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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN DOKUMEN

PT. Meppo-Gen sebelumnya telah memiliki dokumen lingkungan hidup

(AMDAL) untuk kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap

(PLTGU) Blok I (Existing) Kapasitas 2x40 MW Open Cycle + 1x30 MW Combine

Cycle) dan Pengembangan Blok II Kapasitas 2x40 MW Open Cycle + 1x40 MW

Combine Cycle, dengan Total 230 MW di Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung

Megang dan Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim

Provinsi Sumatera Selatan, yang pengesahan dokumennya dilakukan oleh Bupati

Muara Enim Nomor 188/KPTS/BLH-I/2010, tanggal 28 Januari 2010.

Seiring perjalanan waktu PT. Meppo-Gen akan melakukan pengembangan

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi

150 MW yaitu dari configurasi awal 2-2-1 menjadi 3-3-1. Hal yang mendasari

melakukan pengembangan tersebut adalah untuk memanfaatkan peluang bisnis di

wilayah Sumatera Selatan dan guna meningkatkan efisiensi perusahaan. Selain itu

kegiatan pengembangan PLTGU tersebut karena adanya peningkatan kebutuhan

terhadap listrik khususnya bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Budi Pangestu, GM PT. PLN WS2JB, 2016, mengatakan “saat ini rasio

elektrifikasi se-wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu telah mencapai

82,96 persen. Angka ini sudah melebihi target rasio elektrifikasi S2JB sebesar 82,2

persen. Sedangkan rasio elektrifikasi Sumsel mencapai 81,42 persen”

(http://www.rmolsumsel.com/read/2016/12/01/61804/Kebutuhan-Listrik-di-

Palembang-Surplus, diakses tanggal 1 Desember 2016). Sehingga diharapkan

penambahan kapasitas listrik yang dihasilkan oleh PT. Meppo-Gen dapat

menunjung kebutuhan listrik bagi masyarakat Sumatera Selatan yang terus

berkembang pada umumnya, dan pada khususnya Kota Palembang pada tahun

2018 akan melaksanakan event yang cukup besar.
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Terhadap kegiatan pengembangan PLTGU Gunung Megang dari 110 MW

menjadi 150 MW (Blok-I) ini, PT. Meppo-Gen telah memperoleh persetujuan

prinsip dari Bupati Muara Enim Nomor 540/0115/X/2017 tertanggal 20 Februari

2017 dan Advice Planning dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim Sekretariat

Daerah Nomor 600/214/DPUPR/2017 tanggal 26 September 2017.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin

Lingkungan, terutama pada pasal 50 ayat 2 menyatakan perubahan kepemilikan

usaha dan/atau kegiatan, perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup dan penambahan kapasitas produksi, maka penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan

kelayakan lingkungan hidup melalui penyampaian dan penilaian terhadap

addendum Andal dan RKL-RPL sebelum mengajukan perubahan izin lingkungan.

Adapun perbedaan dokumen AMDAL lama dengan dokumen Addendum

ANDAL RKL-RPL yang menyatakan wajib mengajukan permohonan perubahan

keputusan kelayakan lingkungan hidup melalui penyampaian dan penilaian

terhadap addendum Andal dan RKL-RPL sebelum mengajukan perubahan izin

lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dapat

dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 1.1. Perbedaan Dokumen AMDAL Lama Dengan Dokumen Addendum
ANDAL RKL-RPL Sebagai Dasar Perubahan Izin Lingkungan

Dokumen AMDAL Lama Dokumen Addendum ANDAL RKL-RPL

Dasar penyusunan :
1. Izin Prinsip Pengembangan Pembangunan

PLTGU Blok I dan Blok II Nomor
284/Bappeda-TRLH/2009, oleh Bupati
Muara Enim, tanggal 25 Juni 2009

Dasar Penyusunan :
1. prinsip Kegiatan Pengembangan PLTGU

Gunung Megang dari 110 MW Menjadi 150
MW (Blok-I) dari Bupati Muara Enim Nomor
540/0115/X/2017, tanggal 20 Februari 2017

2. Advice Planning dari Pemerintah Kabupaten
Muara Enim Sekretariat Daerah Nomor
600/214/DPUPR/2017 tanggal 26 September
2017

Kapasitas PLTG 230 MW
Blok I (Existing) Kapasitas 2x40 MW Open Cycle
+ 1x30 MW Combine Cycle) = 110 MW
Blok II Kapasitas 2x40 MW Open Cycle + 1x40
MW Combine Cycle = 120 MW.
Peralatan Eksisting adalah :
- Gas Turbine GE LM6000PC Sprint
- Trafo Step Up Gas Turbine
- Trafo Step Up STG
- Heat Recovery Steam Generator (HRSG)
- Steam Turbine Generator
- WTP Gas Turbine
- Multi Media Backwash Pump
- Feed Water Pump
- Multi Media Filter (MMF)
- Multi Media Backwash Blower
- REVERSE OSMOSIS
- REVERSE OSMOSIS MODULE
- RO CLEANING UNIT
- MIX BEED FEED PUMP
- MIX BEED POLISHER
- REGENERATION UNIT

Penambahan Kapasitas PLTGU pada Blok I dari
110 MW menjadi 150 MW (penambahan 40 MW)
dengan menambah :

- 1 unit Gas Turbine GE LM 6000 PC Sprint
- 1 unit Heat Recovery Steam Generator

(HRSG) beserta peralatan pendukung
- 1 unit Water Treatment Plan Train

Kapasitas 17 M3/Jam
- 1 unit Trafo Step Up
- BOP for Gas Turbine Cycle and Heat

Recovery Steam Generator

Memiliki Dokumen Lingkungan :
Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor
188/KPTS/BLH-I/2010, tentang Kelayakan
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan
Ringkasan Eksekutif Kegiatan Pembangkit Listrik
Tenaga Gas PT. Metaepsi Pejebe Power
Generation Dengan Kapasitas 230 MW di
Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan
Ujan Mas Kabupaten Muara Enim Propinsi
Sumatera Selatan, tanggal 28 Januari 2010

Telah dilakukannya pelaksanaan pemantauan
Lingkungan dengan disusunnya dokumen
pelaksanaan RKL-RPL hingga periode Semester
1 Tahun 2017
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1.2. PELAKSANA STUDI

1.2.1. Pemrakarsa

Nama Pemrakarsa : PT. Meppo-Gen
Alamat Kantor Pusat : Menara Duta Building, 3rd Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9, Setiabudi
Jakarta Selatan
Telp. 021-2522950, Fax. 021-52901074

Alamat Kantor Lapangan : Jalan Raya Palembang – Muaraenim Km.152
Dusun I Desa Panang Jaya,
Kecamatan Gunung Megang
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan

Penanggung Jawab : Ir. Rosar Mamara, MBA (Direktur Utama)

1.2.2. Penyusun Dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL

Lembaga Penyusun : PT. Manajemen Akhlak Lingkungan Sriwijaya
(LSK AMDAL NO. 0011/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH)

Alamat Kantor : Jl. Sultan Mansyur No. 315 Bukit Lama,
Palembang, Sumatera Selatan
Telp/Fax. 0711-442560

Penanggung jawab : A. Alfariezka Fasya, SE.,M.Si (Direktur Utama)

Tim Penyusun

Ketua Tim Ir.Syarifudin, MT (Ahli Kualitas Udara, Sertifikat AMDAL A, AMDAL
Penyusun dan Sertifikat Kompetensi LSK INTAKINDO Kualifikasi
KTPA, No. Reg. K.002.09.09.06.000030)

Anggota Tim
1) Dr. Ir. Agus Hermawan, MT (Ahli Kualitas Air, Sertifikat AMDAL

A, AMDAL Penyusun dan Sertifikat Kompetensi LSK INTAKINDO
No. Registrasi. K.002.09.09.06.000029)

2) Dr. Ir. Bakri, MP (Ahli Kualitas Tanah, Sertifikat AMDAL A,
AMDAL Penyusun dan Sertifikat Kompetensi LSK INTAKINDO
No. Registrasi. K.006.12.09.06.000093)

3) Dr. Didi Tahyudin, M.Pd. (Ahli Sosial Ekonomi Budaya, Sertifikat
AMDAL A, AMDAL Penyusun dan Sertifikat Kompetensi LSK
INTAKINDO No. Registrasi. A.003.10.09.20.000047)

Tenaga Ahli

1) Drs. EP. Sagala, M.Si (Ahli Biota Perairan, Sertifikat AMDAL A,
AMDAL Penyusun)
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2) Hana Lasmaria Damanik, SKM, M.Kes (Ahli Kesehatan
masyarakat, Sertifikat AMDAL A, AMDAL Penyusun).

1.3. DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH
BERJALAN

Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)

Blok I (Existing) Kapasitas 2x40 MW Open Cycle + 1x30 MW Combine Cycle) dan

Pengembangan Blok II Kapasitas 2x40 MW Open Cycle + 1x40 MW Combine Cycle

Dengan Total 230 MW oleh PT. Meppo-Gen secara administrasi berada di Desa

Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang dan Desa Ulak Bandung Kecamatan

Ujan Mas Kabupaten Muara Enim, telah memiliki dokumen AMDAL yang telah

disetujui oleh Bupati Muara Enim Nomor 188/KPTS/BLH-I/2010, tanggal 28

Januari 2010.

Dalam dokumen ANDAL tersebut (Surat Keputusan Bupati Muara Enim

Nomor 188/KPTS/BLH-I/2010), Kegiatan pengembangan PLTGU PT. Meppo-Gen

terbagi atas 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap Pra Konstruksi

a. Pengurusan Izin

b. Sosialisasi

2. Tahap Konstruksi

a. Penerimaan Tenaga Kerja

b. Mobilisasi Alat dan Material.

c. Pembukaan dan pematangan Lahan

d. Pengembangan Konstruksi Bangunan Utama dan Penunjang

e. Pengurangan Tenaga Kerja

3. Tahap Operasi

a. Pengadaan Bahan / Penyaluran Bahan Bakar Gas Alam

b. Penerimaan Tenaga Kerja

c. Pengoperasian PLTG

d. Pemeliharaan PLTG

e. Pengurangan Tenaga Kerja
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4. Tahap Pasca Operasi

a. Demobilisasi Alat

b. Pembongkaran Peralatan

c. Rehabilitasi Lahan

d. Penyimpanan Bahan Kimia Bekas

e. Pelepasan Tenaga Kerja

Kegiatan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)

Blok I (Existing) Kapasitas 2x40 MW Open Cycle + 1x30 MW Combine Cycle) dan

Pengembangan Blok II Kapasitas 2x40 MW Open Cycle + 1x40 MW Combine Cycle

Dengan Total 230 MW oleh PT. Meppo-Gen, pada Blok I ini sampai saat ini sudah

di tahap operasi yaitu pada kegiatan pengoperasian PLTGU dan pemeliharaan

PLTGU, sehingga beberapa bentuk rencana pengelolaan lingkungan dan

pemantauan lingkungan baik di tahap pra konstruksi, konstruksi dan operasi

sudah dilakukan. Adapun peralatan dan fasilitas penunjang pada kegiatan

eksisting dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2. Peralatan dan Fasilitas Pendukung PLTGU 110 MW (Kondisi Eksisting)

Peralatan Utama Peralatan Pendukung

- Gas Turbine GE LM 6000 PC Sprint - Base mounted gas turbin
- Hydraulic Starting sistem
- Closed, forced fed lubricating oil system
- Interconnecting wiring in rigid metal conduit
- Cooling and sealing air system
- Acoustic treatment
- Ladders and walkway
- Sistem intake udara, saluran pipa dan

peredam suara
- Sistem exhaust gas, pengembang

sambungan dan peredam suara
- Saringan aliran bahan bakar gas dan

peralatan pengukur
- Saringan aliran bahan bakar minyak dan

peralatan pengukur
- Sistem CO2 untuk pemadam kebakaran
- Turbin Lube Oil System
- Generator Lube Oil System
- Finx Fan System
- Water Wash System
- Sprint System
- Water Injection Skid
- Sprint Skid
-
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- Trafo Step Up Gas Turbine - Main Trafo 60 MVA
- Auxiliary Trafo 1250 KVA
- Auxiliary Trafo 4 MVA

- Trafo Step Up STG - Main Trafo 45 MVA
- Auxiliary Trafo 4 MVA
- Trafo 1500 KVA

- Heat Recovery Steam Generator (HRSG) 1
unit

- Chemical injection and sampling system
- Piping dan fasilitas
- Pompa
- Instrument dan perlengkapan
- Damper HRSG
- Fire Duct Burner
- LP Steam Drum
- HP Steam Drum
- HP Economizer
- LP Economizer
- HP Evaporator
- LP Evaporator
- HP Superheater
- LP Superheater
- Blowdown Tank
- Sump Pump HRSG
- Boiler Feed Water Pump
- Safety Valve
- Dearator
- Condensate Tank 75 Ton
- Cooling Tower
- Auxiliary Cooling Pump
- Cooling Water Pump
- Motorise Valve
- Control Valve

- Steam Turbin Generator - Turbin Lube Oil
- HP Control Oil
- Pump
- Control Valve
- Motorize Valve
- Steam Ejector
- Gland Steam
- Flash Tank Turbine

- WTP Gas Turbine - Deep Well
- Water Pond
- Chemical Injections Fretreatment
- Multi Media Filter
- Reverse Osmosis
- RO Trasar
- Demin Tank 75 M3

- Softener
- Motor Listrik
- Valve Manual

- Office - Tank Mess 1000 liter
- Tank Office 1000 liter

- Gedung Penunjang - Kantor
- Ex Mess
- Pos Satpam
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- Pos Polisi
- Pos Pantau
- Gudang Spare Part
- Gudang Limbah B3
- Gudang Kimia
- Mini Lab

Sumber : PT. Meppo-Gen 2017

Sedangkan pada Blok II belum dilakukan konstruksi mengingat belum

adanya kerjasama/persetujuan dengan PT. PLN (Persero).

