilan air untuk IPA Sua ran 5.500 15,600 1 
c. Pengambilan air untuk IPA 4,400 11.200 I 

Pulogadung 
d. Pengambilan air untuk IPA 6,600 4,600 

Pejompongan. 

VII Dialirkan ke Sungai Ciliwung 4,600 

Sumber: JICA, 1997 

b. Kondisi Air Tanah 
Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, diantaranya Ludwig 
(1 933), Silitonga (1966) dan Suyitna (1 972), menyimpulkan bahwa pembentul}an 
pesisir pantai Jakarta berkaitan erat dengan pembentukan dataran Jakarta dan 
Teluk Jakarta. 
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LAPORAN ANDAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WI LA YAH JAKARTA BAG/AN TIMUR RONA L/NGKUNGAN AWAL 

c. 

Oari data sekunder hasil penelitian hidrologi dataran rendah Jakarta dapat 
diketahui bahwa sistim lata air tanah Jakarta telah banyak mengalami perubahan 
sebagai akibat pemanfaatan air tanah yang berlebihan. Meningkatnya pemakaian 
air tanah yang berlebihan dan tidak terkendali menyebabkan bagian-bagian 
tertentu dataran Jakarta mengalami penurunan muka air tanah yang berlanjut 
dengan interusi air laut maupun amblesan tanah. Pemantauan kualitas air tanah 
yang dilakukan oleh Direktorat Geologi Tala Lingkungan (GTL) maupun Kantor 
Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (KPPL) DKI Jakarta memberikan indikasi 
makin melebarnya penyusupan air tanah asin ke arah disajikan pada Gambar 
5.5. Sedangkan beberapa wilayah dan lokasi yang telah mengalami penurunan 
muka tanah disajikan pada label 5.5. 

. d" Tabei5.5.Lokasi terJa 1nya penurunan muka lana h 
No. Wilayah dan Lokasi Waktu Penurunan 

(m) 
1 Jakarta Utara 

a. Pelabuhan Sunda Kelapa 1989-1991 0,49 
b. Penjaringan 1989-1991 0,69 

2 Jakarta Timur 
a. Jl. Perintis Kemerdekaan 1979-1990 0,50 
b. Kemayoran 1979-1990 0,47 

3 Jakarta Pusat 
a. Jl. M.H. Thamrin I 1979-1990 0,27 
b. Jl. M.H. Thamrin II 1979-1990 0,36 

Sumber . Jakarta Planning Atlas 1995 

Kualitas Air 
Analisis data primer kualitas air dilaksanakan pada 6 lokasi yang mencakup air 
baku, efluen dan di hilir instalasi pengolahan air Pula Gadung dan Buaran. Hasil 
pengukuran kualitas air, sesuai dengan peruntukan saluran Tarum Barat, 
dibandingkan dengan baku mutu air golongan B berdasarkan Keputusan 
Gubernur Kepala Oaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 582/1995 tentang 
Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai I Badan Air serta Baku Mutu 
limbah cair di wilayah DKI Jakarta. Hasil analisis laboratorium selengkapnya 
disajikan pada tabel 5.6. 

PT. THAMES PAM JAYA 5·1 I 
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LAPORAN ANOAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WI LA YAH JAKARTA BAG/AN TIMUR RONA L/NGKUNGAN AWAL 

Tabel 56 Hasil Analisis Laboratorium Kualitas Air 
Para mater Satuan Hasil Analisa Baku Mutu 

1 2 3 4 5 6 

A B c D E F 
I. Ftsis 
Oaya Hantar Ustrik (OHL) IJmhos/cm 382.00 335.00 285.00 439.00 345.00 368.0 500 
Zat Padat Te~arut (TDS) mg11 192.50 167.90 168.50 225.00 175.80 185.30 500 
Kekeruhan NTU 150.00 98.80 155.10 138.00 385.00 72.00 100 
Wama Pt-Co 105.00 40.00 497.00 285.00 389.00 188.0 . 
Zat Pad at T ersuspensi mg1T 281.00 213.00 493.00 275.00 10.500 93.00 10.0 

II.Kimiawi 
Ammonia (NH3) mg-Nn 2.61 1.46 1.37 2.69 1.89 5.67 1.0 
Arsen mg;t . . . . ""' . . . 0.050 
Besi (Fe) mg.1 0.26 0.07 1.28 0.79 16.17 1.02 2.0 
Flourida (F) mg~ . 0.50 0.20 0.80 1.50 
Kadmium (Cd) mg1l . . . . . 0.010 
Kesadahan (CaC03) mg;1 50.00 60.00 30.00 40.00 110.00 40.00 . 
Chlorida (CI) mg-CUI 12.50 10.00 7.50 10.00 20.00 25.00 250 
Chlorin bebas mg.t . . 0.11 . . . 
Chrom Heksavalen (Cr6+) mg-Cr6+1l . . . . 0.050 
Mangan (Mn) mgil 0.27 0.18 . 0.19 6.71 0.72 0.50 
Nikel (Ni) mg,l . . . . . 0.01 
Nitrat (N03) mg-N~ 1.12 1.08 . 1.05 1.01 . 10.0 
Nitrit (N02) mg-Nil 0.06 0.03 0.06 0.07 0.04 0.04 1.0 
pH 7.30 7.30 7.60 7.40 6.50 6.80 6-8.5 
Phosphat (P04) mg,1 3.48 2.88 0.02 1.70 1.30 2.08 0.5 
Seng (Zn) mg1l . 0.04 0.21 0.05 1.0 
Sianida mgt! . . . . . . 0.05 
Sulfa! (504) mg.l 20.83 16.11 14.32 6.25 5.44 3.22 100 
H2S mg;! 0.30 0.17 0.69 0.30 0.38 0.13 0.1 
Tembaga (Cu) mg,l . . . 0.11 . 0.1 
Timah hitam (Pb) mg:J . . . 
Phenol mgil 0.16 0.16 0.10 . . 0.05 • Minyak dan lemak mgJI 0.07 0.20 0.03 0.10 0.63 0.20 Nihil 
Senyawa aktif biru metilen mg,1 0.31 0.43 0.23 0.07 1.73 1.20 1.0 
Organik (Kmn04) mg.1 26.05 20.66 17.94 15.02 921.58 31.78 15.0 
BOD (20 ·c, 5 hari) mg1l 23.10 14.75 15.15 13.70 459.00 24.90 10 
COD (Dichromat) matT 32.69 23.46 23.08 26.26 1.444.44 92.93 20 

K.eteran an : 
•) Tidak lerdeteksi 
A. Air baku Buaran B. Air sisa pengolahan air minum Buaran C. Air sungai hilir Buaran 
0. Air baku Pulogadung E. Air sis a pengolahan Pulogadung F. Air sungai hilir Pulogadung 
Baku mutu berdasarkan lampiran II Keputusan Gubernur KDK.I Jaya Nomor 582 tahun 1995, tentang Penetapan Peruntukan 
dan Baku Mutu Air Sungai I Badan Air serta Baku Mutu Lim bah Cair di Wilayah Daerah Khusus lbu Kota Jakarta. 
Sumber : Survai lapangan yang dilaksanakan bersama Bapedalda OKI Jaya tanggal 23 Nopember 1998 

Dari hasil analisis laboratorium kualitas air, apabila dibandingkan dengan baku 
mutuair baku air minum berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 582 
tahun 1995, tampak bahwa untuk Amonia H2S, minyak dan lemak, organik (KMn04), 

BOD dan COD, untuk seluruh lokasi telah berada di alas ambang baku mutu . 
Parameter lain di atas ambang baku mutu diantaranya kekeruhan, warna, besi, 
mangan, phospat, tembaga dan phenol. 
Dari hasil analisis kualitas air diatas terlihat bahwa kondisi organik, COD dan BOD 
effluen Pulogadung kondisinya cukuk ekstrem dimana angkanya jauh lebih tinggi 
dari lokasi lain. Tidak didapatkan kondisi khsusu sewaktu sampling yang 
mengindikasikan kondisi ekstrem diatas, disamping itu bila diperhatikan laporan 
lingkungan Jakarta kondisi kimia air sungai (lampiran) tidak ada peningkatan 
konsentrasi yang drastis dari ke tiga parameter di atas pada badan air Kali Sunter. 
Apabila diperhatikan juga sampling effluen dari sedimenda'n pencucian filter 
(lampiran) menunjukkan konsentrasinya tidak menunjukan kondisi yang ekstrim 
yang terjadi di atas kemungkinan disebabkan oleh pencemaran sampel secara tidak 
sengaja. 
Selain data kualitas air yang dikumpulkan di alas, juga di analisis data kualitas air 

. PT. THAMES PAM JAYA 5-12 
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LAPOFiAN ANDAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WI LA YAH JAKARTA BAG/AN TIMUR . . RONA L/NGKUNGAN A WAL 

Kali Jati Kramat dan Kali Sunter. sebagai badan air penerima limbah lumpur 
pengolahan, . yang diambil dari buku laporan lingkungan Jakarta, kimiawi air sungai. 
Dari laporan· di atas dapat diketahui bahwa Kali Sunter dan Kali Jati Kramat 
termasuk dalam kriteria kualitas air golongan D. Di kedua kali tersebut terdapat 
beberapa parameter yang sudah melampaui ambang batas air golongan 
diaritaranya : phosphat di Kali Sunter 1,14 mg/1, di kali Jati Kramat 0,69 mg/1; zat 
aktif permukaan biru metilen di Kali Sunter 1,59 mg/1, di Kali Jati Kramat 1,08 mg/1; 
kebutuhan oksigen kimiawi di Kali Sunter 48,01 mg/1, di Kali Jati Kramat 73,25 mg/1; 
kebutuhan oksigen biokimia di Kali Sunter 30,62 mg/1 dan di Kali Jati Kramat 34,83 
mg/1. 

Bersamaan dengan analisis kualitas a1r JUga dilaksanakan analisis konsentrasi 
lumpur sisa instalasi Buaran dan Pula Gadung. Hasil analisis lumpur disajikan pada 
label 5.7. 

T b I 5 7 H ·1 A J' . L a e aS I na ISIS umpur 
Paramater Satuan Buaran Pulo Gadung 

Besi (Fe) mg/kg lumpur 33,420.00 24,920.00 
Tembaga (Cu) mg/kg lumpur 30.14 21.94 
Timah Hitam (Pb) mg/kg lumpur 20.90 19.10 
Kadmium {Cd) mg/kg lumpur . . 
Kromium (Cr) mg/kg lumpur 18.20 18.16 
Nikel (Ni) mg/kg lumpur 19.22 15.42 
Seng (Zn) mg/kg lumpur 116.00 96.60 
Mangan (Mn) mg/kg lumpur 13.40 13.40 

Keterangan . 
*) Tidak terdeteksi 
Sumber: Survai lapangan yang dilaksanakan bersama Bapedalda DKI Jaya pad a tanggal 23 

Nopember 1998 

5.1.4. Ruang, Lahan dan Timah 

Sesuai dengan Rencana Tala Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi DKI Jakarta 1995-
2010 kebijaksanaan Pengembangan Tata Ruang DKI Jakarta: 

a. Memantapkan fungsi kota Jakarta sebagai Kota Jasa skala nasional dan 
internasional. 

b. Mempriroritaskan arah pengembangan kota ke arah barat, timur, utara dan 
pembatasan pengembangan ke arah selatan sesuai dengan tujuan untuk 
memelihara keseimbangan ekologi lingkungan. 

c. Mengoptimalkan fungsi, penataan dan penggunaan daerah aliran sungai dan 
badan air lainnya. 

d. Pengembangan sistem transportasi, prasarana dan sarana yang berintregrasi 
sepenuhnya dengan sistem kota-kota regional, nasional dan internasional. 

Perwilayahan pembangunan di DKI Jakarta dikelompokkan menjadi 3 wilayah 
Pengembangan (WP), yaitu : 

PT. THAMES PAM JAYA 
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LAPORAN ANDAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH JAKARTA BAG/AN TIMUR RONA L/NGKUNGAN AWAL 

1. WP Utara, terdiri dari : 
a. WP · Kepulauan Seribu (WP-KS), yaitu · mencakup seluruh Kecamatan 

Kepulauan Seribu. 
b. WP Pantai Utara (WP-PU), yaitu mencakup lahan hasil reklamasi dan pantai 

existing yang terdiri dari Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung 
Prick, Koja dan bagian Utara Kecamatan Cilincing di Jakarta Utara, serta 
Kecamatan Kalideres dan Cengkareng di Jakarta Barat. 

2. WP tengah, yang terdiri dari : 
a. WP Tengah Pusat (WP-TP), yaitu mencakup Kecamatan Tambora dan Taman 

Sari di Jakarta Barat, Kecamatn Tanah Abang, Gambir, Menteng, Sawah 
Besar, Senen, Kemayoran, Johar Baru dan Cempaka Putih di Jakarta Pusat, 
Kecamatan Matraman di Jakarta Timur, serta Kecamatan Setiabudi dan 
Kecamatan Tebet di Jakarta Selatan. 

b. WP Tengah Barat (WP-TB), yaitu mencakup Kecamatan grogol Petamburan, 
Kembangan, Kebon Jeruk dan Palmerah di Jakarta Barat, serta pesanggrahan 
dan Kebayoran Lama di Jakarta Selatan. · 

c. WP Tengah Timur (WP-TT), yaitu mencakup Kecamatan Kelapa Gading di 
Jakarta Utara serta Kecamatan Pulogadung, Cakung, Jatinegara dan Duren 
Sawit di Jakarta Timur. 

3. WP Selatan,terdiri dari : 
a. WP Selatan - Utara (WP-SU), yaitu mencakup Kecamatan Kebayoran Baru, 

Mampang Prapatan, Pancoran, sebagian Cilandak, dan Pasar Minggu di 
Jakarta Selatan. 

b. WP Selatan - Selatan (WP-SS), yaitu mencakup Kecamatan Jagakarsa, 
sebagian Kecamatan Cilandak, dan sebagian Kecamatan Pasar Minggu di 
Wilayah Jakarta Selatan, serta Kecamatan Makasar, Kramat Jati, Pasar Reba, 
Ciracas dan Cipayung di Wilayah Jakarta Timur. 

Wilayah studi AMDAL Proyek Pengembangan Air Minum wilayah Jakarta bagian 
Timur 
termasuk dalam wilayah pengembangan WP Pantai Utara WP Tengah Pusat, WP 
T engah Timur, dan WP Selatan-Selatan. 

Arah rencana pemanfaatan ruang untuk sistem prasarana khususnya untuk sumber 
air dan air bersih adalah sebagai berikut : 

i . 
2. 

3. 

4. 
5. 

6 . 
7. 

Meningkatnya penyediaan air bersih melalui jaringan pipa. 
Membangun hidran umum dan terminal air pada kawasan yang berkepadatan 
penduduk tinggi dan rawan air bersih. 
Memperluas pemanfaatan air hujan sebagai sumber air alternatif yang 
ditampung terlebih dahulu. 
Melindungi kondisi reservoir air yang ada 
Menyeimbangkan kebutuhan dan penyediaan air tanah dengan membangun 
pengisian air tanah dalam 
Merehabilitasi situ-situ yang belum berfungsi 
Memperluas pembangunan sumur resapan 

PT. THAMESPAMJAYA 5-14 
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LAPORAN ANOAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH JAKARTA BAG/AN TIMUR RONA L/NGKUNGAN AWAL 

8. Mengurangi penggunaan air tanah pada daerah yang sudah terlayani jaringan 
pipa distribusi air bersih. 

9. Mengendalikan pembangunan yang menggunakan air tanah cukup banyak. 
1 0. Melindungi daerah resapan dari kemungkinan adanya pencemaran dan 

perusakan lingkungan. 
11. Melindungi bangunan jaringan suplai irigasi. 
Peta rencana air minum dan sumber air disajikan pada gambar 5.6. 

Sedangkan arah kebijaksanaan penatagunaan air adalah sebagai berikut : 
1. Pengembangan aliran sungai dan kana! dilakukan secara menyeluruh, dalam 

artian tidak hanya di bagian hilir tetapi juga di tengah dan hulu, dengan 
mengubah orentasi pemanfaatan sungai dan/atau kana! dari sebagai 'halaman 
belakang ke 'halaman depan . 

2. Pengembangan Kepulauan Seribu dengan : 
a. Peningkatan kegiatan pariwisata dan kegiatan perikanan. 
b. Konservasi atau pelestarian alam dan biota !aut dalam konteks Taman 

Nasional Laut Kepulauan Seribu. 
c. Peningkatan kenelayanan dan budidaya !aut. 

3. Penjagaan ketersediaan sumber air dengan : 
a. Koordinasi atau pembentukan badan untuk mengelola sumber-sumber air 

(manajemen sumber air). 
b. Pendistribusiannya dilakukan secara proposional dan terpadu. 
c. Pendistribusiannya diarahkan pada 2 tujuan yaitu: 

Untuk merangsang pertumbuhan perkembangan bagian-bagian dari kola; 
Untuk tujuan mencegah pertumbuhan perkembangan bagian-bagian 
tertentu kola; 

d. Pengelolaannya didasarkan kepada prinsip subsidi silang. 
e. Manajemen pengelolaan PAM ditingkatkan, baik dalam tujuan pengembalian 

investasi maupun usaha-usaha mengurangi kebocoran-kebocoran air. 
f. Pengawasan s.ecara ketal pada pengambilan langsung air tanah dan terutama 

air tanah dalam. 
g. Mengendalikan secara ketal pemborosan air tanah . 
h. Secara terus menerus dilakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat 

tentang pentingnya 'Siklus Air 
4. Pengelolaan dan pengembangan tala ruang lautan dan pesisir DKI Jakarta 

didasarkan kepada kebijaksanaan pokok mewujudkan satu konsepsi 
pengembangan yang menyeluruh menyangkut kegiatan dengan cara konservasi, 
dan pembangunan. 

Salah satu pokok dari ke-6 pokok pola pengembangan tala ruang wilayah Botabek 
adalah pengendalian perkembangan pembengunan di sepanjang badan air mulai 
dari Waduk Jatiluhur sampai sebelum mencapai instansi penjernihan Air di Buaran 
serta pengamanan kawasan disekitar lokasi sumber air tersebut beserta daerah 
tangkapan air dan DAS-nya.Kondisi penggunaan lahan di Kecamatan di wilayah 
studi disajikan pada label 5.8 . 

PT. THAMES PAM JAYA 5-15 



l l 1 l 

Tabel 5.8. Luas Penggunaan Tanah Dalam Kecamatan di Wilayah Studi Tahun 1995 

No. Kecamatan Pemukiman Bangunan Campuran Bangunan lndustri Ruang Terbuka Jaringan Transportasi 
Umum Umum/Perumahan Hiiau dan Tata Air 

Luas % Luas % Luas % Luas % Luas % Luas % 
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 

1 Pademangan 311 26.67 151.32 12.97 70 12.97 127 10.89 361 30.95 146 12.52 
2 Tanjung Priok 985 40.59 242.41 9.99 113 9.99 487 20.07 48 1.98 551 22.71 
3 Koja 517 48.44 168.31 15.77 21 15.77 91 8.53 458 314.8 112 10.49 
4 Kelapa Gading 414 25.5 96.25 5.93 11 5.93 213 . 13.12 599 36.9 290 17.87 
5 Cilincing 657 15.67 31.7 0.76 1 0.76 435 10.37 2915 69.51 154 3.67 
6 Sen en 238.31 36.34 93.14 22.02 0 22.02 0 0 12.02 2.84 79.55 18.81 
7 Johar Baru 172.42 72.44 12.19 5.12 4.45 5.12 8.22 3.45 5.4 2.27 35.33 14.84 
8 Kemayoran 448.03 61.8 54.77 7.55 0 7.55 0 0 149.3 20.59 72.9 10.06 
9 Sawah Besar 243.38 39.13 136.28 21.91 62.47 21.91 14.73 2.37 55.63 8.94 109.51 17.61 
10 Kramat Jati 775.35 58.12 84.54 6.34 94.78 6.34 0 0 105.84 7.93 273.5 20.5 
11 Makasar 828.2 38.27 50.91 2.35 0 2.35 18.94 0.88 1115.94 51.57 150.01 6.93 
12 Jatinegara 675.49 63.49 81.05 7.62 28.76 7.62 0.58 0.06 68.14 6.4 209.98 19.73 
13 Duren Sawit 1470.56 64.47 121.98 5.35 12.05 5.35 14.54 0.64 167.39 7.34 494.48 21.68 
14 Pulogadung 790.7 50.65 146.15 9.36 0 9.36 101 6.47 79.54 5.1 443.58 28.42 
15 Cakung 1076.9 25.36 52.5 1.24 31.9 1.24 743.63 17.51 1727.78 40.68 614.29 14.46 

Sumber: Dmas Tata Kota DKI Jakarta 1997 

Y' 
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5.2. Komponen Sosial. 

5.2.1. Kependudukan/Demografi. 

a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk. 
Jumlah wilayah kecamatan yang akan dilalui oleh Proyek Pengembangan Air 
minum wilayah Jakarta bagian Timur sebanyak 15 Kecamatan, terdiri dari 5 
wilayah kecamatan di Kodya Jakarta _Utara, 6 wilayah Kecamatan di Kodya 
Jakarta Timur dan 4 wilayah Kecamatan di Kodya Jakarta Pusat Kecamatan
Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Pademangan, Tanjung Priok, Koja, 
Kelapa Gading, Cilincing, Kramat Jati, Makasar, Jatinegara, Duren Sawit, 
Pulogadung, Cakung, Senen, Johar Baru, Kemayoran dan Sawah Besar. 
Berdasarkan data pada label 6, terlihat bahwa jumlah penduduk dan tingkat 
kepadatan penduduk di ke-15 kecamatan tersebut bervariasi dan menunjukkan 
perbedaan yang cukup besar. Dibandingkan dengan kecamatan lainnya, jumlah 
penduduk di Kecamatan Tanjung Priok tercatat tertinggi yaiut 298.451 jiwa dan 
jumlah penduduk di Kecamatan Kelapa Gading tercatat terendah yaitu 94.194 
jiwa. 
Kecamatan Johar Baru merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan 
penduduk tertinggi yaitu 45.657 jiwa/km2. Sedangkan Kecamatan Kramat Jati 
tingkat kepadatan penduduknya terendah yaitu 3.766 jiwa/km2. 
Sesuai dengan klasifikasi tingkat kepadatan penduduk yang terdapat dalam UU 
Pokok Agraria, tingkat kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan wilayah 
studi termasuk kategori sangat padat (> 2500 jiwa/km2). 

Tabel 5.9. Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk di 
K WI h S d. h 1996 ecamatan 1aya tu 1, ta un 

No. Kecamatan Luas Wilayah Rumah Penduduk Kepadatan 
(Km2) Tangga (jiwa) Penduduk 

(jiwa/km2) 
I Jakarta Utara 

1 Pademangan 11.91 26.826 123.079 10.334 

2 Tanjung Priok 24.8 72.606 298451 12.084 
3 Koja 11.44 57.052 224545 19.628 
4 Kelapa Gading 16.12 23.743 94194 5.843 
5 Cilincing 42.55 46.766 211082 4.042 
II Jakarta Timur 

1 Kramat Jati 13.28 36.203 197687 3.766 
2 Makasar 21.61 27745 155191 14.886 
3 Jatinegara 10.61 72545 284523 26816 
4 Duren Sawit 22.79 72245 289346 12.696 
5 Pulogadung 15.6 62219 267842 17.169 
6 Cakung 42.45 65274 223512 5.265 
Ill Jakarta Pusat 

1 Sen en 4.22 25762 126252 29.918 
2 Johar Baru 2.38 26.095 108.663 45.657 

3 Kemayoran 7.25 48.966 237.581 32.770 

4 Sawah Besar 6.22 35907 143106 23.007 
Sumber. Kotamadya Jakarta T1mur dalam angka (tahun 1997), kotamadya Jakarta Pusat dalam 

angka (tahun 1997). Kotamadya Jakarta Utara dalam angka (tahun 1997) 
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b. Struktur Penduduk. 

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin untuk masing-masing kecamatan di 
wilayah sludi lertera pada label 5.1 0. Dari label lersebul terlihal bahwa rasio jenis 
kelamin (sex ratio) di wilayah studi berkisar antara 101 sampai dengan 131. 
Kecamatan Cakung merupakan kecamatan yang rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 
131. Hal ini berarti bahwa di kecamatan terse but setiap 100 orang perempuan 
terdapat 131 orang laki-laki. 
Berdasarkari struktur umur penduduk di wilayah studi, dapat disimpulkan bahwa 
sebagian penduduk lermasuk dalam kelompok usia produktif. Rasia ketergantungan 
(dependency ratio) di wilayah sludi yang lertinggi tercatat di Kodya Jakarta Ulara 
yaitu sebesar 50%. Hal ini berarti bahwa seliap 1 00 orang penduduk usia produklif 
(usia 15 s/d 64 tahun) menanggung sekurang-kurangnya 50 orang penduduk yang 
tidak produklif (usia 0 s/d 14 lahun dan 65 lahun). Kodya Jakarta Pusal merupakan 
kecamatan dengan rasio keterganlungan paling kecil yailu 39 (lihal !abel 5.11 ). 

Tabel5.10. Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio di kecamatan, 
., h t d' t h 1997 WI aya su I, a un 

No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Ratio 
I Jakarta Utara 
1 Pademangan 66.303 56.776 123.079 

2 Tanjung Priuk 151.933 146.518 298.451 
3 Koja 116.622 107.923 224.545 
4 Kelapa Gading 47.484 96.710 94.194 
5 Cilincing 105.740 104.542 211,082 
II Jakarta Timur 

1 Kramat Jati 104.053 93.634 197.687 
2 Makasar 80.977 74.214 155.191 
3 Jatinegara 147.020 137.503 284.523 
4 Duren Sawit 154.363 134.983 289.346 
5 Pul.ogadung 142.778 125.064 267.842 
6 Cakung 126.816 96.796 223.512 
Ill Jakarta Pusat 

1 Sen en 65.088 61.164 126.252 
2 Johar Baru 56.867 51.796 108.663 

3 Kemayoran 123.057 114.524 237.581 
4 Sawah Besar 71.796 71.310 143.100 

Sumber: Kotamadya Jakarta T1mur dalam angka (tahun 1997), kotamadya Jakarta Pusat dalam 
angka (tahun 1997). Kotamadya Jakarta Utara Oalam Angka (tahun 1997) 

Tabel5.11. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Dependency Ratio di 
I h d. h 7 kecamatan WI aya stu 1, ta un 199 . 

119 

102 
110 
102 
103 

111 
109 
107 
114 
114 
131 

106 
110 

107 
101 

No. Kecamatan Kelompok Umur Jumlah Dependency Ratio 
0 - 14 th 15-64\h 65th 

I Jakarta Utara 361.372 751.667 16.269 1.129.308 
II Jakarta Timur 624.015 1.720.341 65.268 2.409.624 
Ill Jakarta Pusat 235.636 800.027 76.877 1.112.540 

Jumlah 1.221.023 3.272.035 158.414 4.651.472 
. . Sumber . Kotamadya Jakarta T1mur dalam angka (tahun 1997), kotamadya Jakarta Pusat 

dalam angka (tahun 1997), Kotamadya Jakarta Utara dalam angka (tahun 1997) 
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5.2.2. Ekonomi. 

a. Kegiatan Perekonomian. 

Pertumbuhan ekonomi di wilayah studi selama 5 tahun terakhir (periode 1991-1995) 
menunjukkan peningkatan. Tingginya pertumbuhan ekonomi, khususnya di 
Kotamadya Jakarta Utara dikarenakan adanya pertumbuhan yang cukup tinggi di 
beberapa sektor kegiatan ekonomi. Bila dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB 
pada tahun 1995 : 

Di Kodya Jakarta Timur, sektor yang tertinggi konstribusinya adalah sektor bank 
dan lembaga keuangan yaitu sebesar 23,27%, kemudian diikuti oleh sektor 
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 21,85%, serta sektor industri sebesar 
21,27%. 
Di Kodya Jakarta Utara, sektor yang paling dominan adalah sektor industri 
pengolahan yaitu sebesar 54,62%, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan , 
Hoterl dan restoran sebesar 15,22% dan sektor Angkutan dan Komunikasi 
sebesar 10,84%. 
Di Kodya Jakarta Pusat, sektor yang paling dominan adalah sektor Bank dan 
Lembaga Keuangan yaitu sebesar 48,31%, kemudian diikuti oleh sektor 
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27.49%. 

Secara rinci distribusi prosentase PDRB alas harga berlaku menurut lapangan 
usaha untuk masing-masing wilayah administrasi dapat dilihat pada label 5.12. 

Tabel5.12. Distribusi Prosentase PDRB alas dasar harga berlaku menurut 
lapangan usaha untuk masing-masing wilayah administrasi, tahun 
1995. 

No. Lapangan Usaha Distribusi (%) 
Kodya Jakarta Timur Kodya Jakarta Utara Kodya Jakarta 

Pusat 
1 Pertanian 0,22 0,33 0,02 
2 lndustri 21,27 54,62 1,68 
3 Listrik, Gas, Air Bersih 1,61 1,26 1,73 
4 Konstruksi 14,07 7,04 6,13 
5 Perdagangan, Hotel dan 21,85 15,22 27,49 

Resto ran 
6 Pengangkutan dan 7,78 10,84 4,53 

Komunikasi 
7 Bank dan Lembaga 23,27 5,47 48,31 

Keuangan lainnya 
8 Jasa-jasa 9,95 5,21 10,14 

Tat a I 100,00 100,00 100,00 

Sumber: Kotamadya Jakarta T1mur dalam angka (tahun 1997), kotamadya 
Jakarta Pusat dalam angka (tahun 1997), Kotamadya Jakarta Utara 
dalam angka (tahun 1997) 
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b. Mata Pencaharian dan Pendapatan. 

Berdasarkan data Kodya Jakarta Oalam Angka tahun 1997 mata pencaharian 
penduduk di wilayah studi sebagian besar bekerja di bidang perdagangan, hotel & 
restauran, jasa- jasa dan industri ( lihat tabel 5.13 ). 

Tabel5.13. Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan 
usaha 

No. · Lapangall Usaha Jakarta Timur Jakarta Utara Jakarta Pusat 

Orang % Orang % Orang % 

1 Pertanian 3.969 0,40 12.644 2,09 2.023 0,46 
2 Pertambangan & Galian 7.497 0,75 2.289 0,38 2.601 0,59 
3 lndustri 160.083 15,99 124.587 20,63 30.056 6,86 
4 Listrik & Air 14.553 1,45 5.014 0,83 4.335 0,99 
5 Bangunan 54.684 5,46 18.966 3,14 21.097 4,81 
6 Perdagangan, hotel dan 206.388 20,61 156.742 25,91 141.032 32,17 

restoran 
7 Angkutan dan komunikasi 63.945 6,39 51.884 8,59 21.964 5,01 
8 Bank & Keuangan 30.429 3,04 30.738 5,09 22.542 5,14 
9 Jasa-jasa 325.087 32,47 140.065 23,23 136.697 31,18 

10 Lainnya - - - - 1.734 0,40 
11 Pencari Kerja 134.505 13,44 61.040 10,11 54.332 12,39 

Jumlah 1.001.140 100.00 542.929 100,00 438.413 100,00 

Sumber: Kotamadya Jakarta T1mur dalam angka (tahun 1997), kotamadya 
Jakarta Pusat dalam angka (tahun 1997), Kotamadya Jakarta Utara 
dalam angka (tahun 1997) 

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden bermata pencaharian sebagai karyawan swasta dan 
pedagang. Secara rinci Mata Pencaharian Responden di wilayah studi dapat dilihat 
pada tabel 5.14. 

Tabel 5.14. Mata Pencaharian Responden di wilayah studi. 

No. Jenis Mata Pencaharian Banyaknya Responden 
Jumlah Prosentase 

Respond en (%) 
1 Pegawai Negeri Sipii/ABRI 29 14,5 
2 Buruh kasar 35 17,5 
3 Pedagang 62 31,0 
4 Karyawan Swasta 74 37,0 

Jumlah 200 100,0 
Sumber : Survei Primer, 1998 

Produk domestik regional bruto per kapita di Kodya- kodya wilayah studi tergolong 
tinggi bila dibandingkan dengan Kodya/ Kabupaten lain di Indonesia ( Tabel 5.15 ), 
Hal ini karena Jakarta sebagai kota metropolitan merupakan pusat 
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perekonomian/bisnis dan pusat Jasa. Kodya Jakarta Pusat tercatat sebagai Kodya 
denga PDRB perkapita tertinggi yaitu Rp. 17.265.427, sedangkan Kodya Jakarta 
Timur dengan PDRB per kapita terendah yaitu Rp. 5.892.063 . 

Tabel 5.15. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Alas 
Harga Berlaku Tahun 1995. 

Kodya PDRB/Kapita (Rp.) 

1. Jakarta Timur 5.892.063 
2. Jakarta Utara 10.106.208 
3. Jakarta Pusat 17.265.427 

Sedangkan besarnya pendapatan penduduk disekitar lokasi rencana kegiatan 
berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar berpendapatan antara Rp. 300.000 -
Rp. 1.000.000 per bulan (65,5%). Secara rinci tingkat pendapatan responden dapat 
dilihat pada label 5.16. 

Tabel 5.16. Besarnya Pendapatan Responden di wilayah Studi. 

No. Tingkat pendapatan/bulan Banyaknya Reponden 

Jumlah Prosentase 

1 Rp. 100.000 - -
2 Rp. 100.000 - Rp. 300.000 13 6,5 
3 Rp. 300.000 - Rp. 600.000 67 33,5 
4 Rp. 600.000- Rp. 1.000.000 64 32,0 
5 Rp. 1.000.000- Rp. 2.000.000 34 17,0 
6 Rp. 2.000.000 22 11,0 

Jumlah 200 100,0 

Sumber: Surve1 Pnmer, 1998 

c. Status Pemilikan dan Harga Tanah. 

Status pemilikan tanah responden di daerah sekitar rencana proyek sebagian besar 
adalah tanah bersertifikat hak milik ( 40,5% ). Status tanah di daerah sekitar proyek 
berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk setempat dapat dilihat pada label 
5.17 . 
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Tabe15.17. Status Tanah di wilayah studi berdasarkan hasil wawancara dengan 
Respohden . 

No. Status T anah Banyaknya Reponden 

Jumlah Prosentase 

1 Girik!Rinci 46 23,0 
2 Sertifikat Hak Milik 81 • 40,50 
3 HGB/Hak Pakai 73 36,50 

Jumlah 200 100,00 

Sumber : Surva1 Pnmer, 1998 

Berdasarkan hasil survey primer, seluruh lahan yang akan terkena proyek adalah 
tanah negara atau tanah milik umum karena umumnya merupakan lahan yang 
berfungsi sebagai bahu jalan. Namun demikian, bila rencana rute pipa tidak 
berubah, diduga sejumlah rumah I warung darurat akan terkena proyek yaitu di 
Jalan Cakung Drain Kelurahan Sukapura sebanyak 7 unit dan di Jalan Pengangsaan 
Dua sebanyak 11 unit. Hal ini karena rumah I warung tersebut sebagian 
bangunannya berdiri di atas bahu jalan. 

Sedangkan untuk harga tanah disekitar lokasi rencana kegiatan pada saat ini, 
menurut responden adalah berkisar antara Rp. 300.000,- sampai Rp. 2.000.000,
lm2. Harga tanah yang tinggi terutama di lokasi-lokasi yang sangat strategis, yaitu 
yang terletak di tepi I dekat jalan raya, seperti Jalan Raya Kelapa Gading Boulevard, 
Jalan Danau Sunter dan Jalan Pahlawan Revolusi. 

5.2.3. Budaya 

a. Nilai Budaya 

Tingginya prosentase penduduk pendatang baik yang sudah menetap maupun yang 
bersifat musiman, serta aksesibilitas yang cukup baik ke lokasi-lokasi strategis, 
sangat mempengaruhi karakter penduduk disekitar lokasi kegiatan. Mereka lebih 
terbuka menerima pendatang barulorang luar maupun nilai-nilai baru yang datang. 
Seperti halnya penduduk di bagian kola lainnya yang sudah berasimilasi, adat 
istiadat daerah asalnya sudah tidak begitu kuat mewarnai kehidupan mereka sehari
hari. Namun masih terdapat beberapa upacara keagamaan yang tetap dilaksanakan, 
seperti khitanan, kematian, pernikahan dan upacara yang berkaitan dengan hari-hari 
besar agama (khususnya agama Islam). 

Penduduk pendatang di wilayah studi bersal dari berbagai suku bangsa di 
lndonesia.Berdasarkan informasi yang diperoleh saat survey dilakukan tercatat 
antara lain suku bangsa Batak, Melayu, Aceh, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur. 
Sunda, Yogyakarta, Palembang, Bugis dan Keturunan Gina . 
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b. Pola Kehidupan Masyarakat. 

Masyarakat disekitar lokasi rencana kegiatan sebanyak 4% adalah kelompok 
penduduk asli ( Betawi ) dan sisanya 96% adalah pendatang. Kedatangan kelompok 
- kelompok pendatang di wilayah studi turut mempengaruhi pola kehidupan 
penduduk asli . 

Oalam kehidupan bermasyarakat, selalu saja ada masalah sosial akibat interaksi 
diantara sesama anggota masyarakat. Masalah-masalah sosial yang pernah ada 
ditengah-tengah masyarakat antara lain adalah masalah tanah warisan dan masalah 
yang menyangkut SARA. Penanggulangan masalah-masalah ini biasanya dilakukan 
dengan musyawarah diantara mereka yang bermasalah. Penengah dari mereka 
yang bermasalah adalah aparat pemerintah di tingkat paling bawah (Kepala 
Oesa/Lurah) dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. 

c. Pola Kepemimpinan. 

Struktur kepemimpinan di wilayah studi adalah struktur kepemimpinan formal. 
Struktur kepemimpinan ini tidak jauh berbeda dengan kelurahan lain di Indonesia, 
dimana Lurah/Kepala Oesa dibantu oleh aparat pemerintahan yang terdiri dari 
Sekretaris Lurah/Desa, Kaur (Kepala Urusan) Pemerintahan, Pembangunan, Kesra, 
Keuangan dan Umum. Sebagaimana umumnya dalam sistem pemerintahan 
kelurahan, Lurah dalam menyusun rencana dan anggaran pembangunan dibantu 
oleh LKO/K dan atau LKMO/K . 

d. Kondisi Sosial Budaya. 

Tingkat pendidikan responden disekitar lokasi proyek berdasarkan survei primer 
diketahui bahwa tingkat pendidikan responden cukup beragam dan hampir sama 
banyak antara yang berpendidikan tinggi dan rendah. Sebanyak 14,5% responden 
hanya tamat SO, 35,5% responden tanat SL TP, sebanyak 32% responden tamat 
SL TA dan 18% tam at Akademi/Perguruan Tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel 5.18. Sedangkan berdasarkan Kodya dalam Angka tahun 1997, tingkat 
pendindikan penduduk dalam wilayah studi dapat dilihat pada tabel 5.19. 

Tabel 5.18. Tingkat Pendidikan Responden di wilayah studi. 
No. Tingkat Pendidikan Banyaknya Reponden 

Jumlah Prosentase 

1 SO atau tidak tamat 29 14,5 
2 SLTP 71 35,5 
3 SLTA 64 32,0 
4 Akademi!Perguruan Tinggi 36 18,0 

Jumlah 200 100,0 

Sumber : Surva1Pnmer, 1998. 
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Tabel 5.19. Penduduk berumur 10 tahun ke alas menu rut pendidikan yang 
ditamatkan tahun 1997. 