Dengan melihat kondisi keuangan dan efektifitas perusahaan serta belum

adanya kerjasama/persetujuan dengan PT. PLN (Persero) pada Blok II, maka

pengembangan PLTGU 40 MW ini akan dilaksanakan pada Blok I.

Dengan telah dilakukannya kegiatan hingga tahap operasi, maka beberapa

rencana pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang telah

dituangkan dalam dokumen AMDAL sudah dilaksanakan, sehingga nantinya

beberapa data rona awal lingkungan pada kegiatan pengembangan Blok I akan

menggunakan data hasil laporan pelaksanaan RKL dan RPL.

1.4. DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG
DITAMBAHKAN DAN DIKAJI

Pada rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan ditambahkan dan dikaji

oleh PT. Meppo-Gen, adalah pada pengembangan PLTGU Gunung Megang dari

110 MW menjadi 150 MW pada Blok I, yaitu dengan menambah 1 unit Gas

Turbine dan 1 unit Heat Recovery Steam Generator (HRSG) dengan kapasitas 40

MW dengan perangkat pendukung. Detail unit peralatan yang ditambah dapat

dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 1.3. Peralatan Unit Pembangkit yang Akan Ditambahkan

Peralatan Utama Peralatan Pendukung

- Gas Turbine GE LM 6000 PC Sprint 1 unit - Base mounted gas turbin
- Starting sistem
- Closed, forced fed lubricating oil system
- Interconnecting wiring in rigid metal conduit
- Cooling and sealing air system
- Acoustic treatment
- Ladders and walkway
- Sistem intake udara, saluran pipa dan

peredam suara
- Sistem exhaust gas, pengembang

sambungan dan peredam suara
- Saringan aliran bahan bakar gas dan

peralatan pengukur
- Saringan aliran bahan bakar minyak dan

peralatan pengukur
- Sistem CO2 untuk pemadam kebakaran

- Heat Recovery Steam Generator (HRSG) 1
unit

- HRSG dan perlengkapan
- Chemical injection and sampling system
- Piping dan fasilitas
- Pompa
- Instrument dan perlengkapan

- Water Treatment Plan Train Kapasitas
17M3/Jam 1 unit

- Trafo Step Up 1 unit

- BOP for Gas Turbine Cycle and Heat
Recovery Steam Generator 1 unit

Sumber : PT. Meppo-Gen 2017

Sumber gas yang akan digunakan berasal dari gas alam yang dipasok oleh

PT. Medco E&P Indonesia dan PT. Pertagas Niaga atau pemasok lainnya melalui

pipa yang telah ada sebelumnya. Secara administratif lokasi pengembangan

PLTGU ini masih seletak dengan lokasi lama yaitu di Desa Panang Jaya Kecamatan

Gunung Megang dan Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara

Enim, pada areal seluas ± 128.067 m2 yang merupakan lahan milik sendiri (PT.

Meppo-Gen). Adapun titik koordinat lokasi PLTGU Gunung Megang (PT. Meppo-

Gen) dapat dilihat pada Tabel 1.4. Untuk peta lokasi dapat dilihat pada Gambar

1.1.
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Tabel 1.4. Titik Koordinat Rencana Kegiatan Meppo-Gen

No X Y No X Y Ket

1 366178 9612875 1 366414 9612522 Su70

2 266228 9612858 2 366454 9612582 Su70

3 366217 9612825 3 366508 9612576 Su70

4 366210 9612829 4 366549 9612582 Su70

5 366171 9612779 5 366550 9612562 Su70

6 366149 9612814 6 366486 9612482 Su70

7 366414 9612522 Su05

8 366622 9612407 Su05

9 366700 9612483 Su05

10 366901 9612308 Su05

11 366778 9612168 Su05

12 366360 9612448 Su05

13 366845 9612242 Su18

14 366881 9612221 Su18

15 366881 9612221 Su18

16 366797 9612159 Su18

17 366792 9612155 Su18

18 366778 9612168 Su18

19 366792 9612155 Su80

20 366756 9612111 Su80

21 366705 9612126 Su80

22 366637 9612153 Su80

23 366506 9612271 Su80

24 366539 9612307 Su80

25 366478 9612361 Su80

26 366360 9612448 Su80

27 366792 9612155 Su80

28 366756 9612111 Su71

29 366615 9611958 Su71

30 366631 9612050 Su71

31 366705 9612126 Su71

32 366756 9612111 Su71

Sumber : Pemerintah Kabupaten Muara Enim Sekretariat Daerah Nomor 600/214/DPUPR/2017
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1.4.1. Tahap Pra Konstruksi

A. Pengurusan Izin

Kegiatan pengurusan izin diawali dari pengurusan izin di tingkat provinsi

dan kabupaten. Selain izin-izin yang telah dimiliki sebelumnya, PT. Meppo-Gen

juga akan mengurus/merevisi izin-izin lainnya terkait dengan adanya perubahan

kapasitas baik dengan pemerintah daerah maupun dengan PT. PLN (Persero)

menyangkut perjanjian jual beli / PPA.

1.4.2. Tahap Konstruksi

A. Mobilisasi Peralatan dan Material

Perangkat utama pembangkit listrik seperti yang dicantumkan pada Tabel

1.3 adalah turbin gas, Heat Recovery Steam Generator (HRSG), Water Treatment

Plan dan trafo step down. Selain itu terdapat beberapa peralatan pendukung

lainnya yang dibutuhkan dalam pengembangan PLTGU tersebut, antara lain

Compressor, Turbine, Generator, Cooling system, Step up transformer, Starting

system, lubricating oil system, Interconnecting wiring in rigid metal conduct,

Cooling and sealing air system, Acoustic treatment, Sistem saluran udara, saluran

pipa dan peredam suara, Sistem exhaust gas, Saringan aliran bahan bakar gas

dan peralatan pengukur, Sistem CO2 untuk pemadam kebakaran, Steam/water

piping and valves dan beberapa instrument mekanikal dan elektrik lainnya.

Semua perangkat utama dan pendukung ini akan didatangkan ke lokasi

oleh kontraktor pelaksana dengan menggunakan jalan darat dan dibongkar di

lokasi. Kebutuhan material konstruksi juga akan didatangkan melalui jalan darat

dari Kota Palembang dan Muara Enim melalui jalan negara.
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B. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi

Pada tahap konstruksi akan dibutuhkan sejumlah tenaga kerja. Untuk itu

perlu dilakukan penerimaan tenaga kerja sesuai kebutuhan dengan

mempertimbangkan kemungkinan tenaga yang sudah ada/bekerja. Tenaga kerja

lokal khususnya dari wilayah-wilayah desa sekitar kegiatan akan diprioritaskan

bekerja pada tahap konstruksi terutama bagi mereka yang memenuhi bidang

keahlian tertentu. Sistem kerja untuk tenaga kerja konstruksi akan diatur sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku dan perencanaan kerja proyek

sehingga keselamatan tenaga kerja akan terjamin dan efisiensi pelaksanaan

pekerjaan akan tercapai. Kesepakatan kerja waktu tertentu agar dikoordinasikan

dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim dan proses

penerimaannya dikoordinasikan juga dengan kepala desa/pemuka masyarakat

setempat.

Untuk Tenaga Kerja Antar Daerah (AKAD) yang berasal dari

Kota/Kabupaten atau Provinsi lain, dapat direkrut melalui persyaratan-persyaratan

khusus/tertentu karena menyangkut lebih dari satu daerah. Koordinasi dengan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi Kabupaten Muara Enim akan dilakukan

sebelum dilaksanakan perekrutan tenaga kerja AKAD ini. Perekrutan tenaga kerja

yang berasal dari kota/kabupaten atau provinsi lain lebih diutamakan yang

memiliki pengalaman dan keterampilan khusus pada bidangnya.

Diprakirakan pada tahap konstruksi akan ada penerimaan tenaga kerja

cukup banyak. Sekitar 70 % tenaga kerja akan diserap dari tenaga lokal baik

yang berasal dari wilayah kecamatan, kota/kabupaten maupun dari Provinsi

Sumatera Selatan. Tenaga kerja yang direkrut untuk kegiatan pengembangan

PLTGU ini terdiri atas dua kategori yaitu : tenaga kerja yang mempunyai keahlian

khusus (skill) dan tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian khusus (unskill).



Addendum ANDAL, RKL-RPL Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)
PT. Meppo-Gen. I-14

Tabel 1.5. Kebutuhan Tenaga Kerja Tahap Konstruksi

No. Keahlian Jumlah Kualifikasi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Manajemen (management)
Kepegawaian (Personnel)
Enjinir (Engineers)
Tukang Pipa (Pipefitters)
Tukang Besi (Iron Works)
Tukang Listrik (Electricians)
Tukang Batu (Bricksone Workers)
Tukang Kayu (Carpenter)
Pekerja Kasar (Helpers)

4
5
4
5
8
20
20
20
80

S1
S1

S1/D3
SMA
SMA
SMA
SMA
SMA

SMP/SMA

Total 166

Sumber : PT. Meppo-Gen, 2017

C. Pembukaan dan Pematangan Lahan

Kegiatan pembukaan dan pematangan lahan akan terdiri dari pekerjaan

pembersihan/penebangan vegetasi dan perataan tanah. Pekerjaan penebangan

vegetasi akan meliputi pekerjaan pemotongan pohon-pohon dan semak-semak

yang terletak di atas tanah seluas ± 6.620 m2 pada areal Blok I. Pada pekerjaan

ini nantinya akan ditekankan kepada kontraktor pelaksana untuk tidak melakukan

pembakaran serta memperhatikan limpasan/air larian yang akan ditimbulkan.

Adapun peruntukan luas lahan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6. Peruntukan Bangunan dan Luas Lahan Yang Digunakan

No. Peruntukan Lahan Luas (M2)

1.
2.
3.
4.
5.

Unit Pembangkit
Bangunan Pusat Kontrol
Water Treatment Plan
Mushala
Ruang Terbuka Hijau

3.000
150
350
80

3.040

Sumber : PT. Meppo-Gen, 2017

D. Pembangunan Pengembangan PLTGU

Pada tahap ini, kegiatan yang akan dilakukan berupa pengembangan gas

turbine dan Heat Recovery Steam Generator (HRSG), bangunan pusat kontrol,

dan water treatment plant. Selain kegiatan konstruksi sipil juga akan dilakukan

konstruksi mekanik dan listrik serta pemasangan pipa. Dengan rencana

pengembangan PLTGU menjadi 150 MW, maka konfigurasi PLTGU akan berubah

dari 2-2-1 menjadi 3-3-1.
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Gambar 1.2. Flowchart Pengembangan PLTGU Menjadi 150 MW

Pada konfigurasi 2-2-1 sebelumnya, susunan 2-2-1 lebih fleksibel dalam

pengoperasian maupun pemeliharaan disbanding susunan 1-1-1. Dengan

konfigurasi 2-2-1 apabila satu turbin terganggu maka turbin gas yang lain akan

tetap dapat beroperasi dalam siklus kombinasi. Sedangkan bila HRSG nya

terganggu, maka turbin gasa dapat beroperasi dalam mode siklus terbuka (opened

cycle) dengan daya yang dihasilkan 110 MW.

Pada konfigurasi 3-3-1, dengan adanya penambahan unit gas turbine dan

Heat Recovery Steam Generator (HRSG) konsumsi air utama adalah untuk

pendinginan kondensor, sisanya untuk proses steam dan untuk cooling tower.

Jumlah air yang akan digunakan dalam unit pengembangan kecil, karena

penggunaan air tidak dilakukan terus menerus hanya untuk generator gas turbin.

Konfigurasi 3-3-1 merupakan konfigurasi yang menghasilkan output daya paling

besar dengan variasi operasi paling banyak, dengan daya yang dihasilkan 150 MW.

Air bersumber dari Sungai Lematang dengan menggunakan intake yang telah ada.
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Gambar 1.3. Konfigurasi Pengembangan PLTGU Menjadi 150 MW
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Berdasarkan data dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Muara Enim, debit

rata-rata Sungai Lematang sebesar 16,46 M3/dtk, debit maksimum 18,78 M3/dtk

terjadi pada bulan Januari sedangkan debit terkecil bulan Agustus. Dengan kondisi

tersebut dan melihat kebutuhan air untuk PLTGU maka jumlah air yang dibutuhkan

tidak menggangu debit air Sungai Lematang. Adapun kebutuhan air untuk

konfigurasi 3-3-1 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7. Kebutuhan Air untuk Konfigurasi 3-3-1

Description Units Value Annotation

Condensor Closed Cooling Water m3/hour 9,41 The amount of water to be
used in the development
unit is small, because water
use is not continuously.

Main process make up water new
HRSG

m3/hour 12

Gas Turbin Spint + Water
Injection NOx

m3/hour 30

Sumber : PT. Meppo-Gen, 2016

a. Konstruksi Sipil

Kegiatan yang termasuk dalam konstruksi sipil ini meliputi pondasi gas

turbin, pondasi HRSG, konstruksi water treatment plant dan pemipaan

gas, dan pembuatan sarana pendukung lainnya.

Pembangunan water treatment plant akan dibangun dengan kapasitas

tangki air 500 m3. Untuk bangunan sarana pendukung lainnya yaitu site

operator staff office, bangunan mushola akan dibangun dibelakang kantor

meppo-gen saat ini. Desain layout pengembangan PLTGU 150 MW dapat

dilihat pada Lampiran 4.

Susunan tatak letak bangunan akan dilakukan dengan mempertimbangkan

sebagaiberikut:

- Pengembangan gas turbin, bangunan pusat control, ruang MCC, ruang

air compressor dan radiator akan diletakkan pada arah barat laut dari

STG power house. Antara unit gas turbin pengembangan dan STG

power house akan dipisahkan dengan jalan yang telah ada.

- Water treatment plant yang baru akan diletakkan di sebelah utara

water treatment plant yang sudah ada.
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b. Konstruksi Mekanik dan Listrik

Kegiatan yang tercakup dalam konstruksi mekanik dan listrik diantaranya

meliputi pemasangan alat-alat utama pembangkit listrik, seperti turbin gas,

HRSG, unit-unit pengolahan air (water treatment plant) serta pemasangan

pipa-pipa dalam unit pembangkit. Sedangkan pekerjaan yang termasuk

konstruksi listrik meliputi pekerjaan perakitan dan pemasangan generator,

alat-alat kontrol, transformer dan fasilitas penerangan.

Pengembangan PLTGU ini adalah Gas Turbin Combine Cycle (GTCC) dengan

konfigurasi 3-3-1 tanpa duct burner. Gas turbin yang akan digunakan

adalah General Electric, GE LM 6000 PC Sprint. Performa turbin ini dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8. Performa Gas Turbin GE LM 6000 PC Sprint

Descrition Units Value

ISO Ambient
Condition

Climate Condition

Atmospheric Temp oC 15

Relative Humidity % 60

Atmospheric Pressure Bar 1.015

GT Performance

Power Output MW 51.057

Efficiency % 40,4

Heat Rate Kj/kWh 8.921,08

Exhaust Temperature oC 449,44

Exhaust Mass Flow t/hr 486,94

Site Ambient
Condition

Climate Condition

Atmospheric Temp oC 32

Relative Humidity % 85

Atmospheric Pressure Bar 1.015

GT Performance

Power Output MW 41.175

Efficiency % 39

Heat Rate Kj/kWh 9.003,41

Exhaust Temperature oC 486,1

Exhaust Mass Flow t/hr 430

Sumber : PT. Meppo-Gen, 2016

Heat Recovery Steam Generator (HRSG) yang akan digunakan dapat

menggunakan dua jenis tekanan (dual pressure). High pressure steam
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akan menggerakkan HP steam turbine dan low pressure steam akan

menngerakkan LP steam turbine.

Tabel 1.9. Performa Heat Recovery Steam Generator (HRSG)

Description Units Value

HP Steam Flow t/hr 46,7

HP Steam Pressure Bar 42,48

HP Steam Temperature oC 423,32

LP Steam Flow t/hr 13

LP Steam Pressure Bar 6,5

LP Steam Temperature oC 181,86

Sumber : PT. Meppo-Gen, 2016

Untuk penggunaan konsumsi listrik, akan digunakan untuk pompa, kipas,

cooling tower, dan penggunaan listrik lainnya pada kantor maupun ruangan

pada unit pengembangan akan menambah daya sekitar 50% dari daya

sebelumnya di tahun 2017 sebesar ± 141.410 kWh (Lampiran 5).

c. Pemasangan Pipa Gas

Gas alam untuk pengembangan PLTGU dipasok oleh PT. Medco E&P

Indonesia dan PT. Pertagas Niaga atau pemasok lainnya melalui jalur pipa

yang telah ada sebelumnya ke unit pengembangan. Pemasangan unit pipa

gas hanya berupa metering dan peralatan filter gas.

E. Pengurangan Tenaga Kerja Konstruksi

Setelah tahap konstruksi selesai akan ada pengurangan tenaga kerja.

Ketentuan mengenai pengurangan tenaga kerja terlebih dahulu akan disampaikan

pada saat penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi guna menghindari

keresahan/konflik sosial pada saat pemutusan hubungan kerja. Ketentuan

mengenai pengurangan tenaga kerja ini mengacu pada peraturan yang berlaku

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta peraturan terkait dari

Kementerian Tenaga Kerja serta berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Muara Enim. Pengurangan tenaga kerja akan dilakukan

secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan. Ada

alternatif lain selain pelepasan ini yaitu dengan memanfaatkan tenaga kerja tahap

konstruksi tersebut sebagai tenaga kerja tahap operasi sesuai dengan

kualifikasinya.
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1.4.3. Tahap Operasi

A. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi

Pada tahap operasi kegiatan yang segera dilakukan adalah penerima

tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang akan direkrut secara

bertahap sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Daftar kebutuhan tenaga kerja

adalah seperti disajikan dalam Tabel 1.10.

Tenaga kerja yang dipekerjakan untuk kegiatan pengembangan PLTGU

PT. Meppo-Gen terdiri atas dua kategori yaitu : tenaga kerja yang mempunyai

keahlian khusus (skill) dan tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian khusus

(unskill). Penerimaan tenaga kerja diutamakan tenaga kerja yang berdomisili di

dekat atau sekitar lokasi PLTGU PT. Meppo-Gen. Kegiatan PLTGU PT. Meppo-gen

beroperasi 24 jam, sehingga diperlukan 4 shift (1 shift bergilir libur) tenaga kerja

untuk mengoperasikan pembangkit. Masing-masing shift terdiri dari 3 (tiga)

orang tenaga kerja ditambah 1 (satu) orang supervisor.

Tabel 1.10. Komposisi Tenaga Kerja Tahap Operasi

No Uraian
Jumlah
(orang)

Kualifikasi

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

Manager*
Deputy*
Supervisor*
Administrasi
Logistik
Staff Niaga
Operator
Chemist
Koordinator Lapangan*
Security
Office Boy/Girl
Teknis
K3

0
0
0
1
1
1
8
1
0
4
1
4
1

S1
S1

S1/D3
SMA/D3
SMA/D3
SMA/D3
SMA/D3
D3/S1

SMA/D3
SMA

SMP/SMA
SMA/D3
SMA/D3

Total 22

Sumber: PT. Meppo-Gen, 2016
*) Sebagian menggunakan tenaga kerja yang telah ada



Addendum ANDAL, RKL-RPL Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)
PT. Meppo-Gen. I-21

B. Pengoperasian PLTGU

a. Proses Produksi

Turbin gas terdiri atas kompresor, ruang bakar dan turbin. Kompresor

menghisap dan memampatkan udara dari udara luar menjadi udara

bertekanan tinggi untuk diumpankan ke ruang bakar. Gas alam sebagai

bahan baker diinjeksikan melalui nozzle ke dalam ruang bakar. Bersama-

sama udara yang bertekanan tinggi, gas alam dibakar di ruang bakar akan

menghasilkan udara bertekanan dan bersuhu tinggi yang kemudian akan

berekspansi di dalam ruang turbin. Aliran udara panas yang terjadi akan

menggerakkan turbin. Energi gerak yang dihasilkan turbin digunakan untuk

menggerakkan generator yang membangkitkan tenaga listrik. Turbin gas

seperti yang dijelaskan di atas disebut sebagai turbin gas siklus

sederhana (Gambar 1.3) dimana gas dibuang tidak dimanfaatkan untuk

kegunaan Iainnya. Turbin siklus sederhana mempunyai efisiensi sekitar

25% dari perbandingan antara energi yang masuk dan energi yang

dihasilkan. Efisiensi yang relatif rendah ini dikarenakan sebagian besar

energi yang dihasilkan digunakan kembali untuk menggerakkan kompresor.

Gambar 1.4. Siklus Turbin Gas
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Salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi turbin gas adalah

kerapatan yang diumpankan ke turbin gas, semakin tinggi kerapatan udara

maka efisiensinya akan lebih baik, demikian pula sebaliknya. Udara panas

(seperti di Indonesia yang terletak di daerah tropis) maupun lokasi di

ketinggian mempunyai kerapatan udara yang lebih rendah, oleh karenanya

dapat mengurangi efisiensi turbin gas.

Walaupun mempunyai efisiensi relatif rendah, turbin gas mempunyai tingkat

keandalan yang relatif tinggi. Berdasarkan "Availability Report of the North

American Electric Reliability Council' tingkat keandalan (availability factor)

turbin gas rata-rata sekitar 91 %. Komponen-komponen kritis turbin gas

terbuat dari bahan khusus (platina-krom-aluminium) yang tahan panas dan

korosi sodium, vanadium dan kalium. Berdasarkan hasil penelitian

Dengan dilapisinya material turbin dengan bahan khusus seperti krom

dapat melapisi ketahanan material lebih baik. Terhadap komponen

krom yang melapisi turbin, proses ketahanan oksidasi pada suhu

900oC, dapat meningkatkan ketahanan oksidasi pada Fe 95,5%.

(Susita, L, R.M, Sujitno, T, B.A, Santoso, A, Nuraini, E, 2000).

Menurut Bandriya B, dkk, 2004) Proses oksidasi pada suhu diatas

700oC menghasilkan oksidasi besi dalam fase FeO dan Fe3O4 serta

oksidasi krom Cr2O3 sedangkan fase Cr23C6 tidak terdeteksi. Lapisan

oksidasi yang terdiri dari besi dan krom oksida dan berfungsi dengan

baik sebagai pelindung oksidasi.

Produsen-produsen mengklaim komponen panas yang merupakan

komponen utama pemeliharaan turbingas dapat dipakai 30 — 40 ribu jam

operasi sebelum perlu diganti. Adapun kompresor memimiliki usia pakai yang lebih

panjang, kompresor dengan baling-baling (blade) berlapis nikel dan kadmium

bias bertahan lebih dari 200 ribu jam operasi. Turbin gas sikius sederhana

mempunyai efisiensi yang relatif rendah. Untuk meningkatkan efisiensi dan

kapasitas turbin gas dilakukan beberapa modifikasi, antara lain :

 Pemasangan regenerator (regeneration)
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 Pemanasan turbin (turbine reheat)

 Steam or water injection

 Pendinginan kompresor (compressor inter-cooling)

Salah satu modifikasi untuk meningkatkan efisiensi dan sekaligus bisa

mengatasi masalah suhu udara luar yang relatif tinggi adalah compressor

intercooling. Dengan demikian tidak diperlukan lagi alat pendingin udara

(chiller) pada saluran masuk kompresor, yang berarti bias menghemat tambahan

biaya pembelian alat biaya pengoperasiannya.

Compressor intercooling bisa diimplementasikan pada turbin gas yang

mempunyai dua bagian kompresor, yaitu kompresor tekanan rendah (LPC) dan

kompresor tekanan tinggi (HPC). Caranya dengan menyemprotkan butiran-

butiran air bertekanan tinggi diantara kompresor tekanan rendah dan kompresor

tekanan tinggi, sehingga suhu udara di dalam kompresor menjadi Iebih rendah

dan mempunyai kerapatan yang lebih tinggi. Kerapatan udara yang Iebih

tinggi akan menghasilkan kapasitas keluaran yang lebih tinggi dan meningkatkan

efisiensi. Kapasitas keluaran meningkat lebih dari 20 % dan efisiensi meningkat

lebih dari 3 % pada suhu udara rata-rata di daerah tropis (32 °C).

Jenis bahan bakar yang digunakan adalah gas dengan konsumsi per bulan

bervariasi tergantung dari beban dan lamanya operasi. Bahan bakar ini

disuplai oieh PT. Medco E&P Indonesia dan PT. Pertagas Niaga atau pemasok

lainnya melalui pipa yang telah ada sebelumnya. Bahan bakar tersebut

diterima di tempat dengan disalurkan rnelalui pipa dan langsung

digunakan untuk proses pembangkitan. Jumlah pemakaian bahan bakar

rata-rata adalah 23 BBTUD. Adapun karakteristik bahan bakar gas yang

digunakan adalah sebagai berikut.
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Tabel 1.11. Spesifikasi Gas Yang Digunakan Di PLTGU PT. Meppo-Gen

No Komponen Satuan Nilai

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

Methane
Ethane
Propane
Buthane
Pentane
CO2

Nitrogen
Hidrogen Sulfida
Nilai Kalor
Densitas Relatif
Temperatur
Tekanan

% dari vol.
% dari vol.
% dari vol.
% dari vol.
% dari vol.
% dari vol.
% dari vol.
% dari vol.
BTU/SCF

oF
Psia

81,14
6,11
4,47
1,71
0,52
6,00

-
-

1.125-1.295
0,7215

80
260

Sumber :PT. Meppo-Gen, 2016

Jenis minyak pelumas yang dipakai PLTGU PT.Meppo-Gen bervariasi

tergantung dari fungsi dan karakteristik pelumasannya. Minyak

pelumas yang digunakan antara lain : Synthentic dan Mineral Oil. Jumlah

pemakaian minyak pelumas rata-rata adalah 250 liter/bulan untuk

generator pengembangan ini.

b. Utilitas

Fasilitas pendukung PLTGU mencakup : ruang pemeliharaan

mesin pembangkit dan generator; sistem pencegah kebakaran dan

instalasi pengolah air limbah.

c. Penggunaan Air

Sumber air pendingin dan air baku untuk steam berasal dari sungai

Lematang dengan menggunakan intake yang telah ada sebelumnya dan

sumur air dalam untuk kebutuhan air bersih. Air dari sungai Lematang

dibutuhkan untuk pendinginan kondensor, sisanya untuk proses siklus

penguapan (steam) dan untuk cooling tower.