No Tingkat Pendidikan Kodya 

Jakarta Timur Jakarta Utara Jakarta Pusat 

Orang % Orang % Orang % 

1 Tidak/belum pernah 67.473 3.33 44.690 3.55 13.294 1.60 
sekolah 

2 Tidak/belum tamat SO 134.505 6.63 199.361 15.82 88.434 10.65 
3 so 162.288 8.00 361.880 28.72 197.965 23.83 
4 SMTP 140.679 6.94 484.178 38.43 168.776 20.32 
5 SMTA 78.939 3.89 101.261 8.04 283.220 34.09 
6 Akademis & Universitas 1.443.834 71.21 68.561 5.44 78.897 9.5 

Jumlah 2.027.718 100.00 1.259.931 100.00 830.586 100.00 

Sumber: Kotamadya Jakarta T1mur dalam angka tahun 1997 ), kotamadya 
Jakarta Pusat dalam angka ( tahun 1997 ), Kotamadya Jakarta Utara 
dalam angka (tahun 1997 ) 

Kondisi fasilitas pendidikan dapat dilihat pada label 5.20. Dengan fasilitas 
pendidikan yang memadai di wilayah ini, peluang masyarakat untuk meningkatkan 
pendidikan akan semakin terbuka. Fasilitas pendidikan tersebut dapat dikatakan 
sudah cukup baik. Pada dekade terakhir ini kesadaran masyarakat terhadap 
pendidikan juga sudah semakin tinggi. Munculnya kelompok elite baru yaitu mereka 
yang mempunyai pendidikan cukup tinggi sebagai strata sosial yang baik juga 
memacu kesadaran penduduk untuk mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya. 

Tabel 5.20. Jumlah fasilitas Pendidikan di kecamatan wilayah studi, tahun 1996. 

No. Kecamatan Banvaknya 
TK so SMP SMU SMU Akd/ 

Kejuruan PT 
1 Tanjung Priok 73 126 51 36 14 6 
2 Koja 71 124 32 19 16 2 
3 Kelapa Gading 98 35 19 11 7 3 
4 Cilincing 33 103 31 20 9 0 
5 Kramat Jati 59 81 25 15 10 10 
6 Makasar 41 72 20 13 10 2 
7 Jatinegara 61 121 36 21 41 1 
8 Duren Sawit 86 135 40 28 81 7 
9 Pulogadung 83 136 46 27 11 7 
10 Cakung ' 66 93 34 25 8 0 
11 Senen 26 70 21 18 * * 

12 Sawah Besar 19 52 22 21 * * 

* T1dak ada data 
· Sumber: Kotamadya Jakarta Timur daJam angka (tahun 1997), kotamadya Jakarta 

Pusat dalam angka ( tahun 1997 ), Kotamadya Jakarta Utara dalam angka 
(tahun 1997) 
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e. Kelompok Sosial. 

Jenis-jenis organisasi/kelompok sosial yang terdapat di wilayah studi terdiri dari 
organisasi PKK, Dharma Wanita, Rukun Kematian, Arisan, Kerja Bakti (Gotong 
Royong), Karang Taruna, Kadarkum, LKMD, Remaja Mesjid dan kelompok
kelompok keagamaan (Pengajian, Persekutuan Doa). Kegiatan dan fungsi dari 
organisasi sesuai dengan keanggotaannya, misalnya organisasi PKK dan Dharma 
Wanita merupakan perkumpulan ibu-ibu dengan kegiatan arisan, posyandu dan 
kegiatan lainnya. Begitupun dengan organisasi/kelompok lainnya turut mendukung 
kehidupan bermasyarakat di wilayah studi. 

5.2.4. Kesehatan Masyarakat. 

a. Pola Penyakit Utama. 

Berdasarkan data pola penyakit penderita rawat jalan di Puskesmas untuk semua 
golongan umur di OK! Jakarta pada tahun 1996 ( Tabel 5.21) terdapat 3 macam 
penyakit utama yan'g banyak diderita oleh masyarakat, yaitu lnfeksi Saluran 
Pernafasan Atas!ISPA (33, 19%), penyakit kulit infeksi (5,96%) dan penyakit Diare 
{5,07%). 

Sedangkan jenis penyakit yang pernah diderita oleh angauta keluarga responden di 
daerah tapak proyek berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan sebagai 
berikut: 

Sebanyak 67% responden mengatakan pernah menderita penyakit yang mereka 
anggap sebagai penyakit biasa yaitu : batuk, pilek, demam, gatal - gatal dan 
influenza, yang umumnya sering terjadi di musim hujan. sedangkan sisanya ( 33% ) 
mengatakan tidak pernah menderita penyakit. 
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Tabel 5.21. Pala Penyakit Penderita rawat jalan di puskesmas untuk semua gal 
umur di DKI Jakarta tahun 1996 

No. Nama Penyakit Kasus Baru 
Jumlah Prosentase 

. 

(%) 

1 lnfeksi saluran pernafasan akut 136.285 33,19 
2 Penyakit kulit infeksi 24.457 5,96 

.3 Diare 20.836 5,07 
4 Gastritis 20.165 4,91 
5 Penyakit kulit alergi 17.025 4,15 
6 Penyakit pd sistem otot & jaringan pengikat 9.256 2,25 
7 Karies gigi 9.125 2,22 
8 Hipertensi 8.759 2,13 
9 Conyungtivitis 8.627 2,1 
10 Tonsilitis 7.144 1,74 
11 Asma 7.864 1,92 
12 Penyakit gigi & Peryodontal 7.253 1,77 
13 Abses 4.337 1,06 
14 Peny.Pulpa & Jaringan Periapikal 4.015 0,98 
15 lnfeksi usus 3.971 0,97 
16 Anemia 3.912 0,95 
17 Bronkhitis 3.759 0,92 
18 Kecelakaan 3.635 0,89 
19 Penyakit kulit karen a jamur 3.038 0,74 
20 Tb panu klinis (suspect) 2.760 0,67 
21 Penyakit lainnya 104.426 25,43 

Jumlah 410,649 100 

Sumber. Srstem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas, 1996 

b. Sanitasi Lingkungan ( Sumber Air Bersih ) 

Sumber air bersih/ air minum sebagian besar penduduk di Jakarta Timur adalah 
sumur gali/ pampa dengan prasentase rata-rata pemakai sebesar 68,28%. 
Sedangkan untuk Jakarta Utara, sumber air minum penduduk berasal dari air PAM 
(93,56%), dimana sebagian besar penduduk (%) memperoleh air PAM dair 
pedagang air kalengan (drigen). Harga air PAM per drigen sebesar Rp. 500,-. 
Prosentase jumlah KK menu rut sumber air minum dapat dilihat pada tabel 5.22. 

Tabel 5.22 Prosentase Jumlah Kepala Keluarga Menurut Sumber Air Minum Tahun 
1996 

No. Kotamadya PAM Sumur I Pompa lainnya Jumlah 
% % % 

1 Jakarta Timur 26,89 68,28 4,83 100 
2 Jakarta Utara 93,56 4,62 1,82 100 
3 Jakarta Pusat Tidak ada data - - -

Sumber: Kodya Jakarta T1mur dan Jakarta Utara Dalam Angka Tahun 1997 

Sesuai hasil wawancara dengan responden di peraleh infarmasi bahwa sebagian 
besar responden di wilayah Jakarta .Utara dan Jakarta Pusat sangat mengharapkan 
sekali menjadi pelanggan fasilitas instalasi PAM terutama untuk memenuhi 
kebutuhan air minum keluarga (lihat label 5.23.) 
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Tabel 5.23. · Harapan responden untuk menjadi pelanggan air PAM 

Wilayah Harapan Responden (%) 
Jadi Pelanggan Tidak lngin Jadi Belum 

Pelanggan Memutuskan 
1. Jakarta Timur (N=80) 35 52,5 12,5 
2. Jakarta Pusat (N=50) 92 - 8,0 
3. Jakarta Utara (N= 70) 97 3 -

Hal tersebut di atas ditunjang pula dengan data daftar tunggu penduduk yang ingin 
menjadi pelanggan air PAM yang sampai dengan bulan April 1999 telah tercalat 
sebanyak 8939 orang. 

c. Jenis dan Jumlah Fasilitas Kesehatan 

Jenis dan jumlah fasilitas kesehalan yang ada di wilayah studi cukup beragam dan 
cukup jumlahnya. Dengan demikian pelayanan kesehalan yang diberikan kepada 
masyarakat cukup memadai. Lebih jelasnya fasililas kesehalan di wilayah studi 
dapat dilihal pada label 5.24. 

Tabel 5.24. Fasilitas Kesehalan di wilayah sludi. 

No. Kecamatan Fasilitas Kesehatan (Unit) 
Rumah Rumah Poliklinik Puskesmas 
Sa kit Bersalin 

I Jakarta Utara 

1 Tanjung Priok 7 11 21 5 
2 Koja 3 14 30 13 
3 Kelapa Gading 0 1 3 8 
4 Cilincing 1 5 10 4 
II Jakarta Timur 

1 Kramat Jati 5 19 . 11 
2 Makasar 3 5 . 8 
3 Jatinegara 5 17 • 5 
4 Duren Sawit 3 14 . 12 
5 Pulogadung 6 11 . 14 
6 Cakung 0 14 . 9 
Ill Jakarta Pusat 

1 Sen en 9 2 10 2 
2 Sawah Besar 2 5 18 2 

Sumber: Kotamadya Jakarta T1mur dalam angka ( tahun 1997 ), kotamadya Jakarta Pusat dalam 
angka ( tahun 1997 ), Kotamadya Jakarta Utara dalam angka (tahun 1997) 

Sedangkan banyaknya tenaga kesehalan yang ada di wilayah studi dapat dilihat 
pada label 5.25. Dari label lersebul dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kesehatan di 
wilayah studi sudah cukup memadai sehingga akan dapat membantu upaya 
peningkatan derajal kesehalan masyarakat. 
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Tabel 5.25. Banyaknya Dokter, Paramedis dan Dukun Bayi di kecamatan di wilayah 
studi tahun 1996 

' 
No. Kecamatan Dokter Paramedis 

Spesialis Gigi · Umum Jumlah Perawat Bidan Jumlah 

I Jakarta Utara 

1 Tanjung Priuk 1 15 23 39 31 44 75 
2 Koja 2 14 21 37 25 35 60 
3 Kelapa Gading 0 7 12 19 13 10 23 
4 Cilincing 1 13 16 30 36 43 79 
II Jakarta Timur 

1 Kramat Jati • . 72 72 • 25 25 
2 Makasar . . 26 26 . 23 23 
3 Jatinegara • • 21 21 . 28 28 
4 Duren Sawit . . 141 141 • 62 62 
5 Pulogadung . . 57 57 . 10 10 
6 Cakung . . 160 160 . 33 33 
Ill Jakarta Pusat 

1 Sen en • • . . . . . 
2 Sawah Besar . . • . . • . 

• Tidak ada data 
Sumber: Kotamadya Jakarta Timur Dalam Angka (1996), Jakarta Pusat Dalam Angkat (1997), 

Jakarta Utara Dalam Angka (1997). 

5.2.5. Persepsi Masyarakat. 

Dari hasil wawancara dengan 200 orang responden disekitar lokasi proyek diketahui 
bahwa sebagian besar responden belum mengetahui adanya rencana kegiatan, 
yaitu sebanyak 95%. Dan sebanyak 5% sudah mengetahui adanya rencana 
kegiatan. Hal ini dikarenakan belum dilakukannya kegiatan survai detail maupun 
kegiatan konstruksi fisik di lapangan. Dari 5% responden yang sudah mengetahui 
adanya rencana kegiatan, sebanyak 20% mengetahui rencana kegiatan dari 
teman/tetangga, dan sebanyak 40% mengetahui rencana kegiatan dari aparat 
kelurahan,lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.26. 
Adapun tanggapan responden terhadap rencana kegiatan secara keseluruhan 
menyatakan setuju dan mendukung rencana kegiatan ( 100% ). Pada umumnya 
alasan mereka setuju adalah mendukung program pemerintah dan demi 
kepentingan bersama, serta untuk memenuhi kebutuhan air minum. 

Tabel 5.26. lnformasi tentang rencana kegiatan dan sumber informasinya 
t d menuru respon en. 

No. lnformasi Rencana Kegiatan dan Sumber Banyaknya Responden 
Jumlah % 

1. Belum tahu 190 95 
2. Sudah tahu, dari : 

Kecamatan/kelurahan 2 1 
Radio/TV - -
Tetangga/Teman 4 2 
Koran 3 1,5 
Petugas survei 1 0,5 
Jumlah 200 100 

Sumber: Surva1 Pnmer, 1 998 
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Tabel5.27 . Tanqqapan Respon en er adap Rencana Provek d T h 
No . Tanggapan Responden Banyaknya Responden 

Jumlah % 

1 Tidak Setuju 0 0 

2 Setuju, dengan alasan : 
a. Mendukung program pemerint<:~h - • - 47 23,5 
b. Demi kepentingan bersama 32 16,0 
c. Memenuhi kebutuhan air minum penduduk 93 46,5 
d. Kesempatan kerja 28 14,0 
Total 200 100,0 

5.2.6. Prasarana dan Sarana Umum. 

a. Prasarana Jalan. 

1) Kondisi Jalan. 

Ruas jalan yang ada di wilayah studi yang terdiri atas jalan nasional, jalan 
propinsi dan jalan kabupaten/kodya. Kondisi jalan tersebut sebagian dalam 
kondisi mantap dan dalam kondisi sedang. 

Dilihat dari statusnya, maka jalan-jalan di wilayah studi terdiri atas status jalan 
nasional, jalan propinsi, jalan kotamadya/Kabupaten dan Jalan lingkungan. 

Prasarana jalan yang akan dilintasi dan berada di sekitar rencana proyek adalah 
jalan propinsi, jalan kodya, Jalan Arteri, Jalan Kolektor dan jalan Lingkungan 
dengan berbagai jenis perkerasan mulai dari aspal sampai hotmix dengan Iebar 
mulai dari Iebar 3 meter sampai dengan Iebar 12 meter. 

Di wilayah studi akan ada jalan yang terpotong oleh rencana proyek, yang salah 
satunya ialah jalan lingkungan ( JL Gaya Motor ) serta jalan kolektor dan jalan 
kelurahan I desa, yang penanganannya dilakukan melalui : 

Penggalian dilakukan pada malam hari 
- Ditutup atau dialihkan sementara ke jalan lain di sekitarnya 

Trase rencana pipa PAM melintasi sekitar ruas jalan lokal dengan Iebar antara 3-
5 meter dengan perkerasan kerikil dan aspal, serta ruas jalan arteri yang memiliki 
Iebar antara 6 - 24 meter. Salah satu dari jalan arteri tersebut ialah jalan Kelapa 
Gading Bulevard di Kotamadya Jakarta Utara yang memiliki Iebar badan jalan 24 
meter, dengan sistem perkerasan hot mix. 

2) Volume Lalulintas 

Dari volume dan jenis kendaraan yang melewati ruas jalan yang disurvai 
didapatkan volume jam puncak (veh/hr) masing-masing arah dan komposisi jenis 
kendaraan {"}o). Ruas jalan yang akan dilintasi dan disekitar rencana proyek 
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memperlihatkan volume lalulintas yang bervariasi. Oari hasil survai lapangan 
pada 10 lokasi (tabel 5.28), menunjukkan bahwa di ke 10 lokasi terse but volume 
lalulintas perhari masih berada dibawah kapasitas jalan. 

3) Tingkat Pelayanan Lalulintas 
Berdasarkan pengamatan di lapangan, tingkat pelayanan lalulintas pada ruas 
jalan yang dilintasi dan berada disekitar rencana proyek sangat bervariasi. 
Umumnya dilayani oleh jalan Kodya dan Jalan Arteri yang ada, kecuali untuk 
jalan Pahlawan Revolusi. Sejalan dengan tingkat pertambahan wilayah, pada 
tahun-tahun mendatang diperkirakan kapasitas dan tingkat pelayanan jalan 
tersedia tidak akan mencukupi lagi sebaga akibat dari meningkatnya 
pertumbuhan sarana transportasi. Kapasitas jalan existing dapat dilihat pada 
tabel5.29. 

4) Sarana Transportasi 
Dari hasil survai lapangan, tampak bahwa komposisi jenis kendaraan yang 
mendominasi lalulintas kendaraan di ke 10 ruas jalan tersebut adalah jenis 
kendaraan ringan (sedan, minibus, pickup dan jeep) dan sepeda motor. 
Komposisi jenis kendaraan di ke 10 ruas jalan yang disurvai dapat dilihat pada 
tabel5.30. 

Tabel 5.28. Volume Lalulintas Jam Puncak 

No Nama Jalan Arah · Jam Puncak Volume Jam Puncak (Veh/hr) 

Satu Arah Dua Arah 

1 Japan Raya Bogar (01) A 07.00-08.00 1318 2346 
B 17.00-18.00 1915 

Japan Raya Bogar (02) A 07.00-08.00 2027 3756 
B 17.00-18.00 2044 

2 Outlet Buaran A 07.00-08.00 2305 3862 
B 17.00-18.00 2030 

3 Jl. H. Naman A 07.00-08.00 880 
B 17.00-18.00 1230 

4 STA. Klender Baru (1) A 07.00-08.00 1045 2376 
B 17.00-18.00 1380 

STA Klender Baru (2) A 07.00-08.00 252 1512 
B 17.00-18.00 1291 

5 Jl. Pahlawan Revolusi A 07.00-08.00 1906 
B 17.00-18.00 2534 3552 

6 Jl. Jatinegara Kaum A 07.00-08.00 1948 2471 
B 17.00-18.00 782 

7 Jl. Pegangsaan Dua (1) A 07.00-08.00 798 1702 
B 17.00-18.00 1118 

Jl. Pegangsaan Dua (2) A 07.00-08.00 1005 
B 17.00-18.00 1678 2454 

8 Jl. Ujung Cacing A 07.00-08.00 633 1101 
B 17.00-18.00 556 

9 Boulevard A 17.00-18.00 2155 
B 

10 Sunter A 07.00-08.00 1947 
B 17.00-18.00 1964 

PT. THI\MES PAM JAYA 5-30 



r l 

' ' 

'' 

c l 

i j 

' ' ' l J 

r 1 

' c ' 

'j 

'j 

·'' 

LAPORAN ANDAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WI LA YAH JAKARTA BAG/AN TIMUR RONA LINGKUNGAN AWAL 

Tabel 5.29. Kapasitas Jalan Existing 

No. Nama Jalan Kapasitas 

1 Jalan Raya Bogar (01) 2322 
(02) 3197. 

2 Outlet Buaran 3288 
3 Jalan H. Naman 3020 
4 ST A. Klender Baru (01) 2478 

(02) 2192. 
5 Jalan Pahlawan Revolusi 3282 
6 Jalan Jatinegara Kaum 2617. 
7 Jalan Pegangsaan Dua (01) 3411 

(02) 2402 
8 Jalan Ujung Cacing 2613 
9 Boulevard 5586. 
10 Sunter 3314. ... 

• Kapas1tas ruas untuk satu arah yang dltmjau 

Tabel 5.30. Komposisi Jenis Kendaraan 

No. Nama Jalan Komposisi Jenis Kendaraan 

LV(%) 

1 Jalan Raya Bogar (01) 
(02) 

2 Outlet Buaran 
3 Jalan H. Naman 
4 STA. Klender Baru (01) 

(02) 
5 Jalan Pahlawan Revolusi 
6 Jalan Jatinegara Kaum 
7 Jalan Pegangsaan Dua (01) 

(02) 
8 Jalan Ujung Cacing 
9 Boulevard 
10 Sunter 

Keterangan : 
LV = Kendaraan ring an (sedan, minibus, pick up, jeep) 
HV = Kendaraan berat (bus dan truk) 
MC = Sepeda motor 

b. Utilitas Umum. 

0.4528 
0.4548 
0.4844 
0.5367 
0.5824 
0.5564 
0.5241 
0.5989 
0.4186 
0.4085 
0.3856 
0.4124 
0.4583 

Prasarana Jaringan Listrik, Telepon dan Air Bersih. 

HV (%) MC (%) 

0.0311 0.5161 
0.0253 0.5198 
0.0239 0.4917 
0.0203 0.4430 
0.0758 0.3418 
0.1559 0.2877 
0.0674 0.4085 
0.0166 0.3845 
0.1247 0.4567 
0.2151 0.3765 
0.0695 0.4849 
0.2516 0.3380 
0.0695 0.4722 

Sebagian besar wilayah studi pada saat ini masih merupakan wilayah yang telah 
berkembang, sehingga prasarana jaringan listrik, telepon dan air bersih relatif telah 
tersebar secara merata. 

Lokasi jaringan-jaringan tersebut terletak di sepanjang jalan yang ada yaitu mulai 
dari jalan lingkungan, kolektor sampai jalan nasional. Prasarana tersebut tidak 

PT. THAMES PAM JAYA 
5-31 



l 
i 

. j 

c l 

'l 
i 

'l 
' 

'J 

c l 

. J 

c 1 
,' 

. \ 

c l 

c 1 

• J 

• J 

l.!. 

i 
L j 

i 
,_ j 

LAPORAN ANDAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WI LA YAH JAKARTA BAG/AN TIMUR RONA L/NGKUNGAN AWAL 

mengalami gangguan atas keberadaan proyek ini, kecuali pada lintasan pipa dengan 
jalan eksisting perlu diperhatikan penanganan dari prasarana tersebut. Sarana dan 
prasarana primer untuk jaringan listrik, telpon dan gas disajikan pada Gambar 5.7, 
Gambar 5.8. dan Gambar 5.9. 
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BAS VI 
PRAKIRAAN DAMPAK PENTING 

6.1. Kriteria Prakiraan Dampak. 

Prakiraan Oampak Peno·ng 

Dalam melakukan analisis terhadap dampak penting yang timbul akibat proyek 
pengembangan air minum wi/ayah Jakarta bagian Timur, pertama kali dilakukan 
ana !isis prakiraan dampak penting. Untuk setiap jenis dampak penting hipotesis yang 
diindikasikan timbul, selanjutnya dilakukan evaluasi dampak penting secara 
keseluruhan (holistis) dan mengevaluasi proses terjadinya dampak penting (sebab 
akibat) sacara kausatif. 

Terhadap dampak penting hipotesis yang diindikasikan timbul tersebut diatas, maka 
dengan mamakai berbagai metode prakiraan dampak panting yang relevan, seperti 

. yang telah dikemukakan pada bab metodologi, dilakukan analisis prakiraan dampak 
penting, sahingga untuk setiapjenis dampak penting hipotesis tersebut, akan diketahui: 

- Sifat dampak. 
- Basaran dampak. 
- Tingkat kapentingan dampak. 

Untuk dapat menentukan hal-hal tersebut diatas, ditatapkan kritaria prakiraan dapak 
penting sebagai berikut : 

a. Sifal Dampak. 
Sifat dampak dibedakan atas dampak positif yaitu jenis dampak yang 
manguntungkan bila ditinjau dari segi lingkungan, serta dampak negatif yaitu jenis 
dampak yang merugikan bila ditinjau dari segi lingkungan seperti kerusakan 
lingkungan, serta menurunnya potensi sumber daya alam. 

b. Besaran Dampak Penting. 
Besaran dampak panting dapat dikelompokan alas 3 katagori, yaitu besar, sedang 
dan kacil, yang penentuannya didasarkan atas besarnya perubahan kualitas 
lingkungan yang timbul sebagai akibat rencana kegiatan atau besarnya perubahan 
kualitas lingkungan sebelum dan setelah adanya kegiatan, baik dihitung secara 
kuantitatif maupun kualitatif, dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Basaran dampak, dikategorikan besar (=3) apabila perubahan kualitas 
lingkungan yang terjadi mencapai lebih dari 30 % dari kondisi lingkungan 
samula. 

2) Besaran dampak, dikategorikan sedang (=2), apabila perubahan kualitas 
lingkungan yang terjadi mencapai 10 - 30 % dari kondisi lingkungan semula. 

3) Be saran dampak, dikategorikan kecil (=1 ), apabila peru bah an kualitas 
lingkungan yang terjadi mencapai 0 - 10 % kondisi lingkungan semula. 
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Kriteria tingkat kepentingan dampak mengacu pada Pedoman Mengenai Ukuran 
Dampak Penting yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Bapedal No. 056 Tahun 
1994, yang mempertimbangkan 7 (tujuh) faktor penentu dampak penting dengan 
kriteria seperti dilihat pada tabe/6. 1. 

Tabel 6.1. K .. p ntena enentuan 0 amp a kP ent1ng 

No. FaktorPenentu Dampak Penting Kriteria Dampak Penting 
Tidak Penting (= 1) Penting (=2) 

1. Penduduk (Pd) 
P1 = Penduduk yang terkena dampak P1 < P2 P1 :::: P2 
P2 = Penduduk yang menikmati manfaat 

2. Luas persebaran dampak (L) 
L1 =· Luas persebaran dampak L1 < L2 L1;::L2 
L2 = Luas rencana kegiatan 

3. Lama berlangsungnya dampak (W) 
W1 = Lamanya dampak berlangsung W1 < W2 W1:::: W2 
W2 = Lamanya rencana kegiatan < satu tahapan > satu tahapan -

(tahapan kegiatan). kegiatan kegiatan. 

4. lntensitas dampak Ringan, populasi Sedang sampai 
yang terkena berat, populasi 
dampak tidak . yang terkena 
terpengaruh dampak terpe-

ngaruh. 
5. Komponen lain yang terkena dampak (DL) 

SR =Dampak Sekunder SR < PR SR > PR 
PR = Dampak Primer 

6. Sifat kumulatif dampak Tidak kumulatif, Kumulatif dan 
dapat diasimilasi tidak dapat 
oleh lingkungan diasimilasi oleh 

- lingkungan 
7. Berbalik atau tak berbalik Dapat dipulihkan Tidak dapat 

(berbalik) dipulihkan 
(tidak berbalik) 
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6.2. Prakiraan Dampak Pada Tahap Pra Konstruksi 

6.2.1. Kegiatan Pra Disain dan Detail Disain 

a. Kegiatan Survai dan Pengukuran 

Keresahan Masyarakat. 

Pada saat dilakukan pra disain yang meliputi kegiatan survai dan pengukuran lapangan 
disepanjang jalur rencana proyek, baik untuk keperluan studi dan perencanaan teknis 
maupun keperluan studi lingkungan, akan dapat menimbulkan keresahan masyarakat 
disekitar jalur rencana proyek tersebut karena informasi.dan penyuluhan secara resmi 
dari pihak Pemerintah Daerah saat itu .memang belum mereka terima. Mereka 
menerima informasi secara tidak resmi baik dari petugas survai Ia pang an ataupun dari 
tetangga. Diperkirakan jumlah penduduk yang terkena dampak ini mencapai ± 60 KK 
yang terletak pada 2 Rukun Tetangga di 2 ruas jalan yaitu Jalan Cakung Drain dan 
Jalan Pegangsaan Dua yang dilalui oleh jalur rencana proyek. 
Mengingat bahwa jalur proyek ini merupakan areal yang sudah berkembang dan 
kondisi sosial masyarakat di kelurahan yang dilalui jalur proyek relatif dinamis, maka 
terjadinya keresahan masyarakat karena adanya kegiatan survei dan pengukuran 
lapangan, dapat dikategorikan kecil. 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, keresahan masyarakat karen a 
kegiatan ini tidak berlangsung menerus, intensitasnya besar dan populasi penduduk 
tidak terpengaruh, karena jumlah tersebut masih dalam wilayah proyek (koridor) yang 
tidak terkena langsung, terjadi pada sekitar lokasi kegiatan, tidak kumulaiif dan dapat 
berbalik, sehingga dampak yang timbul tersebut dapat dikategorikan tidak penting. 

b. Penentuan Lokasi Jaringan Pipa 

b.1. Keresahan Masyarakat 

Kegiatan detail disain khususnya pada penentuan lokasi untuk keperluan 
pembangunan jaringan pipa akan mengenai 18 unit bangunan, sehingga diperkirakan 
akan menimbulkan keresahan masyarakat pada 18 KK penduduk yang bangunannya 
akan terkena. Hal ini mengingat bahwa lokasi kegiatan terletak di daerah yang telah 
berkembang dan di kiri kanannya sudah terdapat banyak lokasi perumahan I pertokoan. 
Selain itu, sesuai pengalaman dan informasi yang mereka terima selama ini, dalam hal 
kegiatan pembebasan lahanlbangunan untuk prasarana umum, penentuan nilai ganti 
rugi I kompensasinya meskipun telah dilakukan musyawarah, penentuannya tetap 
didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku. Nilai NJOP tersebut pada 
umumnya lebih kecil dari harga yang berlaku di pasaran, sehingga mereka khawatir 
bahwa uang ganti ruginya tidak dapat dipakai untuk membangun kembali 
warung!Iempat usaha pengganti di areal sekitarnya. 
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Mengingat bahwa kondisi sosial masyarakat di wilayah studi saat ini relatif dinamis, 
maka timbulnya keresahan masyarakat tersebut dapat dikategorikan keciL 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, dampak yang timbul berupa 
keresahan sosial masyarakat tersebut akan berlangsung sampai tahap konstruksi, 
intensitasnya sedang dan populasi yang terkena dampak akan terpengaruh dan banyak 
komponen lingkungan lain yang terkena dampak sekunder, sehingga dampak tersebut 
dapat dikategorikan penting. 

b.2. Terganggunya Sumber Mata Pencaharian. 

Pada saat dilakukan kegiatan detail disain khususnya penentuan lokasi Janngan pipa 
untuk keperluan pembangunan jaringan pipa air minum, terdapat sejumlah penduduk 
disepanjang jalur rencana proyek yang akan terganggu sumber mala pencahariannya, 
karena sebagian atau seluruh bangunan warung I tempat usahanya akan terkena 
lintasan pipa. Sesuai catatan hasil survai yang dilakukan, dari 18 bangunan yang akan 
terkena proyek, diantaranya atau sekitar 8 bangunan terdiri alas warung dan tempat 
usaha. Dengan demikian terdapat sekitar 8 KK yang akan terganggu sumber mala 
pencahariannya, yang bila tidak ditanggulangi dengan baik akan dapat menimbulkan 
dampak lanjutan seperti timbulnya keresahan. Jumlah KK yang akan terganggu sumber 
mala pencahariannya tersebut, dapat dikategorikan keciL 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, terganggunya sumber mala 
pencaharian penduduk disekitar !rase rencana proyek, akan dapat berlangsung sampai 
tahap konstruksi, intensitasnya besar dan populasi yang terkena dampak akan 
terpengaruh adalah kecil, meskipun sifatnya tidak kumulatif dan dapat berbalik, 
sehingga dampak yang timbul tersebut dapat dikategorikan penting . 

Analisis prakiraan dampak penting karena kegiatan pra konstruksi secara rinci dapat 
dilihat pad a label 6.2, sedangkan proses terjadinya dampak pada tahap prakonstruksi 
dapat dilihat pad a Gambar 6.1 . 

PT. THAMES PAM JAYA 6-4 



I l l l J c - ~] J 

TABEL 6.2. RANGKUMAN HASIL PREDIKSI DAMPAK PENTING TAHAP PRA KONSTRUKSI 

Variabel atau Parameter Rona Besuran Neg/ Langsung/ SesaaV Berbalikl Besar/ Keterangan 

No Jenis Oampak Penling Yang Digunakan Satuan Rona Awal Proyek Oampak Pos Tidak Menerus Tidak Tidak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A Pra-Konstruksi 

1 Pra-Desain dan Detail Desain Jum!ah penduduk yang KK 0 60 60 (·) L s B Besar Dibandingkan dengan KK 
Keresahan masyarakat resah akibat informasi yang akan menerima 
(survai & Pengukumn) manfaat 

2 Keresahan masyarakat Jumlah penduduk yang KK 0 8 8 (·) L s B Besar Oibandingkan dengan KK 
{Penentuan tokasi jaringan resah akibat bang,unannya yang akan menerima 
pipa) terkena jaringan pipa manfaat 

) 
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Gam bar 6.1. 
Proses Terjadinya Dampak Rencana Kegiatan Pra Konstrusi 

Proyek Pengembangan Air Min urn Wilayah Jakarta Bagian Timur 

Kegiatan 

Sumber 
Dampak 

Dampak 
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6.3. Tahap Konstruksi 

6.3.1. Penerimaan Tenaga Kerja. 

a. Kecemburuan Sosial Masyarakat. 

Kegiatan mobilisasi tenaga kerja yang diperlukan untuk pembangunan jaringan pipa 
distribusi diperkirakan sebanyak 200-280 on3ng/tahun dan tenaga kerja yang 
diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi IPA Pulo Gadung dan IPA Buaran sebanyak 50 
orang. Sesuai rencana kegiatan tenaga kerja konstuksi merupakan tenaga kerja 
kontraktor pelaksana yang umumnya didatangkan dari luar lokasi proyek, baik untuk 
tenaga yang mempunyai ketrampilan dan keahlian sebagai teknisi, operator maupun 
tenaga kerja kasar. 

Mengingat biaya hidup di sebagian besar wilayah studi relatif tergolong tinggi dan 
masih banyak angkatan kerja yang tidak bekerja produktif (setengah pengangguran), 
maka masuknya tenaga kerja dari luar daerah tersebut dapat menimbulkan dampak 
berupa kecemburuan sosial masyarakat di sekitar Jokasi proyek. Namun kehidupan 
sosial masyarakat di wilayah studi relatif terbuka dan jumlah tenaga kerja yang terlibat 
kegiatan konstruksi relatif tidak besar , maka dampak yang timbul berupa kecemburuan 
sosial masyarakat setempat dapat dikategorikan sedang. 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, maka dampak yang timbul 
bersifat sementara, tidak kumulatif dan dapat berbalik, namun dampak terse but dapat 
menjadi penyebab timbulnya ·kanflik ditengah masyarakat dan terdapat banyak dampak 
turunannya, sehingga dikategorikan penting. 

b. Peningkatan pendapatan 

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tenaga kerja konstruksi terutama tenaga kerja 
kegiatan rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi yang berjumlah 200 
orang/tahun. diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap pemilik warung 
makan disepanjang jalur pipa. 

Bila diasumsikan kapasitas tampung setiap warung makan pada saat pekerja istirahat 
sebanyak 20 orang, maka diperkirakan pemilik warung makan yang meningkat 
pendapatannya sejumlah 10 pemilik warung per hari. Bila nilai konsumsi yang harus 
dibayar oleh seseorang pekerja sebesar Rp 3000 per sekali makan, maka besarnya 
omset yang diterima setiap pemilik warung dari para pekerja tersebut adalah sebesar 
Rp. 60.000,- setiap harinya, maka dampak peningkatan pendapatan dapat 
dikategorikan kecil. 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, peningkatan pendapatan 
pemiJjk warung tidak berlangsung menerus, intensitasnya besar dan populasi tidak 
terpengaruh, tidak komulatif dan berbalik, sebaran dampaknya luas dan berlangsung 
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sepanjang masa konstruksi (5 tahun), namun hanya dapat dirasakan I dinikmati oleh 
pemilik warung sedangkan penduduk atau masyarakat disekitarnya tidak merasakan 
ada nay peningkatan pendapatan sehingga dampak ini dapat dikategorikan dampak 
tidak penting. 
Analisis dampak penting yang timbul karena kegiatan mobilisasi tenaga kerja dapat 
dilihat pada tabel 6.3. 

6.3.2. Kegiatan Mobilisasi Alat dan Bahan . 

a. Kerusakan Prasarana Jalan. 
Kegiatan .transportasi ala! dan bahan (antara lain pipa) sebanyak 15 rit truk/hari (6 
SMP/Jam) akan melalui prasarana jalan umum terutama dari gudang penampungan 
pipa milik kontraktor ke lokasi proyek. Kegiatan pengangkutan ala! dan bahan yang 
menggunakan kendaraan berdaya angkut besar akan dapat merusak prasarana jalan 
yang ada. Mengingat bahwa kondisi jalan di wilayah studi, khususnya yang dilalui oleh 
transportasialat dan bahan pada umumnya sudah dalam kondisi yang mantap, maka 
kerusakan prasarana jalan yang timbul diperkirakan tidak akan terjadi karena sifatnya 
sesaat pada saat mobilisasi alai dan bahan disimpan sehingga dampak yang timbul 
tersebut dapat dikategorikan kecil. 
Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, maka dampak yang timbul 
bersifat langsung, berlangsung selama kegiatan konstruksi, intensitasnya besar dan 
populasi yang terkena dampak tidak terpengaruh, tidak kumulatif dan dapat berbalik, 
sehingga dampak tersebut dapat dikategorikan tidak penting. 

b. Gangguan Lalu Lin/as disepanjang Jalur Transportasi . 
Kegiatanpengangkutan ala! dan bahan, khususnya pipa- pipa ukuran besar dengan 
volume kendaraan mencapai 15 rit truk per hari, (45 SMP/hari, 6 SMP/Jam) akan 
menambah beban lalu lintas yang terdapat pada jalur transportasi pipa tersebut. 
Mengingat bahwa kondisi lalu lintas di wilayah studi sudah cukup padat (lihat uraian 
rona lingkungan), maka dengan penambahan arus lalu lintas dari kendaraan angkutan 
proyek, akan terjadi peningkatan gangguan lalu lintas pada jalur transportasi material 
di bawah 10%, hal ini terutama terjadi di persimpangan-persimpangan jalan arteri, 
sehingga dampak yang timbul dapat dikategorikan besar. 
Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, dampak yang bersifat 
langsung tersebut, sifatnya sementara, intensitasnya besar, tidak kumulatif dan dapat 
berbalik dalam arti akan segera lancar kembali dan populasi yang terkena dampak 
tidak terpengaruh, maka dampak yang timbul tersebut dapat dikategorikan tidak 
penting. 

c. Gangguan Kualitas Udara 
Kegiatan mobilisasi ala! bahan diperkirakan akan menimbulkan gangguan kualitas 
udara disepanjang jalur trasnportasi dari tempat penyimpanan ala! dan bahan ke lokasi 
proyek. 
Berdasarkan rumus konsentrasi cemaran udara dari sumber bergerak, konsentrasi 
kualitas udara di 10 titik pengukuran dapat dilihat pada !abel 6.4. 
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TABEL 6.3. RANGKUMAN HASIL PREDIKSI DAMPAK PENTING 

No Jenis dampak Pent1ng Variabel atau Parameter Satuan Rona Rona Besaran Neg/ langsung/ Sesaatl Berba!ik/ Besar/ Keterangan 
Yang Oigunakan Awal Proyek Dampak Po• Tldak Menerus Tldak Tidak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

B Konstruksi 
1 Penerimaan Tenaga Kerja 

a Kecemburuan sosial Juffitah tenaga kerja dari orang 350000 350250 250 (·) L s e Kecil sesualdenganrencana 
luar proyek lenaga kerja proyek tenaga kerja 

kasar yang dari tuar 
mencari kerja 

b Peningkatan Pendapatan Jumlah pemilik warung KK 0 10 10 (-) L s B Besar diasumsikan setlap warung 
makan yang menecima 

makan melayanl 20 tenaoa 
manraal kerja 

2 Kegiatan Mobi!JsasJ Alai dan Bahan 
a Kerusakan prasarana Ja!an Luas prasarana jalan yang H' 0 <1 Ha .:1 Ha (-) L s B Besar Praklraan 

rusak 

b Gangguan laluhnfa·s disepanJang Volume lalulintas per VIC ratio 0,28 sld 0,87 
jalur transportas1 kapasitas jalan 

0,35 s/d 1,7 0,07 s/d 0,95 (·) L .s B Besar 

c Ganggual KualitaS Udara co ppm 65.537·442.458 79.521-456.442 13.984 (·) L s B Kecil 
NO' ppm 9.99-157.99 10.351-158.351 0.361 (-) L s e Kecil so, ppm 0.26-36 920 0.251-36.961 0 041 (-) L s e Kecil 
Debu mg/m3 0.1318·0.7453 0.1768-0.7903 0.045 (-) L s e Kecil 

3 Rehabihtasi dan Pengembangan 
Jar~ngan Distribusi 

' Penggalian tanah dan penimbunan debu ug/m3 
0,1318- (·) L s B kecil 

sementera 0,7453 

1 Tangguan taluhntas Kemacetan lalulintas Kasuslharl 0 2 2 (·) L s B Besar Pada jam sibuk 

2 Gangguan pejalah kak1 Jumlah pejalan kaki ter- Orang/hari 0 700 700 (·) L s B Besar Perhltungan 
ganggu 

3 Kerusakan jalan dan gangguan u11hlas Luas pra5arana jalan yang Kasus 0 373,613 373,613 (-) L s B Besar Asumsi luas jalan yang rusak 
rusak 

10% dari totalluas jalan dan 
lata air (3736 13 ha) 

4 Gangguan kualitas udara Debu 1-Jg/m3 0 1318·0 7453 > 0.26 0 1282 (-) L M B Besar 

5 Gangguan ahran permukaan dan terjad1 Saluran dramase meter 0 200 200 L s e Besar Asumsi 
nya genangan 

6 Estehka lingkungan Ceceran tanah m3 0 150.500 150.500 (·) L s B Besar 
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TABEL 6.3. RANGKUMAN HASIL PREDIKSI DAMPAK PENTING 

Variabel ::J!::Ju Parameter Satuan Rona Rona Besaran Neg/ lang sung/ 
Yang Oigunakan A war Proyek Oampak p, Tidak 

3 4 5 6 7 a 9 

Kemacetan 1-alullntas KasusJhari 0 2 2 (·) L 

Kuant1tas au m3/dt 0 9.9 9.9 I•) L 

Kualltas air bersrh kasus 0 5 5 L 

Kuantrtas au befSih m1/dt 4000 3,900 100 L 

Jurnlah penduduk yang kasus 0 170000 170000 (·) L 
resah 

J J 1 

. 