Air ini dialirkan ke bak penampung yang selanjutnya ke unit sedimentasi

(contact clarifier). Air baku terlebih dahulu dibubuhi dengan zat kimia

(sodium hipochlorite dan Coagulants), sebelum memasuki tangki

penampung. Jumlah lumpur yang akan dihasilkan tergantung dari

konsentrasi TDS lumpur air baku. Lumpur akan mengalir dari bagian bawah

dari unit sedimentasi ke pengering lumpur (sludge drying beds).
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Sebanyak 350 m3/jam air baku yang sudah melalui pengolahan awal

dialirkan ke Instalasi Demineralisasi Air dimana dihasilkan air yang

memenuhi kualitas untuk ketel yang dipakai sebagai pasokan tambahan

(make up) untuk sistem air/uap. Disediakan dua jalur pengolahan masing-

masing berkapasitas 100% kebutuhan dan dilengkapi dengan proses

pertukaran kation dan anion dan bejana pembersihan akhir. Sesudah

melewati proses ini air dialirkan ke tangki penyimpanan sebelum dipasok ke

sistem air/uap. Jenis-jenis bahan kimia yang dipergunakan diperlihatkan

dalam tabel di bawah. Jumlah yang tercantum ini adalah pemakaian total

dimana ± 90% akan dipakai untuk proses regenerasi instalasi

demineralisasi. Sedangkan 10% nya untuk keperluan di menara pendingin.

Untuk keperluan air domestik, air dari unit pengolah awal kemudian

dialirkan ke saringan untuk menghilangkan partikel zat padat yang lebih

halus dan zat organis lainnya. Dua alur sistem penyaringan tiga tingkat

dengan masing-masing berkapasitas 100 % kebutuhan disediakan untuk

menyaring air sejumlah 36 m3/hari. Air yang digunakan utnuk

membersihkan saringan dialirkan ke sistem pengolah air limbah. Air yang

sudah disaring dialirkan ke tangki penyimpanan air bersih dimana

diinjeksikan sodium hipochlorite untuk menghilangkan kuman-kuman di

tempat penyimpanan dan sistem distribusinya. Dari tangki tersebut air

didistribusikan ke areal perkantoran, mess maupun mushala.

Gambar 1.5. Instalasi Unit Pengolahan Air
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Gambar 1.6. Water Balance Pemakaian Air WTP
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Tabel 1.12. Jenis-jenis Bahan Kimia dan Kebutuhan Perhari

No. Bahan Kimia Kebutuhan (kg/hari)

1. Sodium Hypochlorite 0,07

2. Asam Sulfat 100

3. Sodium Hydroxide 80
Sumber :PT. Meppo-Gen, 2017

d. Debit Limbah

1. Perkiraan Debit Limbah Pada Saat Ini

Perkiraan Debit Limbah Melalui Flow meter Output Kolam WWTP (titik

Pantau) pada saat ini 20 sampai 25 M3/ hari yang berasal dari sebagai

berikut :

a. CBD (Continuse Blow Down) Cooling Water (Air Pendingin) bukaan 50 %

atau 12,5 M3/Jam X 24 Jam = 300 M3/hari. Dengan penyesuaikan

Water Quality Cooling Water, apabila parameter Water Quality nya

masuk standar maka Blow Dow Cooling Water akan diperkecil menjadi

15 % - 20 %.

b. Proses Demineralisasi Water System WTP.

Penggunaan Backwash MMF ( Multi Media Filter).

Backwash MMF = 20 M3/ Backwash. ( 1 Unit MMF Saja).

Jumlah MMF WTP Lama dan WTP Baru ada 4 MMF (Multi Media Filter).

(2 Runing 2 Stand By).

Total Backwash MMF WTP = 2 MMF Running X 20 = 40 M3/hari.

c. Reject RO Membran WTP lama dan WTP Baru.

7,5 M3/Jam X 2 Reject RO Membran WTP = 14 M3/Jam

Total Pemakaian dalam per hari = 14 M3X 20 Jam = 280 M3/hari.

d. Proses Regenerasi Mixbed WTP Lama dan WTP Baru.

Catatan : 1 Kali Regenerasi Mixbed menggunakan air 60 M3/Regenerasi

Mixbed nya. WTP lama dan WTP Baru ada 4 Mixbed = 4 X 60 M3 =

240 M3/ 4 Mixbed (Untuk Sebulan) = 240 / 30 = 8 M3/hari

e. Start Up HRSG 1 atau HRSG 2 pada saat Outage (Sebulan Sekali)

Start Up HRSG 1 = 60 M3/ Start Up

Start Up HRSG 2 = 60 M3/ Start Up
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120 M3 ( Untuk 2 HRSG)---- 120/30 = 4 M3 / hari

f. Backwash Gravity Basin Pre-Treatment POND WTP Baru. Back Wash

Gravity Basin 25 M3/hari

TOTAL PERKIRAAN DEBIT LIMBAH SAAT INI ADALAH = 300 M3 +

40 M3 + 280 M3 + 8 M3 + 4 M3 + 25 M3 = 657 M3/hari

2. Perkiraan Daya Tampung IPAL Yang ada

a. Kolam WWTP Lama.

Panjang = 11 Meter

Lebar = 10 Meter

Kedalaman = 6 Meter (Berbentuk Kerucut)

Total Volume Kolam WTP lama = 660 M3

b. Kolam WWTP Baru.

Panjang = 12 Meter

Lebar = 8,5 Meter

Kedalaman = 6 Meter (Berbentuk Kerucut)

Total Volume Kolam WTP Baru = 612 M3

c. Kolam Penampungan Lumpur.

Panjang = 23,0 Meter

Lebar = 14,0 Meter

Kapasitas Kolam 1 (Kolam Lama) dan Kolam 2 (Kolam Baru)

Kapasitas Daya Tampung (Volume Kolam) = Kolam 1 dan Kolam 2

= 660 M3 + 612 M3

= 1272 M3

3. Perkiraan Penambahan Debit Air Limbah Setelah Penambahan

40 MW

Untuk Penambahan Debit Air Limbah setelah Penambahan Add On New

WTP Project kemungkinan akan bertambah. Adapun Penambahan Debit

Limbah ini berasal dari Proses Demineralisasi Water System WTP Add ON

New WTP Project Kapasitas 17 M3/Jam sebagai berikut :

a. Proses Demineralisasi Water System WTP ( Add On New WTP Project )
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Penggunaan Backwash MMF ( Multi Media Filter).

Backwash MMF = 20 M3/ Backwash. ( 1 Runing 1 Stand By ).

Total Backwash MMF WTP = 1 MMF Runing X 20 = 20 M3/hari

b. Reject RO Membran WTP (Add On New WTP Project) = 7,5 M3/Jam

Total Pemakaian dalam per hari = 7,5 M3 X 20 Jam = 150 M3/hari.

c. Proses Regenerasi Mixbed WTP Add ON New WTP Project.

Catatan : 1 Kali Regenerasi Mixbed menggunakan air 60 M3/

Regenerasi Mixbednya.

Mixbed Add On New Project ada 2 Mixbed = 2 X 60 M3 = 120 M3

(untuk 2 Mixbed) / bulan = 120 / 30 = 4 M3/hari

d. Start Up HRSG Add ON New Project pada saat Outage (Sebulan Sekali)

Start Up HRSG = 60 M3 / Start Up / bulan

= 60 / 30 = 2 M3/hari

Total Penambahan Debit Air Limbah setelah penambahan Add ON New

Project 40 MW 20 M3 + 150 M3 + 4 M3 + 2 M3 = 176 M3/hari

C. Pemeliharaan PLTGU

Secara umum pemeliharaan/ perawatan dikategorikan dalam dua jenis,
yaitu :

a) Pemeliharaan pencegahan, yaitu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan

bertujuan mencegah terjadinya kerusakan atau mendeteksi kerusakan

sebelum terhentinya atau terganggunya dalam produksi. Kegiatan

pemeliharaan pencegahan dapat dibagi dalam kegiatan pemeliharaan

dilakukan saat berhentinya produksi tersebut (direct preventive

maintenance) atau kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk mencari

kerusakan disaat produksi sedang beroperasi (predictive maintenance).

b) Perawatan kerusakan biasa juga disebut dengan perawatan darurat, yaitu

kegiatan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan

peralatan yang mengakibatkan terhentinya produksi.

Istilah pemeliharaan sesungguhnya adalah melakukan usaha yang meliputi

pemeliharaan pencegahan, perawatan kerusakan, monitoring kondisi dan
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engineering, analisa kegagalan (failure analysis). Untuk mempertahankan

kemampuan usia teknis minimal 30 tahun seperti yang dijamin oleh General

Electric, berdasarkan referensi pemeliharaan yang perlu dilakukan untuk GE LM

6000 PC Sprint adalah sebagai berikut :

 Pemeliharaan preventif setiap tahun

 Penggantian komponen hot section rotable per 3 tahun

 Overhaul mesin per 6 tahun

 Sprint maintenance adder, penggantian baling-baling kompresor per 6 tahun

Kegiatan pemeliharaan mesin pembangkit meliputi pelumasan,

pembersihan scale pada tube boiler furnace, dan lain-lain. Kegiatan ini

dilaksanakan selama masa over-haule. Pada kegiatan perawatan mesin

pembangkit, dilakukan penggantian minyak pelumas (oli) mesin. Oli bekas yang

tercecer dan limbah cair dari hasil cucian mesin pada saat ini disalurkan kedalam

sistim drainase dan ditampung kedalam oil/water separator untuk memisahkan

minyak dan air. Minyak yang telah dipisahkan ditampung kedalam drum-drum dan

ditempatkan di TPS Limbah B3 dan tidak boleh diambil oleh masyarakat atau

dijual, tetapi minyak tersebut diserahkan kembali ke perusahaan

pengumpul/pengolah/pemanfaat yang telah memiliki izin dari Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sedangkan air yang telah

dipisahkan dapat dibuang ke badan perairan apabila telah memenuhi baku mutu

lingkungan. Air limbah dari operasi dan pemeliharaan dialirkan ke oil separator

sebelum ke waste water treatment untuk dikelola dan apabila telah memenuhi

baku mutu dapat dibuang ke badan perairan.

Untuk limbah padat domestik (sampah) akan ditampung pada tempat

penampungan sampah berupa bak sampah yang dibuat terpisah antara sampah

basah dan sampah kering pada setiap ujung areal kantor. Terhadap sampah-

sampah yang telah dikumpulkan akan diangkut dengan bekerjasama dengan Unit

Pelaksana Teknis Kebersihan yang berada di Kecamatan Ujan Mas maupun

Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.
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Terhadap operasional keselamatan dan kesehatan kerja, bangunan PLTGU

40 MW akan dilengkapi - hydrant system, springler system (pemercik) dan alarm

system. Setiap ruangan dipasang hydrant minimal dua titik dan hydrant lapangan

setiap 50 meter/titik sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

10 tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya

Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Selain itu untuk

mengantisipasi agar jangan memakan korban, akan dibangun juga tangga

darurat di dalam dan luar gedung dengan bukaan ke luar. Tangga darurat

diletakkan pada lokasi-lokasi yang mudah terjangkau dan terdapat pada setiap

radius 40 m.

Secara garis besar pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi

upaya menghindari terjadinya resiko kecelakaan kerja dengan menyediakan

berbagai perlengkapan perlindungan dan keamanan kerja. Hal ini diutamakan bagi

karyawan yang mempunyai pekerjaan berisiko tinggi seperti di bagian

pemeliharaan mesin.

Uraian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara rinci adalah sebagai

berikut :

1. Menyusun rencana kebijaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta

mengarahkan dalam pelaksanaan program panitia pembina keselamatan dan

kesehatan kerja (P2K3).

2. Melaksanakan anggaran belanja keselamatan dan kesehatan kerja yang

memenuhi standar keselamatan dari : NEPA-JIS-SII dan lain-lain.

3. Membina dan menunjuk tim K3 disetiap bidang pengawasan K3 sebagai

badan operasional yang dapat mengawasi lingkungan, norma kerja, standar

keselamatan teknik, pencegahan bahaya kebakaran, pencegahan kecelakaan

serta derajat kesehatan kerja karyawan.

4. Memberikan bimbingan dan pengarahan tentang peraturan ketenagakerjaan

dan kesehatan serta keselamatan kerja.

5. Membina, mengarahkan serta mendorong terlaksananya program P2K3

dengan sistem pengawasan K3 dimasing-masing site.
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6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan P2K3 dan tanggung jawab moral

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Keadaan darurat dibidang K3 seperti kebakaran atau peledakan, akan

ditanggulangi dengan menyiapkan tim penanggulangan bahaya kebakaran dan

peledakan. Prosedur kerja secara ringkas sebagai berikut :

1. Menyiapkan APAR sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh unit pemadam

kebakaran Kabupaten Muara Enim yang ditempatkan di ruang bebas dan

terarah dalam jumlah yang cukup dan berfungsi dengan baik.

2. Memasang tanda-tanda peringatan dan larangan seperti larangan merokok,

larangan menghidupkan api yang harus ada dan dipelihara sehingga dapat

terbaca dengan jelas.

3. Dalam tahap permulaan terjadinya kebakaran dan gejala kebakaran dinilai

langsung oleh aparat/anggota tim secara langsung dari unit kerja yang

bersangkutan, jika dapat diatasi/diselesaikan oleh unit kerja yang

bersangkutan, selanjutnya dilaporkan kebagian keselamatan kerja.

4. Jika terjadi kebakaran/peledakan dinilai tidak mampu diatasi oleh unit kerja

yang bersangkutan, maka segera dilaporkan kepada tim terpadu dengan

tenaga inti yaitu regu satpam untuk selanjutnya menanggulangi

kebakaran/peledakan yang terjadi ditempat lokasi unit kerja tersebut.

5. Jika tidak dapat diatasi, maka tim dengan prioritas pertama meminta bantuan

kepada unit pemadam kebakaran Kabupaten Muara Enim untuk membantu

menanggulangi kebakaran yang terjadi dan selanjutnya membuat laporan

lengkap secara tertulis untuk dilaporkan secara intern kepada pimpinan

perusahaan.