SesaaV Berbatikl Besar/ Keterangan 
Menerus Tidak Ti<[•k 

10 11 12 13 

s 8 Besar SMP max 13/jam 

M 8 Besar 

s 8 Besar 

M 8 Kecil 

s 8 Besar Berdasarkan jumlah pelanggan 
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Mobi!isasl alai dan bah3n 

Pirilmolot c v .· K/V K/Vl'/1000 Em IK/V)Em 2.tK/Vl.Em 1213,14)1111 v V ln!Jin Vangln •y \2t:l,l4)1/•V•Y2 2.1KLVJ.Em C, uglm3 Ba\..u Rona awa\ Rona Jl..\...1,~ 
koll<l{•m km/am k"ndlkm k~oul/m ,, </o,m !ll•.n• ,, m/<lot 2!3,1411J2.V.V Kontrlbus\ Mutu uglmJ uolm3 

PAM Bu~r~n 
co 6,000 40.000 0.\50 0,000 3.100 0.000 0.001 2.51 12.000 \.:lBO 16.560 41.566 0.000 13.9&4. 10.000 65.537 79 521 

NO• 6.000 40,000 0.150 0.000 0.080 0.000 0,000 2,51 12.000 1.380 16.560 41.566 0.000 0.361 92.500 31.820 32.181 ,o, 6.000 40.000 0.150 0.000 0,009 0.000 o.ooo 2.51 12.000 1,380 16.560 41.566 0.000 0.041 260.000 U20 U61 
Oebu 6.000 40.000 0,\50 0,000 0.010 0,000 0.000 2.51 \2,000 1.380 16.560 41.566 0.000 0.045 260.000 131.800 \31.845 

Jl. H Naman 
co 6.000 40,000 0.\50 0.000 3,100 0,000 0.001 2,51 12,000 1.380 16.560 41.5,66 0,000 13.984 10.000 442.458 ~56.442 

NO• 6.000 40.000 0.150 0.000 0,080 0.000 0.000 2.51 12,000 1.360 16.560 41.566 o.ooo 0.361 92.500 18.130 18.49\ w. 6,000 40.000 0.150 0.000 0.009 0.000 0,000 2.51 12.000 1.380 16.560 41.566 0.000 0.041 260.000 I 1.440 11.481 
Oebu 6,000 40.000 0.150 0.000 0.010 0.000 0.000 2.51 12.000 1.:380 16.560 41.566 0.000 0.045 260.000 600.300 600.345 

Poa Cililitao 

co 6.000 40.000 0.150 0.000 3.100 0.000 0.001 2.51 12.000 1.360 16.560 41.566 0.000 13.984 10.000 179.661 193 645 
NO• 6,000 40.000 0,150 0.000 0.08C c.ooo o.occ 2.51 12.CCO 1.380 16560 41.566 0.000 0.36\ 92.500 45.140 45 SOt ,o, 6.000 40.000 0.150 0.000 0,009 0,000 o.ooo 2.51 12.000 1.380 16.560 41.566 c.ooo 0.041 260.000 0.260 0.301 Debu 6.000 40.000 0.150 o.oco 0.010 0.000 c.ooo 2.51 12.000 1.380 16.560 41.566 0.000 0.045 260.000 745.300 745 3~5 

Sul;apu•• 
co 6.000 40.000 0.150 0.000 3.100 o.ooc- 0,001 2.51 12.000 1.380 16.560 41.566 0.000 19.984 10.000 181.921 201.905 NO• 6,000 40.0CO 0.150 0.000 O.C80 o.ooo 0.000 2.51 12.000 1.380 16.560 41,566 0.000 0.361 92.500 79.735 80.096 so. 6.000 40.000 0.\50 0.000 0.009 0.000 0.000 2,51 12.000 1,380 16.560 41.566 o.ooo 0.041 260.000 9.360 9.401 Oebu 6,0QO 40.000 0.150 o.coo 0.010 0,000 0.000 2.51 12.000 1.380 16.560 41.566 0.000 0.045 260.000 582.500 582.545 

PAM Suoto• 

co 6.000 40.000 0,150 0,000 3.100 0.000 0.001 2.51 12.000 1.380 16.560 41.566 0.000 13.984 10.000 167.232 181.216 NO• a.oco 40,COO 0.15C 0.000 O.C80 c.ooo o.ooc 2.51 12.ooo 1.38C 16.560 41.566 0.000 0.36\ 92.500 91.390 9U51 so. 6.000 40.6CO 0.150 o.coc O.C09 0,000 o.cco 2.51 12.00C 1.360 16.560 41.566 0.000 0.041 260.000 34.060 3~ 101 Oebu 6.COO 40.0CO 0.15C 0.000 0.01C o.coc o.coo 2.51 12.0CC 1.3BC \6.560 41.566 c.coo 0.045 260.000 663.400 663.445 

Jl. Raya Tip~r 

co 6.000 40.00C 0.150 0,000 3.100 o.ooo C.001 2.51 12.COO 1.380 16.560 41.566 c.coo 13.984 10.000 103.955 I 17.939 NO• 6.CCO 40,000 0.15C 0.000 c.oao o.coo c.coo 2.51 12.0CO 1.380 16.560 41.566 c.ooo 0 361 92.500 157.990 158 351 ,o, 6.000 40.000 o. 15C o.coo O.OC9 o.coo 0,000 2.51 12.COO 1,36C 16.560 41.566 c.coo 0.041 260.000 16 640 16 681 O•bu 6.COO 4C.OCC C.15,0 0.000 C.CIC 0.000 0,000 2.51 12,000 1,38C 16.560 41.566 o.coo 0.045 260.000 495.800 495 845 

Kolapa Gadoog 
co fi.OOO 4C.CCO 0,150 c.ccc 3.100 0,000 0.001 2.51 12.0CC 1.380 \6.560 41.566 0.000 13.984 10.000 268.927 282 911 NO, 6.000 4C.COO 0.150 c.coo C.080 o.ooc c.ooo 2.51 12.CCC 1.38C 16.560 41.566 0.000 0.361 92.500 95.090 95 451 ,o, 6.COO 40,000 0.\5C 0.000 0.009 0.000 o.oco 2.51 12,CCC 1.380 16.560 4\.566 c.coc 0.041 260.000 36.920 36 961 Oobu 6.000 4C.COO 0.150 c.coc 0,010 o.ooo 0.000 2.51 12.000 1.38C 16.560 41.566 0.000 0 045 260.000 459.200 ~59 245 

St, l;\oodo• . 

co 6,000 40,000 0.15C c.ooo 3.100 o.occ 0.001 2.51 12.000 1.38C 16.560 41,566 o.coc 13.984 10.000 299.435 313.419 NO>< 6.000 4C.CCO 0.150 0.000 0.080 o.coo 0.000 2.51 12.0CO 1.380 16.560 4\,566 o.ooc 0.361 92.500 93.610 93 971 ,o, 6.000 40.0CO 0.150 0.000 C.009 0.000 0,000 2.51 12.000 1.380 16.560 41,566 o.ooc 0.041 260.000 3.640 3 68\ Oebu 6.000 40.00C 0.150 c.ooo 0.010 0.000 0.000 2.51 12.000 1.380 16.560 41.566 0.000 0 045 260.000 613.900 613.945 

Pahlawan Aovolu"' 
co 6.0CO 4C.OOO c. 150 0.000 3.100 0.000 0,001 2.51 12.COO 1,380 \6.560 41,566 0.000 \3.984 10.000 262.147 276.131 NO>< 6.000 40,000 C.15C 0.000 0,08C o.coo o.coo 2.5 I 12.0CO 1.380 16 560 41.566 c.ccc 0 361 92 500 6\ 235 61 596 ,o. 6.'COC 40,000 0.150 0.000 0.009 0.000 0.000 2.'3 I 12.000 1.:wo 16 560 41.566 0.000 0.041 260 000 28 340 28.381 Dobu 6.000 4C.COO 0.150 o.coo 0.010 0.000 c.oco 2.51 12.000 1.380 16.5.60 41.566 0.000 0.045 160 000 349 300 349 345 

PAM P. G~duog 

' co 6.000 40.000 C.150 c.ooo 3.100 0,000 
- C,OC1 2.51 12.00C 1.380 16.560 41.566 o.ooc 13 984 10 000 117.514 131.49a tJO>< 6.00C 40.00U C.\5C 0.000 O,OilO 0.000 0.000 2.51 12.CCO 1.3BC 16.560 41.566 o.cco 0 3!)1 91500 9 990 to 351 w. 6.000 40,00C 0 150 O.CCO C.009 o.cco o.cco 2.51 12.COO 1.380 16 560 41.566 c.ccc 0 041 260 000 5 ~60 5 501 Dobu 6.0CO 40.000 0.150 c coo C.0\0 0.000 c.coo 2.51 12.000 \.3HO 16 5GO 41.566 c.ooo 0 045 260 000 154 !JOO 154 !J4~ 
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Perhitungan tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Dimana: 
Cj (x,z) = 
Qj = 
cr2 = 
u = 
L = 

20j/L I 2
2 

] 
C Jr:, z) = 0 5 LEXP (- --,) 

(2rr), Ua2 2a 2" 

Konsentrasi bahan cemaran (1) dikoordinat x,z dalam mg/1 
Beban emisi cemaran (1), (g/dt) 
Koefisien dispersi vertikal dari Gaussan (m) 
Kecepatan angin pada sumbu x (m/det) 
Panjang garis sumbu cemaran (m) 

Dari perhitungan tersebut di atas diperoleh peningkatan kadar CO yang relatif kecil 
yaitu sebesar 13.984 fJg/m3 dan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh kendaraan 
proyek, sehingga dampak yang timbul dapat dikategorikan kecil dan tidak penting. 

6.3.3. Rehabilitasi IPA 

a. Gangguan Produksi Air 

Gangguan terhadap produksi air dapat terjadi pada kuantitas air yang diproduksi 
maupun kualitasnya. Gangguan ini terjadi karena semasa rehabilitasi sebagian unit
unit instalasi tidak dapat dioperasikan. Penggantian media untuk seluruh saringan 
adalah kegiatan rehabilitasi IPA yang paling banyak memberikan dampak terhadap 
gangguan produksi air. 

' 

Gangguan kualitas dapat terjadi karena terjadinya kebocoran selama rehabilitasi dan 
atau karena pencucian media penyaring yang tidak tuntas sehingga dapat mengotori 
air yang akan diolah untuk setiap saringan yang diganti. Kemungkinan gangguan 
kualitas air adalah 2,5% untuk IPA Pulogadung dan 6,25% untuk IPA Buaran. 

Gangguan kualitas air pada satu saringan yang aiganti medianya akan mengakibatkan 
terjadinya pencampuran antara air yang terolah baik dengan air yang belum 
ierolah.Rumus yang digunakan dalam terjadinya pencampuran air adalah rumus 
pencemaran air yang diuraikan pada metodologi. Perhitungan dilakukan dengan 
mengacu pada hasil analise eksisting untuk air bersih Bauran dan Pulogadung pada 
selama Bulan Agustus 1998, bahwa pada reservoir Pulogadung kondisi terburuk yang 
terjadi adalah pada tanggal 8 Agustus 1998 jam 08.00 WIB dimana konsentrasi 
kekeruhan mencapai 23 ppm dan kondisi terburuk di Buaran adalah 11 ppm pada 
tanggal 28 Agustus 1998 jam 08.00 WI B. Perubahan konsentrasi setelah rehabilitasi 
adalah menjadi 23,575 ppm untuk Pulogadung dan 11,6875 ppm. Konsentrasi 

PT. THAMES PAM JAVA 6-13 
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kekeruhan ini masih berada di bawah ambang baku mutu berdasarkan Permenkes Rl 
Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990. 

Sama halnya dengan gangguan kualitas air, gangguan kuantitas air juga akan terjadi 
sebesar 2,5 % untuk IPA Pulogadung dan 6,25 % untuk IPA Buaran, untuk setiap 
saringan yang diganti. 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, damapk yang bersifat 
langsung tersebut bersifat menerus selama kegiatan rehabilitasi, intensitasnya .kecil, 
kumulatif, dapat berbalik dan mempengaruhi pelanggan air minum, maka dampak yang 
timbul dikategorikan sebagai dampak tidak penting. 

b. Keresahan Masyarakat 

Kegiatan rehabilitasi IPA diperkirakan akan menggangu produksi air yang akan 
dihasilkan baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya. Gangguan produksi air tsb 
diperkirakan akan dirasakan oleh para konsumen/pelanggan, sehingga dapat 
menimbulkan keresahan masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, gangguan 
produksi air tidak mengakibatkan gangguan kualitas sampai melebihi baku mutu dan 
kuantitas instalasi tetap stabil sehingga tidak akan sampai dirasakan oleh masyarakat. 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor dampak penting, keresahan masyarakat tersebut 
intensitasnya besar, tidak komulatif dan berbalik, sehingga dampak ini dapat 
dikategorikan tidak penting. 
Analisis dampak penting untuk tahap konstruksi dapat dilihat pada label 6.3, 
sedangkan terjadinya dampak dapat dilihat pada Gambar 6.2. 

6.3.4. Rehabilitasi dan Pengembangan Jaringan Distribusi 

a. Penggalian Tanah dan Penimbunan Sementara 

a.1. Gangguan Lalulintas Di sekitar Lokasi Kegiatan 

Jalur rencana jaringan pipa akan memakai bahu jalan, badan jalan dan memotong 
berbagai prasarana jalan, seperti jalan lokal, kolektor maupun jalan arteri yang telah 
mempunyai kepadatan lalulintas yang relatif besar, terutama di jalan Pahlawan 
Revolusi, sehingga kegiatan penggalian tanah yang berada di sekitar prasarana jalan 
tersebut dan penimbunan sementara tanah gal ian, akan dapat mengurangi Iebar efektif 
jalan, yang selanjutnya akan dapat menimbulkan gangguan lalulintas di sekitar lokasi 
kegiatan. 
Prakiraan dampak terhadap kondisi lalulintas dilaksanakan dengan cara penghitungan 
satuan mobil penumpang perjam (Passangger Car Unit) dan penghitungan volume 
lalulintas dibandingkan kapasitas jalan untuk kesepuluh jalan yang disurvai 
sebagaimana disajikan pada label 6.5 dan 6:6. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat 
bahwa dari kesepuluh lokasi pengukuran ternyata pada saat studi V/C rationya kurang 

PT. THAMES PAM JAYA 6-14 
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dari satu atau dengan perkataan lain tingkat kemacetan lalulintasnya termasuk kategori 
stabiL Namun, pada saat pemasangan pipa akan terjadi peningkatan kemacetan 
lalulintas di lima lokasi jalan (V/C ratio > I) yaitu dijalan Raya Bog or, Jalan Kalimalang, 
JL Pahlawan Revolusi, JL Jatinegara Kaum dan JL Pegangsaan Dua. 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, gangguan lalulintas ini bersifat 
langsung tapi sementara, akan dapat meluas sampai di luar areal kegiatan, intensitas 
besar dan populasi yang terkena dampak akan terpengaruh serta ada komponen lain 
yang terkena dampak, sehingga dampak yang timbul dapat dikategorikan penting. 

a. 2. Gangguan Pejalan Kaki 

Kegiatan penggalian dan penimbunan tanah serta pekerjaan pipa bila dilakukan pada 
jam sibuk diperkirakan akan mengganggu pejalan kaki di sekitar lokasi kegiatan. 
Gangguan tersebut antara lain berupa menyempitnya trotoar/bahu jalan akibat 
timbunan tanah, terhalangnya pejalan kaki untuk menyebrang jalan akibat terpotong 
jalur pipa. Gangguan pejalan kaki tersebut terjadi terutama pada lokasi-lokasi 
permukiman yang padat dan terletak di jalan-jalan utama antara lain (JL Arteri) 
Pahlawan Revolusi, JL H. Naman yang terpotong jalur pipa primer, sekunder dan 
tersier. Total panjang pipa primer, sekunder dan tersier ± I 000 km selama 5 tahun 
konstruksi, bila diasumsikan hari kerja 300 hari pertahun pejalan kaki yang terganggu 
jalur pipa per km-nya sebesar I 000 orang/km/hari, maka konstruksi pip a per hari 
sepanjang 0,7 km dan total pejalan kaki yang terganggu sebesar 700 orang/hari. 
Gangguan pada pejalan kaki dapat mengakibatkan pejalan kaki terputus sama sekali 
aktivitasnya. 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, gangguan pejalan kaki tidak 
berlangsung menerus selama ± 2 minggu, tidak komulatif, berbalik, dengan intensitas 
besar dan populasi terpengaruh kecil, ,dampak ini dikategorikan penting. 

a.3. Kerusakan Jalan Umum dan Gangguan Utilitas Umum 

Jalur rencana jaringan pipa akan ban yak memakai bahu jalan, bad an jalan dan bahkan 
akan memtong berbagai prasarana jalan seperti jalan lokal, jalan kolektor maupun jalan 
arteri, serta kondisi prasarana jalan yang terganggu akibat kegiatan penggalian tanah 
tidak dapat dihindari, dan kemungkinan sebagian harus ditutup untuk sementara, 
sedangkan utilitas umum yang ada di jalur jaringan pipa harus dipindahkan di lokasi 
sekitarnya. 

Sangat sulit dihindari bahwa dalam melaksanakan pekerjaan penggalian tanah yang 
cukup Iebar dan mempergunakan alat-alat besar, kemungkinan dapat merusak 
prasarana jalan dan utilitas umum, sehingga dapat mengganggu fungsi prasarana dan 
utilitas umum tersebut. 

PT. THAMES PAM JAYA 6-15 
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No. Nama Jalan 

1 R. Bogar (01) 
R. Bogar (02) 

2 Outlet Buaran 
3 H. Naman 
4 Sta. Kelender Baru (01) 

Sta. Kelender Baru (02) 
5 P. Revolusi 
6 Jatinegara Kaum 
7 Peg. Dua (01) 

Peg. Dua (02) 
8 Ujung Cacing 
9 Boulevard 

10 Sunter 

Jam Puncak 

7.00-8.00 
8.00-9.00 
8.00-9.00 

16.00-17.00 
17.00-18.00 
16.00-17.00 

7.00-8.00 
9.00-10.00 
7.00-8.00 
7.00-8.00 
8.00-9.00 

17.00-18.00 
17.00-18.00 

I 

Volume Jam DDHV 
Puncak LV 

2546 2865 1297 
2044 2300 1046 
3862 4345 2105 
1230 1384 743 
2376 2673 1557 
1291 1452 808 
3552 3996 2094 
1948 2191 1312 
1118 1258 527 
2454 2761 1128 
1101 1236 478 
2155 2424 997 
1964 2210 1013 

Tabel 6.6. Penghitungan Kondisi Volume I Kapasitas 

No. Nama Jalan Volume Kapasitas 
. (PCU/Hr) Normal Pemasangan 

Pip a 

1 R. Bogar (01) 1774 2322 1038 
R. Bogar (02) 1515 3197 1769 

2 Outlet Buaran 2764 3288 1983 
3 H. Naman 1024 3020 1111 
4 Sta. Kelender Baru (01) 1097 2478 1163 

Sta. Kelender Baru (02) 1184 2192 1485 
5 P. Revolusi 2825 3282 2205 
6 Jatinegara Kaum 1700 2617 1385 
7 Peg. Dua (01) 961 3411 2744 

Peg. Dua (02) 2101 2402 1333 
8 Ujung Cacing 926 '2613 1104 
9 Boulevard 1229 5586 3467 

10 Sunter 1459 3314 1608 

PCE HV 

1 1 89 1.2 
1 1 58 1.2 
1 1 104 1.2 
1 1 28 1.3 
1 1 203 1.2 
1 1 226 1.2 
1 1 269 1.2 
1 1 148 1.2 
1 1 157 1.3 
1 1 594 1.2 
1 1 160 1.3 
1 1 607 1.2 
1 1 154 1.2 

V/C Ratio 
Normal Pemasang 

Pip a 

0.7639 1.709 
0.4739 0.8564 
0.8406 1.3938 
0.3391 0.9217 
0.4427 0.9432 
0.5401 0.7973 
0.8607 1.2812 
0.6496 1.2274 
0.2817 0.3502 
0.8747 1.5761 
0.3544 0.8387 
0.3453 0.5564 
0.4403 0.9073 

PCE MC 

107 1479 0.25 
170 1196 0.25 
125 2136 0.25 

36 613 0.40 
244 1184 0.25 
271 418 0.25 
323 1632 0.25 
178 842 0.25 
204 575 0.40 
713 1040 0,25 
208 601 0.40 
728 814 0.25 
185 1044 0.25 

PCE 

370 
299 
534 
245 
296 
105 
408 
210 
230 
260 
240 
204 
261 

Total Flow 
PCU/Hr 

1774 
1515 
2764 
1024 
1097 
1184 
2825 
1700 

961 
2101 

926 
1229 
1459 

r 
' 
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Mengingat banyaknya prasarana jalan dan utilitas umum yang ada di sepanjang jalur 
jaringan pipa, serta pekerjaan konstruksi yang memakai peralatan berat, menimbun 
sisa galian dan kerusakan prasarana jalan dan utilitas umum tersebut diperkirakan 
mencapai 10-30% dari kondisi prasarana yang ada, sehingga dampak yang timbul 
dapat dikategorikan sedang. 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, kerusakan prasarana jalna 
dan gangguan utilitas umum tersebut, akan dapat meluas sampai di luar areal kegiatan, 
intensitasnya besar dan populasi yang terkena dampak akan berpengaruh, dan akan 
dapat menimbulkan berbagai dampak turunan, sehingga dampak yang timbul tersebut 
dapat dikategorikan penting. 

a.4. Gangguan Kualitas Udara 

Penimbunan sementara tanah galian dapat mempengaruhi kondisi kualitas udara 
terutama debu, karena adanya debu yang tertiup angin dan atau terresuspensi oleh 
mobilisasi lalu lintas disekitarnya . 

Terjadinya resuspensi ini tidak hanya pad a jalur distribusi, akan tetapi dapat menyebar 
pada jalan-jalan disekitarnya. Dengan terjadinya resuspensi debu maka kadar debu 
diudara dapat melebihi baku mutu kualitas udara ambien sebesar 260 LJg/m3 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, dampak yang bersifat 
langsung tersebut terjadi menerus selama kegiatan rehabilitasi, intensitasnya besar, 
kumulatif, menyebar lebih luas dari tapak proyek, dapat berbalik dan mempengaruhi 
masayarakat sekitar tapak proyek, maka dampak yang timbul dikategorikan sebagai 
dampak penting. 

a.5. Gangguan A/iran Permukaan dan Terjadinya Genangan-genangan Air 

Kegiatan, penggalian tanah di sepanjang lokasi jalur jaringan pipa, berupa penggalian 
dan penimbunan tanah termasuk pemadatannya, akan dapat merusak kondisi saluran 
drainase dan mengganggu aliran permukaan dari saluran-saluran drainase yang ada 
disepanjang jalur rencana jaringan pipa, sehingga dapat menimbulkan genangan
genangan air yang selanjutnya dapat menimbulkan keresahan masyarakat. 

Mengingat sedikitnya saluran-saluran drainase/irigasi yang akan terkena atau dilintasi 
oleh jalur rencana jaringan pip a , volume kegiatan yang relatif kecil, maka terjadinya 
gangguan ali ran permukaan dan timbulnya genangan air ini diperkirakan di bawah 10% 
dari kondisi semula, sehingga dampak tersebut dapat dikategorikan kecil. 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, dampak yang timbul tersebut 
tidak akan meluas di luar lokasi kegiatan proyek, intensitasnya besar dan populasi 
yang terkena dampak tidak terpengaruh, serta dapat berbalik dan tidak kumulatif, 
sehingga dampak tersebut dapat dikategorikan tidak penting. 

PT. THAMES PAM JAYA 6-17 
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a.6. Estetika Lingkungan 

Kegiatan penggalian tanah akan menghasilkan timbunan/tumpukan tanah dikan1m kiri 
jalur pipa. Timbunan/tumpukan tanah tersebut diperkirakan akan menimbulkan 
gangguan terhadap estetika lingkungan disekitar lokasi kegiatan. Berdasarkan 
perhitungan diperkirakan volume tanah galian yang akan dihasilkan sebesar 150.500 
M3/tahun. Bila dibandingkan dengan luas ruas jalan yang ada dan lingkungan di 
sekitarnya, maka hamparan tumpukan tanah tersebut diperkirakan tidak akan melebihi 
10 % dari ruas jalan yang ada, sehingga dampak ini dapat dikategorikan kecil. 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, gangguan terhadap estetika 
lingkungan berlangsung hanya sementara, berbalik dan tidak komulatif, dimana 
intensitasnya besar dan populasi akan terpengaruh adalah cukup banyak, sehingga 
dampak ini dapat dikategorikan penting. 

b. Pembuangan Kelebihan Tanah 

b.1. Gangguan La/ulintas 

Kegiatan pembuangan kelebihan tanah galian ke lokasi pembuangan akhir (disposal 
area) diperkirakan akan mengganggu aktivitas lalulintas di sepanjang rule · 
pengangkutan tanah sisa gal ian. Dengan asumsi volume angkut truk 5 m3 dan jumlah 
hari kerja 300 hariltahun, maka untuk mengangkut tanah sisa galian dari tahun pertama 
sampai tahun ke lima konstruksi diperlukan kendaraan pengangkut (truck) sebanyak 
9 rit truck!hari sampai dengan 32 rit truck!hari atau 4 SMP/jam sampai dengan 12 
SMP/jam. Secara rinci jumlah truck yang diperlukan untuk mengangkut kelebihan tanah 
sisa galian dapat dilihat pad a label 6. 7. 

' 

Tabel 6.7. Jumlah Truk Pengangkut Tanah Galian 

No. Volume Galian Jumlah Truck yang Diperlukan SMP/Jam 
Dibuang Rit 

(m3) Truck Per Hari *) 

1 12.870 9 4 
2 41.270 28 11 
3 34.500 23 9 
4 48.170 32 12 
5 19.080 13 5 

, J ) Asumsi . KapasJtas truck - 5 m , han kerJa 300 han/tahun * - .J 

Bila dilihat dari V/C ratio jalan-jalan utama di sekitar lokasi proyek pada saat survai 
, : dilakukan yang masih rendah (V/C ratio < 1 ), maka penambahan kendaraan angkut 

(truk) tanah sisa galian 4 s/d 12 SMP/jam diperkirakan sangat kecil pengaruhnya 
terhadap kelancaran arus lalulintas di sekitar proyek atau dengan perkataan lain 

PT. THAMES PAM JAYA 6-18 



" . ' 

r ' 

·. J 

'l 

r 1 

' 1 
I ' I J 

r 1 
I ! 
'' 

r l 
~ j 

I 1 

'1 

'j 

' 1 

' ' 

.: J 

LAPORAN ANOAL 
PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH JAKARTA BAG/AN T/MUR Prakiraan Dampak Penting 

kontribusi kegiatan tersebut terhadap kemungkinan timbulnya gangguan lalulintas 
tergolong kecil . 

Disamping itu, berdasarkan pengalaman proyek sejenis dilokasi lairinya, sebagian sisa 
tanah gal ian diambil oleh penduduk di sekitar proyek untuk bahan urugan. Sehingga 
kemungkinan berkurangnya jumlah truck pengangkut sangat mungkin. 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, dampak gangguan lalulintas 
intensitasnya besar, populasi tidak berpengaruh dan berbalik, sehingga dampak yang 
timbul dapat dikategorikan tidak penting. 

b.2. Gangguan Kualitas Udara 

Kegiatan pengangkutan kelebihan tanah galian dapat mempengaruhi kondisi kualitas 
udara (debu) disepanjang jalur transportasi dari lokasi proyek ke lokasi disposal area, 
akibat adanya ceceran tanah yang terbawa angin. Namun demikian, sesuai dengan 
SOP kegiatan pengangkutan material dan peraturan dari PEMDA DKI, pengangkutan 
tanah sisa galian akan menggunakan truck yang memakai penutup, sehingga 
kemungkinan terjadinya ceceran tanah dan peningkatan kadar debu diperkirakan 
sangan kecil. 

Bila ditinjau dari ke tujuh faktor penentu dampak penting, dampak langsung tersebut 
terjadi menerus selama kegiatan pengangkutan tanah, intensitas besar, populasi tidak 
terpengaruh, tidak kumulatif dan dapat berbalik, maka dampak yang timbul dapat 
dikategorikan tidak penting. 

6.4. Prakiraan Dampak pada Tahap Pasca Konstruksi. 

6.4.1. Penyediaan Air Baku 

Air baku yang akan digunakan untuk memasok kebutuhan air bersih di wilayah Jakarta 
Bag ian Timur terdiri alas air baku dari saluran Tarum Barat yang dikelola oleh Perum 
Otorita Jati Luhur (POJ) dan air bersih dari mata air Ciburial yang dikelola oleh PDAM 
Bogar. 

Jumlah air baku dari saluran Tarum Barat yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 
air bersih ini adalah 9,9 m3/detik. Saat ini pasokan air bersih dari PDAM Bogor masih 
tetap diperlukan, karena jaringan distribusi untuk daerah Gudang Air belum terkait 
dengan jaring distribusi wilayah Jakarta Bagian Timur secara keseluruhan. Perjanjian 
pengambilan air dengan PDAM Bogar ini akan ditinjau kembali pada tahun ke 5 
mengingat kebutuhan air bersih yang meningkat di Bogar. 
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Terjadinya pengambilan air sebesar 9,9 m3/detik dari saluran Tarum Barat dapat 
mengakibatkan terjadinya gangguan penggunaan air di hilir instalasi pengolahan air. 
Gangguan terjadi karena tidak memai:Jainya kapasitas saluran untuk kebutuhan hilir. 
Bentuk penggunaan air dihilir adalah untuk penggelontoran pada saat-saat tertentu. 

Pada prinsipnya air dari-saluran Tarum Barat adalah air yang yang dikelola khusus 
untuk kebutuhan aktivitas yang berada disekitarnya, dimana jumlah air yang disalurkan 
diatur oleh Perum Otorita Jatiluhur (POJ). Setiap pengambilan air dari saluran ini 
terikat dengan suatau perjanjian dan harus membayar restribusi kepada POJ. Sesuai 
data yang diperoleh dari laporan FS, neraca penggunaan air di saluran Tarum Barat 
adalsebagaiberikut. 

Saluran Tarum Barat (Hulu IP A 
Buaran) 21,1 m3/detik 

IPA Buaran 
5,5 m3/detik 

. 

IP A Pulogadung 
. 3 

4,4 m /detik 

Hilir IPA Buaran 
15,6 m3/detik 

Hilir IPA 
Pulogadung 
I J ,2 m3 /detik 

Pengambilan air oleh kedua IPA tersebut, akan mengurangi debit air saluran Tarum 
Barat dari 21,1 m3/detik menjadi 11,2 m3/detik. Pengurangan debit ini tergolong besar 
yaitu 9,9 m3/detik yaitu > 30% dari jumlah debit semula. 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, dampak yang terjadi 
mempengaruhi masyarakat sekitar saluran Tarum Barat, bersifat tidak langsung, 
menerus selama tahap pasca konstruksi, intensitasnya besar, tidak kumulatif, dapat 
berbalik dan dapat menyebar kedaerah sekitarnya, mengingat bahwa debit saluran 
Tarum Barat dipasok secara konstan oleh POJ dan terdapat perjanjian tertulis yang 
mengikatnya, maka dampak yang timbul dikategorikan sebagai dampak tidak penting. 
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6.4.2. OperasionaiiPA 

Penurunan Kualitas Air Permukaan 
Penurunan kualitas air permukaan/pencemaran air terjadi karena dibuangnya air sis a 
pengolahan yang mengandung nilai sulfa! ke Badan air penerima. Berdasarkan 
laporan lingkungan Jakarta I 997-1998 bahwa debit rata-rata sa luran Jati Kramat di IPA 
Buaran adalah 2,1125 m3/detik, dan di sungai Sunter IPA Pulogadung.adalah 3,7365 
m3/detik, dengan konsentrasi sulfa! masing-masing adalah 23,78 ppm dan 6,61 ppm . 

Debit efluen dari IPA Buaran adalah 0,5 m3/detik dengan konsentrasi sulfa! 
berdasarkan hasil survai adalah I 6.1 I ppm, sedangkan debit efluen dari IPA 
Pulogadung adalah 0,4 m3/detik dengan konsentrasi sulfat sebesar 5,44 ppm. 
Pencampuran sulfa! antara efluen dan badan air penerima diperhitungkan dengan 
rumus sebagai berikut : 

S2 = (Qo. So+ Ql . Sl) I Qo + Ql 

Konsentrasi sulfa! di hilir IPA Buaran : 

S2 = (2. I I 25 m3/det x 23.78 ppm) + (0.5 m3/det x I 6. I I ppm) = 22,312 ppm 
2,1 I 25 m3/det + 0,5 m3/det 

KQnsentrasi sulfat di hilir IPA Pulogadung : 

S2 = (3.7365 m3/det x 6.61 ppm)+ (0.4 m3/det x 5.44 ppm) = 6,497 ppm 
3, 7365 m3/det + 0,4 m3/det 

Dari data-data diatas dapat diperhitungkan konsentrasi sulfa! akan berubah dimana 
antara hulu dan hilir IPA Buaran perubahan terjadi dari 23,78 ppm menjadi 22,312 ppm 
atau sebesar 6, 17%, sedangkan di IPA Pulogadung perubahan yang terjadi adalah 
sebesar 1, 71 % atau dari 6,61 ppm menjadi 6,497 ppm. Hasil perhitungan untuk 
paramater lain disajikan pada Gambar 6.3. Disamping parameter kimiawi juga dibuang 
lumpur sebanyak 7000 liter/hari dari IPA Pulogadung dan 12.000 liter/hari dari IPA 
Buaran, lumpur sisa pengolahan dibuang pada bak pengering (drying bed). 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak panting, dampak yang terjadi bersifat 
langsung, menerus, intansitasnya kecil, kumulatif, dapat berbalik dan dapat 
mempengaruhi masyarakat sepanjang saluran Jati Kramat dan Kali Sunter, maka 
dampak yang timbul dikategorikan sebagai dampak panting. 

6.4.3. Pelayanan Pelanggan. 

Peningkatan Kesehatan Masyarakat. 
Keberadaan dan pengdperasian Proyek Pengembangan Air Minum Wilayah Jakarta 
Bagian Timur, akan dapat meningkatkan dan menjaga kondisi/status kesehatan 
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Kondisi Kua/itas Air Sa/uran Jati Kramat 

Q = 2,1125 m3/dt 
pH= 8,3 
S04 = 23,78 ppm 
P04 = 0,59 ppm 
mBAS = 1 ,06 ppm 
COD = 73,25 ppm 

BOD = 34,83 ppm 

Sumber : Laporan Lingkungan Jakarta Kimiawi Air Sungai 1998 

t 
IPA Buaran 

Q = 0,5 m ldt 
pH =7,3 
S04 = 16,11 ppm 
P04 = 2,88 ppm 
mBAS = 0,43 ppm 
COD = 23,46 ppm 
BOD= 14,75 ppm 

Prakiraan Oampak Penting 

Q = 2,6125 m3/dt 
pH= 8,11 
S04 = 22,312 ppm 
P04 = 1,03 ppm 
mBAS = 0,94 ppm 
COD = 63,72 ppm 
BOD = 30,99 ppm 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Sumber : Hasil Ana lisa Lab (Data Primer) 
Kondisi Kualitas Jjir Sa/uran Kali Sunler 

Q = 3,7365 m3/dt 
pH= 7,2 
S04 = 6,61 ppm 
P04 = 1,14 ppm 
Zn = 0,01 ppm 
mBAS = 1,5 ppm 
COD= 48,01 ppm 
BOD= 30,52 ppm 

Sumber : Laporan Lingkungan Jakarta Kimiawi Air Sungai 1998 

t 
IPA Puloqadunq 

Q = 0,4 m'ldt 
pH= 6,5 
S04 = 5,44 ppm 
P04 = 1,3 ppm 
Zn = 0,21 ppm 
mBAS = 1 ,2 ppm 
COD= 1444,4 ppm 
BOD= 459 ppm 

Q = 4,1365 m3/dt 
pH=7,13 
S04 = 6,497 ppm 
P04 = 1,16 ppm 
Zn = 0,03 ppm 
mBAS = 1,47 ppm 
COD= 183,04 ppm 
BOD= 71,95 ppm 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Sumber : Hasil Ana lisa Lab (Data Primer) 

Gambar 6.3. 
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masyarakat pengguna/pelanggan air minum yang akan dike lola oteh PT. Thames PAM 
Jaya. Dengan mengkonsumsi air minum yang berasal dari PAM, tingkat kesehatan 
masyarakat diharapkan akan lebih terjamin, karena kuatitas air minum yang dihasilkan 
mengacu kepada baku mutu air minum yang ditetapkan oteh Pemda DKI metalui 
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 582 tahun 1995. 

Jumtah pelanggan baru pengguna air bersih dari PAM diperkirakan akan terserap 
sebanyak 84.000 pelanggan. Bila diasumsikan rata-rata setiap satu KK penduduk 
(pelanggan) terdiri dari lima anggota keluarga, maka diprakirakan akan terdapat 
420.000 jiwa penduduk yang akan menikmati air bersih yang memenuhi sara! 
kesehatan. Oleh karena itu, dampak yang timbul dapat dikategorikan besar. 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, dampak berupa peningkatan 
kesehatan masyarakat akan berlangsung menerus dengan intensitas yang besar, 
bersifat kumulatif dan tidak berbalik, sehingga dampak yang timbul tersebut dapat 
dikategorikan penting. 

Kecemburuan dan Keresahan 
Kegiatan pelayanan pelanggan diperkirakan akan menimbutkan kecemburuan dan 
keresahan masyarakat. Kecemburuan dan keresahan tersebut diperkirakan dapat 
terjadi bila pihak PT. Thames PAM Jaya tidak dapat metayani atau memenuhi seluruh 
permintaan fasilitas PAM dari penduduk . 

Sesuai hasil survai dan pengamatan tapangan, teridentifikasi bahwa sebagian 
penduduk di witayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat betum berlangganana air PAM, 
hal ini karenan antara lain jaringan distribusi betum mencapai lokasi pemukiman 
penduduk. Sedangkan di sisi lain mereka pada umumnya sangat membutuhkan air 
PAM, sebab dari alternatif lain yaitu dari sumber air tanah tidak mungkin tagi dari segi 
kualitas (asin). Berdasarkan data statistik dari penduduk Jakarta Utara pengguna air 
PAM sebagai sumber air minum sebesar 93,56%, ternyata 47,5% memperoleh air PAM 
dari penjuat air PAM kalengan (eceran). Hat ini diperkuat dengan data daftar tunggu 
pelanggan PAM di kedua wilayah tersebut sampai saat ini yang belum ditayani yaitu 
sebanyak 8. 943 KK. 

Untuk witayah Jakarta Timur, walaupun sebagian penduduk be tum berlangganan air 
PAM, namun mereka menyatakan untuk memperoteh air rninum tidak begitu tergantung 
dari PAM, karena masih dapat rnemperoteh dari sumur/pompa. Hal ini terlihat dari 
jumlah pengguna air PAM hanya 26,89% dan pengguna sumur/pompa 68,28%. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bila pihak PT. Thames PAM Jaya tidak 
dapat metayani seluruh permintaan penduduk untuk menjadi pelanggan PAM atau tidak 
dapat berbuat adil dan transparan dalam petayanan diperkirkaan akan timbul 
kecemburuan dan keresahan masyarakat, oteh sebab itu dampak ini tergotong sedang. 
Bila ditinjau .. dari kriteria dampak penting, dampak kecemburuan dan keresahan 
masyarakat akan terjadi menerus selama petayanan petanggan tidak terpenuhi, 
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intensitas sedang, populasi terpengaruh, berbalik, tidak kumulatif, sehingga dampak 
yang timbul dapat dikategorikan penting. 

6.4.4. Kegiatan Perbaikan Pipa Bocor 

Terjadinya Gangguan La!u Lintas. 

Pemeliharaan jaringan distribusi air bersih dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi 
pelayanan air bersih, meliputi perbaikan jaringan pipa dari kebocoran dan sebagainya 
yang dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Perbaikan jaringan pipa akan dapat mengganggu arLls lalu lintas di jalan, karena 
pengguna jalan tidak dapat dihentikan oleh kegiatan perbaikan jaringan pipa terse but 
(tetap beroperasi). 

Dengan mempertimbangkan tingginya volume lalu lintas di jalan pada saat sibuk , 
maka perbaikan jaringan pipa diharapkan dapat di/aksanakan pad a jam-jam tidak sibuk, 
sehingga dampak yang timbul berupa terjadinya gangguan lalu lintas dinilai kecil, 
dalam arti bahwa dampak yang timbul tersebut diperkirakan mencapai < 10% dari arus 
lalu lintas yang melalui jalan secara keseluruhan. 

Bila ditinjau dari ketujuh faktor penentu dampak penting, dapat dikemukakan bahwa 
sebaran dampak hanya terjadi pada saat kegiatan di /okasi-lokasi tertentu. 
intensitasnya besar dan populasi yang terkena dampak tidak terpengaruh, tidak 
kumulatif serta dapat berbalik, sehingga dampak yang timbul dapat dikategorikan tidak 
penting. 

Ana/isis prakiraan dampak penting karena kegiatan pasca konstruksi secara rinci 
dapat dilihat pad a label 6. 8. 

6.5. Prakiraan Dampak Kegiatan Lain yang terkait. 

Pada saat proyek pengembangan air minum wilayah Jakarta bagian Timur 
dilaksanakan, baik pada tahap pra konstruksi, konstruksi maupun pada tahap pasca 
konstruksi (oparasi), maka di wilayah studi terdapat berbagai kegiatan lain yang dapat 
mempengaruhi dan menjadi sumber dampak terhadap pembangunan proyek tersebut. 
kegiatan sekitarnya pada umumnya aktivitas perkotaan seperti aktivitas lalu lintas 
kendaraan pada ruas jalan sekitar loaksi, aktivitas permukiman dan aktivitas 
perekonomian yang banyak terdapat di wilayah studi. 

Dalam tahap pra konstruksi belum dilaksanakan kegiatan fisik tetapi telah terJadi 
dampak dari kegiatan sekitarnya terhadap proyek. Penetapan jalur pipa distribusi 
(terutama pipa tersier) akan dikaitkan dengan kebutuhan aktivitas yang ada. Dampak 
tahap pra konstruksi ini dapat diaktegorikan sebagal dampak penting. 
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TABEL 6.8. RANGKUMAN HASIL PREDIKSI DAMPAK PENTING 

No Jenis.dampak Pen!ing Variabel atau Parameler Satuan RO,na Rona Besaran 
Yang Oigunakan Awal Proyek Dampak 
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(gangguan penggunaan air di hilir) 

2 OperasionaiiPA Sulrat PP":'_ 23.78 22.312 1.468 (-) L 
Penurunan kualilas air permukaan 6.61 6.497 0.113 

3 Pelayanan pelanggan 
a Peningkatan Kesahatan masyaraka! Jumlah penduduk-yang Jiwa 

rnenikmati air bersih 
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Dalam tahap konstruksi adalah kegiatan perubahan dimana seluruh pipa distribusi 
akan dipasangkan. Dengan adanya aktivitas perkotaan yang tinggi maka akan sulit 
menempatkan/menanam pipa karena adanya aktivitas mobilisasi. Dampak ini dapat 
dikategorikan sebagai dampak penting. 

Pada tahap pasca konstruksi tingkat aktivitas perkotaan akan mempengaruhi jumlah 
air yang dikonsumsi, sehingga mempengaruhi produsksi air secara keseluruhan. 
Terkait dengan jumlah dan kualitas air yang dikonsumsi adalah adanya sistem 
penyediaan air minum untuk wilayah Barat Jakarta oleh konsorsium lain. Saat ini 
sebagian dari air minum yang diproduksi di Wilayah Timur juga dipasok untul< 
kebutuhan Wi.layah Barat, apabila pasokan air dihentikan maka dapat berakibat pada 
berhentinya pasokan air untuk konsumen. 

Bila ditinjau dari ketujuh kriteria dampak penting dampak dari aktivitas perkotaan 
terhadap kegiatan proyek hanyalah dampak sosial, tetapi secara umum mempengaruhi 
penduduk pada seluruh areal layanan. 

Dampak yang timbul dari kegiatan lain terhadap proyek adalah kegiatan penimbunan 
sampah di hulu outlet IPA Buaran dan pelumpuran saluran Jati Kramat dan aktivitas 
di hulunya. Kegiatan ini mengakibatkan penurunan kapasitas saluran Jati Kramat dan 
banjir di hulu lnstalasi Pengelolaan Air Buaran. Aktivitas di hulu Kali Jati Kramat dan 
Kali Sunter disajikan pada Gambar 6.1. dan 6.2. 

Proses terjadinya dampak pada tahap Pasca Konstruksi dari proyek Pengembangan 
air minum Wilayah Jakarta Bag ian Timur dapat dilihat pada Gambar 6.4. 
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Kegialan 

Sumber 
Oampak 

Oampak 

Gam bar 6.4. 
Proses Terjadinya Oampak Rencana Kegiatan Pasca K<Jnstruksi 
Proyek Pengembangan Air Minum Wilayah Jakarta Bagian Timur 

Kuanlitas Air 

TAHAP 
PASCA KONSTRUKSI 
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BAB VII 
EVALUASI DAMPAK PENTING 

7.1. Kriteria Evaluasi Dampak 

Evaluasi dampak penting dilakukan. secara holistis dan kausatif dengan tetap 
mengacu pad a keputusan Kepala Bapedal No. 56 tahun 1994 tentang Pedoman 
Mengenai ukuran dampak penting, sebagai berikut : 

A. Penilaian secara holistis, dimaksudkan sebagai penilaian secara total 
terhadap semua dampak penting yang timbul akibat rencana proyek 
pengembangan air minum wilayah Jakarta Bagian Timur sebagai satu 
kesatuan yang utuh, saling terkait dan saling mempengaruhi, serta sifatnya 
saling memperkuat (sinergitis) ataupun saling memperlemah (antagonitis) 

Evaluasi secara holistis dilakukan dengan meninjau " besaran dan pentingnya " 
dampak-dampak yang telah diprakirakan timbul sebagaimana diuraikan pada 
bab VI secara menyeluruh (comprehensif). Evaluasi secara holistis tersebut 
didasark.an pada kriteria besaran maupun pentingnya dampak yang dirumuskan 
dari peraturan perundangan yang berlaku. 

Sesuai dengan Kep 056/1994, maka ciri-ciri " dampak" yang " dikategorikan 
penting" adalah apabila terdapat kesesuaian dengan salah satu dari beberapa 
kriteria berikut ini : 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Jumlah manusia yang terkena dampak penting diwilayah studi melampaui 
yang menerima manfaat 
Penyebaran dan luasan daerah yang terkena dampak dirasakan secara 
regional atau nasional. 
Ambang batas baku mutu lingkungan mulai terlampaui sejak kegiatan 
mulai berlangsung dan berlangsung terus sampai tahap pasca konstruksi. 
Adanya hubungan yang antagonitis dan sinergitis diantara dampak -
dampak yang diperkirakan timbul. 
Dampak yang timbul tidak terbalikkan meskipun sudah ada upaya- upaya 
mitigasinya. 

Sementara iiu, rumusan "dampak" yang " dikategorikan besar" adalah apabila 
terdapat kesesuaian dengan salah satu dari beberapa kriteria berikut ini : 

a. Oaya dukung lingkungan pada saat studi dilaksanakan (rona awal) Ieiah 
berada pada kondisi yang kritis artinya sudah tidak dapat berfungsi 
menunjang kehidupan manusia dan makluk atau hidup lainnya 
sebagaimana yang diharapkan. 

PT THAMES PAM JAYA • 7- I 
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PROYEK P£NGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH JAKARTA BAG/AN TiMUR EVALUASI OAMPAK PENTING 

b. 

C. 

Daya tampung sumber air, udara dan lahan pada saat studi 
dilakdsanakan (rona awal) telah berada pada batas kemampuan 
maksimum untuk menerima tambahan beban dari luar. 
Daya tampung sumber daya sosial masyarakat pada kondisi rona awal 
telah berada pada batas kemampuan untuk menerima tainbahan beban 
dari luar. 

Untuk keperluan kuantitatif hasil analisa" dan evaluasi, maka pemberian skala 
numerik dilakukan sebagai berikut : 

Kategori kecil diberi nilai = i, sedang diberi nilai = 2, dan yang besar diberi nilai 
=3 
Kategori tidak penting diberi nilai = 1 dan yang penting diberi nilai = 2 

Berdasarkan pendekatan dan/atau" kriteria tersebut diatas, maka hasil evaluasi 
dampak penting holistis disajikan pada label 7.1. Dari !abel 7.1 dapat dilihat 
bahwa kondisi lalulintas dan kondisi sosial masyarakat adalah merupakan 
komponen lingkungan pengembangan air minum wilayah Jakarta Bagian Timur. 
Dilihat dari aktivitas yang paling banyak menimbulkan dampak, tampak bahwa 
aktivitas rehabilitasi jaringan distribusi adalah aktivitas yang menyebabkan 
dampak yang paling besar, kemudian kegiatan mobilitas peralatan dan bahan. 

B. Penilaian secara kausatif, dimaksudkan sebagai penilaian terhadap 
hubungan sebab akibat secara mendalam, antara komonen kegiatan dengan 
komponen lingkungan yang mengalami perubahan mendasar, sehingga akan 
dapat diketahui terjadinya dampak primer, dampak sekunder, tersier dan 
turunannya. Secara ringkas hubungan kausatif antara komponen kegiatan 
dengan komponen lingkungan dapat dilihat pada label 7.2 sampai dengan 
label 7.4. 

' Dengan melakukan evaluasi dampak penting yang timbul tersebut, diharapkan 
perumusan penanganan dampak penting, dapat dilakukan secara lebih terarah. 
Mengingatbahwa dampak yang timbul pada setiap tahap kegiatan akan berbeda 
waktu kejadian dan penanganannya, maka evaluasi dampak penting dilakukan 
untuk setiap tahapan kegiatan sebagai berikut : 

7.2. Evaluasi Dampak Tahap Pra Konstruksi 

7.2.1. Keterkaitan Dampak Penting 

Dampak penting yang timbul pada tahap 1n1 pada umumnya terkait dengan 
komponen sosial, yakni : 

Keresahan masyarakat karena kegiatan survai dan pengukuran lapangan, 
serta proses penentuan lokasi. 
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Tabel 7.1. Matrik Evaluasi Dampak 

Komponen Kegiatan 
Komponen Lingkungan A 

1. Kualitas udara / 
2. Kebisingan / 
3. Kualitas air / 
4. Kuantitas air /" 
5. Ali ran Permukaan dan genangan / 
6. Prasarana jalan / 
7. Utilitas umum / 
8. Lalulintas / 
9. Mobilitas pejalan kaki / 
1 O.Keresahan masyarakat V1 
11.Pendapatan )./"'1 
12.Kesehatan masyarakat ~ 
13.Estetika lingkungan / 
Total 5 

Keterangan : 
Besaran : 1 = kecil, 2 = sedang, 3 = besar 
Kepentingan : 1 = Tidak penting, 2 = Penting 

8 

/ 
~ 
/ 
/ 
~ 
/ 
/ 
/ 
/ 
)./"'3 

0 
/ 
/ 

7 

A= 
B = 

c = 

D = 

1 

Komponen Kegiatan Total 
c D E F G H I 

j..-/1 / ~ / / / / 7 
l:)./"1 / Y3 / /" v / 7 

/ ,j..-/1 / / 1~1 / / 5 

/ lY4 / ,V3 /" / / 6 

/_ v ~3 / v L' / 41 
IV1 / / / / / / 2 
/ / V3 / / / / 5 

jj./3 / V3 / / / j..-/3 13 

/ / IV3 / / / / 5 
/ l,V3 / / / / / 11 

/ / / / /" / / 5 
/ v k-':"' / / ~3 / 5 
/ / IV3 / / / / 5 

1 8 34 4 3 5 4 

Pra Konstruksi (OED) E = Rehabilitasi jaringan 
Penerimaan tenaga kerja distribusi 
konstruksi F = Penyediaan air baku 
Mobilisasi peralatan dan G = OperasionaiiPA 
bah an H = Pelayanan pelanggan 
Rehabilitasi IPA I = Perbaikan pipa bocor 
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PROYEK PENGEMBANGAN AIR MINUM WILAYAH JAKARTA BAG/AN TIMUR EVALUASI OAMPAK PENTING 

b, Terganggunya sumber mata pencaharian penduduk yang sebagian 
tempat usahanya terkena pembebasan, 

Dampak yang timbul tersebut diatas sifatnya saling memperkuat (sinergitis), 
yang pada umumnya dikarenakan oleh penyuluhan dan informasi tentang 
rencana kegiatan yang tidak transparan, 

Dengan terganggunya sumber mata pencaharian penduduk yang sebagian 
tempat usahanya dibebaskan, hal ini akan meningkatkan keresahan masyarakat 
yang terkena dampak, bila masalah tersebut tidak ditanggulangi dengan baik, 
akan dapat menimbulkan dampak lanjutan berupa persepsi masyarakat yang 
negatif atau bahkan dapat menghambat pelaksanaan kegiatan proyek, 

7.2.2. Proses Terjadinya Dampak Penting 

Dengan adanya kegiatan survei dan pengukuran lapangan yang meskipun 
sebelumnya telah dilakukan penyuluhan dan pemberian informasi tentang 
rencana kegiatan kepada penduduk yang terkena dampak, tetap akan 
menimbulkan keresahan terhadap penduduk yang bangunannya dibebaskan, 
mengingat bahwa kondisi sosial disekitar jalur pipa tersebut telah mapan, 

Masyarakat yang terkena dampak khawatir tentang kepastian bahwa 
bangunannya akan dibebaskan dan nilai ganti rugi yang diterima yang pada 
umumnya lebih rendah dari harga pasaran, sehingga tidak dapat membangun 
kembali bangunan pengganti di daerah sekitarnya, 

Hal tersebut selanjutnya akan dapat menimbulkan tenggapan/persepsi 
masyarakat yang negatif bahkan akan dapat menghambat pelaksanaan kegiatan 
proyek, 

Demikian pula dengan kegiatan penentuan lokasi untuk keperluan pemasangan 
jalur pipa, yang terdiri alas bahu jalan, badan jalan dan sebagainya, yang 
sebagian luas bangunan menjadi tempat sumber mata pencaharian penduduk 
yang selanjutnya dapat menimbulkan keresahan masyarakaL 

Dampak berupa keresahan masyarakat juga dapat timbul disebabkan oleh 
pengalaman selama ini dalam proses pembebasan lahan/bangunan dimana nilai 
ganti rugi I kompensasi seringkali tidak sesuai dengan harga yang berlaku di 
pasaran (umumnya didasarkan alas Nilai Jual Object pajak-NJOP), meskipun 
sesuai Kepres No,55 tahun 1993, penentuan besarnya nilai ganti rugi harus 
ditetapkan secara musyawarah, 
Demikian pula sering terjadi bahwa proses pembebasan lahan/bangunan bahkan 
tertunda, sehingga hal ini selain menghambat kelancaran pelaksanaan proyek, 
juga dapat meresahkan penduduk yang bangunan telah dibebaskan, 
Secara rinci penilaian evaluasi dampak penting dapat dilihat pada !abel 72 
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7.3. Evaluasi Dampak Tahap Konstruksi 

7.3.1. Keterkaitan Dampak Penting 

Dampak penting yang timbul pada tahap ini pada umumnya bersifat sementara, 
yang disebabkan oleh kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik pengembangan air 
minum sebagai berikut: 

a, Kecemburuan sosial masyarakat 
b, Peningkatan pendapatan 
c. Kerusakan prasarana jalan dan gangguan utilitas umum 
d. Gangguan lalulintas disekitar lokasi kegiatan 
e. Meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan 
f. Gangguan aliran permukaan dan terjadinya genangan air disekitar lokasi 

kegiatan. , 
g. Gangguan pejalan kaki 
h. Estetika lingkungan 

Beberapa yang timbul tersebut diatas, meskipun bersifat sementara, namun 
sifatnya saling memperkuat (sinergistis) seperti: 

a. Dengan adanya penumpukan timbunan tan~h yang merusak estetika 
lingkungan dan gangguan aliran permukaan dan terjadinya genangan air 
disekitar lokasi kegiatan, akan lebih meningkatkan kerusakan prasarana jalan 
disekitar lokasi kegiatan, dan selanjutnya dapat mengganggu kelancaran arus 
lalulintas. 

b. Kerusakan prasarana jalan di jalur transportasi akan dapat meningkatkan 
gangguan lalulintas di lokasi tersebut, yang pada gilirannya dapat 
menurynkan kualitas udara dan meningkatkan kebisinga~. 

c. Kerusakan prasarana jalan dan utilitas umum yang mengganggu pejalan kaki 
akan dapat lebih menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat setempat. 

Selain itu terdapat berbagai dampak yang saling memperlemah (antagonitis) 
seperti kerusakan prasarana jalan dan gangguan lalulintas dengan 
meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah studi yang timbul karena 
adanya kegiatan fisik proyek. 

7.3.2. Proses Terjadinya Dampak Penting 

Dampak penting yang timbul pada tahap konstruksi, pada umumnya terjadi 
terhadap komponen fisik-kimia dan sosial terutama disebabkan oleh metode 
kerja konstruksi yang kurang baik dan kurang sesuai dengan kondisi lingkungan. 
Pekerjaan penyiapan, penggalian, penimbunan tanah dan pekerjaan pipa akan 
dapat merusak badan jalan, gangguan lalulintas meningkatkan pencemaran 
udara dan kebisingan disekitar lokasi kegiatan. 

PT THAMES PAM JA YA 7~ 5 
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Tata cara/metode kerja konstruksi yang kura'ng baik seperti penggunaan ala! 
berat yang tidak benar dan metode kerja yang tidak sesuai lingkungan juga akan 
dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan di sekitar lokasi 
kegiatan, seperti terganggunya estetika lingkungan dan gangguan aliran 
permukaan .dan timbulnya genangan air, kerusakan prasarana jalan dan utilitas 
umum serta gangguan lalulintas, sehingga upaya penanganannya lebih 
dilekankan pada pelaksanaan konslruksi yang sesuai lerhadap lingkungan. 
Demikian pula dengan mobilisasi lenaga kerja yang diambil dari luar daerah 
akan dapal menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat di wilayah studi 
karena sebagian dari penduduk larap hidupnya relalif rendah dan banyak yang 
belum mempunyai mala pencaharian lelap. 

Penilaian Evaluasi dampak penling lahap konslruksi dapal dilihat pada label 7.3. 

7.4. Evaluasi Dampak Tahap Pasca Konstruksi 

7.4.1. Keterkaitan Dampak Penting 

Dampak penling yang timbul pada tahap Pasca konstruksi pada umumnya 
bersifal menerus, disebabkan oleh pengoperasian penyediaan air minum, 
dianlaranya adalah : 

a. 
b, 
c. 
d. 

Gangguan penggunaan air di hilir saluran Tarum Barat 
Penurunan kaulilas air permukaan 
Meningkatnya kesehatan masyarakat 
Terganggunya lalulintas kendaraan 

,Beberapa dampak saling memperlemah (al;l!agonitis), seperti terjadinya 
penurunan produksi air akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. 

7.4.2. Proses Terjadinya Dampak Penting 

Dampak penting . yang timbul pad a tahap pasca konstruksi terjadi terhadap 
komponen fisik kimia dan terus berlanjut ke komponen sosial, disebabkan oleh 
beroperasinya IPA dan pelayanan pelanggan diperkirakan mencapai 170.000 
pelanggan. 

Meningkatnya produksi air akan meningkatkan jumlah pelanggan air minum, 
yang selanjutnya akan meningkatkan kesehatan masyarakat pengguna air bersih 
terse but. 
Penyediaan air baku yang bersumber dari saluran Tarum Barat akan 
menurunkan kapasitas air saluran yang dengan sendirinya akan mengganggu 
penggunaan air di bagian hilir saluran. 

PT THAMES PAM JAYA 7- 6 
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Penilaian Evaluasi dampak penting tahap pasca konstruksi dapat diJihat pada 
gambar 7.4. 

7.5. Evaluasi Dampak Penting Kegiatan lain yang Terkait. 

Berbagai kegiatan Jain yang berada disekitar Jakasi kegiatan yang terkait 
Jangsung dengan pekerjaan pengembangan air minum .adalah aktivitas JaJuJintas 
disepanjang jaJur pipa dan perkembangan pemukiman. 

Pada tahap pra konstruksi adanya berbagai kegiatan lain tersebut akan dapat 
meningkatkan niJai bangunan yang akan dibebaskan oJeh proyek ini, serta 
kemungkinan sulitnya penduduk dalam mencari lahan pengganti di daerah 
sekitarnya, karena adanya kebutuhan lahan yang meningkat dari pada proyek 
yang terkait tersebut. 
Untuk itu upaya penentuan lokasi untuk proyek ini perJu diJakukan secra 
terkoordinir dengan proyek-proyek terkait Jainnya, sehingga peranan Pemerintah 
daerah cukup besar. 

Pada tahap pasca konstruksi, kegiatan Jain tersebut akan mempengaruhi 
kegiatan pemeliharaan jaringan pipa air minum akan menimbuJkan dampak 
gangguan laJuJintas. 
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Tabel 7.2. Evaluasi Dampak Penting Pada Pra Konstruksi 

Faklor Penentuan Dampak Penting Tingkat 
Oarnpak 

No Jen1s Oampak Penlrng Sifat Dampak Besaran Penduduk Sebaran Oampak Lamanya Dampak tntensitas Komponen Lain Sifat Berbaliknya Penting 
Dampak (Pd)=P1/P2 (l)•l 1/L2 rN)•W1/W2 Dampak OL=SRIPR Kumulatlf Oampak 

A Pra-Oesain dan Detail Desain 
1 Keresahan masyarakat Negatif Kecil P1=60 KK L1=2 Rt di 2 kel W1<Pra Konst. Kecil, popu!asl SR=1 Tidak komulatir Berbalik (TP) 

(survai dan ~engukuran P2=84.000 Ha l2-12 kec W2=Pra Konst. tidak terpengaruh PR=1 (TP) (TP) 
P1<P2 L1<L2 W1<W2 (TP) SR=PR 

(TP) (TP) (TP) (TP) 

2 Keresahan masyarakat Nega!1l Kecil P1:8 KK l1=2Rtdi2kel W1~Pra Konst dan Keel!, poputasi SR>1 Tidak komulatif Berbalik (P) 
(penentuau lokasi) P2=84 000 KK L2-12 kec Konstruksi terpengaruh SR>PR (TP) (TP) 

P1<P2 L1c:L2 W2=Pra Konst. (TP) (P) 
(TP) (TP) W1=W2 

-
(P) 

Keterangan : 
PI = Jumlah penduduk yang terkena dampak 
P2 = Jumtah penduduk yang menikma\1 manfaat 

L 1 = Luas persebaran dampak 

L2 = Luas rencana kegiatan 
W1 = Lamanya dampak berlangsung 
W2 = Lamanya rencana kegiatan 

SR = Oampak sekunder 
PR = Dampak primer 
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No Jenis Darrpak Penling 

A PENERIMAAN TENAGA KERJA 
1 Kecemburuan Sosial 

2 Peningkalan pendapatan 

B KEGIATAN MOBILISASI ALA T DAN BAHAN 

, Kerusakan Prasarana Jalan 

2 Gangguan lalulinlas di sepanjang jalur 
transportasi 

3 Gangguan Kualitas udara 

c. REHABILITASI IPA 

, Gangguan Produks1 Air Bers1h 

2 Keresahan masyarakat 

] 
~, 

J 

Tabel7.3. Evaluasi Dampak Penting Pad a Tahap Konstruksi 

Faktor Penentuan Dai11XIk Penting 

S1fat Darrpak Besaran Penduduk Sebaran Oarrpak Lamanya Oar11J3k lntensitas Ko~nenlain 
Oatl"fl3k (Pd)"P1/P2 (L)"L 1/l2 f'N)"W1NV2 Oarrpak Dl=SRiffi 

negatif Keci! P1=350.000 orang L1=14000 Ha W1< kens! kecil, populasi SR::2 
P2=250 orang L2=14000 Ha W2=konst tldak terper.garuh PR=1 

P1>P2 L1:L2 W1=W2 (TP) SRo::PR 
(P) (P) (TP) (P) 

posit if Besar P1::1Q perrilik L1 < 1 Ha W1o::konst kecil, popu!asi SR=1 
- warung l2=14000 Ha W2=Konst tidak lerpengaruh FR=1 

P2=84.000 KK I L1=L2 W1<W2 (TP) SR<ffi 
had (TP) 

P1<P2 
(TPJ (TP) 

(TP) 

P1= 0 KK 
negatif Besar P2=84.000 KK l1=<1 Ha W1<Konst Kecil, Populasi SR=1 

P1<P2 L2=14000 Ha W2=Konst lidak terpengaruh PR=1 
(TP) L1<L2 W1<W2 (TP) SR<PR 

(TP) (TP) (TP) 

negalif Besar P1± 1000orang L 1=15 Ha W1<Konsl Kecil, Popu!asl SR=1 
P2=84 000 KK l2=14000 Ha W2=Konst tidak terpengaruh PR=1 

P1<P2 L1<L2 W1<W2 (TP) SR<PR 
(TP) (TP) (TP) (TP) 

negat1f Kecil P1± 1000orang L 1=15 Ha W1<Konst Kecil, Populasi SR=1 
P2=84_000 KK L2=14000 Ha W2=Konst tidak terpengaruh PR"1 

P1<P2 L1<L2 W1<W2 (TP) SR<PR 
(TP) (TP) (TP) (TP) 

negatif Kecil P1=84.000 KK L1=2Ha W1=Konst sedanQ, Poputasi SR=O 
P2=84_000 KK L2 =14000 Ha W2=Konst terpengaruh (P) PR=1 

P1=P2 L1<l2 W1=W2 SR<PR 
(P) (TP) (P) (TP) 

negatlf besar P1=84 000 KK L1=2Ha W1= 2 Minggu Kecll SR=O 
P2=84 000 KK L2 =14000 Ha W2=Konst (TP) ffi:::1 

P1<P2 L1<L2 W1<W2 SR<PR . 
(TP) (TP) (TP) (TP) 

1 

Tingkat 
Da!T()ak 

Sifat . Berbahknya Penting 
Kwrulatif Darrpak 

Tidak komulatif berbalik p 
(TP) (TP) 

Tidak korrulatir berbalik TP 
(TP) (TP) 

Tidak kotn.Jiatif Berbalik TP 
(TP) (TP) 

Tidak Korrulalif Berbalik TP 
(TP) (TPJ 

Tidak Korrulatif Berbalik TP 
(TP) (TPJ 

Tidak Komulatif Berbalik p 
(TP) (TP) 

Tidak Ko~rutal1f Berbalik TP 
(TP) (TP) 
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D REHABILITASI DAN PENGEMBANGAN 
JARINGAN DISTRIBUSI 

' Penggahan Tanah dan Pennribunan Serner.tara 
1 Gangguan la!uhnta.s 

2 Gangguan Pet3lan Kak1 

3 Kerusakan Jalan dan ganggu::m ulltrlas 

4 Gangguan kuahtas udara 

5 Ga·r,gguan ahran permukaan dan teiJ3drnya 
genangan arr. 

0 Est&l1ka 

b Pernbuangarr kelebr~, tana~, 

1 Gar1Qyuan !3!1Jhl',t:'b 

2. G<lllgguan Kua!1tas udara 

. 

-, 
J 

Tabel7.3. Evaluasi Dampak Penting Pada Tahap Konstruksi 

Faktor Penentuan Da~k Penting 

S1fal O.m'(.lak Besaran Penduduk Sebaran Darrpak lamanya DarT(>ak lntensitas l<onvonen lain 
Darl'(XIk (Pd)=P1/P2 (l)=L1/l2 (W)=W1NV2 Darrpak DL=SR/PR 

Neg3\r/ besar P1=10000 KK l1=650 Ha W1= Konst Sedang, popu!a- SR=O 
P2=84 000 KK L2 =14000 Ha W2=Konst si yang terpenga- PR=1 

P1<f'2 l1<L2 Wt=W2 ruh SR=PR 
(TP) (TP) (P) (P) (TP) 

I'Jegat1f besar P1=700 KK l1=2Ha W1= 2 Minggu Sedang, popula- SR>1 
P2=84.000 KK L2 =14000 H3 W2=Konst si yang terpenga- FR=1 

P1<P2 l1<L2 W1<W2 '"" SR>PR 
(TP) [TP) (TP) (P) (TP) 

Negatr! besar P"\=84.000 KK L1=373,613 Ha W1= 2 Minggu Sedang, popula- SR>1 
P2=84.000 KK L2 =14000 Ha W2=Konst si yang lerpenga- PR=1 

P1<P2 l1<L2 W1<W2 ruh SR>PR 
(TP) (TP) (TP) (P) (TP) 

Negatrf besar P1=700 KK L1=2Ha W1=Konst Sedang, popula- SR=1 
P2=84 000 KK L2 =14000 Ha W2=Konst si yang terpenga- PR=1 

P1<P2 L1<L2 W1=W2 ruh SR=PR 
(TP) (TP) (TP) (P) (TP) 

1-legatrf besar P1=500 KK L1= 200m W1=Konst Kecil, populasi SR=O 
?2=84.000 KK L2 =14000 Ha W2=Konst hdak terpengaruh PR=1 

P1<P2 L1<l2 W1=W2 (P) SR<PR 
(TP) (TP) (TP) (TP) 

Negatrf besar P1=10.000 KK L 1= 373,613 Ha W1=Konst Kecil, populasi SR=O 
P2=84 000 KK L2 =14000 Ha W2=Konst tidak terpengaruh ffi=1 

- P1<P2 L1<L2 W1=W2 (P) SR<PR 
(TP) (TP) (TP) (TP) 

i J.:g::~.lrf besar P1=10000 KK L1» 373,613 !-13 W1=Konst Kecrl, populasi SR=O 
P2=84 000 KK l2 =14000 H.J W2=Konst tidak terpengaruh PR=t 

P1<~ L1<L2 W1=W2 (P) SR<ffi 
(TP) (TP) (TP) (TP) 

neg.'ltlf Kecrl P1.! 1000orang l1:.15 Ha W1<Kons! Keci!, Populasi SR=1 
P2=84 000 KK l2=14000 Ha W2=Konst tidak terpengaruh PR=1 

P1<P2 l1<L2 W1<:.W2 (TP) SR<:.PR 
(TP) (TP) (TP) (TP) 

' - J 

Tingkat 
Oarrpak 

Sifat Berbahknya Puntiog 
Kurru!atif Darrrak 

Tidak K<ffrutatif Berbalik p 

(TP) (TP) 

Tidak Korrulatif Berbalik p 
(P) (TP) 

Tidak Korrula\if Berbalik p 
(P) (TP) 

Tidak Korrulalrf 8erbahk p 
(P) (TP) 

Tidak Korrulatif Berbalik TP 
(P) (TP) 

Tidak Korrulati! Berbalik TP 
(P) (TP) 

Trdak Korrulatrf Berbalik TP 
(P) (TP) 

Tidak Korn .. dalrf Berbalik TP 
(TP) (TP) 
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TabeL7.4. Eva\uasi Dampak Penting Pada Pasca Konstruks\ 

Faktor Penentuan Oampak Pentino Tinokat 
Dampak 

'"' Jenis Dampak Penling Sifat Dam pal< Besaran Penduduk Sebaran Dampak Lamanya Oampak lntensitas Komponen Lain Slfal ·aerbaliknya Penting 
Dampak (Pd)=P1/P2 {l)=L 11L2 (W)=W1NI/2 Dampak OL=SR/PR Kumutatil Dampak 

A Penyediaan A1r Baku Negatif Besar P1=15000 KK L1=3 H W1=Pasca konst sedang, poputasi SR-2 Tidak komu!atif Berbalik (P} 
(gangguan penggunaan air di hilir) P2=14000 Ha l2=14000 Ha W2=Pasca konst terpengaruh PR=1 (TP) (TP) 

P1<P2 L 1<L2 W1=W2 (Pi SR>PR 
(TP) (TP) (P) (P) 

a Operas·Jona! tPA Negat1f Kecil P1=15000 KK L1"=3 Ha W1=Pasca konst sedang, populasl SR=2 Komulatif Berba!ik (P} (penurunan kual!tas air P2=B4.000 KK l2=14000 Ha W2=Pasca konst terpengaruh PR=1 (TP) permukaan) P1 <P2 LJ-:;L2 Wt=W2 (P) SR>PR 
(TP) (TP) (P) (Pi 

c Pelayan Pelanggan 

1 Peningkatan Kesehatan Positil Besar P 1=84.000 KK L1=14000Ha Wt=Pasca Konst Sedang poputasi SR=t Tidak komulalil Berbalik (P} masyarakat P2=84.000 KK L2=14.000 Ha W2=Pasca konst terpengaruh PR=t (TP) (TP) 
Pt=P2 L1=L2 W1=W2 (P) SR=PR 

(P) (Pi (P) (P) 

0 Perbatkan Ptpa Bocor Negattl . Besar PI=.!. 10.000 KK l1= 15 Ha Wt -:;Pasca konst Kecil, Populasi SR=t Tidak Komulatif Berbalik (TP) 1 Gangguan lalulintas P2=84.000 KK l2= 14.000 Ha W2=Pasca konst tidak terpengaru PR=1 (TP) (TP) 
P1<P2 Lt<L2 WI<W2 (TP) SR=PR 

(TP) (TP) (TP) (TP) 

Keterangan 
PI = Jumlah penduduk yang terkena dampak 
P2 = Jumlah penduduk yang menikmati manfaat 
L 1 = Luas persebaran dampak 
L2 = Luas rencana kegtatan 
WI = Lamanya dampak berlangsung 
W2 = Lamanya rencana kegmtan 
SR = Dampak sekunder 
PR = Dampak pnmer 
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LAPORANANDAL 
PROYEK PEVGEMBAl..'GAN AIR .'t.f!.Vf..f~f W/L4 YAH JAK4.RT A BAGL4N TLI.fUR 

BAB VIII 
ARAHANPENANGANANDAMPAKPENTING 

8.1. Jenis Dampak Penting Yang Timbul 

Dari hasil evaluasi dampak penting Proyek Pengembangan Air Minum Di 
Wilayah Jakarta Bagian Timur, dapat disimpulkan bahwa rencana kegiatan 
tersebut dapat menimbulkan dampak penting sebagai berikut : 

8.1.1. Tahap Pra Konstruksi 

Pada tahap ini dampak penting yang timbul adalah : 

a. Terganggunya sumber mala pencaharian penduduk yang bangunan I tempat 
usahanya dibebaskan. 

b. Keresahan sosial masyarakat karena kegiatan survai dan pengukuran 
lapangan serta proses penentuan lokasi. 

8.1.2. Tahap Konstruksi 

Pada tahap ini dampak penting yang timbul adalah : 

a. Kecemburuan sosial masyarakat, karena adanya kegiatan penerimaan 
tenaga kerja yang menggunakan sebagai tenaga kerja dari luar daerah. 

b. Peningkatan pendapatan pemilik warung makan akibat kebutuhan konsumsi 
untuk para tenaga kerja. 

c. Kerusakan prasarana jalan dan gangguan utilitas umum karena penggalian, 
penimbunan tanah dan pekerjaan pipa. 

d. Gangguan pejalan kaki di sekitar jalur pipa akibat kegiatan penggalian tanah 
dan pekerjaan pipa. 

e. Gangguan aliran permukaan dan terjadinya genangan air di sekitar lokasi 
kegiatan, karena pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah. 

f. Gangguan lalulintas di sekitar lokasi kegiatan, karena pengangkutan material 
bangunan, penyiapan, penggalian dan penimbunan tanah dan pekerjaan pipa 

g. Estetika lingkungan terganggu akibat timbunan tanah di sepanjang lokasi 
pekerjaan pipa. 

h. Meningkatnya pencemaran udara, karena pekerjaan pengangkutan material 
bangunan, penyiapan, penggalian dan penimbunan tanah serta pekerjaan 
pip a. 

PT THAMES PAM J.4 Y.4 8- I 
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8.1.2. Tahap Pasca Konstruksi 

Pada tahap ini dampak penting yang timbul adalah : 

a. Gangguan penggunaan air di hilir saluran Tarum Barat akibat pengambilan 
air baku PAM. 

b. Penurunan kualitas air permukaan Kali Sunter dan Jati Kramat . akibat air 
limbah sisa pengolahan. 

c. Meningkatnya kesehatan masyarakat akibat mengkonsumsi air bersih . 
d. Terganggunya lalulintas kendaraan akibat kegiatan pemeliharaan (perbaikan 

pipa bocor). 

8.2. Pendekatan Penanganan Dampak Penting 

Penanganan dampak penting negatif akibat Proyek Pengembangan Air Minum 
Wi/ayah Jakarta Bagian Timur, dilakukan dengan memakai pendekatan 
teknologi, sosial ekonomi dan kelembagaan (institusional), sebagai berikut : 

8.2.1. Pendekatan Teknologi 

Merupakan lata cara I teknologi yang dilakukan untuk mengurangi, mencegah 
atau menanggulangi dampak negatif yang timbul dan mengembangkan dampak 
positif. Tata cara tersebut disesuaikan dengan jenis dampak penting yang timbul, 
seperti : 

a. Memasang bangunan pelengkap seperti gorong-gorong dan saluran drainase 
serta jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki, pada lokasi yang tepat 
untuk mencegah timbulnya genangan air di sekitar lokasi kegiatan, dan 
memberi akses perlintasan orang. 

b. Memasang marka jalan dan rambu-rambu peringatan lalu lintas di, sekitar 
lokasi kegiatan untuk mengurangi terjadinya gangguan dan kecelakaan 
lalulintas. 

c. Melaksanakan dan memakai metode konstruksi yang tepat dan ·memadai 
untuk mengurangi tingkat pencemaran udara dan kebisingan dan gangguan 
lalulintas. 

d. Perbaikan bahu jalan dan badan jalan yang rusak ke kondisi semula. 