1.4.4. Tahap Pasca Operasi

A. Pembongkaran Peralatan

Kegiatan pembongkaran peralatan dilakukan terhadap seluruh

peralatan utama dan penunjang PLTGU, serta bangunan akan dibongkar

setelah berakhirnya pengoperasian PLTGU. Seluruh lahan yang ada

akan dilakukan rehabilitasi dengan jalan revegetasi atau penghijauan.
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Peralatan mesin pembangkit dan peralatan Iainnya yang sudah tidak dapat

dipakai akan dijual/dilelang, sedang peralatan yang masih bisa dipakai

dipindahkan ketempat lain sebagai suku cadang.

Terhadap bahan-bahan limbah B3 pada tahap operasi, akan

ditempatkan dalam TPS Limbah B3 dan akan diangkut oleh perusahaan

pengumpul/pengolah/pemanfaat yang telah memiliki izin dari Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

B. Rehabilitasi Lahan

Kegiatan pada rehabilitasi lahan meliputi penghijauan eks. areal

PLTGU untuk menghindari terjadinya erosi. Jenis tanaman yang tumbuh

di sekitar lokasi PLTGU dapat ditanam kembali sehingga diharapkan areal

tersebut akan kembali ke vegetasi semula. Jenis tanaman yang dipilih

meliputi mahoni, pulai, ketapang, dan sengon. Jenis tanaman yang dipilih

sengaja bukan tanaman buah-buahan atau tanaman Iainnya yang

bernilai ekonomis (rambutan, duku, durian, jeruk, petai, mangga, cempedak

dan lain-lain), untuk menghindari perebutan kepemilikan. Jarak tanaman

yang akan digunakan adalah 4 m. Untuk mempercepat kesuburan

lahan akan ditanam cover crops dengan jenis colopogonium diantara

tanaman-tanaman pokok. Setelah berakhir kegiatan rehabilitasi lahan akan

dilakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk

penyerahan status lahan.

C. Pelepasan Tenaga Kerja

Berakhirnya kegiatan pengoperasian pengembangan PLTGU,

tenaga ker ja d i l ingkungan PLTGU PT. Meppo-Gen akan

disalurkan/dipindahkan ke pembangkit lain yang masih beroperasi dengan

melakukan seleksi, bagi yang tidak lulus seleksi dipensiun, dengan mendapat

imbalan yang sepadan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
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1.5. ALTERNATIF YANG AKAN DIKAJI

Dalam dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL ini tidak ada alternatif yang

akan dikaji karena desain penambahan PLTGU telah direncanakan untuk kapasitas

150 MW.

1.6. DAMPAK PENTING HIPOTETIK YANG DITELAAH/DIKAJI

Berdasarkan hasil identifikasi dampak potensial dan dilanjutkan proses

evaluasi dampak potensial, disimpulkan keluaran dampak penting hipotetik dari

setiap tahapan rencana kegiatan yang ditambahkan pada kegiatan Pembangunan

pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I dari

110 MW menjadi 150 MW oleh PT. Meppo-Gen adalah sebagai berikut.

1.6.1. Tahap Konstruksi

A. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi, berdampak terhadap :

- Terbukanya Kesempatan Kerja dan Berusaha,

- Tingkat Pendapatan Masyarakat,

- Persepsi Masyarakat,

B. Mobilisasi Peralatan dan Material, berdampak terhadap :

- Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan,

- Kemacetan Lalu Lintas dan Kerusakan Jalan,

- Persepsi Masyarakat,

C. Pembukaan danPematangan Lahan, berdampak terhadap :

- Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan,

- Penurunan Kualitas Air Permukaan,

- Perubahan Ruang, Tanah dan Lahan,

- Penurunan Kelimpahan Biota Perairan,

- Terbukanya Kesempatan Kerja dan Berusaha,

- Persepsi Masyarakat
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D. Pembangunan Pengembangan PLTGU, berdampak terhadap :

- Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan,

- Penurunan Kualitas Air Permukaan,

- Perubahan Ruang, Tanah dan Lahan,

- Penurunan Kelimpahan Biota Perairan,

- Terbukanya Kesempatan Kerja dan Berusaha,

- Persepsi Masyarakat,

E. Pelepasan Tenaga Kerja Konstruksi, berdampak terhadap :

- Persepsi Masyarakat

1.6.2. Tahap Operasi

A. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi, berdampak terhadap :

- Terbukanya Kesempatan Kerja dan Berusaha,

- Tingkat Pendapatan masyarakat,

- Persepsi Masyarakat,

B. Pengoperasian PLTGU, berdampak terhadap :

- Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan,

- Penurunan Kualitas Air Permukaan,

- Penurunan Kelimpahan Biota Perairan,

- Gangguan Kesehatan Masyarakat,

- Persepsi Masyarakat,

C. Pemeliharaan PLTGU, berdampak terhadap :

- Penurunan Kualitas Air Permukaan,

- Penurunan Kelimpahan Biota Perairan,

1.6.3. Tahap Pasca Operasi

A. Pembongkaran Peralatan, berdampak terhadap :

- Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan,

- Penurunan Kualitas Air Permukaan,

- Penurunan Kelimpahan Biota Perairan,

- Kemacetan Lalu Lintas dan Kerusakan Jalan,
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- Estetika Lingkungan,

- Persepsi Masyarakat

B. Rehabilitasi Lahan, berdampak terhadap :

- Perubahan Ruang, Tanah dan Lahan,

- Perubahan Komposisi Flora dan Fauna,

- Persepsi Masyarakat

C. Pelepasan Tenaga Kerja, berdampak terhadap :

- Tingkat Pendapatan Masyarakat,

- Persepsi Masyarakat
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1.7. BATAS WILAYAH STUDI

Batas wilayah studi tetap seperti batas wilayah studi pada dokumen AMDAL

yang lama, karena rencana perubahan yang dimaksud tidak mengubah batas

wilayah studi.

1.7.1. Batas Proyek

Batas proyek adalah batas wilayah kerja PLTGU PT. Meppo-Gen meliputi

areal seluas ± 128.067 m2.

1.7.2. Batas Ekologis

Batas ekologis di wilayah kerja PLTGU PT. Meppo-Gen ini berada pada Sub-

DAS Lematang yang akan mengalir hingga jarak 1KM ke hilir Sungai Lematang.

1.7.3. Batas Sosial

Batas sosial merupakan batas yang menggambarkan kelompok sosial

berupa permukiman penduduk yang diprakirakan terkena pengaruh kegiatan

pengembangan pembangunan PLTGU PT. Meppo-Gen. Adapun desa-desa yang

secara sosial akan dipengaruhi langsung oleh rangkaian kegiatan adalah :

- Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang,

- Dusun lais, Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan Mas,

1.7.4. Batas Administrasi

Secara administratif, lokasi wilayah kerja pengembangan pembangunan

PLTGU PT. Meppo-Gen ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Gunung Megang

dan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim.
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BAB II
DESKRIPSI RINCI RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL

2.1. KOMPONEN FISIK - KIMIA

2.1.1. Iklim

Rencana lokasi pembangunan pengembangan PLTGU berdasarkan tipe iklim

di Provinsi Sumatera Selatan umumnya dan Kabupaten Muara Enim khususnya,

wilayah ini termasuk ke dalam daerah yang beriklim tropis. Pernyataan iklim tropis

ini digambarkan oleh beberapa ahli dengan berbagai istilah:

 Termasuk iklim Alfa (iklim hujan tropis), menurut Koppen.

 Termasuk iklim A (daerah sangat basah), menurut Schmidt-Ferguson 1951.

 Termasuk iklim B1 (daerah dengan 7 sampai 9 bulan basah dan dua bulan

kering), menurut Oldeman et all. (1979).

A. Curah Hujan

Berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan selama 5 tahun terakhir

dan analisis data curah hujan menurut Schmidt dan Ferguson (1951), maka

kawasan kegiatan termasuk ke dalam tipe iklim Afa (menurut Kopen) dan

termasuk zona agroklimat B2 (menurut Oldeman, L.R., Las, I, dan Darwis, 1979).

Bulan basah terjadi selama 6 bulan yaitu Bulan November sampai dengan Bulan

April dengan curah hujan berkisar antara 15 – 607 mm/bulan. Sebaliknya bulan-

bulan kering terjadi di Bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober dengan intensitas

curah hujan antara 2 – 576 mm/bulan.

Rata-rata jumlah hari hujan (bulan hujan basah) dengan frekuensi hari

hujan berkisar antara 13 – 29 hari hujan/bulan. Untuk bulan hujan kering memiliki

jumlah hari hujan antara 2 – 25 hari/bulan yang terjadi pada Bulan Mei sampai

dengan Bulan Oktober.
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Tabel 2.1. Curah Hujan Wilayah Studi Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Jumlah

(mm)

2012 484 245 181 387 576 80 191 136 252 162 266 567 3.527

2013 309 333 613 368 119 150 86 154 282 191 312 496 3.413

2014 184 15 116 351 90 110 112 63 16 2 249 343 1.651

2015 329 246 298 269 199 137 133 141 184 278 299 502 3.015

2016 607 458 444 378 215 146 146 91 121 171 287 280 3.344

Rerata 383 259 330 351 240 125 134 117 171 161 283 438

Maks 607 458 613 387 576 146 191 154 282 278 312 567

Min 184 15 116 269 90 80 86 63 16 2 249 280

Sumber: Data diolah dari BMKG Palembang, Stasiun Gunung Megang, 2017

Tabel 2.2. Hari Hujan Wilayah Studi Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nop Des

2012 18 24 19 23 18 10 9 7 3 16 24 27

2013 29 21 23 25 20 14 10 13 17 17 25 25

2014 26 14 13 24 23 17 9 12 2 5 19 23

2015 21 18 24 25 15 9 12 10 8 12 22 27

2016 21 18 19 14 21 18 14 8 15 17 20 24

Sumber: Data diolah dari BMKG Palembang, Stasiun Gunung Megang, 2017

B. Suhu

Suhu udara rata-rata di wilayah Gunung Megang dan sekitarnya memiliki

suhu udara terendah yaitu 20,9 oC pada Bulan Juli, sedangkan suhu udara

tertinggi terjadi pada Bulan April dan Mei yaitu 31,4 oC. Suhu rata-rata bulanan

secara lengkap disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Unsur Iklim Wilayah Studi

Unsur Iklim Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nop Des

Curah Hujan (mm) 607 458 444 378 215 146 146 91 121 171 287 280

Hari Hujan (hari) 21 18 19 14 21 18 14 8 15 17 20 24

Suhu
Udara
(0C)

Rerata 25,8 26,1 26,3 26,7 26,6 26,3 26,0 26,0 26,0 26,2 26,2 25,8

Maks 30,3 30,8 31,0 31,4 31,4 31,2 31,1 31,0 30,9 30,9 30,7 30,2

Min 21,4 21,5 21,6 22,0 21,9 21,4 20,9 21,0 21,2 21,5 21,7 21,5

Kelembaban (%) 87 84 82 84 84 82 79 79 73 73 79 84

Sumber: Data diolah, id.climate-data.org, Muara Enim, 2017

2.1.2. Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan

Kualitas udara pada suatu wilayah dipengaruhi oleh kondisi geografis,

topografi, klimatologi, meteorologi, dan sumber pencemaran udara yang ada di

daerah tersebut atau disekitarnya. Wilayah sekitar lokasi kegiatan terdiri dari areal
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yang telah diusahakan oleh masyarakat/kebun, permukiman dan areal hutan

sekunder. Kebisingan yang ada di sekitar rencana lokasi kegiatan berasal dari

kegiatan manusia (khususnya di sekitar lokasi kegiatan) dan suara kendaraan

yang melintasi jalan nasional.

Rona awal kualitas udara dan kebisingan ambien diukur langsung di

lapangan. Hasil pengukuran selanjutnya dianalisis di laboratorium. Hasil tersebut

dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera

Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku

Tingkat Kebisingan.

Tabel 2.4. Hasil Analisis Kualitas Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan

No Parameter
Lokasi BML *)

1 2 3

1. NO2 (g/Nm3/Jam) 31,90 12,35 8,59 400

2. SO2 (g/Nm3/Jam) 8,13 <0,011 34,82 900

3. CO (g/Nm3 /Jam) 2.854,6 1.552,6 425,6 30.000

4. HC (g/Nm3) 40 50 45 160

5. TSP (g/Nm3/jam) 9,5 14,3 11,9 230

6. Kebisingan 68,4 52 48,7 70/55

Sumber : Data Primer, Desember 2016
1. Rencana Pengembangan PLTGU (30 30’ 27.93”LS; 1030 47’ 58.66”BT)
2. Pemukiman Desa Panang Jaya (30 30’ 03.3”LS; 1030 48’ 01.9”BT)
3. Pemukiman Dusun Lais (30 30’ 24.2”LS; 1030 47’ 44.8”BT)
*) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005

A. Karbon Monoksida (CO)

Karbon monoksida adalah suatu komponen tidak berwarna, tidak berbau

dan tidak mempunyai rasa yang terdapat dalam bentuk gas pada suhu diatas 192

oC. Komponen ini mempunyai berat sebesar 96,5 % dari berat air dan tidak larut

didalam air. Karbon monoksida yang terdapat di alam terbentuk dari salah satu

peroses pembakaran tidak sempurna terhadap karbon atau komponen yang

mengandung karbon, reaksi antara karbon dioksida dan komponen yang

mengandung karbon pada suhu tinggi, karbon dioksida terurai menjadi karbon

monoksida dan oksigen. Beberapa penelitian menunjukkan pengaruh CO terhadap

tanam-tanaman biasanya tidak terlihat secara nyata. Pengaruh CO pada manusia

pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kematian, sedangkan kontak dengan

CO pada konsentrasi yang relatif rendah (100 ppm atau kurang) dapat
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menggangu kesehatan. Pengaruh CO pada tubuh terutama disebabkan oleh reaksi

antara CO dengan hemoglobin (Hb) didalam darah.