8.2.2. Pendekatan Sosial Ekonomi 

Berupa peran serta yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lnstansi 
terkait dalam menangani dampak penting yang timbul, sehingga pemrakarsa 
atau pengelola kegiatan dapat menangani dampak penting tersebut secara 
proposional antara lain : 

a. Dalam pengadaan peralatan pengelolaan lingkungan, agar diberikan 
kemudahan, sehingga dapat mengurangi biaya pengelolaan lingkungan. 

PT THAMES PAM ..lA l:4 8- 2 
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b. Menentukan sistem ganti rugi dan kompensasi yang tepat dan benar agar 
menguntungkan penduduk yang terkena dampak pembebasan bangunan. 

c. Mempergunakan tenaga kerja lokal seoptimal mungkin guna meningkatkan 
pemanfaatan proyek bagi masyarakat setempat, dan memperkecil timbulnya 
kecemburuan sosial. 

8.2.3. Pendekatan Kelembagaan 

Merupakan upaya kerjasama dan koordinasi dari berbagai instansi yang terkait 
dalam menangani dampak penting yang timbul, sehingga pengelolaan 
lingkungan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, antara lain : 

a. Untuk mencegah timbulnya persepsi yang negatif masyarakat setempat 
dalam hal penentuan besarnya nilai ganti rugi I kompensasi, diperlukan 
adanya koordinasi dengan berbagai instansi terkait saat memberikan 
penyuluhan dan musyawarah dengan masyarakat 

b. Untuk menangani permasalahan yang timbul dalam proses pembebasan 
bangunan perlu adanya koordinasi yang baik dengan Dinas-Dinas terkait di 
lingkungan Pemda TK I dan TK II serta instansi terkait lainnya. 

. 8.3. Arahan Penanganan Dampak Penting 

Arahan penanganan dampak penting yang timbul karena Proyek Pengembangan 
Air Minum Wi/ayah Jakarta Bagian Timur yang selanjutnya akan dipakai untuk 
penyusunan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan 
lingkungan adalah sebagai berikut : 

8.3.1. Tahap Pra Konstruksi 

Berbagai jenis dampak penting yang timbuJ· karen a survai' dan pengukuran 
lapangan serta pembebasan bangunan dapat ditangani melalui berbagai upaya 
antara lain : 

a. Penyuluhan dan pemberian informasi yang transparan kepada masyarakat 
terutama penduduk yang terkena dampak, tentang maksud dan tujuan . 
proyek. 

b. Melakukan koordinasi yang baik dengan Pemda setempat dan instansi terkait 
lainnya. 

c. Memberikan ganti rugi dan kompensasi yang layak dan memadai 
berdasarkan alas musyawarah. 

8.3.2. Tahap Konstruksi 

Berbagai jenis dampak penting yang timbul karena pelaksanaan konstruksi fisik 
Proyek Pengembangan Air.Minum Wi/ayah Jakarta Bagian Timur. akan ditangani 
melalui berbagai upaya antara lain : 

PT 7H.-L\ !£S P.-1.\ !./." l:4 s - 3 
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a. Pengaturan pelaksanaan konstruksi, serta memakai metode konstruksi yang 
baik dan memadai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Penggunaan truk yang dilengkapi terpal penutup untuk angkuian tanah dan 
material bangunan. 

c. Pemindahan utilitas umum yang ada di lokasi kegiatan ke lokasi yang aman 
di sekitarnya, dan perbaikan utilitas umum yang rusak karena kegiatan. 

d. Pengaturan lalulintas di sekitar lokasi kegiatan, serta pengalihan arus 
lalulintas, termasuk pemasangan rambu-rambu lalulintas. 

e. Pembuangan sisa tanah galian segera mungkin ke lokasi disposal area. 
f. Pengaturan waktu pengangkutan material bangunan. 
g. Perbaikan saluran drainase pad a lokasi yang terganggu dengan desain yang 

memadai. 
h. Memanfaatkan seoptimal mungkin tenaga kerja dan bahan material 

setempat 
L Pembuatan jembatan sementara, terutama di sekitar areal permukiman. 

8.3.3. Tahap Pasca Konstruksi 

Berbagai jenis dampak penting yang timbul karena keberadaan dan 
pengoperasian jaringan pipa dapat ditangani melalui berbagai upaya antara lain : 

a. Melakukan koordinasi yang baik dengan Pemda setempat dan insiansi terkait 
lainnya. 

b. Air sisa pengolahan dari sludge drying bad disirkulasikan kembali, 
c. Sludge di buang ke disposal area. 
d. Mengupayakan pendistribusian air bersih secara kontinyu dan memenuhi 

sarat secara kualitas maupun kuantitas. 
e. Pengaturan lalulintas di sekitar lokasi kegiatan termasuk pemasangan rambu

rambu lalulintas. 

Secara rinci arahan penanganan dampak penting disajikan pad a Tabel 8.1. 

PT THA.I!ES I'A.\/.!.'1 l:-1 ~ • .j 
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Tabel 8.1 
Arahan Penanganan Dampak Penting Proyek Pengembangan Air Minum Wilayah Jakarta Bagian Timur 

No. Kegietan Komponen Lingkungan Darnpak Yang Tirnbul Arahan Penanganan Dampak Penting 
Pengelolaan Pernantauan -

1 Pra Konstruksi 
a Kegiatan survai dan Kondisi sosial rnasyarakat Keresahan - Mernberikan inforrnasi Wawncara 

pengukuran yang jelas mengenai 
kegiatan proyek 

b Penentuan lokasi jaringan Kondisi sosial rnasyarakat - Keresahan - Pemberian ganti rugi Pengarnatan langsung 
pip a - Penurunan pendapatan kepada 18 KK yang akan 

terkena jaringan pipa 
- Koordinasi dengan 

instansi terkait 

2 Kontruksi 
a Penerimaan tenaga Kondisi sosial rnasyarakat Kecernburuan sosial Mernberikan peluang kerja Wawancara terstruktur 

kerja bagi masyarakat setempat 
sesuai keahliannya 

b Mobilisasi peralatan dan . Kondisi kualitas udara - Pencernaran udara - Perawatan kendaraan - Uji kualitas udara 
bah an . Prasarana jalan - Kerusakan jalan - Pembatasan tonase . Pengarnatan visual 

kendaraan 

c Rehabilitasi jaringan - Kondisi kualias udara . Pencernaran udara - Penyirarnan berkala - Uji kualitas udara 
distribusi - Aliran permukaan dan . Genangan air - Pembuatan tali-tali air . Pengarnatan visual 

genangan 
. Utilitas urmun . Gangguan atau kerusakan - ldentifikasi prasarana - Pengarnatan visual 

- Pemindahan sementara - Wawancara terstruktur 
- Koordinasi dengan instansi 

terkait 
. Kondisi lalulintas - Kernacetan - Pernasangan rambu- - Traffic counting 

rarnbu sementara 
- Pengaturan waktu aktivitas 

- Estetika lingkungan - Timbunan tanah · - Pengangkutan segera - Pengarnatan visual 
timbunan tanah sisah 

- Pendapatan Peningkatan pendapatan Mernbuka kesempatan bagi - Wawancara terstruktur 
pemilik warung rnakan pernilik warung sekitar tapak 

proyek 
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Tabel 8.1 
Arahan Penanganan Dampak Panting Proyek Pengembangan Air Minum Wilayah Jakarta Bagian Timur 

No. Kegialan Komponen Lingkungan Dampak Yang Timbul Arahan Penanganan Dampak Panting 
Pengelolaan Pemantauan 

3 Operasi 
a Penyediaan air baku - Kuanlitas air saluran Penurunan kuantitas Pengaliran air pad a sa luran Pengukuran debit saluran 

Tarum Barat sesuai kapasitas rencana Tarum Barat 

b OperasionaiiPA - Kualitas air sa luran Penurunan kualitas - Optimalisasi unit pengolah Sampling dan analisis 
(Pembuangan Lumpur) Kali Jati Krama\ dan lumpur laboratorium 

Sunter - Menghentikan pembuang 
an lumpur ke sa luran 

c Pelayanan pelanggan - Kuantitas air tanah Penurunan jumlah peng- Pengaliran air pad a jaringan Sampling dan analisis 

- gun a air tanah distribusi dengan kualitas laboratorium 
sesuai syarat air minum 

d Perbaikan pipa bocor - L.alulintas (\erganggunya f<einace\an - Pemasangan rambu Traffic counting 
lalulintas kendaraan) - Pengaturan waktu aktivi-

\as 

-



'' 

' J 

r l 

r l 

' 

~- _) 

r 1 

I 
L~ 

' ' 

1 1 

'' 

' J 

' ) 

'J 

I 

' 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bayong Cahyono, 1987. Lingkungan dan lklim Cendika Jaya Utama, Jakarta. 

Biro Pusat Statistik, 1997. Jakarta Timur Dalam Angka 1997, Jakarta 

Biro Pusat Statistik, 1997. Jakarta Pusat Dalam Angka 1997, Jakarta 

Biro Pusat Statistik, 1997. Jakarta Utara Dalam Angka 1997, Jakarta 

Daniel, D, 1985 Environmental Science-A Frame Work for Design Making, 

Menlo Park, Benjamin/Cumming Publishing Company, INC. 

Dinas Tala Kola DKI Jakarta, 1995, Jakarta Planning Atlas 1995, Jakarta 

Dinas Tala Kola DKI Jakarta, 1999, Rencana Tala Ruang Wilayah DKI 

Jakarta 2010, Jakarta. 

Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan DKI Jakarta, Laporan 

Lingkungan Jakarta, Kimiawi Air Sungai, 1997-1998, Jakarta. 

Larry W, 1977, Environmental Impact Assessment, MC. Graw-Hill Book 

Company, New York. 

10. Recana Umum Tala Ruang DKI Jakarta, 1985-2005 

11. Soemarwoto 1988, Analisis Dampak Lingkungan, Gajah Mada University 

Press, Yogyakarta. 

12. Thames Pam Jaya, Process Control Procedure, Janury 1999, Jakarta. 



'l 

'l 
' 

l _ _) 

•[wu'foll>if'[J\f'Q£1,(~ 
·~' I ,, $1 ................ ~.;a .:.- .. 

I 

1
11. s;,._..~ ... c-......... ~ 

=:..... . 

i 

~.~ W<l.)..Y.a.HJ>.E.~::;~\Ii!.lo.'G.&.~ 
! Ti~O ... M 

' 11. s;.r,...., ... ,, ... ''"''.~" ... ~..,. 

I 

I 
I 
I 

I 

.S.,.'l""l.,oo.;-o 

Lnq.oo,l'oU..99'.,.J 
I 
I "'"~ ...... 5-.;...q.oiO•""J">> 

I c ... 9'< .. ""9:::r_., 

S....09-M~o 

K,o.tlol--....r1 

s.. .. 9"'$.olll ........ 

s-....,;~ ..... 

i I 

I r 
r,_..., B-•< 

I'· ··- ~·- ~."""'~-.II 
~~ Sl1t...., .l.l .... w ...... ~ ''"' 

! 
s;,....,.l/it...,CoiW,"'iO"""""l 
Sa'>..O 

1•. WV'fAH I"EiiC:PoiBAN(l.O.Io< 

""" 

I 

it :5-ot...., J.J,.,,,, S.."rooi S.."'"' ; 
' 

I 
11. :~.~ ....... .....,...., c~ a-- . 

! 

I 
I 

i 
i 

I. 
I 
I 

4<.ooog.ol~! ...... ~-- j 
~J ... oo:...-, 
c~o-- I 

s-')'II'.V.~ I 

' p(,ojl&<-a-o~~ I 

114!1:.lS J.l U TU 

" ., 
,. 

'~ ,, 

" '~ 

" 
" " 
' 

~ 

" 
" 

,, 

" !::..0.' 

" "' 
" " " 

i 
! 

j.:l.....,..a-o.. I :1 

ji!"~~~ I' , .......... o:.....r 

i .... ,:::.....,w.,....{R -~ l c II 
: .... o.- IJ~ ~~-.-....., I , 
!~-c.-~ IJ-Io s-,..-...,) c 
1 ,1::-,..J.-~~kl Ci 

; .... O.,....loloope ~- .I.I,J I ' I 
!i::l-..ll 
.......... ~. :(,. ..... "'-.~) 
JO.,!O:..,.-I.p~) 

;.,.~,--........,·..c 
:• ... dool< ,I'......; 
'.I 1,..,,..,,,......, ~~ 
i.a.~-&..lrl,. 
. .I ll.odo cw-... 
!AS ...... .._c.. 
:..:-..• p.&..•• c-..,.. ....... ,.. 
!:>.,.) 

• ........ <.! 1(,.11 ........... 

:II. c... l.l+;oa1 (l"...,..!"?'CI 
! .. r .. -.~<.,..;, 

i·, ...... -L-.. . l 
,.11'o~(!(«o1T~) 

l•1lt.>II,J~

i·'·l(;w,op.l_., s--vo-~ 
~~-~ ...... .-..,..,s...q.,. 
:"COMe ....... ! 

1

.,.1.1,1'}1....,.,...., , ...... .... 
j~~~..~ ... QO;M. 
!<~Jot .. ........ 
i•, l(,>l,r..l .. u .... .,..... 
:.1C....o-~,~.,.,.,....,....<;W'I 

.1.1' .. ...0.G<~<'<j 

!~.:.-
: ....... ;o .. ~.Oio.. ........ 

;,, Jot~...,.w"""" 
., ,.,..,. """ 
~-0 ... , ... ~ 

:.II ~ ..... .:.,..; .. 'I""' 

: .. o. ..... 

<JI JoVO:O!(T...,...,_.,9"'1 

. c.o... ....... 
~ .... C,!).J:,...,o 

!~~;:.:';~. 
'11 o<..o.--.io.._.. (:S..o.l"" ,Cl 
:J•o<..o.--<j0.~"" 
I ,l f'kyO a..,.....,.. {><.:..-t<-'<a) 

" ,..,...._God<. (To/ n.llfl 

;;I .......... , ... ~.,.;..,..,...... 
,.,.._ "-WO" 

. "· ............ ?'...,...... ......... 

,c ...... "' .... ,._~(.!_ 
: .. lj~oi!A.O(J1.,ol><!..-j 
,.1 e..>oao!T....., 
: .. _y..,,._,......._~_.o.o 
j,. .. ~~ 

j,.,._,. ....... a--.; 
!.1,_1(..1_~ 

;, ...... _,.-;~ 
1.1~~ 

1 ... ~---]C!o-"1 ,. ... ,. ....... 
:r.-...... I"T.J!U' 
: ... !1....-....,.....,_ 
;,. ....... ~.~....-
: ..... .,.a.... 
''Cl.lolC~ 

I 

I: I 
I ; I 

Ill 
I o I 
' ' 

0 
0 
0 

I o 

I 0 

I 
I o 

I 

' 

0 

0 

0 

0 

I o 

·--
·~·--, __ _ 
·-f'..,lo...,.., ·--v.-..ol'--

·-·--, __ _ 
u,_.,,.,..._ 

u ...... ,....,.,.,_., 

~·\Jowooi'WI'--

:::::::::: I N> ........... ...._... 

J.ir ......... ............ 

J.ir ....... ~ ............ 

J.lt(l..olo.., .... ~l 
............................... J 

=~~==, J:..I.Mv"'- ............ 

~~""" ............ 
~ ........ :lw ............ l ............. ~........_: 
ua,..o.,.u~! 

J:.. ........ ..., ............. l 
u...,.. .. ,._........., 

~·-
IJ"'""•"-"
u ...... ~ .... -.-

u-...~, ..... -
u....,..~ ..... -
v-...~ ..... -

i~=·JPr. 

.::1' ~: :u 
<n.n o=. • 
'':'! :o. a=. 

n.J<JI "-=· 
~·~! :lc::'ll 

== ·•1·~= 
.I:::~= 

n.J<J O.JH • '11& 

Zll:OII 7}.( ·ll."TT 
Xl7 CI:;OJ • 1~ 

::· :::..:.~: 
,,011T"'::·X:1·, 
s:uo am ,z,...._. 
...~1 0.~ ·ll 01• 
:.1~ o.,,,.iiQ.~ 

:10~ Cl~·l"Sr.'"l 

:IO:::o!l CICOl ·S&.:lo-'-1 

~ 11] a= ·•tl1• 
8:\::o:!j -1•1'11 • :1-.n:l 

IC:Z.:IOI l.<'l .n.~"' 

..,9'1! 'lOCO· r.•r:o 

o:xn.n:•11 
om. l !>ni 

' ' • O:;OJ ·11 ::::11 

i :1 :;OJ ··~ x:o[ 
I o =-" . c ";:<! 

i "~ .' 11·ll 
l•=·"'nl 

:~:~:.!~I 
C'X<l • 417'1 

cxo ! 1·"1! 
C.x:l I "-l<l 



fl 
c ) 

'! 

L ' 

I 'Xr~"OtQ().j&Ao'C. .. ,. 
!,s,,_.... ........ ~""'"'"' 
i 
! 
II. s;..-.. ..., ... c-.,. ...... '1 ,_ 
! 

' ! W=I,.JOI'J." ?~"'G£}.1:!)./',GJ.>j 

1 r;:.'oC.l).l 

IL ... _ .. __ ,.M ... 

I 

i 
[1. s.,,.,.. _,.,...., K.olo u.,. .. ,l(.ooo...,q 

I 
~~- s...,....,..,;,..,w.o.•.""'~ 

I 
~- s,,,...,. ,.,.,.., Cl!.....,nq G ... ., .. ..., 

·-~ 
R~ WUI'.l><,.ENGEU!L0-/>4J.I.!-1 

I 
! 

Tt.IUP. 

\:. ,........,u. ... c""'"...qt:t-

1 

I 
I 
I 

I 
I 
;::;...,. ...... '••""'77 .... "": 

s.,.,~,>.roq<o 

!Uilol...,..~ 

s....,~$-o>u.-.,, 

s..,.~IC.n.IW 

~·~ 
s.. .. .p~ 
S..,.~COI• .. ....,~ 

r ......... '"""' 

I'Uoli0.-.1 

SAKI.! I.IUTU 

J:;OT .... .;oo-o • 
..,. ____ 

i ____ ,: 
i~ .. !" ....... _; 

., 
>c 

,,, ,_ 
" 

... ~ ..... .1-

!..t:-....1.1~(8-r~ 
1J..:-..~:.~-~~ 

,.1 =--I.I<O?">>;,J-.s- .... ) 
j.1 :-., U._,( ~ ilco-) 

.l =--"'~i''""'"" ...... .r.:..;, 
;Coi.O..:. 
.................. 
:1' .... -"-l(..oQo.•J 

., ..... ~..,..a.p~ .... ~~ 
:J ··~;>. ...... _ .......... ... 

%::.> :'""do'<I''W'IM'Q ,, 
" :~ 

" 

" " ' 

~ ,, 
" 
" 
,, 

" 

" 
·~ 

" 
"' 
" co 

" 

·' ._ ................ ~, 
.•1Loo..,.Mo01 
·,, 'l.dloCal.,.., 

.""!l ~- .. c.~ 
........... ;v-...... c-~ ........ 1 

·o--~, 

;;o,....,1J(..ooo.l.to9"o 

!-" c..... 1.109':11 \7'ool "'CI 
!-" ~ .. .,..K..-
; •• ,,...<bltl..ob<l 

i-"'•:<""1>0"'9""('/(M•iT~) 
).co:...-.I.J~.......,. 
1·' ~~- z...o, St ... 'i" ..... 
i!{.l..,aO,.,o...JI.~~ 
:":.u-t c ..... o.o, 
i-" u Tl-l""""""o 

i"'~l5---oN ;s ............ -~_.. 

!"~~u ,.,,.,, 
, .. ,..,. ..... w ........ 
!.:~ ......,..,.h.•l 
!'-~.._,., .. ( 
t-" "n•K>.o""''l""" 

\.il ,; ... .....,'1" , ... ,...,.""·"'"""""" 

1-'~· .......... llo-o9"" '(""rlQ'1 
1 ... o. ... ,. 
,,, ....... oi(J-b.s;..--.;,, 

: 
•n ....... ,rr ....... -.,.., 
I c. .... ...... 
:r .... c.~ 
..... ~"'· 
i""'""" ,,. .... c;;.-... !,.c.._ ... ,. __ 
I .... "1~{Xp.,._..,..._, 
, •• .._.....,_.;~ ..... ~-:set 
; ... ~c.,...,.., 
; ......... a-,.:.-~ ........ 
;JI ,.,..._C:_(T"oiT\-10) 

.... ,._.,,. .. .t-.. .:... ........ 

~ ................ ,. ........ -\·' ~-K.I-
..... ~..,p..;f"-oiiO ........ ) 

:..:~ ~ ........ r..._. 
i·''uS......,.oo~Jo.U 

i""-~~~ 

! .. , ...... ~ 

l
..l.f'-~{!'1"«· 
••--.gf'--~ 

l~z:::s~ -<--....-.PT.J-e 
JIS...-....~ i,...,_..._ 

I 
......... a.... 

."Q..I.Joj c.--.;, 

' ' ' " 
' ' I 

I~ 

' ' 

~I 
0 

0 
0 

I 

·~ ·-·-·-I"_ ....... 
·~-u ........... .,.,..... 

·-·--, ........ .... 
u ....... ,..,...O<-' 

!Julouo, ..... _ 
I.J~,-

I)t..oi'wot'--

J-4,1-ic.t.lw~ 

J>.t~N~ 

~1-ic.t~a.r.r.,..... 

u""""u,..._, 
.-;..a.oo. .. u,...,...., 

I
' H~-M~ 

J>.ta..iouJ-:.1~1 

~~~ ........... I 
~a.oo. .. ~~ 

. 
~' Nl.-oolo"lw~~ 

~wa.... .. ~w ............... 

I a --.. ,... .............. ! 
j I ,...-._.~w~, 

I 'I ,..._ .. ~w ............ l I' M~H~~I 
] o v.....,...,._._ .. _.. i 

! o 1 u..-....P--~~ 
I
I 0 ............. , ..,...-...., 

0 ~=~::::: I ,_M_\. 

I 

0 
0 

I o I 0 • 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

v ........ , .. ~........, 

v ....... ,..,..._ 
v.-...,. ..... -
u-._..... .. ,....,_ 

u..-.,._.__ 
u-..-., __ 

v..-.,. ..... ....... 
... ..-..,. ... __...... 
~, ..... _ 
.... .-.. ,. .... _,, 
............. ,. .... _ .... _.._.,. __ 
... ~,. ..... -
U........f'-
.... _.._.,.,..._ 

.': 

,, 

11: ., 

" 

0 ~,._._.,...._.. Tl/ 

0 u.....-..,. .. ,......., 7Zi 
u-..--..., ..... _ ,,: 

! .........,.,_.., ..... _ ll: 

\./~,.--
0 ~.~ .......... ,. .... _, 

·-0 ,_ 

0 ,.___. 

0 ·-,__.., 
0 ,..--..;..... 

0 u-..f'-
0 ....,._,._ 0 v-.-, __ 

0 u--,._ 

n: 
11: 

nl 

: :·1. 

" "I ., ,. 
" " " " 
" 

I. 

! 

I 
I . 
i 

i 

~ " l• 1'1 
~~: ,., ., 
!" ..-:.or. 
0 14 ll.' t 
!:-I ~-1 

, '] 

'~ 

,. 

... ,., 
•J•: 
'I '.:I 

··~ ''}· 

'1 ... 1 

r.c ,. " 
n~ 

:.c~ ''1 
:. ::1. "..., 

(lt:l' ~-·· 
~ ::>1 ••• 

c.,. :• ., 
:: •: , ':OJ 

0 !' ~-

0 I 'I ' ... 
0 !)of ••• 

t '1 •l :• 
c ., •.! .... 

Q" \ .. 

0 '' •l •• 

·~· ·~· 

1 I ~ .. 

)" ... 
ll ., 

;:-Jr. 

,, .. , 
.. , 
·~ C• 

.'1-.-! 

~1 I' 

)'I :• 

.,..., :-._ 
~ ., ...... 
I" ;' 

'" "' 
'" 

1"1•1 , .. _.., 

~" 

10~ 

"" 

'l' 1 ;• 

'' n .. ~ 
''" .... 
~" 
·~~ 

:•· 

: ·~ 

, ... , 
;o\ 

:J' 

: ~~ 

,, 

. ~: 
~ ,. 
=~ 

., 

H• 

·:• 
• "! 

·o ,., 

'n 
: <l 

' ,, 
: ~-

., 
,, 

. •: 

~I' 

'" :·: 



1 

c 1 

'l 

' I 

c 1 

c 1 

J 

• 1 

' ' 

i 

iz. s.,......., .l<l<on:::...,,. .. ...,~ 
I t).,,. 

! u ! w·v.v.o,.. •i,..C€"'3"'>G"'.~ 

i 
I 

I 
:)..nq., .tr;oo 

'-"' vo .......... . 
S...n9"' $•''"-''' 

S.,nq .. ~-.,_. 

.<..1• ........ p .... ~ 

s..~l"" -.:...b ... ~ 
s.,,.9., c.t--.nQ 

r .......... !'"'" 

I 
I 2 s,,,..., ,.,...., ...;...., ""'"'' .(.,,..9

1
~.~ 

:3 s,,.,..,,...,..,w.o..k""' s .... ~ .. C·'-""';1 • 
c • ....., ........ 

1!1 j W<V.'fA..,I'£1<C0.08.l...:lJ.N 

! TMUR 

I 

I
' ~"-c~-~ 

~<) .. a.. .. .... 

I! 

S....q.. J ........... .. 

c.,. .. "ii_o .. .. 

IS..,;.ool'o'l>•~ 

; 
I .:.or, lll..,.:.,..q 

' I >(.a!. e.~ .... f•"<l""' 

B.4..0:U I.IUTU 

:• 

,, 
" 

" 

" . , . , 

,, 
" 

" ,, 

.I:..- ... _. (S. ~~<;/ 

-~ ::::..- "'09"• (;....o •. il-, .. J 

. .) :........ "'"'i"' :J-<> s,..-_. .... ) 
·' :..,...... "'09'>' \So. ..... ,_, 
,I :,.....u"'o...,I?.,..,.,.'<J' •C.: 

............ ?. 

( ................ "-•) .... .(,..,,.~ (,._..,-~, 
•• :. ................ J ........ . 

·' ~-- S..l.t -~ 
.l;o..d<>O.. ...... 

"::; .;.-..,, C<O<jol 

......... ~ ...... .: ... ..,. ....... ~ 

~ ... A~ ........... ;.... 

·' ::,......,. ... 3~01 ,,.,.,. ,.,~ 

" r..;. .... 1(.,,., 
·' ~,....,.,~~ 
•••• ,.,...~....,to<...at•l~ .... <j"~' 

·' -:,.,...., : ..... s. .... q ..... <j 

~ .. ....,. ~ •. Jl. ~· a.><;"' 
~:.>M c ......... 
;t ... ! ....... /7'0 

•• ~ ....... ;!..--.. 
s ................. ,..; .... .. 
01 ......... oJ> 

""-" ..... v .... ,,..., 

~ ...... 
-....... ~ .. , .... ~ .............. 

"'-..,. ...... w .. •w.. 
.;1 "'-.ryo••,_,, 

: c 

: c 

._ .... .... 
,. ........ ... 
................ , __ _ 
~ ............ ·- ... -
,._.. __ 
·--.. .......... ........... 
............. ·---

....,, ...... ~ .... ......... 
o..: ........... ........ 

o I ~.~ ...... ~ ... ., ....... 
s I ._.a-.. ,.. .... ..,.. 
a ....,~,. .......... ...... 
3 I Ma-.. ,..~ ......... 

I 

• I 
i 

... a...... .. J,., ,_........., =:.:: ~ ll 

,~wa- ... "'-'............ 0"'"1 

J..Aii,M.,.I.J ......... ..., 0~ 

:1..1 ........... ................ :: )ol 

..... _ ....... .,._,.... :o: 

0 ......... " ... ............ 
0 : u .......... o .......... ,, 

" " 
• 0 u,,...,,..,,o._._ 

oil!', ............. ...... 

.;t ~·"''-"i 

Jl .....,c.ol.u..,,,.~ 

J.'-'' •• o. ..... '" 
)"' Jl McOi (J...,.b ~ ........ .,) 

c ......... , 

.... ~, .. 
...... c ........ . 
••:: .................. ...... 
;:o.,."i ~o.-.1 ("-'> >1......,..,,.,.., 
;I .._..,.... ... 1 eo.. ...... ($_ ...... ~~ 

Jl A...,, ii<>Q<I' (K.!-o<,.•o) 

.;> ,,...doo-0 Codo (TOI r>.<>~ 

Jl '"'!""'~ .. " .............. ~. 
>.J ........... ;>....,9'10" 

>;:..< ··' ,.. .......................... .... 

" '" ,, . , 
" 

Jl "?-''"'""f"'"''-~""-1 
.;1 a ..... r ........ , 

• Jl .••• s... ...... o ()(.,..., ...... 

.... "-<>-..(~.,.,) 

., ..... ~c.-, .... '1 
· •• ,.,..._ ~--{f'(~ 

. a...--1"'K"'"'0'1-...~ 
,; .. ,_ ... -'-'1 

-" A.rt• a-·· 
,c . ..,....,'1!1'n""""' 
;..__. .. r J1u 
.jl s-......., •. p,_.,_ 
........................ 
........ a ..... 
P:,...o..c ..... '""~~ 

u ........ ~ ... o........, 

v,_..~ • ... 3._.. 
0 V,..,,,..,,o_., 

u ....... l!' .. ,....._., 

u.-.~ ... ........, 
o i v ........ ~ .... ..u.-

o v.__ ...... .,._, 
o u.-.... ..,~......., 

v.-...... ,_ 
u ............ ~ .......... u.-........ ....... 
u...-..... , .......... 
u • .-.~ ... ~ 

o u ............ ....._.. 
o v.- ..... ,..._._ 

o u~,,. .. ,,..__.. 
0 v .............. ~..._. 

o u...-... .,,..._.. 
o u...-.. .o.,,~....,... 
0 • 

o I 
0 ! 

' o I 

: I 
0 i 
o I 
: I 
0 ; 
o I 

u..-...... ..._.. 
u.__ ...... ,_ 
u~.o .. ,_ 

, __ 
.............. 
·~ ,_ ,_ , __ 

u.-. ...... _ 

u.-... ....... ..-. 
v.-.•--
u ............. _ 

u..-.. ...... -

~~~~.o~o:'.:.! ........ : 
g u..:.="::::.......:, l 

2.00. 

: i 

17' 

'" 

'" 

0.10 

"' '" 0.10 

'" o.ro 
0 10. 
0 10. 

J;• 

: ·~ "' ' ., 
"' 

·' 

. :.: 
': l~ . :.: ., 



,~- \ 

I 

'l 
) 

c 1 
I 

\__ j 

'1/IU.YAI-I 1'E.'t(;a.,IU."''A.'I 
TfNOAH 

s.;,,...,..oJ;..,..w ............ ~ 

Soot...., .._'1<.., Cil"""'"9 c~n~.-q 

~-

WtU.YAI-I.I'ENC(U~!oG.l"' 

floiV~ 

................ _~(...-.. 

s-9"'""''""' 
l(..;lloloc-1< .... 0<1 

S.....~:!-oi<t·'-'• 

s-~~·u 

I(.OI ... .,.,.P_'I 

s-. ... 9"'~~~ ..... 
s.."o;.oO C1....,.; 

r....,.,!hut 

$..n9-"iC.._.,.._ .• 
c~;..o. r..taG.a 

IIAKU I.IUTU 

•• 

·~ 
" 
,, 

" r. 

" ..-~ 

~ 

" 
" " 

" " ' " 

" " " 
" 

" '" 

" 
"' 
" " " 

' !-"-~a..-f..o 
['?..._......_) 
i ........ ~taoo.o~ 

l.;l =--"'-"(So' ~ 
.;1 c-;W~IJ-,a._,.....) 

l .... o.-~IJ-~J 
1.-.r::-..~~""'1 
l--.c.-~~_...._.,.,ILJ 
~Cl...,. 

;U...,.oJ.toq<o 

:(, ..... ....,..,l(.opo...--J 
! ...... lt..ot .... ~~J 
I.•. CI-a.(. .I'_....,.., .• 

!~-- ..... -
:·'·\il>.o,....... ........... ~~ 
!-"Lo6.1<8<.l.o~ 
,.1~o0ol..., 

!"S.Jiwo,Gtoo;ol 

i~·~.,..c .... <;o<•""'<~ 
;::.-.~J 

~"•""9 l(.oj; Mylo o 
; •• c:-....r..t~(J'o-ol1'1'!;1 
1·,· r ....... Ku-W 
o.;l. POttdoi< t,.-.. , 

J...,,..~(,u..~r ..... .,....) 
,.;~.c..,.,I,J~.,.._. 

1·'· >Coo-p. Zoni, 5<""9"..., 9 

!~C::!~.~~ 
l.1t.I.TJ-!....,........ 
·~·.,~s...,. 
s~u-99"'.; 

!. .... --.... 
i.;II(,H,r..t...,r..t-•.,....

j.IIC....""""9'VI,,•P"'II""'~ 

:.• r .... ~o-1 i3 ... _ 
; ............... """~..:..-
; 
if'~'N.,.,.., 

I., ~o<..,._,w""""' 
! 
.. ..-....,., ..... ,.....,,...,,. ...... 

( ... ~ ... ~~<... .. :,.,~ 

!JI K-.-'l 

:.• ....... o(_l.j..,..,. 

i./1 ,....,., ......... g(To<..>Q 

1.11 o .... .. 
i.ll ...... ol (J .... I> s..--.•) 

l 
;.• .o.uo:u rr ....... - t..."q•l 

·C·bo..o-

1"•-Cb...bo..t .... ,"' .. 
1.0"'-
..... o.-... 

!-• c.--.,....., .......... 
1"'-"111<1-4 (Kp ~?."l 
1.1 ><-,....., o..•~n c:;...,........, SIJ! 

: ................. llo..• ...... 
:.1A;yt~('K.>-"•o) 
!JI f',...<lnloC«J•(':'oiP.N) 

................. """ ............. 
:,_ ....... "'-w-
..... - ...... (1'-... ... --

ic.-... "1 
j..~ ... _ ....... l(,,..,p.o 

iJI H9-"'oh "'- (_..... Kl--1 
1..1 11......, r ...... 
,.ll4"0S..0..04(~.u.) 

'"-~~~ 

3:1 __._,......,o~ 

34 .A ... -K..I.-.o(ft(~ 

........... """11,.1'(~ 
)<1.1, .. 1(,1 ............... 

l1 ..1./looroo ......__ 

"'~~"'"" .. ""' 
~ oc-- .-T.JoO' 
~ .. s..-,.. ,.,_ 

)>l.O. ·"-~ 
~ ~ 

" 

I 

I : 

' ' 
' 

I • 
I • 

I' 
' ' ' ' 

··-·-·,._ ... .., ·--1..-.. ...... -

·--, __ _ , __ _ 

u...,...,...,..._ 
u ........ ,....t-. 
IJ..-.1'--
~ ....... ~""'-" 
J,d ........ J-4~ 

N.....,.uw._.., 

~ ........ J-4 ......... 

J-4 ........ u w;._.., k.......,,........_, 
u ....... u ............. 
.~w..-..~ ............ 
JV...-..NW........ 
J.<.....,,.uu;,.._.... 
N ....... ~~ N.._,............., 
~ ..-..~.:.."""""'-' 

JWS.....),;, ............. 

JWI!.oi<,.N ............. 

u ............. __.. 
v....., .. ,....,_, 
v.......,,.....,_.. 
v .......... ,....,_.,., 

~ ......... -
u.-.., ..... -

v..-......... -

u.-.. .. -
t.:~•""",........., 
IJ-<..ot>.oo ........ _ 

u,__.,,.....,_ 
u.-..,. .... -
v ....... ,.,..,._, 
U.---1' ..... _, 

v-.. ,. .... -v.........,....,_ 
u ........ ,.....,-

u .......... ,....,.,..,_, 
u ....... , ..... _ 
u .......... ...,_ 

v.........,. ..... _ 
u ........ ,,..,.__.. 

~·v......... .. -u.-,. ..... _ 

···-···-.,_,_ 
~·.,_,_ 
.,._.,_ ......,,_ 

4-1.'1, 

~~· 

.::."': 
f'HI'~ 
Zl.~2: 
~~· 

~I 0'1: 
~c 

"~ 
1• z• 
2::1.3~. 

11 J,.&; 

::;uo: 
J,.& 37\ 

n" ,. 1"'l: 
~· r.. 

l:lo-4~' 

111 •I'' 
1):12'1. 

1~37: 
Hl.lj: 

u.~n· 

"" :-:nr 

"'l:tt. 

nr( 
10. ,.;). 

... tt 1 
nm 

! 
~Hi 
"""": 
-~1 

""' -·~1 
~~. 

U\1:$11 

19'L .... i 
,.%:1: 
«Z.S:: 

•r.! 

)" :l 
J~ :1. ,..,. 
"~ 
~" 

""' '"' Ill? 

"" "~ 
·~ :1-1 
11 ]I' 

nz1 
2' B 
n~ 

"" ""'!' 
~ l~; 

ICC J~ 

•. r. 

·- ,,. , . 

loi.M/ 

~ •..:: 

:,..! 
::J'I 
':--~: 

I 
:~r 

,.. l:l! 1 

~-~ , 
:>& ~· i 
'7 tO] 0 
~,.· 
,.~ 

M" 
,, ;:r7: 



' ' I 
j 

,- -~ 

' 
' 

' I 

l 
I 

' 1 

] 

' ) 

' I 

c \ 

r-~ 

I ' 
' ' ( l 

'I 

' ' 

' ' 

' 

---;····7·. -.. . ~ . ' . ' 

RENCANA PERBA1KAN 
PENANGANA.N LIMBAH ·CAIR 
PEMBILASAN FILTER DAN 
LliMPUR SEDIMENTASI DI 
INSTALASI PENGOLAHAN AIR 

·~, ',,,,,,, .. 

IMPROVEMENT PLAN FOR 
WASHWATER AND SLUDGE 
HANDLING AT WATER 
TREATMENT FACJUTIES. 
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-~,;_·:-'_· PAM -j_!.yj\:;~ggung jawab terhadap PAM JAYA is respomjbJe for the provi.Don 
·• --~a'iil·;-o~---c-·· ·m di DKI Jakarta, dan of water =vices to DKI Jalwta and hu 

::r~~~1B'a.tijiari Ketjwma untuk entered into Co-<>pention Agr-e0nents dated 
pcilto~im .. dan pengembangzil j}clayanan 6 JWle 1997 for . the operation and 

F.! di Sektor Timur dan Barat leota Ja.brta pada development of water services in the East= 
' :-: tanggal 6 Juni 1997. Petjanjian Kcj83allla and Western Sectors of the city. The 

mensyaratkan, sebagai suatu Persyaratan Cooperation Agr=ent requires, as a 
;,;: ___ Pendahuluan, disctujuinya Rcncana- Condition ~en!, -the approval by 
' ' Pcrbaikan Pc:nanganan Limbah Cair BAPEDALDA DKJ Jakarta of a 

Pcmbilasan Filter dan Lumpur Sediment&si Improvement Plan for Handling Washwater 
lnstalasi Pcngolahan Air olc:h BAPEDALDA and ·Sludge Water Trn~tmcnt Plant to PT. 
DKJ Jakarta yang ditujukan lee PT. KA 11, KA 11, in a form of a Sludge Disposal Lett<:r 
dalam format Surat Pcmbuangan Lumpur to .enable compliance with certain 
sebagai pemenuhan · terhadap persyaratan environmental requirements on sludge 
lingkWlgan mengenai pembuangan lumpur. disposal. 