Kandungan CO di udara berasal dari emisi kendaraan bermotor, dan

pembakaran bahan bakar minyak yang tidak sempurna dimana oksigen yang

tersedia kurang dari yang dibutuhkan. Kandungan CO pada seluruh lokasi contoh

berkisar antara 425,6 – 2.854,6 g/Nm3 dan masih di bawah baku mutu.

B. Nitrogen Dioksida (NO2)

Nitrogen dioksida (NO2) adalah kelompok gas yang terdapat di atmosfer,

walaupun bentuk nitrogen oksida lainnya ada, tetapi gas ini yang paling banyak

ditemui sebagai polutan udara.

Konsentrasi NO2 di udara sangat dipengaruhi oleh sinar matahari dan

aktivitas kendaraan bermotor. Pencemaran NO2 dapat berupa asam nitrat, yang

kemudian diendapkan sebagai garam-garam nitrat di dalam air hujan dan debu.

Organ tubuh yang paling peka terhadap pencemaran nitrogen dioksida (NO2)

adalah paru-paru. Paru-paru yang terkontaminasi oleh gas NO2 akan membengkak

sehingga penderita sulit bernapas dan dapat mengakibatkan kematian.

Konsentrasi gas NO2 yang tinggi juga dapat menyebabkan gangguan pada sistem

syaraf yang mengakibatkan kejang-kejang, bila keracunan tersebut berlangsung

lama dapat menyebabkan kelumpuhan.

Hasil pengukuran NO2 pada seluruh lokasi berkisar antara 8,59 – 31,90

g/Nm3 kondisi ini masih dibawah baku mutu yang diperbolehkan (400 g/Nm3).

C. Hidro Carbon (HC)

Hidro carbon merupakan nama umum yang digunakan untuk beberapa

senyawa organik yang diemisikan bila bahan bakar minyak dibakar. Sumber

langsung dapat berasal dari kendaraan bermotor maupun peralatan genset yang

dimiliki. Aktivitas alam sendiri juga mengemisikan hidro carbon (HC) yang

membentuk konsentrasi alami di atmosfer. Sumber-sumber yang tergolong alami

adalah rawa dan hutan, dimana sebagian terbesar merupakan produk

metabolisme biologis. Nilai kandungan HC dalam udara pada seluruh lokasi
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berkisar antara 40 – 50 g/Nm3, kandungan ini masih dibawah baku mutu yang

ditetapkan 160 g/Nm3.

D. Sulfur Dioksida (SO2)

Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak terbakar

diudara. Pengaruh SO2 terhadap manusia dan hewan, SO2 pada konsentrasi jauh

lebih tinggi dari konsentrasi yang diperlukan adalah iritasi sistim pernapasan,

beberapa penelitian menunjukkan bahwa iritasi tenggorokan terjadi pada SO2

sebesar 5 ppm atau lebih, bahkan ada beberapa individu yang sensitif iritasi

terjadi pada konsentrasi 1 - 2 ppm. SO2 dianggap polutan yang berbahaya bagi

kesehatan terutama terhadap orang tua dan penderita yang mengalami penyakit

khronis pada sistim pernapasan dan kardiovaskular. Individu dengan gejala

tersebut sangat sensitif terhadap kontak dengan SO2, meskipun dengan

konsentrasi yang relatif rendah, misalnya 0,2 ppm atau lebih.

Data hasil pengukuran untuk seluruh lokasi menunjukan nilai kandungan

SO2 masih dibawah baku mutu. Untuk saat ini tidak terlihat pengaruhnya terhadap

lingkungan seperti korosif yang berlebihan pada peralatan, atau gangguan pada

pernapasan dan mata pedih. Hasil pengukuran SO2 pada seluruh lokasi berkisar

antara <0,011 – 34,82 g/Nm3, kandungan ini masih dibawah baku mutu yang

ditetapkan 900 g/Nm3.

E. Total Suspended Particulate (TSP)

Kandungan (TSP) yang berada di udara ambien pada umumnya berasal dari

proses pembakaran bahan bakar yang kurang sempurna. Kandungan TSP

diemisikan dari sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor.

Dampak yang ditimbulkan oleh kandungan TSP terhadap kesehatan

manusia adalah berupa gangguan pernapasan fibrosis, dan abstraksi paru-paru.

Pengaruh terhadap kesehatan manusia tergantung kepada komposisi kimia,

ukuran partikel, konsentrasi dan lama pemaparannya. Dampak partikulat terhadap

lingkungan diantaranya dapat mengurangi jarak pandang/penglihatan yaitu

apabila konsentrasinya tinggi dapat menimbulkan gangguan estetika dan
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tertutupnya permukaan benda, bangunan gedung dan lain-lain. Partikulat debu

dengan ukuran 0,2 - 2 mikron merupakan penyaring sinar matahari yang efisien,

sehingga akan menyebabkan berkurangnya sinar matahari dipermukaan bumi,

kemudian ini akan mempengaruhi kehidupan dipermukaan bumi, karena

kekurangan sinar ultraviolet yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis tumbuh-

tumbuhan dan juga sebagai salah satu faktor antirachitis. Selain itu sinar

ultraviolet dibutuhkan untuk membunuh mikroorganisme patogen diudara.

Kandungan TSP pada lokasi studi lebih dominan berasal dari debu jalan

lokasi atau lahan terbuka ketika angin bertiup atau kendaraan yang lewat. Dari

hasil pengukuran kandungan TSP menunjukkan bahwa kandungan TSP berkisar

antara 9,5 – 14,3 g/Nm3 dan masih berada di bawah baku mutu.

F. Tingkat Kebisingan

Kebisingan (noise) dapat diartikan sebagai suara/bunyi yang tidak

diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat

menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan lingkungan, pada tingkat

tertentu justru dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem pendengaran.

Tingkat kebisingan adalah suatu ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam

satuan Desibel disingkat (dB). Baku Tingkat Kebisingan adalah batas maksimum

tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha/kegiatan

sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan manusia dan kenyamanan

lingkungan di sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2005

tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan, maka untuk

menjamin kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi kehidupan

manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap usaha/kegiatan perlu melakukan

upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.

Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan pada seluruh lokasi studi menunjukkan

bahwa tingkat kebisingan di tapak rencana pengembangan PLTGU adalah 68,4

(masih dibawah baku mutu untuk industri) dan untuk areal permukiman sebesar

48,7 – 52 dBA yang berarti masih berada di bawah baku mutu untuk permukiman.
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2.1.3. Kualitas Air

Polusi air adalah penyimpangan sifat-aifat air dari keadaan normal, bukan

dari kemurniannya. Air yang tersebar dialam tidak pernah terdapat dalam bentuk

murni, tetapi bukan berarti semua air terpolusi. Sebagai contoh, meskipun di

daerah pegunungan atau hutan yang terpencil dengan udara yang bersih dan

bebas dari polusi, air hujan selalu mengandung bahan-bahan terlarut seperti CO2,

O2, dan N2, serta bahan-bahan tersuspensi seperti debu dan partikel-partikel

lainnya yang terbawa dari atmosfer. Air permukaan dan air sumur biasanya

mengandung bahan-bahan metal terlarut seperti Na, Mg, Ca dan Fe. Air yang

mengandung komponen-komponen tersebut dalam jumlah tinggi disebut air

sadah. Air minum pun bukan merupakan air murni. Ciri-ciri air yang mengalami

polusi sangat bervariasi tergantung dari jenis air dan polutannya atau dari

komponen yang mengakibatkan polusi. Sebagai contoh air minum yang terpolusi

mungkin rasanya akan berubah meskipun perubahan baunya sangat sukar

dideteksi. Tanda-tanda polusi air yang berbeda ini disebabkan oleh sumber dan

jenis polutan yang berbeda-beda.

A. Kualitas Air Permukaan

Kualitas air permukaan pada wilayah studi diambil dari laporan pelaksanaan

rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL)

pada periode Maret 2017. Selain itu juga ditambahkan beberapa titik pengamatan

terutama pada wilayah kerja yang belum tercover untuk pemantauan lingkungan

yaitu pada titik tengah Sungai Lematang / Intake Air Baku. Adapun lokasi titik

pengambilan contoh untuk titik pemantauan periode berikutnya adalah sebagai

berikut :

1. Sungai Lematang Bagian Tengah / Intake Air Baku
(E: 103o 46’ 54,40” ; S: 03o 10’ 30,08”)

Sementara untuk titik pengamatan berdasarkan laporan hasil pemantauan

pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan

lingkungan yaitu :
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1. Sungai Lematang Bagian Hulu (E: 103o 46’ 54,40” ; S: 03o 10’ 30,08”)

2. Sungai Lematang Bagian Hilir (E: 103o 46’ 53,80” ; S: 03o 10’ 17,95”)

3. Sungai Belanti Bagian Hulu (E: 104o 24’ 12,28” ; S: 02o 49’ 10,12”)

4. Sungai Belanti Bagian Hilir (E: 103o 46’ 27,35” ; S: 03o 10’ 57,74”)

Hasil analisis laboratorium kualitas air permukaan ditampilkan pada Tabel

2.7. Hasil analisis ini selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu yang ditetapkan

oleh Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No. 16 Tahun 2005 tentang

Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Sungai.

Dari hasil analisis laboratorium terhadap kualitas air permukaan baik dari

laporan hasil pemantauan periode Maret 2017 maupun hasil mengambilan contoh

lapangan di titik pengamatan pada wilayah kerja yang belum tercover, semua

parameter masih di bawah baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur

Provinsi Sumatera Selatan No. 16 Tahun 2005 tentang Peruntukan Air dan Baku

Mutu Air Sungai.
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Tabel 2.5. Hasil Analisis Kualitas Air Permukaan di Sekitar Areal PLTGU
PT. Meppo-Gen

No Parameter Satuan
Hasil Analisis Baku Mutu

1 2 3 4 5*

I Fisika

1. Suhu Air oC 23,5 23,5 23,6 23,5 28,5 Normal

2. Zat Terlarut (TDS) mg/l 51 44 9 81 19,28 1000

II Kimia

1. pH 7,22 6,99 6,10 6,57 5,98 6-9

2. COD mg/l 4 6 2 4 8 10

3. Sulfat (SO4) mg/l 11,3 12,8 13,1 16,9 170 400

4. Amoniak (NH3-N) mg/l 0,16 0,14 0,17 0,18 0,087 0,5

5. Nitrit (NO2) mg/l 0,013 0,019 0,015 0,022 0,06 0,06

6. Khlorida (Cl) mg/l 9,8 9,8 8,8 7,8 19,2 600

7. Besi (Fe) mg/l 0,15 0,17 0,06 0,04 0,21 0,3

8. Timbal (Pb) mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,02 0,3

9. Seng (Zn) mg/l 0,01 0,01 0,04 0,01 0,02 0,05

10. Tembaga (Cu) mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,01 0,02

11. Kadmium (Cd) mg/l <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,1

12. Air Raksa (Hg) mg/l <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001

13. Koblt (Co) mg/l 0,03 0,03 0,04 0,03 - 0,2

14. Mangan (Mn) mg/l 0,01 0,01 0,01 0,01 - 0,1

15. Kromium (Cr) mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 - -

III Kimia Organik

1. Minyak dan Lemak µg/l 317 311 427 335 30 1000

Sumber: Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Palembang, Maret 2017
(Laporan Pelaksanaan RKL-RPL, Maret 2017)

*) Data Primer, UPTB laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Selatan, Desember 2016

- : data tidak tersedia
Baku Mutu Mengacu Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 (Kelas I)
1. Sungai Lematang Bagian Hulu (20 46’ 20.84”LS; 1020 35’ 18.76”BT)
2. Sungai Lematang Bagian Hilir (20 48’ 54.65”LS; 1020 36’ 55.5”BT)
3. Sungai Belanti Bagian Hulu (20 47’ 55.37”LS; 1020 49’ 4.06”BT)
4. Sungai Belanti Bagian Hilir (20 51’ 43.76”LS; 1020 41’ 0.48”BT)
5. Sungai Lematang Bagian Tengah / Intake Air Baku (20 51’ 13.7”LS; 1020 46’ 29.19”BT)

a. Temperatur

Baku mutu air permukaan (badan air) ditetapkan pada suhu normal. Suhu air

permukaan (badan air) yang tinggi (>45 oC) akan mempengaruhi kecepatan

reaksi kimia serta tata kehidupan dalam air. Perubahan suhu memperlihatkan

aktivitas kimia biologis pada benda padat dan gas dalam air. Pembusukan

yang terjadi pada suhu yang tinggi dan tingkatan oksidasi zat organik jauh

lebih besar pada suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi dapat menyebabkan

kelarutan oksigen dalam air permukaan (badan air) berkurang, sehingga

proses aerasi yang dibutuhkan untuk mendegradasi bahan organik akan
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terhambat. Selanjutnya akan memberikan dampak yang dapat mematikan

biota air di dalam badan air dan mematikan vegetasi yang terkena. Hasil

pengukuran menunjukkan bahwa temperatur pada seluruh lokasi contoh

masih tergolong normal.

b. Zat Terlarut (TDS)

Padatan terdiri dari bahan padat organik maupun anorganik yang larut,

mengendap maupun suspensi. Bahan ini akan mengendap pada dasar air

yang lama kelamaan menimbulkan pendangkalan khususnya pada badan air

permukaan penerima. Akibat lain dari padatan ini menimbulkan tumbuhnya

tanaman air tertentu dan dapat menjadi racun bagi mahkluk lain. Jumlah

padatan menunjukkan jumlah lumpur terkandung dalam air. Dari hasil

analisis zat terlarut (TDS) menunjukkan bahwa kandungannya berkisar

antara 9 – 81 mg/l yang berarti masih memenuhi baku mutu yang

ditetapkan.

c. Tingkat Keasaman (pH)