Operator dalam hal ini adalab PT. Kekar 
- --Thames Airindo (KA TI) 

Perlu dicatat bahwa Badan Pengendalian 
Dampak . Linghtngan Dacrah 
(BAPEDALDA) DKl Jakarta memiliki 
fungsi menjalanian peraturan berlcenaan 
dengan pembuangan limbab lee dalam sungai 
di wilayah DKJ Jakarta dan olc:h karena itu 
BAPEDALDA DKl Jakarta turut 
menandatangani dokumen ini sebagai tanda 
persetujuannya alas pengatunm pengaturan 
yang ada dalam dokumen ini. 

' Dokumen ini mengurailan pengaturan yang 
telah disetujui berkenaan dengan 
permasalahan pembmingan air pencucian dan 
lumpur scjak Tanggal Berlaku PC!janjian 
Kerjasama dan pengaturan jni diuraika.n 
dalam bab-bab berikut ini : 

1. Persyaratan Pembuangan Air Pencucian 
dan Lumpur 

2. Pencapai an atas Persyaratan 
3. Tahap pelaksanaan 
4. Kelompok Kerja Gabungan 
5. Penelitian 
6. Kualitas air baku 

Operator in this instance refers to PT. Kelrnr 
Thames Airindo (KA TI) 

It is noted that Bada.n Pengendalian Dampak 
Lingbmgm Daaah (BAPEDALDA) DK.I 
J ahrta has an enforcement role in respect of 
waste disposal to rivers within the terr:itocy 
DKI Jakarta and BAPEDALDA DKl Jakarta 
is therefore bas also signed this document as 
rndence of its approval of arrangements 
contained in this doc urn ent 

' 

This document sets out t.:Je agreed 
arrangements for dealing with the matters 
relating to both wasbwater and sludge 
discb.arges as from the EfTective Date of tbe 
Cooperation Agre=ent, ' and these 
arrangements are set out under the following, 
sections: 
l. Washwater and Sludge Disposal 

Requirements. 
2. Achievement of the Requirements 
3. Phased imp I c:me.ntati on 
4. Joint Working Group 
5. Investigations 
6. Raw water quality 

. 7. Pemantauan pelaksanaan bertahap 
8. Tindak lanjut hila pemantauan 

7 .. Monitoring the-Phased implementation 
oleh 8. Action when BAPEDALDA DKI Jakarta 
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BAPEDALDA DKl Jali:aru menunjullan 
Tidak Te:rpenuhinya penyal11W1 

Monitoring shows Non-Compliance 

I. Persyanatan Pembuugan Alr I. Wasbwater and Sludge Disp<~ul 

Peacudan dan Lumpar Requi.remeots 

Pe<syaratan pcmbuangan w pcncucian dan The wu.hwaler and sludge dispos.a.l 
lumpur yang terkait dc:ngan Fasiliw requirements 'relating to the Production 
Produksi ("Persyaratan") dijabarhn dalarn : Facilities \'the Requirements") are set out in 

• Pc:ntur.m Pemerintah No. 20 I !990, 
ten tang P cngcndali an Pc:ncemaran Air . 

• Peraturan Pemcrintah No. 19 I 1994, 
tcntang Pcngelolaan Limbab Berbahaya 
dan Beracun. 

• Govapmcnt Regulation Numbc:-
1990, rc. Water Pollution Control. 

• Government Regulation Number 
1994, re. Hazardous and Toxic 
Handling. 

20 of 

19 of 
Waste 

• Keputusan Gubc:-nur Kepala Daerah • Decree of Governor Head of Daerah 
K.husus Ibukota Jakarta Nomor 582 Tabun Khusus Ibukota Jakarta Numbc:- 582 of 
1995, tentang Pcnetapan P=mtukan dan 1995, re. Regulation on River Use and 
Baku Mutu Lirnbah Cair di Wilayah DKI Stream and Effiuent Standard in DKJ 
Jakarla. 

• Keputusan Gubqnur Kepala Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 299 Tabun 
1996, tcntang Petunjuk Pelal=naan 
Penetapan Peruotukan dan· Balru Mutu 
Lim bah Cair di Wilayah DKI Jakarta. 

2. Pencapaillll aw Persyaratan 

Studi dan pemerilcsaan air pcncucian dan 
lumpur dari lnstalasi Pengolaban Air yang 
dilalcukan oleh Konsultan JWSMP pada 
bulan November 1997 rnenunjullan bahwa 
air pcncucian dan lumpur dari lnstalasi 
Pengolahan Air tidalc diklasifikasikan sebagai 
"berbaha ya" a tau beracun berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No.l9 tahun 1994. 

Laporan JWSMP t=but merekomendasikan 
pen tahapan pcnin gka tan dari lata cara yang 
ada terrnasuk pertimbangan kebutuhan lahan 
dan besamya invcstasi yang diperlukan 

Jakarta Region. 
• Decree of Governor Head of Dae:rah 

Khusus Ibulcota Jakarta Numbc:- 299 of 
1996, re.. Implementing Regulation of 
River Use and Effi ue:nt Standard in D KJ 
Jakarta Region 

1. Achievemeut of the Requirements 

The study and investigation on washwater 
and sludge of the Water Treatment Plants 
(WTPs) by JWSMP Consultant, November 
1997 found that the washwater and sludge of 
Water Treatmcot Plant (WTP) is not 
classified as hazardous or toxic according to 
the Government Regulation No.l9 of 1994. 

The J:WS!vlP report ==c:nds a staging of 
improvement from the existing practice 
inc I uding consideration of .Jand required and 
the level of investment needed. 

Persyaratan .pembuangan air pcncucian dan The Requirements for washwater and sludge 
lumpur akan dieapai sesuai dengan Rcn=a disposal will be achieved in acrordance with 
Peningkatan Pcnanganan Air Pencucian dan the Washwater and Sludge Handling 
Lumpur. Rencana ini alcan disepalcati dalan1 Improvc:rnent Plan. Tills plan will be agreed 
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Kelompok Ke:lja GabWJgan bagi P=g&nan 
Air Pe:ncuci!Ul dan Lumpur yang alwl 
dibentuk ~ lcetentum &b 5 dalam 
dolcumc:n irii . Usulan ja.dwal terlampir ciA lam 

Lampiran I. 

Kclompok Kcrja Gabungan tcroiri dari walcil
waldl dari BAPEDALDA DKI Jakarta, PAM 
JAYAdanPTKATI: 

Pencapaian alas Persyaratan ~an dipantau 
olch Kelompok Kcrja Gabungan sepc:rti 
dijclaskan dalam Bab 4 dibawah ini. 

Pclaksanaan Rencana Pcningkat.an 
Pcnangarian Air Pencucian dan Lumpur alcan 
bagantung kepada kescpalcatan an tara PAM 
JA YA dan PT. KA TI Wltulc hal-hal diluar 
Program Inveslasi Lima Tahun Pert2ma dari 
Perjanjian KeJjasama. 

Tala cara. dan metodologi pcmantauan 
pcnanganan air pencucian dan lumpur ahn 
disepakati oleh Kclompok Kcrja Gabungan. 

3. Pentabapan Pela~sanaan 

in the Joint Worlcing Group on Wuhwaler 
and Sludge Handling to be cstabliahed under 
the provizions of this document in acrordancc 
with Section 5 below. A proposed limc:Uble 
is attached in Appendix I. 

The Joint Working Group will comprise 
repmentative3 of BAPEDALDA DKI 
Jahrta, PAMJAYAandPTKATI. 

The schievernent of the Requirements will be 
monitored by the Joint Working Group, as 
desaibed in Section 4. below. 

The implc:mcntstion of the Wa.iliwa!CT and 
Sludge Handling Improvcncnt Plan will be 
~cnt upon agr=ent bctwccn PAM 
JA YA-~-n: KA TI Oil the investment 
programme for it=s not included in the First 
5 Year Period of the Coopaation Agreemcnl 

The proc<:durc and methode logy for 
monitoring washwatc:r and sludge handling 
will be agreed by the Joint Worlcing Group. 

3. Phased lmplementatioa 

Rencana Peningkatan Pcnanganan Air The Washwata and Sludge Handling 
Pencucian dan Lumpur yang dipcrlulcan Improvement Plan n=ary to meet the 
u n tuk memenuhi P cn;yaratan ' akan Req ui rcments will entail investigation studies , 
memcrlukan studi penelitian dan program and a capital works programme of 
modal keJja bagi .. pcninglcatan dan improvement and additions to the existing 
penambahan alas fasililas pcrnbuangan air washwatcr and sludge disposal arrangements 
opencucian dan lumpur yang tclah ada di at the )VTPs.. including those at: 
Fasilitas Produksi, yaitu di: 

• Pula Gadung • Pula Ga.dung 

• Buaran I • Buaran I 

• Buaran II • Buaran II 
" . Condet • Condct 

• Cakung • Cakung 

Pcnclitian dan modal kcrja akan dilalrulcan The investigations and capital works will be 
berdasarkan pro gram tahapan pclaksanaan carriCd out under a phased imp I em cntati on 
yang akan dikoordinasik.an dengan lcegialan programme which will be coordinated with 
terkait lainnya (lihat Bab 6 dibawab - Air other relevant activities (See Section 6 below 
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Baku). Ada.lah kesepakat.an para pi!W: 
bahwa pemc'nuban pelalcsam.an Rc:ncana 
Perba.ii:an Pcnanganan Limbah Ca.ir dan 
Lwnpur (Prograffi) ahn dipanda.ng sebaga.i 
pemenuhan alas Persyarata:n, seperti yang 
dijabarlcan da.lam Bah I dolrumen ini. 

Pcncapaian Program akan dipanlal.l oleh 
Kelompok Ketja Gabungan, yang mcmililci 
tugas scperti diuraikan dibawah ini. 
Kelompok Ketja Gabungan akan membuat 
rekomcndasi sehubungan dcngan Program 
dan biaya ketja terkait. 

j / Program kerja akan mencakup pada tanggal-
1 , langgal penling untuk menjamin tercapainya J: · P ersyaratan.- T anggal-tan &gal peoting 
' · tersebut akan ditinjau kemba.li oleh 
j· Kelornpok Ketja Gab\mgan bila kualitas air 

I 
baku !crus menurun. 

4. Kelompok Kerja Gabungan 

- Raw Water). It i3 agrood that compliance 
with the implementation of the Washwater 
and Sludge Handling Improvement Plan (the 
Programme) will be dccmod to meet the 
Roquin:ment3, as set out in Section I of this 
document. 

The achievement of the Programme will be 
monitored by the Joint Work;ing Group, wbo 
will have the functiorn described below. The 
Joint Worlcing Group will make 
=mmend.atioos relating to the Prognunme 
and rosi 0 f work.!. 

The works progrwnme will include key dates 
'designed lo ensure compliance with the 
Roquiz=CDts. The key dates will be 
reviewed by the Joint Worlcing Group if the 
quality ofraw water continues to deteriorate. 

4. Joint WoritiD: Group 

Un~k memantau pemenuhan Program maka In order to monitor compliance with the 
dibentuk Kelompok Keija Gabungan dengan Programme a Joint Working Group will be 
tugas : set up to : 

I. Menerima laporan dari PT KA TI tentang 
tala cara pemantauan terrnasuk, bila 
relcvan., hasil uji contoh air setiap tiga 
bulan. 

2. Membahas laporart pemantauan dan hasil 
uji conloh air. 

3. Merekornendasikan tin~ perbaikan 
kepada PT KA TI unluk mengatasi setiap 
kegagalan dCTJgan mempertimbangkan 
pemecahan yang berbiaya efelctif. 

4. Membuat rekomendasi untul.:: pemenuhan 
tata cara yang di w-aikan da1 am B ab 7 dan 
8 di bawah ini. 

5. Koordinasi kcgiatan, bila diperlukan, 
dengan lnstansi-instansi P=erintab dan 
Kclompok-kelompolc Ketja lain yang 
lerkail. 

1. Receive reports from PT KA TI on the 
monitoring procedures including, when: 
relevant, sample results every three 
months. 

2. Discuss monitoring reports and. sample 
results. 

3. Recommend action to remedy any failures • 
to PT KA TI, talcing into account cost
effective solutions. 

• 4. Malee =mmendations in respect of 
compli= with procedures as se1 out in 
Sections 7 and 8 below. 

5. Co-ordination of activities, as appwptiate, 
with other relevant Gover=ent Agencies 
;md W orting Groups. 

6. Me!aporkan perkembangan 
Gubemur DKl Jalcarta. 

kcpada 6. Report on progress to Governor DKJ 
Jakarta. 

·a 
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Kclompok Kcrja Gabungan taqiri aw 
• Pcrwakilan dari BAPEDALDA DKJ 

Jakarta 
• Pcrwakilan dari PAM JAYA 
• Perwakilan dari PT KA Tl 

The Joint Working Group shall consist of: 
• Repr=tative from BAPEDALDA DJ<J 

Jalc.Brta 
• Representative from PAM JAYA 
• Representative from PT KA T1 

Kelompok Kerja Gabungan alcan dibentuk The Joint Working Group will be established 
selambat-lambatnya satu bulan setelah not later than one month after the signing of 
pa1andatanganan dokumen ini dan akan this docwnent and will conduct periodical 
mengadakan rapat periodik setiap tiga bulan qUMtc:rly meeting. 
(kuartal): 

Kelompok Kcrja Gabungan aJcan s=ra r=ni The Joint Working Group will be formally 
dibubarkan bila pekcjaan pelccjrum untuk disbanded when the works to meet the 
mernenuhi Per;yaratan Ielah selesa.i dan hila Requirc:ments have been completed and when 
pekcrjaan pekerjaan dan pengaturan operasi the works and the associated operational 
yang terkait dapal menjamin terpenuhinya arrangements arc capable of ensuring 
seluruh persyaratan parameter seperti compliance with the parameters set out in 
dijabarkan dalarn Peraturan Pemc:rintah Government Regulations for washwater and 
tentang pembuangan air pencucian dan sludge disposal. 
lumpur. 

5. Peoeliti~n 

Untuk rnemenuhi Persyaratan maka perlu 
ditentukan dan disepalcati isi dan jangka 
waktu yang ~ealistis bagi pelaksanaan 
Rencana Perbaib.n Pcnanganan Pembuangan 
Air Pencucian da.n Lumpur. Hal IDI 

mengakibat.kan PT KATJ perlu mendapatkan 
pengalaman operasional untuk siklus 
m usirn an secara pen uh, dari pengaturan dan 
tala cara pernbua.ngan lumpur da.n air 
buangan saal ini, seJelab itu mereka alcan 
menilai dan mengkaji ulang dan bersama 
sarna dengan hasil stud.i lainnya dan sebelum 
pernbuatan perencanaan tmtuk setiap 
penarnbahan fasilitas. 

Pada saat yang sama , PT KA TI akan 
melakukan studi, bekerjasarna dengan 
BAPEDALDA DKl Jalcarta, 1mtuX: 

5. lnYestigatlons 

In order to meet the Requir=e:nts it will be 
necessary to determine and agree the content 
and a realistic time-scale for the 

' implementation of the Washwater and Sludge 
Impro vern en t Plan. This will en tail PT KA T1 
having a period of opcrati anal cxperi cnce, 
over a full range of seasonal cycles, of the 
present arrang=e:nu and the procedutes for 
sludge and washwaler disposal, after which 
they · will ass=ed and revi ewcd, together 
with that from other studies, and prior to the 
design of any additional facilities. 

Concurrently, a study will be carried out by 
PT KA T1 m co-operation with 
BAPEDALD A DKl Jakarta, to : 

• mcnentukan dan rnenyetujui kandungan • determine and a&~= the constitution a.nd 
dan karakteristik dari lumpur yang characteristics of the sludge prodoccd and 
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dihasilkan scrta air pcncucian yang akan 
dibuang; 

i • parameter untuk keada.an tcrlentu pada 
setiap lokasi sesusi dc:ngan Pcnturan 
Pcmcrintah yang berlaku; 

• stan dar buangan yang saat ini dicapai; 

• peningkatan yang dapat dicapai dalam 
jangka pendek dc:ngan pci-ubahan pada 
tata-cara opcr.tSional; 

• tata-cara pcmantauan dan parameter yang 
dapat tcrpcnuhi dalam prog=n 
pcningkatan opcrasional dan invcstasi 
modal. 

Studi-studi ini rnemunglcinkan PT KATI 
untuk merancang fasilitas, mengubah tatacara 
operasional, jika cliperlulcan dan 
mengusulkan kcpada PAM JAYA mcngenai 
kebutuhan Jnvestasi untuk hal hal cliluar 
Program Jnvestasi Perioda Lima Tahun 
Pertama PCijanjian Kcrjasama agar dapat 
me:mcnuhi Persyaratan. Kclompok KCija 
Gabungan alam mendapat informas:i 
mengenai basil stucli-studi ini, bersama sama 
dengan usulan jangka waktu dan patokan 
pentahapan untuk pemenuha71 Persyaratan. 
Dengan rnempertimbangkan hasil hasil yang 
uiperoleh maka Kelompok KCija Gabungan, 
bila perlu, akan mengusulkan dan 
merekornendasikan kepada PAM JAY A dan 
BAPEDALD!i. DKl Jakarta untuk melakulam 
perubahan terhadap dok:umen ini. 

• the par.unden applicable under the 
Governmect Regulations to the particul1r 
c~ at each site; 

• the dischuge standards currently 
achieved; 

• "improvements achievable in the short-t= 
by changes to operational procedures; 

• monitoring regimes and par.ametas that 
C&tl be satisfied within a rolling 
programme of opcmiooal and capii.IJ 
wori:s improvements. 

Th= stuilles will enable PT KA TI to design 
facilities, amend operational procedures if 
app10priate and prop<lSC to PAM JAY A the 
investment required for the items oot 
inchuled in the First Five Year Period 
Investment Programme of the Cooperation 
Agr=cnt in order to comply with the 
Requircmcn~ TQe Joint Worlcing Group will 
be informed of the result3 of these studies, 
togct!= with the proposed time-scale and 
phcing milestones for compliance with the 
Requi=enl3. Upon considcratio~ of the 
results the Joint Wooong Group will, if 
appropriate, advise PAM JAY A and 
BAPEDALDA DKI Jabrta accordingly with 
any recommc:ndations towards modification 
of this documenL 

Konsep jadwal dan pcntahapan untul: A draft timetable and phasing for the 
Rencana Peningkatan Pc:nanganan Air Washwatc:r and Sludge Handling Plan is 
Pencucian dan Lumpur terlampir dalam attached as Appendix 1. 
Lampiran. 1 

6. Kualiw Air B:tkn 6. R2w Water Quality 

Kualitas air baku merupal::an faktor kritis The quality of the raw water the will be a 
dalarn pemenuhan Persyaratao. Untul: air critical factor in meeting the Requirements. 
Kana! Tarum Barat setiap usulan POJ For West Tarum Canal water any proposals 
mcngenai pcrubahan dalam pcngaturan =ta by POJ for chmges in the operational 
program pcngopcrasian untuk pekcrjaan arrangc::mc:nts and programmes for the 
konstruksi untuk mcningkatlcan lcualitas air construction of works to improve the quality 
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baku akan membailw1 dampak be:w dal= of the raw 'l'f!lller will lave m signifiant 
pengop=a.sian Instalasi Pc:ngola.han Air serta impact on the opcn.ticn of the WTPw and the 
penentuan jadwal serta pengemb&ngan timing and c:xtenl of the wcrb nec,.,.nry to 
pekajun yang dipcrlukan Wltuk mem.ut>1c•n ensure compl.i~ with the Rc:quircmenu . 

pemenuhan P~tan. 

7. ·· Pemantauan Tabapan Pelaksanun 7. · Mooltoriag the Phased Implementation 

Kelcmpok Kc:zja Gal:iungan akan memantau The Joint Werking Group will monitor the 
pelaksanaan Rencana Perbailcan PenanglllWl implernenf:lltion of the Washwatc:r and Sludge 
Air Pencucian dan Lumpur dan Ibn Handling Improvement Plan and shall 
menentukan dan sepakat alcan suatu Tata-can. determine and agree a Washwatc:r and Sludge 
Pernantauan Penanganan Air Pencucian dan Handling · Monitoring Procedure and 
Lumpur dan Tata-cara Pengambilan Ccntoh Sampling Regime. 
Uji. 

PAI'DAYp;_:;-aan BAPEDALDA DKI Jahrta PAM JAY A. and BAPEDALDADKl Jakarta 
dapat pula melakukan pengambilan contoh may also, a! their own costs, perform such 
uji dan pemerilcsaan tambahan, atas biaya additional sampling and testing as they 
masing-masing, hila dipertimbangkan palu consider necessary, and in accordance with 
dan sesuai dengan ketc:ntuan yang relcvan any relevant provisions of the Washwata and 
mengenai Pemantauan Air Pencucian daD Sludge Monitoring Procedure and Sampling 
Lumpur dan Tata-cara Pengambilan Contoh Regime, to monitor achievement by PT 
Uji, 1mtuk memantau pcncapaian Persyarat:an KATI oftbe Requi=nents. 
olehPTKATI 

8. Tindakan blla pem:antauan oleh 8. Action when BAPEDALDA DKI 
, BAPEDALDA DKI Jakarta Jakarta Monitoring shows . Non-

me11onjnkk:o.n , Tidak Terpenubiny::ro Compli::ronce. 

Persyaratan . 

Bila parameter-parameter yang ditetapkan If the pa:rametcn set out in the Washwater 
dalam Tata-cara Pemantauan Penanganan Air and Sludge Handling Monitoring Procedure 

'- J Pencucian dan Lumpur dan Pcngambilan and Sampling Regime are not met then the 
Contoh Uji tidak terpenuhi maka tindalcan following actions will be talccn : 

c I 

c J 

berikut ini akan diambil : 

(a) Kelompok Kc:zja Gabungan akan (a) The Joint Working Group will discuss 
membahas kegagalan yang harus diatasi the failure to comply 

(b) Bila diperlukan, PT KAT! akan akan (b) PT KATI shall, if appropriate, take 
mengarnbil tambahan contoh uji. additional samples. 

(c) Bila dipalukan dan disctujui, PT KAT! (c) 
akan diberikan waktu untuk mengatasi 
kegagalan tersebut. 

If appropriate, and agreed by PT KAT!, 
they shall be given time to remedy the 
failure. 

1 
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(d) Wa.ktu ymg diberikm kepwa PT KA 11 
untuk mel~ tindakiin perbailc.an 
yang berbiaya cfektif alcan terlait p&da 
kondisi dan parameter tertcntu penyebab 
kcgagalan pada waktu tertcntu dari 
dcngan mempcrlatikan k.atagori 
kegagalan untuk merncnuhi kriteria 
pemantauan dan contoh uji yang 
disepakati o!eh Kelornpok KClja 

Gabungan 

(c) Sctclah PT KA TI menginfonnasikan 
PAM JAYA dan BAPEDALDA DKl 
Jakarta biiliwa tindalc:an penanganan Ielah 
dilakukan maka · contoh uji baru bagi 
pemantauan selanjutnya, jili:a diperlubm, 
harus dilakukan dan hasilnya harus 
diinforrnasikan kepada Keiompok KClja 
Gabungan. 

(d) The time given to PT KA 11 to bke co:rt
effec:tive remedial action will be related 
to the circumstances and the specific 
panmctc:n relevant to the failure at the 
particular time and have regard to any 
categories of failure to meet monitoring 
and sampling criteria agreed by the Joint 
Worlcing Group. 

(e) After PT KATI has informed PAM 
JA YA and BAPEDALDA DKI Jakarta 
that remedial action has been taken, then 
a new control sample for further 
monitoring, as appropriate, shall take 
place and the Joint Working Group shall 
be informed of the outcome . 

(f) Bila terjadi perselisihan, dalam hal (f) 
tojadinya · kegagalan contoh uji an tara 

Para Pihak dari dolrumen ini, maka 
permasalahan yang diselisihkan dapat 
diserahkan kepada Laboratoriwn 
Independen yang lx:rpengalaman daJam 
mengulcur kualitas lumpur dan air 
pencucian . Laboratori urn Independen 
tersebut akan dipilib bersama oleh Para 
Pihak daJam dokumen ini dan bila tidak 

In the event that, in the case of a sample 
failure, a dispute arises between the 
Parties to this docwnent then the matter 
in dispute may be referred to an 
Independent Laboratory with experience 
in measuring sludge and wasbwater 
quality, The Independent Laboratory 
shall be selected jointly by the Parties to 
this document and in the event that 
agr=ent cannot be reached within a 
period of 7 <4ys thc:n the Independent 
Laboratory shall be selected by a suitably 
qualified pason (the Expert) at the 
request of any of the Parties. The cost of 
the Independent Laboratory shall be 
shared equally bctw= the Parties to this 
docwnenl 

I ercapai ' kesepakatan · dalam walctu 7 bari 
rnaka Laboratorium lndepcnden akan 
dipilih oleh orang yang benar benar 
m ernenuhi syara t '(P akar) alas perrnintaan 
salah satu pihak. Biaya-biaya 
sehubungan · dengari .Laboratorium 
Independen akan ditanggung sama rata 

antara Para-Pihak dari dokumen ini. 

(g) Dalam keadaan dimana laporan 
Laboratoriurn Independcn mcnyatakan 
bahwa contoh uji tidak memc:nuhi 
persyaratan yang telah ditetapkan diatas, 
maka hal ini akan dibahas oleh 
Kelornpok Kerja Gabungan untuk 
men en tukan alasan-alasan tidak 
terpenuhinya persyaratan, Bila alasan 
ti dak terpenuhinya persyaratan adaJab 

(g) In circumstances when: the Independent 
I..aboratory reports tha1 the sarnp I e is not 
in compliance with the relevant 
requirements sct out above, the matter 
shall be discussed by the Joint Worlcing 
Group for the purposes of establishing 
the reasons for the non-compliance. If 
the reason for the non-compliance i~ 

finally established to be due to the fault 
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o.kib.t kc:Wahlm. PT KATI, man PT 
KA n 1wus ~ D.a car. y&ni 

Ielah di'Cp"hli dabm pertc:muan 
Kcloinpolc Ketja C.abcmpu 

9. Seteb.b sdenl +uta tad peaEOlahu 
li•balt c.a1r pcabilasu Iuter da11 
lumpur 

Dalgan selcsainya Rcncana Pc:ningkaan 
Penanganan Air Prncucian dan Lumpur 
sesuai dengan jadwal tatera dalam 
Larnpiran 1, mab abn dl"balakulcan 
kclcntuan dan pcnmdmgm yang berlalcu 

ofPT KATI, then PT KATI aha.ll follow 
the pcoeedure agreed at the Joint 
Woddna Group meding, 

9. Ana- tke en.b~Jahme2lt of treatme11t 
!adllda for wulnnater ud shadee 

After the completion of the ImprovcmaJt 
Plan foe Wa.shwater IIIXI Sludge Handling 
as mcntiooed in Appeodix .1, the c::Wting 
rcgula!Wos will be applied 
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APPENDIX 1 

WASHWATER AND SLUDGE HANDLING IMPRO~EMENT PLAN 
(TIMET ABLE AND PHASING) I 

NO. DESCRIPTION YEAR• 
1 2 3 4 5 ti 

Quarter 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 o4 

A. Improvement to Operatloo 

B. lmprovamen t PI an , 
L Prallmlmvy and Feasibility study 

- .. 
II. P~ot Project I Test Progremme 

Ill. Det.alled Eng1Merl119 and T&nder 
Document 

N. Funding ArrM g«ne nt I Tender 

con~~no '""' 
V. Cons trucllon end Coovnlssloo m'!erwlrds 

-
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Distpakati dan ditandatangani di Jakarta pad a tanggal ................................... . 

. H. Rama Boedi 
-------=------~---

At~ nama I for 
PAM DKI Jakara 

Atu nama I for 
BAPEDALDA DK.l JakartA 

l c - J ) 

~TI , ..,. --+r_ .... __.:r-~ 
Fachry Thaib 

·---------
~ Atu nama I for 
-. PT. Kelw" Thamet Alrlndo 
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INSTRIJI«<l QIJSERNUR KCl'ALA DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMoR 5;l t'Al«JN 199 9 

TENTANG 

TATA CAM PERIZINAN PEMASANGAN JARINGAN SISTEM Dl BAWAH 
TANAH Dl Oi.J;RAH KHlJSUS lflUKOTA JAKARTA 

.. ----- -- .. 

GUBERNUR KEl'ALA OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

Menlmbang : a. b«hwa ~ ~uhl keburuhan maayara~<gt &kan fasll~ kelqi<.:lp~n l<oto, 
!"'-ka !fiP<!'i~ joorlngan uti~~. yang pomau.ngaMya dioeJ~arakan cleh 
llll~i/unij aa!uan ke.je Dliel"!lh; · 

b, ~ dalllm l*n'*.ngan jartr.gan ~~. pe<tu dltata eecara t<>rpadu rnelalul 
kccrdln .. l 111n~ vertlfgf dan lil1~iln lwj:l Da«<lh y•ng ha;ll/1ya 
dil<siuarl<ln da'-m berrtuk p<>mberfan l:zln; , 

c. ~ ~ pcmberi:rn lzln pengondallan dan ptmlieangan jarlnr;Jan 
uW!Iu iro!a m~n. p<!lay•n•n kapade lnmrl'l d..n U'l/V..mJan korja O•erah 
Yatlll r;>eliu ~tderharn>iln daltm pr~r F*lzinonnya; 

d. ~ .w.m',~ ll'l<lfllnl/l<atkan koordlnnlantarl~on:l ter>:a~ aebag~ upey• 
pe~ den penyt>derhl;lnaan d.olam proaoa pemberlan lzln Penggallan 
~n 'Slmrn Di Sawah T•nah, ptHiu dikel~ri<an lnstr\Jksi Gubemur Kepala 
OMr.lh. 

1. Und~-U1ld«ng Nomor 5 T•hun 1974 ternan~ Pokok-Pokok Pemerlntahan 01 
~ 

2. Und8ng-Undenlj N~mor 11 Tahun 1990 tent;ng Susun•n Pernerint•h•n Daerah 
Khu•~ lpu~<>l;l N011ara Republik lndO<>t»ia Jakart•: 

3, Poratunan ~rah O&erilh KhUocs lbukota Jaiwta Nomor 10 Tahun 1993 tentang 
P~ ~r ~n•n Durah .Khuau. lbukota Jaxarto: 

4. Penltur1ln ~rlh DMolh Khuau.. lbuklllll Jakarta Nomor 11 Tahun 1W6 tentang 
Retrt~ ~, Bldang PCffilbangunan o-M Khvws Jbukota Jt!Qrta: 

5. ~an GubemtK ~Lt Doe~ Khuous lbukota Jak.ort• Nornor 1013 Tohu11 
1Qg1,~ ~ i<embaH &dan Koordlnasll'ekerjaan ~ Slstsm Di 
Bawah Tan all Dtef1lh Khus~ lbukot. J•i<Arta: 

8. Keputusan Gubemu' kep•14 Doorah Khu•~ lbukota Jakl'lrttt Nomor 757 Tahun 
1993 ~r.tang Petunjuk Peldksan19n PemUMuhon R4tribusl O;)otrah dl Wllayah DKI 
..blo<.tot.· 
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Untuk 

P.mtm• 

Kedu~ 

Keempat 

• 2 • 

Y. Keputus.an Gubemur.Kep;~!a Dee1'3h Khuouslbukola)sk.arti! Nemer 1725 T~hun 
19$3 -~ 1<8tif1tvan Pelalc$;ina~n Pekedaan Jarlngan Sietem Di B.aw~h Tanah 
dl Da•~ Kll\ltua l!:i~Jkob Jalwta; 

8. Kdpulvun Gub<tmur K~ Daera/1 Khusus lookota Jak;rti! Nome< 450 Tahun 
19!16 ~_ll~llQ T~ ca~ Pel;Jkian~an An~~garan Pendapa~an d;n Belanja Daerah 
Oae!'lh Khulluslbul(ota Jakarb; .. 

:1. 
2. 
~-
4, 
s. 
e. 
7, 

MENGtNSTRUKSiKAN 

: BaQI - lnab2i1tl y;!ng ak>l•• melakukan -~ked;on per>Qialian jaringan slstem dl 
bewail tamln -Ill ~ Khua<n lbukota Jakarl• hiltua barll!bih dahulu memilikl lzin 
.~J~ a"~tm Dl Baw.h Tanah (IPJS) dar1 Gub<lm~~r Kepllit Dael1!h c.q. · Keltl·~ KOOI!I!!l«sl Pekefj«an Jlllingan Slatern 01 Bawah T"""h OKI Jakorta. 

: Permoho!'lan IZ1n PerwananJaringan Sietem Di lilaw211 T'-Nil (IFJS) ~ukan $<1Cara 
tertulll M~ C?~~r Kopala 0....111h KhUiut ltMrol.e 'Jilclttll e.G. Ketua B<ld<ln 
~~ ~~ Slttem 01 B""""h Tsnah '('SJQS) OKI J~lwto dengan 
melf./1'\P.irl<ln : 

a. GM1b.or .,.rmoh911an 1'1:fflc.rw traca f~ur IJtllllat eesual progtam Lohunan dalam 
P1ll.l d!j!tal ~ dlkA!Iuarlc.a~ Pamda DKI •kala 1 : 5000, ~ mellntlng akala 1 : 
100 don g.mbar di>~U potongan Konalrul<al skali 1 : 20 &4b&nyek 1 "'" dan 5 roto 
copy; 

b. O.ltar nota$1 betas pekedaan yeng memberik;n lnformaal panJang ma•ino-maalno 
•egmen; · 

c. SpnHlkaal TeknJs p.trboil<an )<1lanlln:>toor don loman defl9"1'1 u"'l"" jeni3 p<Jkeljaan 
J*beb:l (Bill of Quantity): . 

d. ~Qde IWJ• dan "'all•i• woktu p.olalcs•n~:ot~; 

e. . T 11/ldviabt cU&nan . 

' Gamb•r pennohonan renc~na tl'llse jolur uUiit~• yang dlajukan ln•lansi han;s m~ngacu 
p;o.da 1'1111COna r::rogram tahunon Badan Kaoroim•i JaMnQ<ln ~lslem Di Bawah Tanah dl 

, D•erah KhutUl lb\Jkoto Jai<Rrta (SKJS OKI). ' 

BKJS DKI meleksanakan kocrdlnasi ~idang perencano;on unh.H, . 

a. mel'\eli!l penyat11fan kelengkop;an adminllitra•i: 

b. mem~n •111han rencan.o trase );;lringan utilit.•; 

e. meneUII ape$fflkaslleknl' p<Jrtlaikan kemball prasarana dan metod<> ko~il; 

d. penln)<IU~~n kQ~ dan a~ua•llapgfl!l;on; 

•· ,_llhltllf'Q d.on ,., .. 1-pkan ~oamya toiaya P<lfGncanQMn dan pengawosan 
lMSual deogan ketotn~uM Y~flll ben~ku. 

K~-hunlf' .a~~ ~=-n .. ::..ro:-.' ~ ... :L...,- ... -.~ __ ,.. ...... ~-- .. ·-··-··- .... '· • • • • 
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Tembusan: 

- .:l 4 

Alas ~1mohonen pelay~nsn sebagaimaM dlmak>ud pada dlktum Kedu~ dengac 
t11<>mporhatikan hasll aideng pe'ra~.canaan dlktum Kaemp.ot, maka Oi~ Tala Kots DKI 
Jalcarta : 

•· rr~~ dan menoillpk.an b<:~smya retriOOsl pelayanan tra<;a; 

b. ~ pe!a ar;~han rencana tr.><.:e jalur utilitila di ata• ptta rencana kota 
diji1al ~~ ~n ketentuen yang berl~ku; 

c. ~n Sural Seloran Retrib~ (SSR) dengan l'11<tf'lgi)Unllkan !onnullr model 
. OPO 06G Rtlt kepcda inst.snsi pemohon untuk d~ p.mbayaran retrlb<Ja! 
~-~~ s.rnlah!lfliWin KhU.!JS Petie~ Oinia fata Kota/Bank 
D1<:111<:111tCit-Uii o.«om "'uaf dengen perwturen perur!o'angan y~ng ~r1;ku. 

V~l=tan hUN! a eempai dengan c a~ar oisela~.selllml:>et-!ambatnya 10 harl kerja 
.. Ielah di\$rlm.,nya berkaij dSfi Sekretarlat BKJS OK! J~i<arta. 

: Atol oUllf pert11tung9n beUmya bi:iya kocrtJinasi ~ncanaan dan pengawasan ••rta ~~ ~aimana dimakwd pl>Q;a dlktum ~mp;ot, rnaJ(a : · 

a. ~ ·~i:diltAI l"oke~un J;uingan Slalom Ol BawM Tanah DKJ Jglu>rta 
mene~ $lnt Parintah Sater (SPS) !cepada lnlllllml ptmohon untuk dllakukan 
pembay;llln biaya perencanasn dan t>~y~ ~ngSWUQn sesual per~turan 
perund~ yang boriaku. 

b. s.tambat·la:nb«blya 4 h~ri sel~l~h dil•kukan pombayaran t>aya penmcan~•n dan 
ptngaWNan dengan menggunakan Surot Perinlllh S<ltbr (SPS) aebagaimana 
dltn~ p.ds. hllrul a, lnml"~Jl ~mohon n""')9filhiulrl buktJ mer b!oyi 
~ dllr\ peng~a43n ~p.ada eKJS DKI ~rt.a Yllnfl merupskan salah 
•m It~ ~~n I:M Pwnggallan Jaringan S!slem Df bawoh Tan"h (IPJS). 

c. Bad~!!!' .. .. · Pol<crjaen · J~ri~n ~m Dl BaWI!h TBMh l!l!g~ra 
m~ 'Pengg11Uan J;u'ing;an S'-tem dl Saw<lh Tanah (IF>JS) •eteleh 
dite . _ · · • &iktl Setor blaya perencanaan dan peng<~W<Ilan dan g~mbar 
tebtg4illan• d a~ud ~ Kellma huruf b dari lt\sl!lnsi ptmohon. 

: SegM ~~--~ ~lum diatul dalam !ns!Nksl lnl l$\il> ~cu pada SK 
Gubemur ~ ~ Nomor 1725 Tahun 15$3 lcolmSJ K1umtuan Pelaks<anaan 
~l<efjoll!tJWhi§IIJJlmttm Di Sawah TMah di D;erah Khusu• lbukot• JQJGgrta. · 

: [)engan ~-·- . · ln•trul<>li lnl rn•ka ln.;lrul<ol Gubomur KOKI Jakart:o Nomor 50 
Tahun 1m .· · 1<1 Februarl 1997 tent•ng Penlngkatan Po!«y;man Pr04es 
Pe~.e~S . J~rt~ djnyatakan tldak be~;~ku . 

IMW~sl lnl i!g1!r. Ollakaanai<an d..ogan •eba!k-balknya dan F>Qnuh tanggung jawab. 
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CURRICULUM VITAE 

1. POSISI YANG DIUSULKAN 

2. NAMA 

3. TEMPAT, TANGGAL LAHIR 

4. PENDIDIKAN 

Manajer Proyek 

lr. Yulianto 

Bandung 6 Juli 1958 

Sarjana Pertanian, Universitas 
Pajajaran, 1981 

Kursus Analisis Dampak 
Lingkungan Tingkat A, Universitas 
Gajah Mada, Yogyakarta, Maret 
1988 

Kursus Analisis Dampak 
Lingkungan Tingkat B, Universitas 
Pajajaran, Bandung, Oktober 1 988 

Kursus Komputer di Texas 
Computer Training School untuk 
Manajemen Proyek dengan Artemis, 
Jakarta, 20 Maret 1989 

Kursus tentang "Harzardous Site 
Assessment and Mitigation", 

' Calgary Canada, Nopember 1990 

Job training dalam Pengelolaan 
Lingkungan, Stanley Associates 
Engineering Ltd. Edmonton, 
Canada, February 1990- February 
1991, meliputi: 

Pengelolaan Limbah 

Usaha Perbaikan Air Tanah 

Kualitas Air, Udara dan Biologi 
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4. PENGALAMAN KERJA 

~- -~-_1_9.9.7 -~-"-Sekaraogl----

1996- 1997 

1995- 1996 

_____ . _KacyawanTetapEf _WfRA TMAN __ 
& ASSOSIATES 

Manajer Proyek pada Studi AMDAL 
Kawasan lndustri Cilegon, 200 Ha, 
Jawa Barat. 

Manajer Proyek pada Studi AMDAL 
PL TU Mulut Tambang, 2400 MW. 

Manajer Proyek pada Studi AMDAL 
. PL TU Takalar, 2 x 66 MW. 

Manajer Proyek pada Studi AMDAL 
PL TA Kelai, Kalimantan Timur. 

Manajer Proyek pada Studi AMDAL 
···· PL TU Pontianak, Kalimantan Barat. 

·Manajer Proyek pada Studi AMDAL 
Pembangunan Jalan Toll dan Arteri 
Gerbang Kertosusila, Surabaya . 

Manajer Proyek pada Studi AMDAL 
PL TU Tanjung Jati "A", 4 x 660 MW, 
Tanjung Jati, Jawa Tengah . 

• 

Manajer Proyek pada Studi AMDAL 
Pembangunan Jalan Penghubung 
Tengah dan Lingkar Tengah Ujung 
Pandang. 

Manajer Proyek pada Studi AMDAL 
PL TU Power Jawa Barat 1 x 450 
MW, Jawa Barat. 

Manajer Proyek pada Studi AMDAL 
PLTA Poko, 216 MW, Solawesi 
Selatan. 

Manajer Proyek pada Studi AMDAL 
Socia! Acceptance Assessment 
PL TA Kusan-3, Kalimantan Selatan . 

2 
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1994- 1995 Manajer Proyek pada Studi AMDAL 
PL TU Jawa Barat 1 x 400 MW, 
Serang, Jawa Barat. 

Manajer Proyek pada Studi 
Adendum AMDAL PT. Arun NGL 
Co., Lhokseumawe, Aceh. 

Manajer Proyek pada Studi AMDAL 
PL TU Sibo\ga "8" 2 x 100 MW, 
Ujung Batu, Sumatera Utara. 

Project Manager pada Studi AMDAL 
Proyek PL TU Sibolga (PT. Sibolga 
Power Company) Tapanuli Tengah, 

-- ----------------------------------sumalera-Utara.---- --- · -

Manajer Proyek pada Studi AMDAL 
PL TU Amurang, Sulawesi Utara. 

Manajer Proyek pada studi AMDAL 
Proyek PL TU Tanjung Jati, Jepara, 
Jawa Tengah. 

Manajer Proyek Studi Penyajian 
Eva\uasi Lingkungan P2AT Jawa 
Timur, Jokasi Gresik dengan jum\ah 
sumur 34 buah yang terdiri dari 
sumur dalam dan dangkal, serta 
Juas daerah pengairan/oncoran 
678,88 Ha. Jokasi Nganjuk dengan 
jumlah sumur 58 yang terdiri dari 
sumur da\am dan dangkal dengan 
luas daerah pengairan/ oncoran 
793,11 Ha. Secara garis besar studi 
ini mempelajari pengaruh resapan 
air \aut (sea water intrusion) pada 
sumur yang berada di daerah 
Tuban, sedangkan untuk daerah 
Nganjuk mengamati pengaruh 
penurunan beberapa sumur 
penduduk sebagai akibat dari 
keberadaan sumur-sumur P2AT. 

3 
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Ags. - Okt. 1992 

Ags. - Nop. 1992 

Okt. - Nov. 1992 

1991 - 1992 

Manajer Proyek tim/Ahli Tanaman 
Pangan dalam Studi AMDAL 

__ DefJartem~l') __ :frCin_~m_lg_r_a_sL lokasi 
ZEBRA IV/A (Wanga Lore) dan 
lokasi. TAMBAYOLI IX/M 
(Tambayoli-Malino) dengan masing
masing luasan ± 1.124 Ha dan ± 
3.000 Ha. Dalam studi ini 
mengamati pengaruh dari rencana 
pemukiman transmigrasi yang 
terletak di sekitar hutan produksi 
(Tambayoli) dan di daerah padang 
rumput yang berdekatan dengan 
hutan Nasional Lore Lindu (Wanga 
Lore). 

Manajer Proyek Studi Evaluasi 
Lingkungan Proyek lrigasi Bila 
dengan luas areal pengairan ± 
10.000 Ha si Sengkang, Sidrap, 
Sulawesi Tengah. Dalam studi ini 
mengamati pengaruh dari rencana 
pembangunan Bendung Bila dan 
Bendungan Kalola terutama pada 
musim kemarau dan pengaruhnya 
terhadap keberadaam Danau 
Tempe. 

Manajer Proyek Pembuatan Detail 
Desain PPI di Indonesia Timur. 

Manajer Proyek Studi Master Plan 
dan Detail Desain Pelabuhan ., 
Perikanan Bitung. 

Manajer Proyek Pekerjaan 
pembuatan pelabuhan ferry Marina 
Beach, Pulau Batam. 

Manajer Proyek dalam Studi ANDAL 
PL TP Lahendong dengan kapasitas 
20 MW, lokasi Lahendong, 
Gorontalo, Sulawesi Utara, 
bertanggung jawab dalam 
koordinasi tim sosial ekonomi di 

4 
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lapangan maupun kantor, disamping 
melaksanakan survai dan 
wawancara tentang kondisi sosial 
ekonomi penduduk sekitar rencana 
lokasi proyek meliputi tanggapan, 
persepsi keberadaan proyek serta 

.. pengaruh dari peningkatan kadar 
Boron terhadap tanaman pangan. 

Manajer Proyek dalam Studi 
Evaluasi Lingkungan PL TU dan 
PL TG Keramasan, Kertapati, 
Palembang dalam areal studi ± 330 
Ha, bertanggung jawab dalam 

_ . __ .. _ ·_ :_survai investigasi tingkat 
perekonomian daerah studi sebagai 
akibat dari keberadaan PL TU/G 
disamping mobilisasi penduduk ke 
daerah Studi disamping pengaruh 
keberadaan kegiatan lain (PJKA, 
Pertamina, Pabrik Semen) terhadap 
sistem pasar yang ada. 

Manajer Proyek dalam Studi 
Penyajian lnformasi Lingkungan 
(PIL) Rencana Pembangunan 
Pabrik Beton Pratekan di 
Tanggerang, Jawa Barat. Studi 
dilakukan untuk mengetahui kondisi 
awal lingkungan terutama persepsi 
masyarakat terhadap keberadaan 
pabrik yang memanfaatkan 
jalan/fasilitas desa Sukamulya, 
disamping tingkat kebisingan, 
buangan limbah cair yang bersatu 
dengan pabrik keramik. 

Koordinator/Ketua tim dalam Studi 
Lingkungan Rencana 
Pembangunan Pabrik Pulp dan 
Kertas (Barite Pacific Pulp dan 
Paper) bekerjasama dengan Beak 
Consultant Ltd Canada. 
bertanggung 
kelancaran 

' 

jawab dalam 
dan aktifitas tim 

5 
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1990-1991 

1988- 1990 

1987 - 1988 

Geofisikimia, Biologi dan Sosial 
Ekonomi . 

Koordinator/Ketua Tim dalam Studi 
Lingkungan Rencana Pemukiman 
Cisarua, Bogor yang bertanggung 
jawab dalam survai dan identifikasi 
Rona Lingkungan Awal khususnya 
tentang perijinan dan peruntukan 
perubahan lokasi dari lahan usaha 
menjadi tempat tinggal/obyek 
wisata. 

Ketua Tim Sosial Ekonomi dan 
Budaya dalam Studi Analisa 
Dampak Lingkungan (ANDAL) PL TA 
Cibuni-3 Jawa Bara\ bertanggung 
jawab dalam pengamatan dan 
analisa kondisi sosial ekonomi di 18 
desa rencana genangan. 

Koordinator Tim dalam Studi 
ANDAL untuk PL TA Ketaun-1 
dengan kapasitas 4x21 MW luas 
genagan 2,89 km' lokasi Rejang 
Lebong, Curup, Bengkulu, PLTA 
Merangin-2 dengan kapasitas 4 x 
85 MW, luas genangan 29 Ha (run 
off river), Jambi dan PL TA Kusan-3 
dengan kapasitas 67,7 km', luas 
genangan 10,6 km' Banjarmasin, 
Kalimantan Selatan, bertanggung 
jawab dalam survai dan identifikasi 
rona ingkungan awal, identifikasi, 
prakiraan dan evaluasi dampak 
terhadap komponen fisik-kimia, 
biologi dan sosial ekonomi. 

Ketua Tim konsultan lokal untuk 
Proyek Pengembangan Potensi Air 
Tanah (P2AT) Jawa Timur, bekerja 
sama dengan Nippon Koei Co, Ltd, 
ELC-Eiectroconsult S.P.A. 
bertanggung jawab dalam 
menentukan/ · membuat konsep-
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1986 - 1987 

1983- 1986 

konsep dasar pengembangan 
proyek dilihat dari potensi Iehan 
usaha tani dan kemampuan petani 
disamping memantau kebutuhan 
dan penggunaan air dari sumur bor 
untuk lahan pengairan seluas 6.936 
Ha serta menentukan sistem 
pergiliran air . 

Ahli Pertanian/Pengelolaan Air 
(Water Management) untuk Proyek 
Pengembangan Potensi Air Tanah 
Jawa Timur, meliputi Kediri, 
Nganjuk, Mojokerto, Pasuruan. 
Probolinggo, Tuban, Gresik. 
Bertanggung jawab atas penelitian 
daerah curah hujan dan potensi air 
tanah di daerah Lumajang seluas 
15.000 ha, memantau kebutuhan 
dan penggunaan air serta operasi 
dan pemeliharaan semua sumur bor 
dalam wilayah proyek Surabaya dan 
Kediri. 

Ahli Pertanian/pengelolaan air untuk 
Proyek Pengembangan Potensi Air 
Tanah Jawa Timur. pemberi tugas : 
Direktorat irigasi. Bertanggung 
jawab atas penel,itian daerah curah 
hujafl dan potensi air tanah di 
daerah Kediri, Nganjuk, Blitar, 
Tuban, Mojokerto, Pasuruan, 
Probolinggo seluas 19.123 ha, 
emmantau kebutuhan 'dan 
penggunaan air serta operasi dan 
pemeliharaan 250 sumur bor dalam 
wilayah proyek Surabaya dan Kediri 
meliputi wilayah seluas 9.540 ha, 
membantu PPAT dalam 
pengumpulan data untuk 
Pemantauan dan Evaluasi Proyek . 
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1982 - 1983 Ahli Pertanian untuk Studi 
Kelayakan Rencana 
Pengembangan Sumber air di 
Kabupaten Kendari. pemberi 
tugas : Direktorat lrigasi. 

Bertanggung jawab atas 
perencanaan sistim irigasi dan 
drainase kota dalam kaitannya 
dengan pengembangan 
sumber-sumber air. 

Ahli Pertanian untuk ldentifikasi 
Rencana Pengembangan 
Sumber air di Kabupaten 
Majene, Mamuju. Bertanggung 
jawab atas pengumpulan data 
pertanian dan fasilitas sistim 
irigasi. 

: 
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1. Posisi yang diusulkan 

2. Nama 

3. Tempat, tanggal lahir 
4. Kebangsaan 

5. Pendidikan 

6. Kursus 

6. Kemampuan Bahasa 

7. Pengalaman Kerja 

1988 sampai sekarang 

1998 

1997 

CURRICULUM VITAE 

Ketua TIM/Ahli Pengelolaan Air Bersih 

lr. Cecep Suhendar 

Bandung, 8 Mei 1966 
Indonesia 

Sarjana Muda Teknik Penyehatan, Akademi 
Teknik Pekerjaan Umum (ATPU) Bandung, 
1989 
Sarjana Teknik Lingkungan, Sekolah Tinggi 
Teknik Lingkungan (STIL) Yogyakarta, 1991 

Pengenalan Dampak Lingkun, Universitas 
Gajah Mada Yogyakarta, 1991 
Kursus Dasar Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL A) PPLH-ITB Bandung, 
1991 
Kursus Penyusun Mengenai dampak 
Lingkungan (AMDAL B) PPLH -ITB, 1991 
Kursus Pengolahan Limbah Cair, 1996 
Kursus Pengendalian Pencemaran Udara, 
Bapedal, 1997 

' Kusus Audit Lingkungan Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta 1997 
Kursus Limbah Domestik, 1997 

Indonesia - Bahasa lbu 
lnggris - baik 

Bekerja di PT. Wiratman & Associates 

Studi Amdal Rumah Saki! Siloam Glenealess 
Tangerang 

Studi Amdal Kota Tigaraksa Tangerang 
' 
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1996 

1994 

1993 

1992 

Studi Amdal Menara Matahari Tangerang 
Studi AmdaiApartemen Amartapura 
Tangerang. 

PT. Tripanutan Persada Bandung 
Studi Amdal Jalan Balingara - Toili Sulawesi 
Selatan 

PT. lnfratama Yakti Consultan Jakarta 
Engineering Design and Construction 
Supervision water Supply System of Lippa 
Karawaci Tangerang 
Engineering Design on Domestic waste 
water for the cities of Malang, Jember and 
Driyorejo, east Java, Directorate of 
Environmenatl Sanitation. 

PT. lntilon Citra Lestari Bandung Marketing 
Manager For PVC PIPES 

Detail lnstalasi Pengolahan Limbah lndustri 
Textile, P.T. Benang lndah 
Team Leader study AMDAL pada PT Bina 
Bumi Lestari Consultant. 
Studi PIL Kawasan lndustri PT Berkah 
Segara Utara 
Studi PIL PT. Trinaksatra lndustri Pigment , 
Studi PEL P. T. lndaci lndustri textile 
Studi PEL PT Kahatex lndustri Textile 
Studi PEL PT lndah Jaya lndustri Textile 
Studi PEL PT Rhone Poulenc lndustri 
Farmasi• 
Studi PEL P.T. Combipbar lndustri Farmasi 
Studi PEL PT Baroid lndustri Lumpur 
Pelumas 
Studi PEL P. T. lntinusa lndustri Tegel 
granite 
Studi RKL & RPL PT Mesin lzuzu Indonesia 
Studi RKL & RPL P T. Amalgam lndustr 
Karoseri Mobil 
Studi PEL Terpadu Kawasan lndustri Rawa 
Pasung, Bekasi. 
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1991 

1991: 

Team Leader Studi AMDAL PT lmaco 
Kajima Consultant Bandung 
- Studi PEL PT Suryaman raya lndustri 

genteng Beton 
- Studi PEL PT Perintex lndustri Textile 
- Studi PEL PT. Pusaka Buana Rayo!l 

lndustri Textile 
- Ahli Kesehatan Masyarakat untuk Studi 

Analisis Dampak Lingkungan 
Pengendalian Banjir Kota Sampang, 
Madura, Jawa Timur. 

Ahli Kesehatan Masyarakat dalam studi 
ANDAL Daerah Transmigrasi Wangalore 
seluas ± 1.124 Ha dan Tambayoli seluas ± 
3.000 Ha, Paso, Sulawesi Tengah, 
bertanggung jawab dalam survai dan 
investivigasi kualitas air terutama bahan 
baku air minum. 

Ahli Kesehatan Masyarakat Penyajian 
Evaluasi Lingkungan PTP IV. Gunung 
Pamela, Jambi. 

Tim Studi Evaluasi Lingkungan PT Krakatau 
Steel, Cilegon Jawa Barat 

Tim Studi Rencana Pengelolaan L'ingkungan 
dan Rencana Pemantauan Lingkungan PT 
Krakatau Steel, Jawa Barat 

Tim Studi RKL dan RPL PT.Kawasan 
Industrial Estate Cilegon, Jawa Barat · 

Tim Studi Rencana Pengellolaan 
Lingkungan 
Lingkungan 
Jawa Barat. 

dan Rencana Pemantauan 
Pelabuhan Khusus Cigading. 

Tim Studi Rencana 
Lingkungan dan Rencana 
Ling kung an PL TU 400 MW 
Steel, Cilegon, Jawa Barat. 

Pengellolaan 
Pemantauan 

PT. Krakatau 
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CURRICULUM VITAE 

1. POSISI YANG DIUSULKAN 

2. NAMA 

3. TANGGAL LAHIR 

4. KEBANGSAAN 

5. PENDIDIKAN 

6. PENDIDIKAN LAIN 

7. KEMAMPUAN BAHASA 

8. PENGLAMAN KERJA 

Juli 1999- Januari 1999 

Februari 1998- Juni 1998 

Ahli Teknik Lingkungan 

Zaki Mubarak 

1 September 1967 

Indonesia 

D-3 Teknik Lingkungan Akademi 
Teknologi Pekerjaan Umum, 1989. 

S-1 Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan 
Yogyakarta, 1991 

Kursus Pengenalan 
Lingkungan, Yogyakarta 
1990. 

Dampak 
September 

Temu Kolumnis dan sarasehan Pers 
Kampus Mahasiswa se Indonesia 

Seminar Etika Rekayasa Lingkungan, 
Yogyakarta 1990. 

Seminar on infestmen in Sanitary and 
Water Suply ~ector on 1990's Jakarta 
1993. 

Bahasa Indonesia - Bahasa lbu 
Bahasa lngris - Baik 

Studi AMDAL Pembangunan Kawasan 
lndustri Techpark Cikarang, Di 
Kecamatan Cikarang. Lemah Abang 
Kabupaten Bekasi Jawa Barat. 

Penyusunan Upaya Pengelolaan 
Lingkungan dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Pembangunan lndustri Asam 

' 
Nitrat dan Amonium Nitrat, Kecamatan 
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Juli 1998 - Januari 1999 

Juli 1997- Januari 1988 

Maret 1997 - Juli 1997 

Januari 1997 - Maret 1997 . - -·- -·· - - --- --

Juli 1996 - Desember 1996 

Januari 1996 - Juni 1996 

Juni 1995 - Desember 1995 

Januari 1995 >. Juni 1995 

Oktober 1994 - Januari 1995 

Maret 1994 - September 1994 

Bontang Utara. Kabupaten Kutai, 
Kalimantan Timur. 

Ahli Teknik Lingkungan Studi AMDAL 
Pembangunan Kawasan lndustri 
Techpark Cikarang, Kecamatan Cikarang 
dan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, 
Jawa Barat 

Ahli Teknik Lingkungan Studi AMDAL 
· Kawasan lndustri Jababeka di Cilegon, 
Jawa Barat 

Ahli Teknik Lingkungan Studi AMDAL 
PL TA Kelai 2, di Kecamatan Kelai, 
Kabupaten Berau,Kalimantan Timur. 

Ahli Kualitas Air Studi AMDAL PL TU 
Jawa Barat di Kecamatan Bojonegoro, 
Serang, Jawa Barat. 

Ketua Tim/Ahli Teknik Lingkungan Revisi 
RKL dan RPL PL TU Tanjung Jati Unit 1 
& 2, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa 
Tengah 

Ahli Teknik Lingkungan Penyusunan 
Adendum ANDAL Kilang NSO - Arun 

. LNG, D. L Aceh. 

I 

Ahli Teknik Lingkungan Studi AMDAL 
Jalna di Ujung Pandang, Sulawesi 
Selatan. 

Ahli Teknik Ling~ungan Penyusunan 
Studi AMDAL PL TU Sibolga "B", 
Sumatera Utara 

Ahli Teknik Lingkungan Penyusunan 
Studi RKL dan RPL Pusat Listrik Tenaga 
Uap Tanjung Jati B. 

Ahli Kualitas Air I Hidrologi studi AMDAL 
Transmigrasi Lokasi Arso XVI/J dan 
Lereh XVII/g, Kabupaten Jayapura, Irian 
Jaya. 

Za/.:i 
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Oktober 1993 - Pebruari 1994 

Mei 1992 - September 1993 

Januari 1993 - Mei 1993 

Oktober 1992 - Desember 1992 

April 1992 - Oktober 1992 

Januari 1992 -April 1992 

September 1991 - Januari 1992 

Ahli Kualitas Air Pemantauan Renovasi 
PL TA Kracak (Bogar), PLTA Ubrug 
(Sukabumi) dan PL TA Lamajan 
(Bandung), Jawa Barat 

Ahli Kualitas Air Studi AMDAL 
Transmigrasi Wanglore dan Tambayoli, 
Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah_ 

Ahli Teknik Lingkungan Studi PL TGU 
Wales, Pasuruan, Jawa Timur, 

Ahli Teknik Lingkungan Pra Studi 
Kelayakan PLTA Kelai di Kecamatan 

_., _____ 1\elai;--Kabup-aten- ·serau:-·Kalimantan ___ _ 

Timur. 

Co Team Leader Penyusun Studi 
Penyajian Evaluasi Lingkungan Proyek 
Pengembangan Air Tanah Kabupaten 
Nganjuk dan Gresik, Jawa Timur. 

Ahli Kesehatan Masyarakat dalam studi 
Evaluasi Lingkungan proyek irigasi Bila, 
Sulawesi Selatan. 

Ahli Teknik Lingkungan dalam proyek 
PL TP Lahendong, Kabupaten Minahasa, 
Sulawesi Selatan. 

~-~ --- -- - ----
·-·----------!----- -- -- _I __ 

Zaki-
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CURRICULUM VITAE 

1. Penugasan Yang Diusulkan 

2. Nama 

3. Tempat Tanggal Lahir 

4. Kebangsaan 

5. Pendidikan 

6. Bahasa dan Tingkat 
Penguasaannya 

7. Keanggotaan Dalam 
Organisasi Profesi 

Pengalaman Kerja 

Juli 1997 - Sekarang 

1996- i 997 

1996 

Ahli Hidrologi 

lr. Yayat Hidayat , 

Balldung, 24 Agustus 1965 

Indonesia 

S1, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan 
1993 

Kursus Dasar-Dasar Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan, Pusat Penelitihan 
Lingkungan Hidup ITB, 1993 

Kursus Penyusun Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan, di Pusat Penelitihan 
Lingkungan Hidup ITB, 1993 

Indonesia - Bahasa lbu 
lnggris - Baik 

Ahli Hidrologi Studi ANDAL PL TU Bukit 
Asam Banjarsari, Palembang, Sumatera 
Selatan. 

Ahli Hidrologi Proyek UKL & UPL 
Pemboran Sumur Produksi dan Uji 
Produksi Panasbumi Dieng, 1996 

Ahli Hidrologi Proyek Studi ANDAL, RKL & 
RPL Pembangunan Lapangan Uap PL TP 
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1996 

1995 

1994 

1993 

Wayang Windu, Pangalengan Kabupaten 
Bandung, 1996 

Ahli Hidrologi Proyek Studi ANDAL, RKL & 
RPL Pengembangan Lapangan Uap dan 
PL TP Gunung Salak Kapasitas Terpasang 
165 MW 

Ahli Hidrologi Proyek Studi Data Dasar 
Prospek Panasbumi Muaralabuh, Sumatera 
Barat, 1995 

Ahli Hidrologi Studi Data Dasar Prospek 
Panasbumi Ulubelu Lampung, 1994 

Anggota Tim Studi ANDAL untuk Ekplorasi 
Pertambangan Batubara Asam-Asam, 
Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 1993 

Anggota Tim Monitoring Lingkungan 
Konstruksi PLTP Darajat Tahap II, Garut, 
1993 

Anggota Tim Monitoring Lingkungan PL TP 
Darajat Tahap I, Garut Jawa Barat, 1992 
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CURRICULUM VITAE 

1. POSISI 

2. NAMA 

3. TEMPAT, TANGGAL LAHIR 

4. KEBANGSAAN 

5. PENDIDIKAN 

6. PENDIDIKAN LAIN 
/KURSUS 

Ahli Sosial Ekonomi/Management 

lr. ZAHERUNAJA 

Kotabumi, 9 September 1965 

Indonesia 

Sarjana Peternakan Jurusan Sosial 
Ekonomi, IPB 1989 

Seminar Pola Pembangunan 
Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, 
Yayasan Mitra Teknologi Indonesia, 
Jakarta, 1993. 

Industrial Water Polution Control and 
Water Qulity Management (AOT/ICETT), 
Jakarta, 1992. 

Appropriate Technology of Polution 
Control for Textile Industry (Technonet 
Asia, Bandung), 1992. 

' 

Kursus Programs Artemis Project 
Management Information System, terdiri 
dari Program Artemis Planner, Program 
Artemis Project dan Program Artemis 
Language, Jakarta, 1991. 

Kursus Penyusun AMDAL (AMDAL B) 
Angkatan I INKINDO - KLH, Jakarta, 
1990. 

Seminar Penyusunan Pedoman Teknis 
AMDAL Bidang Usaha Perkebunan Tebu 
dan atau Pabrik Gula, Jakarta, 1990. 

Seminar 
AMDAL 
Kelapa 

Penyusunan Pedoman Teknis 
Bidang Usaha P,erkebunan 
Sawit dan atau Pabrik 
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7. BAHASA DAN TINGKAT 
PENGUASAANNYA 

8. KEANGGOTAAN DALAM 
ORGANISASI PROFESI 

9. PENGALAMAN KERJA 

1998 

1997 

1997 

1996 

1996 

1996 ' 

Pengolahannya, Jakarta. 1990. 

Seminar Pengembangan lndustri 
Persusuan di Indonesia. Bogar, 1990. 

Apresiasi AMDAL Departemen Pertanian, 
Jakarta, 1990. 

Apresiasi AMDAL Departemen Pertanian, 
Jakarta, 1989. 

Seminar Studi Pengembangan Sistem 
Pengelolaan Sumberdaya A/am dan 
Pelaksanaan AMDAL Sektor Pertanian, 
Jakarta, 1989. 

Indonesia - Bahasa Jbu 
lnggris- sangat baik 

Ahli Sosial Ekonomi untuk Studi ANDAL, 
RKL& RPL PL TU Banjarsari 600 MW, 
Sumatera Selatan. 

Koordinator Studi ANDAL, RKL, RPL, 
Resettlement Plan, Baseline Data 
Lingkungan PL TA Poko, Sulawesi Selatan. 

Ahli Sosial Ekonomi/Management untuk 
Studi ANDAL, RKL dan RPL PT. Federal 
Motor. 

Ketua Tim untuk Pekerjaan UKL dan UPL 
PL TA Rongi, Sulawesi Tenggara. 

Ahli Sosial Ekonomi/Managernent untuk 
Studi AMDAL PL TU Sibolga A, Sumatera 
Utara. 

Ketua Tim dan Ahli Sosial Ekonomi untuk 
Studi AMDAL PT. Telkom, Jakarta. 
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1995 

Peb. 95 

Sep, 9'i - Nop. 94 

Apr. 94 - Jul. 94 

1993- 1994 

1992 

Ahli Sosial Ekonomi Pekerjaan UKL dan UPL 
Batching Plan BDNI. 

Koordinator untuk Studi ANDAL, RKL dan 
RPL Pembangunan Gedung Pertamina 
Pusat, Jakarta 

Ahli Sosial Ekonomi untuk Studi ANDAL, 
RKL dan RPL Pembangunan Jalan dan 
Jembatan Paket IV di Jalan Pasteur -
Surapati, Bandung; Jalan Lingkar Luar 
Surabaya; Jalan Banyu Urip, Surabaya. 

Ahli Sosial Ekonomi Studi ANDAL PL TA 
Cisokan, Jawa Barat. 

Ketua Tim dan Ahli Sosial Ekonomi Studi 
ANDAL dan RKLIRPL Mangga Dua Hotel di 
Mangga Dua, Jakarta Pusat. 

Ketua Tim dan Ahli Sosial Ekonomi Studi 
ANDAL dan RKLIRPL Cempaka Major Hotel 
di Jakarta Pusat. 

Ketua tim dan Ahli Sosial Ekonomi Studi 
ANDAL dan RKL!RPL Pelabuhan Perikanan 
Muncar di BanyuwangL Jawa Timur. 

Ketua Tim dan Ahli Sosial Ekonomi Studi, 
ANDAL dan RKLIRPL Dusit Balikpapan 
Hotel di Balikapapam Kalimantan Timur. 

Ketua Tim dan Ahli Sosial Ekonomi Studi 
ANDAL dan RKLIRPL PTP Mitra Ogan di 
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera 
Selatan, 

Ketua Tim dan Ahli Sosial Ekonomi Studi 
ANDAL dan RKLIRPL PT. Daihatsu Motor di 
Jakarta, 

Ahli Sosial Ekonomi Studi ANDAL dan 
RKL/RPL Penambangan Batubara PT. 
Danau Mas Hitam, Bengkulu Utara, 

Ahl'r Sosial Ekonomi RKL!RPL Penimbunan 
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1991 

dan Pengapalan Minyak Bumi di Oumai, PT 
Caltex Pasific Indonesia. Riau. 

Ketua Tim dan Ahli Sosial Ekonomi ANOAL 
dan RKLIRPL Kawasan lndustri Pasar 
Kemis, PT. Putra Daya Perkasa, 
Tanggerang. 

Ahli Sosial Ekonomi SEL dan RKLIRPL HPH 
PT. Teluk Nauli, Sibolga, Sumatera Utara. 

Ahli Sosial Ekonomi RKLIRPL Proyek 
lndustri Kayu Terpadu, Teluk Nauli, Sibolga, 
Sumatera Utara. 

Ahli Sosial Ekonomi ANDAL, RKL & RPL PT. 
Puji Sempurna, Berau, Kalimantan Utara. 

Ahli Sosial Ekonomi ANDAL dan RKLIRPL 
PT. Non Ferindo Utama, Tanggerang. 

Ahli . Sosial Ekonomi SEL Pelabuhan 
. Makasar, Perumpel IV, Ujung Pandang. 

Ketua Tim dan Ahli Sosial Ekonomi ANDAL 
dan RKLIRPL Kawasan Pariwisata Kuta, 
Seger, Aan dan Sekitarnya di Kabupaten 
Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara 
Barat. 

Ketua Tim dan Ahli Sosial Ekonomi SEL, 
RKL dan RPL Perkebunan dan Pabrik 
Kelapa Sawit PT. Sinar Kencana Inti 
Perkasa, Kalimantan Selatan. 

Ahli Sosial Ekonomi RKL Proyek 
Transmigrasi di Lokasi Silaut Ill, XXI/H3 dan 
Timpeh - Kola Baru XVI/G4, Sumatera Barat. 

Ahli Sosial Ekonomi , PEL, RKL dan RPL 
Pabrik Tekstil PT. Yasunlitex dan PT. 
Yasinta Poly, Oesa Paris Plawad, 
Kecamatan Cipondoh Kabupaten 
Tanggerang. 

Ahli Sosial Ekonomi , PIL, RKL dan RPL 
Pabrik Tekstil PT. Yadistira, Oesa Paris 
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Plawad, Kecamatan Cipondoh. Kabupaten 
Tanggerang . 

Ketua Tim dan Ahli Sosial Ekonomi , Studi 
Evaluasi Lingkungan Perkebunan Tebu dan 
Pabrik Gula Jatiwangi, PTP XIV -Cirebon. 

Ketua Tim dan Ahli Sosial Ekonomi , Studi 
Evaluasi Lingkungan Perkebunan Tebu dan 
Pabrik Gula Kadipaten, PTP XIV -Cirebon. 

Ahli Sosial Ekonomi . Studi Evaluasi 
Lingkungan Perkebunan Tebu dan Pabrik 
Gula Jatitujuh, PTP XIV - Cirebon. 

Ahli Sosial Ekonomi , Studi Evaluasi 
Lingkungan Perkebunan Tebu dan Pabrik 
Gula Subang, PTP XIV- Cirebon. 

Ahli Sosial Ekonomi SEL, RKL dan RPL 
Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula 
Wringinanom, PTP XXIV - XXV - Jawa 
Timur. 

Ahli Sosial Ekonomi SEL Pabrik Tekstil 
Pertenunan Sungai lndah, Kecamatan 
Majalaya, Kabupaten Bandung. 

Ahli Sosial Ekonomi SEL, RKL dan RPL 
Jalan Lingkar Luar ~elatan DKI I dan II, 
Dirjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan 
Umum. 

Ketua Tim dan Ahli Sosial Ekonomi SEL, 
RKL dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit 
Kebun Lama dan Kebun Baru serta Pabrik 
Pengolahan Kelapa Sawit Tanjung 
Seumantoh. PTP I - Aceh. 

Ketua Tim dan Ahli Sosial Ekonomi SEL. 
RKL dan RPL Perkebunan Karet dan Pabrik 
Pengolahannya Kebun Julu Rayeu dan 
NES-1 AIM, PTP I, Aceh . 

Ahli Sosial Ekonomi PIL Pelabuhan 
Perikanan Samudra Jakarta dan M,uara 
Angke. 
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1989 

Ahli Sosial Ekonomi PIL Pelabuhan 
Perikanan Pelabuhan Ratu. 

Ahli Sosial Ekonomi PIL Pelabuhan 
Perikanan Pekalongan. 

Ahli Sosial Ekonomi , Penyusunan Pedoman 
Teknis AMDAL Peternakan Babi dan 
Penanganan Pasca Panennya. 

Ahli Sosial Ekonomi pada Penyusunan 
Pedoman Teknis Penanggulangan Dampak 
Terpadu Proyek Transmigrasi. 

Asisten Ahli Sosial Ekonomi pada 
Penyusunan Pedoman Teknis Penapisan 
AMDAL Lokasi Transmigrasi. 

Tenaga Ahli Studi Penataan Tempat 
Penampungan Ayam dan Tempat 
Pemotongan Ayam di DKI Jakarta. untuk 
aspek Sosiai-Ekonomi. kerjasama Fakultas 
Peternakan IPB dengan PD. Dharma Jaya. 

Tenaga Ahli Studi Penataan Tempat 
Penampungan Kambing dan Tempat 
Pemotongan Kambing di DKI Jakarta, untuk 
aspek Sosiai-Ekonomi, kerjasama Fakultas 
Peternakan IPB dengan PD. Dharma Jaya. 

Ahli Sosial Ekonomi pada Penyusunan 
Pedoman Teknis AMDAL Bidang Usaha 
Perkebunan Tebu dan atau Pabrik Gula. 

Ahli Sosial Ekonon11 pada Penyusunan 
Pedoman Teknis AMDAL Sub Sektor 
Perkebunan, Tanaman Pangan, Perikanan 
dan Peternakan. 

Study on Dairy and Milk Industry in 
Indonesia. Bureau of National Development 
Planning (BAPPENAS). 

Prefeasibility Study on Integrated Dairy 
Cooperative Business Development Project 
in West and East Java. 
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Sept. 96 ~ Peb. 97 

Jan 95 - 1\:lar 95 

Ags. 95 - Peb. 96 

Agt 94 - Des 94 

Nop 93- Mar.94 

\l~i 93- Jul 93 

No\·. 92 - Mar. 93 

Ahli Lalu Lintas Studi ANDAL. RKL dan 
RPL untuk Jalan Lingh:ar Tengah dan 
Penghubung Tengah di Ujung Pandang. 

Ahli Lalu Lintas Studi Ai'IDAL, RKL & 
RPL PLTU Tarahan Swasta 2 X 100 l'vfW, 
Lampung. 

Ahli Lalu Lintas Studi ANDAL, RKL & 
RPL untuh: Pembangunan Jalan dan 

Jembatan di Janthi Fly Over- Yogyakarta, 
Jalan Lingkar Luar Selatan dan Jalan 
Pelabuhan di Pasuruan. 

Ahli Lalu Lintas Studi A.J'\fDAL 
Pembangunan J alan dan Jembatan yang 
menghubungkan Terusan Pasteur dan Jl 
Surapati, Bandung, serta Lingkar Luar 
Timur dan Barat KotaSurabaya serta Jalan 
Banyu Urip Surabaya, Jawa Timur. 

Ahli Lalu Lintas pada Studi ANDAL 
PLTGUWates Pasuruan, Jawa Timur 500 

. iVIW, vang bertanggung jawab dalam 
111enentukan ketersecliaan a1r untu~ 

keperluan make up. 

Ahli Lalu 
Pedoman 

Lintas 
RKL 

Studi Pen\'usunan 
! ~ 

dan RPL Bidang 
Ke\istrikan. bertanggung jawab dalam 
penentuan clampak pentingterhadap aspek 
hidrologi yang clituangkan clalam RIZL & 
RPL untuk PL T A 

Ahli Lalu Lintas dalarn Studi A.J'\fDAL 
Daerah Transmigrasi \Nanga Lore seluas .± 
I. 124 Ha dan Tambayoli seluas:: 3.000 
Ha, Paso, Sulawesi Tengah, bertanggung 
jawab dalam amalisis hiclrologi clalam 
rangka menentukan kebutuhan air untuh: 
tanaman (erop water requirement) 
khususnya Tanaman Pangan \ahan ~ering. 
disamplng memberikan usulan tt!ntang 
alternatif kebutuhan/penggunaan air untuk 

~\IS 2-!> 
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Jul. 92 - Okt. 92 

Feb. 91- Jun. 92 

Okt. 91 -Jan. 92 

Jul. 91- Sept. 91 

Mei. 91 - Jun. 91 

mmum, mandi dan cuct di SP-3 Wanga 
Lore . 

Ahli Lalu Lintas dalam melaksanakan Studi 
Evaluasi Lingkungan Proyek Irigasi Bila 
dengan luas area± I 0.000 Ha di Sengkang, 
Sidrap, Sulawesi Tengah, bertanggung 
jawb dalam menentukan pola pergiliran 

.... air di daerah irigasi Bila Kanan, Bila Kiri, 
Kalosi dan Kalola terutama pada musim 
kemarau dan pengaruhnya terhadap 
kebemdaan Danau Tempe. 

Ahli Lalu Lintas dalam Studi Analia 
DAmpak Lingkungan PL TA Tampur, 
Aceh, dengan kapasitas 376 MW, luas 
genangan 40.9 Km'. bekerja sama dengan 
Euroconsult dan Knight Piesold atas biaya 
ADB (Technical Assistant), bertanggung 
jawab dalam menentukanlmenghitung 
keseimbangan air terutama selama 8 
jam/hari dan pengaruhnya terhadap . 
keberadaan di hilir bendung mengingat 
Sungai Tampur dipergunakan sebagai 
sarana transportasi. 

Allli Lalu Lintas dalam melaksanakan Studi 
Ai'IDAL PL TP Lahendong berkapasitas 
20 MW yang memanfaatkan air Danau 

' Pangalombian sebesar ± !40 ton/jam 
(make up water), bertanggungjawab dalam 
mcnetukan "etersediaan air bagi Danau 
Pangalombian untuk mengetahui 
kelangsungan operasi PLTP . 

Ahli Lalu Lintas Pra Survai Lingkungan 
PL TGU Marunda, Muara Tawar. Bekasi, 
Jawa Barat, bertanggung jawab da\am 
memperkirakan, identitikasi clan evaluasi 
penggunaan a1r sebagai make up water 

sistim pendingin. 

Ahli Lalu Lintas Fisika Kimia dalam Studi 
Penyajian lnformasi Lingkungan untuk 
rencana Pembuatan Pabrik Beton Pratekan 

• 

/c. tiS 'J-(, 
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Apr. 91 - Mei. 91 

Feb. 91 -Mar. 91 

Des. 90 - Peb. 91 

I 
Jun. 90 - Nop. 90 

Nop. 89 -Jun. 90 

Des. 88- Okt. 89 

di Tanggerang yang bertanggung jawab 
da:lam pengamatan hidrologi dan analisa 
kualitas air tanah. 