Nilai pH air yang normal adalah sekitar netral, yaitu antara pH 6 sampai 8,

sedangkan pH air yang terpolusi, misalnya air buangan, berbeda-beda

tergantung dari jenis buangannya. Perubahan keasaman pada air buangan,

baik ke arah alkali (pH naik) maupun ke arah asam (pH menurun), akan

sangat mengganggu kehidupan ikan dan hewan air disekitarnya. Selain itu,

air buangan yang mempunyai pH rendah bersifat sangat korosif terhadap

baja dan sering menyebabkan pengkaratan pada pipa-pipa besi. Baku mutu

lingkungan untuk parameter pH pada air permukaan (badan air) adalah 6,0

- 9,0 untuk Baku Mutu Air Golongan I. Air permukaan (badan air) yang pH

nya terlampau asam atau basa akan bersifat asam atau basa pula. Keasaman

yang tinggi akan menyebabkan air bersifat korosif. Selanjutnya sifat air yang

terlalu bersifat asam atau basa akan berdampak terganggunya biota perairan

dan bahkan pada peralatan yang digunakan. Dari hasil pengukuran pH pada

semua lokasi yaitu antara 5,98 – 7,22.
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d. Minyak dan Lemak

Keberadaan minyak dan lemak dalam badan air akan membentuk lapisan

tipis (film minyak) pada permukaan (massa jenis minyak/lemak lebih kecil

dari massa jenis air). Lapisan tipis ini akan menghambat kelarutan udara

(terutama oksigen) ke dalam badan air (reoksigenasi terhambat). Oksigen

yang larut didalam air dibutuhkan oleh biota perairan. Selain daripada itu,

keberadaan lapisan minyak dalam badan air akan menghambat masuknya

cahaya matahari ke dalam air, sehingga proses fotosintesis dalam badan air

juga akan terhambat. Sebagaimana diketahui proses fotosintesis dalam

badan air akan meningkatkan kandungan oksigen yang terlarut dalam badan

air. Hasil analisis menunjukkan bahwa kandungan minyak dan lemak pada

seluruh lokasi adalah 30 – 427 µg/l.

e. Sulfat

Sulfat dalam jumlah yang besar akan menaikkan keasaman air. Ion sulfat

dapat terjadi secara proses alamiah. Ion sulfat oleh bakteri direduksi menjadi

sulfida pada kondisi anaerob dan selanjutnya sulfida diubah menjadi

hidrogen sulfida. Dalam suasana aerob hidrogen sulfida teroksidasi secara

bakteriologis menjadi sulfat. Dalam bentuk H2S bersifat racun dan berbau

busuk. Dari hasil analisis pada seluruh lokasi menunjukkan bahwa

kandungan sulfat berkisar antara 11,3 – 170 mg/l sehingga masih dibawah

baku mutu lingkungan.

g. Amoniak Bebas

Amoniak dalam air permukaan (badan air) dapat berasal dari hasil degradasi

baik secara aerobik maupun anaerobik bahan yang mengandung unsur

nitrogen, seperti protein. Adanya amoniak dalam air permukaan dapat

menimbulkan bau. Batas maksimum yang diperbolehkan dalam air

permukaan adalah 0,5 mg/l. Dari hasil analisis menunjukkan kandungan

amoniak bebas pada seluruh lokasi berkisar antara 0,087 – 0,18 mg/l

sehingga masih dibawah baku mutu lingkungan.
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h. Nitrit

Tinggi rendahnya nitrit dalam air ditentukan oleh senyawa nitrogen dan

oksigen yang diuraikan oleh bakteri. Nitrit dalam jumlah yang besar akan

mengikat oksigen dalam air yang mengakibatkan air kekurangan oksigen

sehingga kandungan oksigen terlarut menjadi rendah. Kandungan nitrit ini

dapat diakibatkan oleh degradasi senyawa yang mengandung unsur N

seperti protein oleh akitivitas mikroorganisme. Dari hasil analisis

menunjukkan kandungan nitrit 0,013 – 0,06 mg/l, dimana kandungan ini

dibawah baku mutu yang ditetapkan (0,06 mg/l).

i. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)

Nilai COD menunjukkan kandungan bahan organik dan anorganik yang dapat

didegradasi, yang dinyatakan dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk

proses degradasinya. Makin tinggi nilai COD dari air permukaan, maka

kualitas air permukaan tersebut makin buruk. Sama halnya dengan BOD5,

COD yang tinggi akan terjadi defisit (berkurangnya) oksigen terlarut, dan

selanjutnya mengganggu kehidupan biota perairan seperti nekton (ikan).

Dari hasil analisis terhadap kualitas badan air di wilayah studi menunjukan

nilai COD berkisar antara 2 – 8 mg/l sehingga masih memenuhi baku mutu

(10 mg/l).

Tingginya nilai COD ini disebabkan sulitnya bahan anorganik didegradasi

secara kimiawi diduga disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang

memanfaatkan sungai untuk kegiatan transportasi maupun kegiatan

pemanfaatan bahan galian.

j. Chlorida (Cl)

Chlorida berasal dari proses elektrolisa, penjernihan dan lain-lain. Chlorida

merupakan zat terlarut dan tidak menyerap. Sebagai chlor bebas berfungsi

disinfektans, tapi dalam bentuk ion yang bersenyawa dengan ion natrium

menyebabkan air menjadi asin dan merusak logam. Hasil analisis kandungan

chlorida untuk contoh air sungai menunjukkan bahwa kandungan chlorida
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dalam air sungai berkisar antara 7,8 – 19,2 mg/l dan masih berada dibawah

baku mutu lingkungan (600 mg/l)

B. Kualitas Air Sumur

Kualitas air sumur penduduk di wilayah studi diambil dari laporan

pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan

lingkungan (RKL-RPL) pada periode Maret 2017. Dalam pembahasan kualitas air

sumur digunakan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

416/Menkes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

Hasil analisis laboratorium air sumur penduduk ditunjukkan pada Tabel 2.6.
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Tabel 2.6. Hasil Analisis Kualitas Air Sumur di Sekitar Areal PLTGU PT. Meppo-Gen

NO PARAMETER SATUAN
HASIL ANALISIS BAKU

MUTU*)AS1 AS2

I FISIKA

1 Temperatur 0C 23,5 23,5 Normal

2 Zat Padat Terlarut (TDS) mg/l 22 138 1500

3 Kekeruhan NTU 0,32 0,18 25

4 Warna TCU 11 11 50

II KIMIA

1 Besi (Fe) mg/l 0,02 0,03 1,0

3 Kadmium (Cd) mg/l <0,0015 <0,0015 0,005

4 Kesadahan (CaCO3) mg/l 132,3 153,3 500

5 Klorida (Cl-) mg/l 2,5 6,3 600

6 Mangan (Mn) mg/l 0,01 0,01 0,5

7 Nitrat Sebagai N ( NO3 ) mg/l 0,08 0,4 10

8 Nitrit Sebagai N ( NO2 ) mg/l 0,017 0,14 1,0

9 pH unit 6,5 6,9 6,0 – 9,0

10 Seng ( Zn ) mg/l 0,01 0,01 15

11 Sulfat ( SO4 2- ) mg/l 13,7 10,8 400

12 Timbal ( Pb ) mg/l 0,01 0,01 0,05

13 Amonia Bebas (NH3-N) mg/l 0,08 0,08 0,5

14 Air Raksa (Hg) mg/l <0,0001 <0,0001 0,001

15 Cobalt (Co) mg/l 0,02 0,02 -

16 Kromium (Cr) mg/l <0,003 <0,003 -

III KIMIA ORGANIK

1 Zat Organik (KMnO4) mg/l 2,69 2,37 10

2 Minyak dan Lemak mg/l 0,127 0,116 -

Sumber: Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Palembang, Maret 2017
(Laporan Pelaksanaan RKL-RPL, Maret 2017)

*) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 416/Menkes/PER/IX/1990
AS1. Sumur Penduduk RM Lubuk Penantian Desa Panang Jaya

(20 46’ 22.3”LS; 1020 50’ 41.68”BT)
AS2. Sumur Penduduk Iwan Dusun Lais (20 49’ 39.36”LS; 1020 49’ 28.37”BT)

a. Zat Padat Terlarut

Dari hasil analisis laboratorium terhadap contoh air sumur menunjukkan hasil

analisa zat padat terlarut berada pada kisaran nilai 22 – 138 mg/l dan masih

berada jauh di bawah baku mutu yang ditetapkan yaitu 1500 mg/l.

b. Warna

Warna timbul akibat suatu bahan terlarut atau tersuspensi dalam air, di

samping adanya bahan pewarna tertentu yang kemungkinan mengandung

logam berat. Hasil analisis warna untuk contoh air sumur menunjukkan

bahwa warna air sumur penduduk berada pada kisaran 11 skala TCU.
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c. Tingkat Keasaman (pH)

Dari hasil pengukuran terhadap contoh air sumur penduduk seperti terlihat

bahwa nilai pH dibawah baku mutu yang ditetapkan yaitu 6,5 – 6,9.

d. Logam Berat

Dari hasil pengukuran contoh air sumur menunjukkan kandungan logam

berat yang ada berada dibawah baku mutu.

e. Sulfat

Dari hasil pengukuran kandungan sulfat pada contoh air sumur berkisar

antara 10,8 – 13,7 mg/l yang menunjukkan bahwa kandungan sulfat masih

berada dibawah baku mutu yang dipersyaratkan yaitu 400 mg/l.

f. Chlorida

Chlorida berasal dari proses elektrolisa, penjernihan dan lain-lain. Chlorida

merupakan zat terlarut dan tidak menyerap. Sebagai chlor bebas berfungsi

disinfektans, tapi dalam bentuk ion yang bersenyawa dengan ion natrium

menyebabkan air menjadi asin dan merusak logam. Hasil analisis kandungan

chloride untuk contoh air sumur menunjukkan bahwa kandungan chlorida

dalam air sumur berkisar antara 2,5 – 6,3 mg/l dan masih berada dibawah

baku mutu lingkungan (600 mg/l).

g. Nitrat dan Nitrit

Tinggi rendahnya nitrat dan nitrit dalam air ditentukan oleh senyawa

nitrogen dan oksigen yang diuraikan oleh bakteri. Nitrit dalam jumlah yang

besar akan mengikat oksigen dalam air yang mengakibatkan air kekurangan

oksigen, sehingga DO nya rendah. Dari contoh pengukuran nitrat dan nitrit

air sumur, kandungan nitrat dan nitrit masih di bawah baku mutu yang

ditetapkan.

h. Kesadahan

Tinggi rendahnya alkalinitas air di tentukan senyawa karbonat, bikarbonat,

garam hidroksida, kalium, magnesium dan natrium dalam air. Semakin tinggi

kesadahan suatu air semakin sulit air membuih. Pengukuran alkalinitas air
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adalah pengukuran kandungan ion CaCO3, ion Ca, ion Mg, bikarbonat,

karbonat dan lain-lain. Hasil analisis kandungan CaCO3 menunjukkan bahwa

air sumur memiliki kesadahan atau alkalinitas yang rendah hingga sedang

yaitu berkisar antara 132,3 – 153,3 mg/l dan masih dibawah baku mutu

kesadahan (500 mg/l).

2.1.4. Tanah dan Lahan

A. Pola Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 13 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 – 2032,

dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.822/Menhut-

II/2013, tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan

Hutan Seluas ± 210.559 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ±

44.299 Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan

Seluas ± 41.191 Hektar di Provinsi Sumatera Selatan, rencana areal

pengembangan PLTGU termasuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL) dengan pola

ruang kawasan budidaya pertanian lahan basah, holtikultura dan permukiman

serta masuk dalam kawasan lindung sempadan sungai.

Berdasarkan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, termasuk dalam

sistem jaringan prasarana energi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

yang berlokasi di Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Ujan Mas.

Melihat dari Advice Planning yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah

Kabupaten Muara Enim, Sekretariat Daerah Nomor 600/214/DPUPR/2017 tanggal

26 September 2017 selaku Ketua BKPRD Kabupaten Muara Enim, dapat dijelaskan

sebagai berikut :

- Berdasarkan kewilayahan lokasi Kegiatan Add On 40 MW di PLTGU Gunung

Megang Muara Enim dengan luas rencana ± 128.067 m2 sesuai dengan

koordinat yang terdapat dalam peta lampiran Advice

Planning/lnformasi Tata Ruang ini terhadap peta indikatif administrasi

wilayah Kabupaten Muara Enim, kegiatan dimaksud berada dalam

Wilayah Kecamatan Ujanmas dan Kecamatan Gunung Megang.
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- Pada Rencana Struktur Ruang lokasi kegiatan dimaksud berada pada Jalan

Arteri Primer Koridor Simpang Belimbing Batas Kota Muara Enim dan Jaringan

Kereta Api Lintas Muara Enim — Palembang.

- Pada rencana pola ruang, kegiatan dimaksud berada dalam kawasan

budidaya pertanian lahan basah, holtikutura dan permukiman serta masuk dalam

kawasan Iindung sempadan sungai.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk rencana kegiatan Add On 40

MW di PLTGU Gunung Megang Muara Enim dapat dipertimbangkan untuk

dilaksankaan karena telah sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Muara Enim,

dengan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk kegiatan yang masuk dalam kawasan lindung sempadan sungai

tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan yang dapat merubah fungsi

sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat, di kecualikan

bagi bangunan untuk fasilitas tertentu yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis

sempadan danau.

b. Untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jalan arteri primer yaitu Garis

Sempadan Bangunan (GSB)/pagar trotoar sejajar dengan garis tengah jalan

tidak kurang dari batas daerah pengawasan jalan atau minimum 20 meter.

c. Pemanfaatan ruang disepanjang jalur ketera api untuk garis sempadan

bangunan/pagar terluar tidak berada dalam sampadan rel ketera api, untuk

itu pihak Meppo-Gen agar berkoordinasi dengan PT. Kereta Api Indonesia

(KAI).

d. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan pada kawasan pertanian lahan

basah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B).

e. Tidak diperkenankan merubah fungsi kawasan permukiman dan harus

memenuhi ketentuan jarak minimum dari permukiman dengan membuat

batasan yang jelas berupa buffer zone dengan Iingkungan disekitar lokasi
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kegiatan.

f. Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas sumberdaya air

seperti sungai, mata air, air tanah, waduk/danau/empang dan udara.

g. Telah mendapatkan persetujuan masyarakat dan Pemerintah setempat.

h. Pada pelaksanaannya, pihak pemohon juga diminta untuk berkoordinasi dan

mendapatkan pertimbangan teknis dari SKPD/Instansi Teknis terkait yaitu Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Tanaman

Pangan, Holtikutura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim serta melaporkan

pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim sebagai bahan Evaluasi

Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Gambar 2.1. Peta Pola Ruang Kabupaten Muara Enim dan Gambar 2.2. Peta

Kawasan Hutan.