Ahli Lalu Lintas Fisika Kimia dalam Studi 
Lingkungan Rencana Pembuatan Pabrik 
Pulp dan Kertas (Barito Pacific Musi Pulp 
and Paper) bekerjasama dengan Beak 
Consulting Ltd. Canada yang bertanggung 
jawab dalam aspek hidrologi dan kualitas 
air, khususnya pengaruh limbah Pulp & 
Paper terhadap. sumber atr Sungai 
Lematang. 

Ahli Lalu Lintas Penyajian Informasi 
Lingkungan PL TGU Muara Karang -
Jakart~ dengan kapasitas 3 x 100 MW dan 
I x ISOMW. 

Ahli Lalu Lintas Studi Analisis Dampak 
Lingkungan PLTA Cibuni-3, Jawa Barat, 
dengan kapasitas 4 x 44 MW daan luas 
genangan 463 0 Ha, menangani data 
hidrologi, analisis data dan penulisan 
laporan, terutama mengidentifikasi dan 
prediksi pengaruh keberadaan bendung 
terhadap bagian hilir. 

Ahli Lalu Lintas Studi Analisis Dampak 
Lingkudgan PL TP Dieng, Jawa Tengah, 
dengan kapasitas 2 x 55 MW. menangani 
data Hidrologi, analisis data dan penulisan 
laporan. 

Ahli Lalu Lintas Proyek untuk Studi 
Anal isis Dampak Lingkungan PL TU 
Tarahan, Lampung, c\engan kapasitas 2 x 
65 MW. 

Ahli Lalu Lintas Studi Kelavakan PL TA 3 
lokasi di Sumatera da~ Kalimantan 
(Merangin-2, Ketaun-1 dan Kusan-3 ), 
menang:ani Administrasi Teknik Proyek 
dan Studi Ana1isis Dampak Lingkungan 
(Koordinator hoyek rnerangkap <th1i 
hiclrologi) 

).\IS 4-(J 
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Ags 87- Nop 88 

1985- 1987 

1983 - 1984 

1977 - 1983 

1983 

.-\hli Lalu Lintas dalam Studi .-\nalisa 
Dampa~ Ling~ungan (.-\'-'D.-\L) PL TL 
Jawa Tengah yang bertanggung jawab 
dalam pengamatan Hidrologi dan kualitas 
air di daerah studi .. 

Proyek Pra Studi Kelayakan 7 PL T A Paket 
III (Pulau Jawa) yang berlokasi di Cikaso, 
Cibuni, Rajamandala, Cipasang, Rawalo, 
Gintung dan Grindulu, menangani S tudi 
Analisis Dampak Lingkungan dan 
administrasi proyek. 

Anggota Tim Studi Kelayakan Pemilihan 
Lokasi Proyek PLTU Jawa Tengah (39 
lokasi menjadi 7 lokasi) menangani 
pekerjaan Studi Analisis Dampak 
Lingkungan. 

Bertugas sebagai ahli Geoteknik untuk 
membuat Laporan Penyelidikan Tanah 
dengan mengevaluasi data-data hasil 
penyelidikan lapangan dan laboratorium 
ada proyek-proyek Geoteknik sebagai 
berikut : 

Penyelidikan Geoteknik untuk Hanggar 
Garuda, Jakarta International Airport 
Cengkareng. 

Penveliclikan Geotcknik untuk perluasan 
Orchid Hotel. Jakarta 

Penyelidikan Geoteknik untuk Bendungan 
Benda, Ponorogo, Jawa Timur 

Penyelidikan Geoteknik untuk Perluasan 
Hotel Borobudur, Jakarta 

Penyelidikan Geoteknik untuk PL TA 
C'iliman. Teluk Lada, Jawa Barat 

Penyelidikan Geoteknik untuk Talang 
Bapang, Sragen, Jawa Timur 

Penyelidikan Geoteknik untuk Wactuk 
Nekuk, Wonogiri, Jawa Tengah 

Penyelidikan Geoteknik untuk Studi 
Kelayakan PL TU Paiton, Jawa Timur 

' 

~liS.,_(, 
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1979 

1978 

Penyelidikan Geoteknik untuk Gedung 
Komputer Bank Indonesia, Jakarta 

Penyelidikan Geoteknik untuk Waduk 
Puter, Wonosobo, Jawa Timur 

Penyelidikan Tanah untuk Gedung Dirjen 
Peradilan, Jakarta 

Penyelidikan Geoteknik untuk Bendung 
Wai Bini, Pulau Buru Maluku 

Penyelidikan Lapangan untuk Studi 
Kelayakan PL TU Tuban di Tuban, Awar
Awar, Kemanten, Pacinan dan Paiton. 
Jawa Timur. 

Penyelidikan Tanah untuk Gedung Dirjen 
Peradilan, Jakarta 

Penyelidikan Tanah untuk Gedung 
Danareksa, Jakarta. 

Penyelidikan Geoteknik untuk Gedung 
HAt'-IKAM di Serpong 

Penyelidikan Geoteknik untuk Geclung 
lnterligence Compound BAKfN. Pejaten 
Pasar iVfinggu, Jakarta 

Penyelidikan Geoteknik untuk Bendung 
Cimari, Cipasang dan Cimangke, Ja\t·a 
Barat 

Penyelidibni Geuleknik unluk PL TU 
.Sicanang, Sumatera Utara. 
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CURRICULUM VITAE 

POSISI YANG DIUSULKAN 
NAMA 
TEMPATITANGGAL LAHIR 
KEBANGSAAN 
KEMAMPUAN BAHASA 

PENDIDIKAN 
PENDIDIKAN LAIN 

KEANGGOTAAN DALAM 
ORGANISASI PROFESI 

PENGALAMAN KERJA 
a, Juni 1997 - Sekarang 

b, Jan, 1997- Mei 1997 

c, Agust ,1997. 1996- Des. 1996 : 

d, Jan 1996 - Juli 1996 

e, Sep. 1995 - Des, 1995 

f. Mei 1995 - Agust 1995 

g Jan. 1995- April 1995 

AHLI SOSIAL EKONOMI DAN BUDAY A 
DRS, HARI WAHYONO 
Purwokerto 6 Maret 1959 
INDONESIA 
INDONESIA- BAHASA IBU 
BAHASA INGGRIS- BAlK 
Sarjana Fisipol UNPAS, 1987 
Kursus AMDAL (A) PPSDAL UNPAD , 
Bandung Tahun 1995 

Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya dalam 
studi ANDAL PL TU Banjarsari, 
Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, 

Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya dalam 
studi UKL & UPL PL TM Wining 
Kabupaten Bulan, Sulawesi Tenggara, 

Ahli Sosial Ekonof1!i dan Budaya dalam 
studi UKL & UPL SUTT 150 kV untuk 
jalur Kabupaten Pinrang - Kabupaten 
Polmas Kabupaten Majene dan 
Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan, 

Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya dalam 
studi ANDAL Rencana jalan Layang 
Pasteur- Suropati, Bandung. 

Ahli sosial Ekonomi dan Budaya dalam 
studi ANDAL PL TA Cisokan, Jawa 
Barat 

Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya ANDAL 
PL TA Cibuni, Jawa Barat 

• Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya ANDAL 
PLTA Cimandiri Sukabumi, Jawa BaraL 
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h. Mei 1994 -April 1995 

i. Peb. 1994 -April 1994 

J. Maret 1993 - Agst 1993 

k. Juli 1992 - Sept. 1992 

I April 1991 - Juni 1991 

m. Agst. 1990 - Okt. 1990 

n. Jan. 1887 - Mei 1985 

o. Maret 1985 - Mei 1985 

Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya dalam 
rangka Monitoring Lingkungan 
Penyusunan Pengelolaan Lingkungan 
dan Pemantauan Lingkungan PL TU 
Suralaya Unit 1 sampai dengan 7 
Serang Jawa Barat. 

Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya dalam 
studi Lingkungan untuk RKL & RPL 
PL TA Lamajan, Pengalengan, Jawa 
Barat. 

Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya Studi 
ANDAL Perbaikan Lingkungan 
Perkotaan (KIIP) di Wilayah Jabotabek. 

Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya dalam 
Studi Lingkungan untuk AMDAL 
Kawasan Lippo Village/Lippo Karawaci, 
tangerang Jawa Barat. 

Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya studi 
Lingkungan dalam rangka pengelolaan 
air bersih di desa plumbon, lndramyu, 
Jawa Barat. 

Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya dalam 
studi Lingkungan dan Pengelolaan 
Lingkur19an PL TA Cirata, Jawa Barat. 

Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya untuk 
studi inventarisasi Sumberdaya Alam 
dalam rangka ANDAL PL TA Cipasang, 
garut, Jawa Barat. 

Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya studi 
Lingkungan di PL TP untuk penyusunan 
RKL & RPL Kamojang Garut Jawa 
Barat. 
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POSISI YANG DIUSULKAN 

NAMA 

TEMP AT TANGGAL LAHIR 

KEBANGSAAN 

PENDIDIKAN 

PENDIDIKAN LAIN/KURSUS 

KEMAMPUAN BAHASA 

PENGALAMAN KERJA 

Mei 1 996 - Sekarang 

1995 

1994 

CURRICULUM VITAE 

Ahli Pemukiman I Planologi 

lr. Tengku .M. Muklis 

Banda Aceh, 25 Nopember 1961 

Indonesia 

Sarjana Teknik Planologi, Universitas Pakuan Bogar, 
1990 

Kursus Singkat Peningkatan Kemampuan Ketrampilan 
Penyusunan, Perencanaan dan Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Bidang Kehutanan, PPLH - UGM, 
1991 

Kursus dasar dan Penyusun Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL A & B) INKINDO -
BAPPEDAL, 1992 

Lokakarya Apresiasi Penerapan Kebijaksanaan 
Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu 
Dalam Penyiapan Program Jangka Menengah, 
Direktorat Bina Program, Direktorat Jendral Cipta 
karya, Departemen Pekerjaan Umum, 1992 

I 

· Indonesia - Bahasa lbu 
lnggris - Sangat Baik 

Ahli Planologi pada Studi AMDAL Gerbang Kertosusila 
Region (Surabaya Metropolitan Area), Jawa Timur. 
Pemberi Tugas JICA. 

Ahli Tala Ruang & Transportasi pada Studi AMDAL 
Pembangunan Gedung Pertamina, Jakarta, 

Ahli Tata Ruang untuk Studi Review Design Pelabuhan 
Perikanan Bitung 

r.,\fukfl.,· 
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1992 

1991 

Ahli Tala Ruang pada Studi AMDAL Pelabuhan 
banyuwangi, Jawa Timur 

Ahli Tata Ruang Pada Review Design Pelabuhan 
Kejawanan 

Urban Planer pada Pekerjaan Maluku Urban 
· Development Programe (Kota·Ambon, Ternate, Tual 

dan Masohi). Dilaksanakan oleh PT. Yodha Karya, 
Jakarta. 

Ahli Tata Ruang pada Studi Master Pain dan Detail 
Pelabuhan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara 

Anggota Tim Sosial Ekonomi dan Budaya pada 
Penyusunan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) di 
Kawasan Hap. pengusahaan Hutan (HPH) PT. Kiani 
Lestari, Kalimantan Timur. 
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1. Posisi yang diusulkan 

2. Nama 

3. Tempat, tanggal lahir 
4. Kebangsaan 

5. Pendidikan 

6. Kemampuan Bahasa 

7. Pengalaman Kerja 

1997- 1998 

1995- 1996 

1993- 1994 

1992- 1993 

CURRICULUM VITAE 

Ahli Kesehatan Masyarakat 

Purwani Eko Prihatin, SKM 

Purbalingga 23 Juli 1961 
lndor;~esia 

Akademi Kesehatan Lingkungan (APK_ TS) 
Tahun 1984 
Lulus Falkutas Kesehatan Masyarakat Ul 
Tahun 1991 
Lembaga Indonesia- Amerika Tahun 1980 
Kursus Dasar AMDAL (PPSML Ul) 1993 
Kursus Penyusun AMDAL (PPSML Ul) 1994 

Indonesia - Bahasa lbu 
lnggris - baik 

Ahli Kesehatan masyarakat Studi AMDAL 
PL TA Kelai 2, di Kecamatan Kelai, 
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. 

Ahli Kesehatan Masyarakat Studi AMDAL 
PL TU Jawa Barat di Kecamatan Bojonegoro, 
Serang Jawa Barat. 

Ahli Kesehatan Masyarakat pada Studi 
Analisis Menganai Dampak Lingkungan 
Lokasi Transmigrasi Paket XIII di Arso XVI/J 
dan Lereh XXVII/g, Irian Jaya. 

Ahli Kesehatan Masyarakat untuk Studi 
Analisis Dampak Lingkungan Pengendalian 
Banjir Kola Sampang, Madura, Jawa Timur. 

Ahli Kesehatan Masyarakat dalam studi 
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ANDAL Daerah Transmigrasi Wangalore 
seluas ± 1.124 Ha dan Tambayoli seluas ± 
3.000 Ha, Paso, Sulawesi Tengah, 
bertanggung jawab dalam survai dan 
investivigasi kualitas air terutama bahan 
'baku air minum. 

Ahli Kesehatan Masyarakat Penyajian 
Evaluasi Lingkungan PTP IV. Gunung 
Pamela, Jambi. 

Tim Studi Evaluasi Lingkungan PT Krakatau 
Steel, Cilegon Jawa Barat. 

Tim StudiRencana Pengelolaan Lingkungan 
dan Rencana Pemantauan Lingkungan PT 
Krakatau Steel, Jawa Barat. 

Tim Studi RKL dan RPL PT.Kawasan 
Industrial Estate Cilegon, Jawa Barat. 

. Tim . Studi Rencana Pengellolaan 
Lingkungan dan Rencana Pemantauan 
Lingkungan Pelabuhan Khusus Cigading, 
Jawa.Barat.. 

Tim Studi Rencana Pengelolaan Lingkungan 
dan Rencana Pemantauan Lingkungan 
PL TU 400 MW PT. Krakatau Steel,. Cilegon, 
Jawa Barat. 
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RISALAH RAPAT KOMISI AMDAL DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 
Nomor AMDAL-MM-SET-RKPKA-09-03 
Jenis Dokumen ANDAL dan RKL I RPL 
Nama Proyek Pembangunan Air Minum Wilayah Jakarta Timur, DKI Jakarta. 
Tanggal Rapat . Jum'at, 18 Juni 1999 
Pemimpin Rapat Ba_flak Toto lrianto, Ang\=Jota Komisi Pusat AMDAL Dep. PU (Wakil dari Ul). 
No. Saran dan Tanggapan Oleh Anggota Komi.si Pusat 

1 

2 

3 

4 

UMUM 
Lampiran-larnpiran agar diperbesar foto copy agar lebih jelas 

Mekanisme penyediaan pipa dan realisasi pelaksanaan 
rel1abilitasi pernasangan pipa agar diuraikan dalam studi. 
Peta-peta yang disajikan agar diberikan warna, sehingga rnudah 
dibaca, dan l1urufnya supaya diperjelas. 
Pengkajian pernasangan pipa kaitannya dengan fasilitas I utilitas 
umum seperti kabel telepon, PLN dan sebagainya, disajikan 
dalam dokumen RKLIRPL. 

BAS I. PENDAHULUAN 
1 Landasan hukum ditambahkan Perda Rencana Urnum- Tala 

Ruang DKI Jakarta dan Kotamadya Jakarta Timur dan UU No. 22 
tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 

2 Keterlibatan masyarakat dalarn masa operasi/pasca konstruksi 
agar dipikirkan. 

3 Peraturan perundang-undangan agar disesuaikan dengan yang 
baru, misalnya PP No. 51 tahun 1993 sudah diperbaharui dengan 
PP No. 27 1999. 

4 Karena permohonan izin rnerupakan permasalahan PMA, agar 
perizinan-perizinan yang sudah diperoleh dicanturnkan dalam 
studi. 

5 Pada operasi IPA Pulo Gadung pada proses sedirnentasi lumpur 
yang dihasilkan 700 1/hari akan dibuang ke kali Sunter dernikian 
juga untuk IPA Buaran sebanyak 12.000 1/llari ke sungai Jati 
Krarnat ada 2 steatrnent penanganan yang berbeda anlara lain 
yang tercantum di RKL dan dalarn studi, disarankan agar 
penanganannya dibuang ke unit pengering dirnana tidak akan 

Hal. Lama No. 

2 

3 

4 

1-3 

2 

1-3 3 

4 

5 

Jawaban 

Lampiran perjanjian rencana perbaikan penanganan lirnbah 
cair pembilasan filter dan lumpur sedimentasi di instalasi 
pengelolaan air telah diperbesar. 
Mekanisrne penyediaan pipa dan pelaksanaan rehabilitasi 
Ielah. ditambahkan pada mobilisasi peralatan dan bah an 
Peta Ielah diperbaiki 

' 
Pengkajian terhadap jaringan bawah tanah mengacu pada 
lnstruksi Gubernur KDKI No. 55, 1999 tenta'ng Tala Cara 
Perizinan Pemasangan Jaiingan Sistem di Bawah Tanah di 
DKI Jakarta. · 

Landasan hukum Ielah ditambahkan 

Hal. Baru 

Lamp. 

4-8 

Lamp. 

1-3 

Keterlibatan masyarakat pada tahap operasi adalah • 
sepenuhnya sebagai konsumen, karena aktivitas 
operasional tidak membutuhkan banyak tenaga kerja atau 
masyarakal. 
Peraturan perundangan Ielah diperbaiki 1-3 

Kerjasama antara Thames Waer dan Pam Jay'a terlampir Lamp. 

lnformasi dalam studi adalah kondisi eksisting yang sudah -
sesuai dengan perjanjian dengan Bapedalda DKI Jakarta, 
sedangkan pernyataan dalam RKL adalah • usulan yang 
diajukan agar tidak membuang langsung limbah lumpur ke 
sungai. 

c__'-'m=emc.:!J8J:buruk kCHldi~i t_e_dua su1_1_9_'!i_lersebu~l.---~---~---·---'-----L___L__ ____________________ _j -~- ~ 
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Hal. Lama No. Saran dan Tanggapan Oleh Anggola Komisi AMDAL Pusal 
----~----r-+------

BAB II. RUANG LINGKUP STUDt 
1 Mohon dijelaskan keadaan kali Sunter dan kali Jati Kramat, serta 

referensi mengenai kemampuan badan air tersebut untuk 
menerima limbah sampai kapan data tekno·togi apa yang perlu 
ditambahkan. 

2 Pada penurunan kualitas air permukaan (kali Sunter dan kali Jati 
Kramat) akibat air lim bah sisa pengelolaan, faktor lingkungan yang 
dipantau jangan "kekeruhan" air saja, termasuk faktor-faktor lain. 

3 Deteksi pipa bocor agar dimasukkan sebagai sumber dampak 
penting pada tahap pasca konstruksi 

BAB Ill. METODOLOGI 
Pengambilan data sosial, adat istiadat dan persepsi masyarakat 
hanya mengambil sampel 2-3% dari jumlah KK, apakah data ini 
sudah dapat mewakili kondisi sebenarnya, disarankan sam-pel 10-
15%. 

2 Pada baku mutu kebisingan terjadi di alas ambang batas, maka 
pekerjaan pemasangan harus diantisipasi mengenai kebisingan 
tersebut, agar tingkat kebisingannya di bawah ambang batas 
kebisingan. 

BAB IV. PEMERIAN PROYEK 
1 Tidak ada saran dan masukan 

1 
BAS V. RONA LINGKUNGAN AWAL 
Tidak ada saran dan masukan 

BAB VI. PRAKIRAAN DAMPAK PENT lNG 
Galian yang dibuang jumlahnya cukup besar kemana akan 
dibuang agar dijelaskan. 

2 Hasil analisis laboratorium (data primer) gambar 6.3. COD = 
1444,44 ppm, mahan klarifikasi dan l1asil laboratoriumnya 
dilampirkan. BOD= 459 ppm, mahan penjelasan. 

3 Mohon konsistensikan an tara gambar 6.1. dengan label 7.2 serta 
gambar-gambar lain (diagram alir dengan prakiraan dampak 

3-2 

6-18 

6-22 

Jawaban 

1 Keadaan l(ali Sunter dan Kali Jati Kramat tetah 
ditambahkan. 

2 Penurunan kualilas air permukaan mengacu pada baku 
mulu kualilas air golongan D Berdasarkan pacta Keputusan 
Gub. KDKI ,lakarta No. 582 tahun 1995, seperti terlihal pad a 
gam bar 6.3. 

Hal. Baru 

3 Deteksi kebocoran dilakukan dengan menggunakan 4-32 
listening sticle dan Leak Noise Correlator (LNC). 

1 Pengambilan data sosial telah disepakati dalarn Kerangka 
Acuan Studi dengan memperhatikan kepada jumlah 
man usia yang menreima dampak dan rnanfaat dari kegiatan 
proyek. 

2 Kondisi kebisingan diatas ambang batas adalah kondis'i 5-4 
rona lingkungan awat, yang pada umurnnyn diakibalkan 
oleh lalulintas. Dalam pelaksanaan kegiatan pengernbangan 
air min urn ini lidak ada kegiatan yang berpotensi kebisingan 
sang at tinggi. 

1 Lokasi pembuangan adalah disekitar lokasi penggalian dan 4-19 dan 
sering terjadi tanah galian diambil oleh penduduk yang 6-19 
membutuhkan. 

2 Hasil analisis laboratorium diklarifikasi dengan hasil 
sampling sebelum studi ini dilaksanakan (terlampir) dan 
kondisi perubahan kualitas air Kali Sunter dari lokasi 
Pondok Kelapa sampai jalan Yos Sudarso sesuai dengan 
hasil pemantauan laporan lingkungan Jakarta kimiawi air 
sungai. 

3 Gam bar 6.1. dan table 7.2. Ielah dikonsistenkan. 

entin . 
. .. _ __j ___ _!__J.__ ___ . ____________ ··--~-----'------' 
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No. Saran dan Tanggapan oletl Anggola Komisi Pusal 

BAS VII. EALUASI DAMPAK PENTING 
1 Mohon konsislensikan anlara malriks label 7.1 dengan label 7.2, 

7.3 dan 7.4 evaluasi dampak pen ling per lahapan kegiatan. 
2 Ager diperhalikan knnrdinasi dengan inslansi lerkail yailu 

kesepakatan bersama unluk melakukan penggalian tanal1 alau 
pekerjaan lainnya, serta dicanlumkan Sural Keputusan Bersama 
tersebul dalam dokumen AMDAL. 

3 Agar dicantumkan pula Sural Keputusan Penunjukkan Pekerjaan 
Pemasangan Pipa lersebul dari inslansi terkail. 

1 
BAS VIII. ARAHAN PENANGANAN DAMPAK PENTING 
Dalam pemantauan .agar dilibatkan masyarakat yang terkena 
dampak sepanjang pemasangan pipa. 

2 Mohon ditinjau kembali antara narasi prediksi dengan arahan 
penanganan dampak penling serta uraikan dalma RKL, hal ini 
tidak korisisten ! 

DOKUMEN RKL DAN RPL 
Mohon frekuensi pemantauan penurunan kualitas air pennukaan 
di lambah lagi (tahap pasca konstruksi pada RKL). 

2 Kanwil Dep. PU DKI Jakarta dilibalkan pada inslansi pelaporan 
dan pengawasan RKURPL. 

3 Gambar 2.1 pada RKL lokasi pengelolaan lingkungan mahan 
dilampirkan 

4 Agar gam bar 2.1 laporan RKL dilengkapi sesuai kaidah kartografi 
5 Bapedalda DKI agar dapal diikulsertakan dalam RKL!RPL, jangan 

hanya sebagai penerima laporan. 
6 Dampak peningkalan pendapatan di RKLIRPL apa dapat dikaji 

kembali ada hal-hal yang lidak konsislen dengan dokumen 
ANDAL, perlu dikaji menurunnya pendapalan toko a tau wafung ? 

7 Beberapa instansi pelaksana RPL lidak konsisten antara naskah 
dan di malriks, agar dibelulkan. 

L___ _____ ·-·----- ------

] 

Hal. Lama No. Jawaban Hal. Baru 

Kosistensi lelah diperbaiki 

2 Penggalian lanah unluk pemasangan pipa mengacu pada Lamp. 
lnslruksi Gubernur KDKI Jakarta No. 55 tahun 1999 tentang 
Tala Cara Perizinan Pemasangan Jaringan Sistern di 
Bawah Tanah di DKI Jakarta 

3 Salinan lnslruksi Gubernur Terlarnpir Lamp. 

Keterlibatan masyarakal diwakili oleh Pernda dan 
pernantauan dilaksanakan dengan cara rnewawancari 
rnasyarakal. 

2 Konsistensi lelah diperbaiki 

Pernanlauan kualilas air dilaksanakan sekali setiap 3 bulan 
karena tidak ada perubahan area maupun operasional yang 
mencolok selarna lal1ap operasi. 

2 Telall diperbaiki 

3 Gam bar 2.1. Telah dilarnpirkan 11-2 

4 Gam bar 2.1. Telah diperbaiki 
5 Telal1 diperbaiki sebagai pengawas dan pelaksana pada 

Bab II RKL dan RPL 
6 Penurunan pendapatan loko alau warung lerjadi karena 11-8 

terputusnya jalan akses, sehingga termasuk dalarn bagian 
gangguan terhadap pejalan kaki dikelola dengan pembuatan 
jernbatan/titian sernentara. 

7 Konsistensi telal1 diperbaiki 

..L _____________________ ---- - -----------·-

1 
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No. Saran dan Tanggapan Oleh Anggota Komisi Pusat 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
1 Sistimatika disesuaikan kembali sesuai petunjuk teknis 

Pendahuluan 
Prakiraan dan evaluasi dampak penting 
Penanganan dampak penting 

2 Dilengkapi daftar pustaka, peta lokasilpeta wilayah sesuai-dalam 
peta RKL dan f<PL 

3 Peta geologi I topografi tidak perlu 
4 Apakah proyek ini bisa mencegah I menekan kebocoran air? 

5 Kriteria kinerja pelayanan seperti apa yang akan dibuat oleh 
proyek? 

6 Pengairan air bersih sesuai program Depkes, sebaiknya 
mencantumkan baku mutu yang dikeluarkan oleh Depkes. 
Apa maksud penurunan produksi air yang tidak terjual menjadi 
25% pada tahun ke 10? agar dijelaskan. 

KESIMPULAN 
1 Dokumen diperbaiki dalam waktu 2 minggu setelah diterima 

risalah rapat dengan mengisi format isian. 
2 Dokumen yang sudah diperbaiki disampaikan kepada Komisi 

AMDAL Dep. PU dengan dilengkapi sural pengantar dair status 

Hal. Lama No. Jawaban Hal. Baru 

1 Telah disesuaikan 

2 Telah dilengkapi 

3 Telah dihilangkan 
4-16 4 Penurunan kebocoran (NRW) murupakan bag ian dari 

program konsorsium 
5 Pelayanan yang lebih cepat dan tepa! sasaran 

6 Telah dicantumkan 

. 

r 

' 

c_.....:... . .L akhir kegiatan,.:.. ---·-------------------l----...L...-..J....._~---------·---------------·-L----
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RISALAH RAP AT KOMISI AMDAL DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 
Nomor AMDAL-MM-SET-RKPKA-09-03 
Jenis Dokumen ANDAL dan RKL I RPL 
Nama Proyek Pembangunan Air Minum Wilayah Jakarta Timur, DKI Jakarta. 
Tanggal Rapat Jum' at, 18 Juni 1999 
E.~rniJT!Qir:!._Rapat _ ___ Bapak Toto lrio:mto, Anggota l)_sJmi~£'u~at Afyl_QAL_Qep. PU (Wakil dari Ul). 
No. Saran dan Tanggapan Olel1 Anggota Komisi Pusal 

·----------------··------·---------
UMUM 
Lampiran-larnpiran agar diperbesar folo copy agar leiJill jelas 

2 Mekanisme penyediaan pipa dan realisasi pelaksanaan 
retl::lJJilitasi penwsr-~nu.:1n pip~-! aga1 dit1raik.Bn daiHm studi. 

3 Pela-pela yang disajikan agar diberikan warna. sehingga rnudah 
dibaca, dan hurufnya supaya diperjelas. 

4 Pengkajian pemasangan pipa kailannya dengan rasililas I ulililas 
umum seperii kabel telepon, PLN dan sellagainya, disajikan 
dalarn dokumen RKURPL. 

BAB I. PENDAHULUAN 
Landasan hukum dilarnbahkan Perda Rencana Urnum Tala 
Ruang OKI Jakarta dan Kolamadya Jakarta Timur dan UU No. 22 
lahun 1999 tentang Pemerinlah Daerah. 

2 Kelerlillalan masyarakal dalam rnasa operasilpasca konslruksi 
agar dipikirkan. 

3 Peraturan perundang-undangan agar disesuaikan dengan yang 
baru, misalnya PP No. 51 lahun 1993 sudah diperbaharui dengan 
PP No. 27 1999. 

4 Karena perrnohonan izin merupakan pennasalahan PMA, agar 
perizinan-perizinan yang sudah diperoleh dicanlumkan dalarn 
sludi. 

5 Pada operasi IPA Pulo Gadung pada proses sedirnenlasi lumpur 
yang dihasilkan 700 1/hari akan dibuang ke kali Sunter demikian 
juga unluk IPA Buaran sebanyak 12.000 1/hari ke sungai Jali 
Kramal acla 2 slealmenl penanganan yang berbeda anlara lain 
yang tercanturn di RKL dan dalam studi, disarankan agar 
penanganannya dibuang ke unit pengering dimana lidak akan 

~ merr1.r>erburuk kondisi kedua sungai lersebul. 

Hal. Lama No. Jawaban Hal. Baru 

1-3 

i-3 

----··---------·---------- ---1-----

Larnpiran perjanjian rencana perbaikan penanganan lirnbah Lamp. 
cair pembilasan filter dan lumpur sedimenlasi di inslalasi 
pengelolaan air lelah diperbesar. 

2 Mekanisme penyediaan pipa dan pelaksanaan rel1abililasi 4-8 
Ieiah dilarnbahkan pad a rnollilisasi peralalan dan bal1an 

3 Pela lelall diperbaiki 

4 Pengkajian lerhadap jaringan bawah lanah mengacu pada Lamp. 
lnslruksi Gubernur KDKI No. 55, i 999 lenlang Tala Cara 
Perizinan Pernasangan Jaringan Sislern di. Bawal1 Tanah di 
DKI Jakarta. 

i Landasan hukum lelah dilambahkan i -3 

2 Kelerlibalan masyarakal pada lahap operasi adalah sebagai 
konsumen, karena aklivilas operasionallidak membuluhkan 
banyak lenaga kerja. 

3 Peraturan perundangan lelah diperbaiki i -3 

4 

5 

Kerjasama anlara Thames Waer dan Pam Jaya lerlampir 

lnfonnasi dalam studi adalah kondisi eksisling yang sudah 
sesuai dengan perjanjian dengan Bapedalda DKI Jakarta, 
sedangkan pernyataan dalarn RKL adalah usulan yang 
diajukan agar lidak mernbuang langsung limbah lumpur ke 
sungai. 

Lamp. 

__L _ _l __________ ---------·---~----·-· -··-·--·-----
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1 [ r · · 1 J 

Saran dan Tanggapan Oleh Anggota Komisi AMDAL Pusat 

BAB II. RUANG LINGKUP STUD! 
Mohon dijelaskan keadaan kali Sunter dan kali Jati Kramat, serta 
referensi mengenai kemampuan badan air tersebul untuk 
menerirna limbah sarnpai kapan data teknologi apa yang perlu 
ditambahkan. 

2 Pada penurunan kualitas air pennukaan (kali Sunter dan kali Jati 
Kramat) akibat air lim ball sisa pengelolaan, faktor ling kung an yang 
dipantau jangan "kekeruhan" air saja, terrnasuk faktor-faktor lain. 

3 Deteksi pipa bocor agar dirnasukkan sebagai surnber cfarnpak 
penting pada tahap pasca konslruksi 

BAB Ill. METODOLOGI 
Pengambilan dala sosial, ildat istiadal dan persepsi masyarakal 
hanya mengarnbil sarnpel 2-3% dari jumlah KK, apakah data ini 
sudah dapat·mewakili kondisi seiJenarnya, disarankan sampel10-
15%. 

2 Pada baku mulu kebisingan lerjadi di alas ambang batas, maka 
pekerjaan pemasangan harus diantisipasi mengenai kebisingan 
tersebut, agar tingkat kebisingannya di bawah ambang batas 
kebisingan. 

1 

BAB IV. PEMERIAN PROYEK 
Tidak ada saran dan masukan 

BAB V. RONA LINGKUNGAN AWAL 
Tidak ada saran dari masukan 

BAB VI. PRAKIRAAN DAMPAK PENTING 
Galian yang dibuang jumlahnya cukup besar kemana akan 
dibuang agar dijelaskan. 

2 Hasil analisis laboratorium (data primer) gambar 6.3. COD = 
1444,44 ppm, mahan klarifikasi dan hasil laboratoriumnya 
ditampirkan. BOD= 459 pprn, mahan penjelasan. 

3 Mohon konsistensikan antara gambar 6.1. dengan label 7.2 serta 
gambar-gambar lain (diagram ali rdengan prakiraan dampak 

--· __ Q_entingL·---------·-·-· -··· _ -··--·---

l l 

Hal. Lama No. Jawaban 

3-2 

6-18 

1 Keadaan Kali Sunter dan Kali Jati Kramat telah 
ditambahkan. 

2 Penurunan kualitas air pennukaan mengacu pada baku 
mutu kualitas air golongan D, seperti terlihat pada gambar 
6.3. 

3 Deteksi pipa bocor termasuk dalam bagian upaya 
penurunan kebocoran. 

1 Pengambilnn data sosial disesuaikan dengan Kerangka 
Acuan Studi 

2 Kondisi kebisingan diatas ambang batas adalah kondisi 
rona lingkungan awal, yang pada umumnya diakibatkan 
oleh lalulintas .. Dalam petaksanaan kegiatan pengembangan 
air minum ini tidak ada kegiatan yang berpotensi kebisingan 
sang at tinggi. 

Lokasi pembuangan adalah disekitar lokasi penggalian dan 
sering terjadi tanah galian diambil oleh penduduk yang 
membutuhkan. 

6-22 2 Hasil analisis laboratorium diklarifikasi dengan hasil 
sampling sebelum studi ini dilaksanakan (terlampir) dan 
kondisi perubahan kualitas air Kali Sunter dari lokasi 
Pondok Kelapa sampai jalan Yos Sudarso. sesuai dengan 
t1asil pemantauan laporan lingkungan Jakarta kimiawi air 
sungai. 

3 Gam bar 6.1. dan table 7.2. Ieiah dikonsistenkan. 

Hal. Baru 

L------'--·-· L---·---------·------------ -··-···-·-··-·· 
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No. Saran dan Tanggapan oleh Anggola Komisi Pusal 

BAB VII. EALUASI DAMPAK PENTING 
Mohon konsistensikan anlara malriks label 7 _1 dengan label 7 .2. 
7.3 dan 7.4 evaluasi dampak pen ling per lahapan kegialan. 

2 Agar diperhatikan koordinasi dengan inslansi lerkail yailu 
kesepakalan bersama unluk melakukan penggalian lanall alau 
pekerjaan lainnya, serta dicanlumkan Sural Kepulusan Bersama 
lersebul tlalam dokumen AMDAL. 

3 Agar dicanlumkan pula Sural Kepulusan Penunjukkan Pekerjaan 
Pernasangc:m Pipa terse but dari instansi terkait. 

BAB VIII. ARAHAN PENANGANAN DAMPAK PEI~TING 
Oalcun pe111antauan ayar Uitihatkan masyarakctt yang terkenCJ 
dampak sepanjang pemasangan pipa. 

2 Mohon dilinjau kernbali anlara narasi prediksi dengan aral1an 
penanganan darnpak penting serta uraikan dalma RKL, hal ini 
lidak konsislen ! 

DOKUMEN RKL DAN RPL 
Mohon frekuensi pernanlauan penurunan kualilas air perrnukaan 
di lambah lagi (lahap pasca konslruksi pada RKL). 

2 Kanwil Dep. PU DKI Jakarta dilibalkan pada inslansi pelaporan 
dan pengawasan RKURPL. · 

3 Gambar 2.1 pada RKL lokasi pengelolaan lingkungan mohon 
dilampirkan 

4 Agar gam bar 2.1 laporan RKL dilengkapi sesuai kaidah kartografi 
5 Bapedatda DKI agar dapal diikulsertakan dalarn RKURPL, jangan 

hanya sebagai penerima laporan. 
6 Dampak peningkalan pendapalan di RI<LIRPL apa dapal dikaji 

kembali ada hal-hal yang tidak konsislen dengan dokumen 
ANDAL, perlu dikaji menurunnya pendapalan loko alau warung ? 

7 Beberapa instansi pelaksana RPL lidak konsislen anlara naskah 
dan di rnalriks, agar dibelulkan. 

1 1 J 

Hal. Lama No. Jawaban Hal. Baru 

Kosistensi telah diperbaiki 

2 Penggalian lanah unluk pernasangan pipa rnengacu pada Lamp. 
lnslruksi Gubernur KDKI Jakarta No. 55 lahun 1999 lenlang 
Tala Cara Perizinan Pernasangan Jaringan Sislem di 
Bawah Tanal1 di DKI Jakarta 

3 Salinan lnslruksi Gubernur Terlarnpir Uunp. 

Kelerlillalan masyarakal diwakili oleh Pemda dan 
pemanlauan dilaksanakan dengan cara mewawancari 
rnasyarakal. 

2 Konsislensi tel all diperbaiki 

Pemantauan kualilas air dilaksanakan sekali setiap 3 bulan 
karena tidak ada perubahan area maupun operasional yang 
mencolok selama tahap operasi. 

2 Telah diperbaiki 

3 Gambar 2.1. Telah dilampirkan 11-2 

4 Gambar 2.1. Telah diperbaiki 
5 Telah diperbaiki sebagai pengawas dan pelaksana pada 

Bab II RKL dan RPL 
6 Penurunan pendapatan toko atau warung lerjadi karena 11-8 

terputusnya jalan akses, sehingga teramsuk dalarn bagian 
gangguan terhadap pejalan kaki dikelola.dengan pembualan 
jembatan/litian sementara. 

7 Konsistensi telah diperbaiki 

-------,·-- -------
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
1 Sistimatika disesuaikan kembali sesuai petunjuk teknis 

- PendatJUiuan 
- Prakiraan dan evaluasi dampak penting 
- Penanganan dampak penting 

2 Dilengkapi daftar pustaka, peta lokasi/peta wilayah sesuai dalam 
peta RKL dan RPL 

3 Peta geologi/ topografi tidak perlu 
4 Apakah proyek ini bisa mencegah I menekan kebocoran air_? 

5 Kriteria kinerja pelayanan seperti apa yang akan dibuat oleh 
proyek? 

6 Pengairan air bersill sesuai program. Depkes, sebaiknya 
mencantumkan baku mutu yang dikeluarkan oleh Depkes. 
Apa maksud penurunan produksi air yang tidak terjual menjadi · 
25% pad a tahun ke 10 ? agar dijelaskan. 

KESIMPULAN 
1 Dokumen diperbaiki dalam waktu 2 minggu setelah diterima 

risalah rapat dengan mengisi format isian. 
2 Dokumen yang sudah diperbaiki disampaikan kepada Komisi 

AMDAL Dep_ PU dengan dilengkapi sural pengantar dair status 
akhir keqiatan. · -

4-16 

1 Telah disesuaikan 

2 Telah dilengkapi 

3 Telah dihilangkan 
4 Penurunan kebocoran (NRW) murupakan bagian dari 

program konsorsium 
5 Pelayanan yang lebih cepat dan tepat sasaran 

6 Telah dicantumkan 

-·y 