.
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B. Tanah dan Lahan

Berdasarkan peta tanah lembar (Puslitanak Bogor, 2006), jenis tanah

podsolik. Tektur tanah pada wilayah studi tergolong tanah dengan tekstur liat dan

mempunyai permeabilitas agak lambat. Permeabilitas tanah yang lambat akan

menyebabkan terjadinya aliran permukaan dan menjadikan potensi erosi yang

lebih besar dibandingkan dengan tanah-tanah di areal dengan kondisi

permeabilitas cepat. Bila permeabilitas tanah sangat lambat maka air yang masuk

ke dalam tanah akan kecil sehingga air apabila turun hujan akan bergerak melalui

permukaan tanah yang dikenal dengan aliran permukaan.

Tanah di areal studi umumnya mempunyai kemasaman tanah masam, C-

Organik sedang hingga sangat tinggi, Nitrogen total sedang, dan phosfat tanah

sangat rendah hingga rendah. Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah yang

menggambarkan kemampuan tanah dalam menyerap unsur hara tergolong

rendah hingga sedang.

Tabel 2.7. Karakteristik Sifat Tanah di Lokasi Kegiatan

Parameter
Lokasi Contoh

T1

pH(H2O) 5,56 AM
pH (KCl) 4,61
C-Org (%) 0,63 R
N-tot (%) 0,13 R
P-Bray I 6,05 SR
K-dd (me/100g) 0,31 S
Na (me/100g) 0,45 S
Ca (me/100g) 0,42 SR
Mg (me/100g) 0,23 R
KTK (me/100g) 14,25 R
Al-dd (me/100g) 1,92
H-dd (me/100g) 0,46
Fraksi Tekstur
- Pasir (%)
- Debu (%)
- Liat (%)

39,42
17,41
43,17

Sumber: Data Primer, Desember 2016
Kriteria Penilaian Sifat Kimia Tanah (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 1983)
SR: Sangat rendah; R: Rendah; S: Sedang; AM: agak masam;
T1. Areal Lokasi Pengembangan PLTGU

Data hasil analisis laboratorium menunjukkan tanah tergolong masam,

unsur makro dari sangat rendah sampai sedang dan kelas tekstur tanah liat. Dari
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sebaran komposisi kimia tanah terlihat hampir homogen, ini terlihat dari reaksi

tanah masam, unsur hara makro dari sangat rendah sampai sedang. Bila kita

perhatikan hasil analisis tanah tersebut kemasaman tanah adalah 5,56 bahan

organik sedang, kejenuhan basah kurang dari 35%, kapasitas tukar kation adalah

24 me/100gr dan kandungan nutrisi tanah rendah tanah ini digolongkan kedalam

ordo ultisol. Faktor pembentuk tanah merupakan faktor yang sangat menentukan

dalam pembentukan berbagai macam jenis tanah. Faktor-faktor pembentuk

tanah sangat banyak dan sangat beragam dari suatu tempat ke tempat lain

dan dari waktu ke waktu. Namun demikian secara umum faktor tersebut untuk

ordo ultisol adalah Iklim berupa rata-rata curah hujan 2990 mm pertahun, dan

terdapat lebih dari tiga bulan kering. Bahan induk umumnya berupa tuffa masam,

batu pasir serta bahan-bahan endapan dari pasir masam. Topografi tanah

bervariasi dari bergelombang muka laut lebih dari 3 m.

C. Erosi Tanah

Di daerah beriklim tropis, air hujan merupakan penyebab utama terjadinya

erosi. Prakiraan atau pendugaan laju erosi pada kondisi rona awal dihitung dengan

menggunakan metode Wischmeier and Smith (1978) yang dikenal dengan rumus

Universal Soil Loss Equation (USLE), yaitu :

A = R x K x LS x CP

Apabila data yang ada tidak merupakan monitoring tahunan, maka erosi

tanah hanya diperoleh gambaran kepekaan tanah terhadap erosivitas hujan.

Kepekaan tanah atau erodibilitas tanah dipengaruhi oleh persentase debu +

pasir sangat halus, persentasi bahan organik, struktur tanah dan pemeabilitas

tanah. Tanah yang mempunyai kepekaan tinggi akan lebih mudah tererosi

atau tanah tersebut mempunyai potensi erosi lebih besar, faktor iklim, lereng,

pengelolaan tanah dan upaya konservasi juga sangat menentukan erosi yang

akan terjadi.

Hasil analisis tanah menunjukkan tanah di areal penelitian didominasi oleh

fraksi liat dan kandungan bahan organik tanah sedang. Apabila mengacu pada

monograf erodibilitas tanah (K) maka tanah ini mempunyai nilai K 0,40 yang
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tergolong agak tinggi. Pada areal yang terbuka diperlukan pengendalian

erosi baik secara mekanik dengan pembuatan teras, maupun secara vegetatif

dengan menanam tanaman penutup tanah dan tanaman tahunan. Predeksi erosi

tanah berdasarkan USLE adalah kemiringan lereng berkisar 15 % (Faktor LS=

0,25, erodibilitas tanah K=0,40, penutup tanah C=0,5, pengelolaan tanah P=0,5

serta intensitas hujan R=1741,2. Berdasarkan perhitungan di atas maka laju

erosi pada lokasi kegiatan adalah sebesar 43,35 Ton/Ha/Tahun.
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2.2. KOMPONEN BIOLOGI

2.2.1. Biota Darat

Organisme atau biota darat (terrestrial) di wilayah studi adalah meliputi

semua jenis atau spesies organisme baik bersifat sebagai flora (tumbuhan)

maupun fauna (hewan) yang hidup di lingkungan daratan atau lahan kering

terdapat pada permukaan tanah, di dalam tanah maupun berada secara arboreal

(pada pohon-pohon). Biota terrestrial atau darat ini, ada yang bersifat immobile

yakni meliputi semua jenis vegetasi atau tumbuhan (flora) yang ada. Sedangkan

yang bersifat mobile (bergerak atau berpindah tempat) adalah semua jenis satwa

liar atau fauna dalam suatu wilayah studi yang dibatasi oleh ruang dan waktu.

Pada awalnya sebelum perkembangan kebudayaan dan kebutuhan manusia akan

hasil-hasil dari hutan alam, bahwa hutan alam yang terdapat di sepanjang kaki

pegunungan Bukit Barisan hingga ke daerah pantai timur Sumatera Selatan seperti

halnya pada wilayah studi adalah Hutan Primer dengan keanekaragaman yang

cukup tinggi. Namun seiring dengan berlangsungnya waktu, perkembangan

kebudayaan, kemudian setelah masyarakat dan berbagai perusahaan

mengeksploitasi hasil-hasil hutan seperti penebangan kayu atau perambahan

kayu, maka terjadilah degradasi yang serius terhadap hutan alam tersebut,

sehingga tampak bagi kita keadaan hutan seperti keadaan sekarang ini. Akibat

dari kerusakan atau degradasi yang telah terjadi ini, maka semakin hari semakin

bertambah jumlah spesies berkategori langka bahkan semakin menuju ke tingkat

kepunahan dalam hutan alam tersebut. Apalagi, semakin hari hutan alam yang

primer semakin berkurang, maka masalah kelangkaan jenis flora dan fauna

semakin meningkat, sehingga persoalan keanekaragaman hayati (biodiversity)

menjadi semakin serius diperhatikan oleh berbagai pihak.

A. Vegetasi

PT. Meppo-Gen berencana akan melaksanakan pengembangan PLTGU di

wilayah Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara

Enim sesuai dengan perizinan yang dimilikinya. Gambaran wilayah studi

memperlihatkan bahwa areal rencana pengembangan perusahaan tampak sebagai
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tapak proyek adalah berupa lahan-lahan non produktif dan areal sekitarnya adalah

sebagian merupakan hutan sekunder, kebun karet dan semak belukar. Pada areal

hutan sekunder di sekitar tapak proyek, dapat dijumpai beberapa jenis vegetasi

asli seperti akasia daun lebar (Acacia mangium), mahang (Macaranga triloba),

simpur (Dillenia aurea), (Artocarpus elasticus), kayu sungkai (Peronema

canescens), kayu seru (Schima wallichii), kayu leban (Vitex pubescens), pulai

(Alstonia scholaris), rengas (Gluta renghas), seduduk (Melastoma malabathricum),

krinyu (Eupatorium odoratum) dan lainnya. Pembakaran atau terbakarnya hutan

dan belukar tidak saja menghabiskan biomassa vegetasi yang ada, namun juga

merusak tempat hidup atau habitat satwa serta menghilangkan pakan alaminya.

Semakin habisnya vegetasi strata atas, menyebabkan antara lain hilangnya habitat

rangkok (Anthracoceros malayanus), elang bondol (Haliastur indus) dan tiong

emas (Gracula religiosa) termasuk unggas yang dilindungi undang-undang.

Berdasarkan habitusnya, jenis tumbuhan yang menyusun komunitas

tumbuhan pada vegetasi dataran rendah dengan topografi bergelombang seperti

pada daerah studi adalah terdiri atas pohon, perdu dan tumbuhan. Jenis

tumbuhan pohon yang ada didominasi oleh balek angin (Mallotus paniculatus),

kayu leban (Vitex pubescens), tanaman karet (Hevea brasiliensis), mahang

(Macaranga troloba), saga (Adenanthera pavonina), seru (Schima wallichii), dan

simpur (Dilenia aurea). Sedangkan kelompok tumbuhan bawah didominasi oleh

alang-alang (Imperata cylindrica), rumput pait (Axonompus compressus), rumput

kerbau (Paspalum conjugatum), paku resam (Gleichenia linearis), babadotan

(Ageratum conyzoides), sembung rambat (Mikania micrantha), belidang

(Fimbristylis annua) dan rumput teki (Cyperus monocephala). Jenis tumbuhan

perdu yang banyak ditemukan adalah krinyu (Eupatorium odoratum), seduduk

(Melastoma malabatricum), karimunting (Rhodomyrtus tomentosa), sanggar

(Themeda villosa) dan seduduk perdu (Mimosa pigra).

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, dapat dijumpai berbagai

jenis flora darat, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.8. Jenis -Jenis Tumbuhan yang Menyusun Vegetasi Hutan Sekunder dan
Semak Belukar di Sekitar Rencana Pengembangan PLTGU PT. Meppo-Gen

No Nama Daerah Nama Latin Keterangan

1. Akar kekait Uncaria longiflora Merr. Merambat

2. Akar saga Abrus precatorius Linn. Herba

3. Alang-alang Imperata cylindrical Beuv. Herba

4. Akar sejangat Spatholobus ferrugineus Benth. Liana

5. Akar pakis Stenochlaena palustris Bedd. Liana

6. Ara tanah Euphorbia hirta Linn. Herba

7. Aring aring Eclipta alba Hassk. Herba

8. Asaman Oxalis barrelieri L. Herba

9. Asam riang Vitis hastate MIQ. Liana

10. Awar-awar Ficus septica RUMPH. Perdu

11. Akasia daun kriting Acacia auriculiformis A. cunn. Pohon

12. Akasia daun lebar Acacia mangium Willd. Pohon

13. Babadotan Ageratum conyzoides Linn. Herba

14. Balik angin Mallotus paniculata Muell. Pohon

15. Belidang Fimbristylis annua R. & S. Herba

16. Bungur Lagerstroemia speciosa Pers. Pohon

17. Buntut tikus Heliotropium indicum Linn. Herba

18. Calincing Oxalis corniculata Linn. Herba

19. Cempedak Artocarpus champeden Spreng. Pohon

20. Dadap Erythrina variegate Linn. Pohon

21. Daun kupu-kupu Bauhinia acuminata Linn. Liana

22. Dukung anak Phyllanthus niruri Linn. Herba

23. Gadung Dioscorea hispida DENNST. Liana

24. Gadung hutan Dioscorea laurifolia WALL. Liana

25. Gadung tuba Dioscorea piscatorum P. et. B. Liana

26. Embalau Brucea amarissima DESV. Perdu

27. Jambu mawar Eugenia densiflora DUTHIE. Pohon

28. Jengkol Pithecellobium lobatum BENTH. Pohon

29. Jotang Spilanthes paniculata WALL. perdu

30. Karimunting Rhodomyrtus tomentosa WIGHT. Perdu

31. Karet Hevea brasiliensis MUELL. Pohon

32. Kayu duri Mimosa pigra L. Perdu

33. Kelapa Cocos nucifera Linn. Pohon

34. Kelat Eugenia glauca KING. Pohon

35. Kelat hitam Eugenia cymosa LAMK. Pohon

36. Keledang Artocarpus lanceifolia ROXB. Pohon

37. Krinyu Eupatorium odoratum L. Perdu

38. Laos ranting Alpinia conchigera GRIFF. Herba

39. Laos hutan Alpinia mutica ROXB. Herba

40. Leban Vitex pubescens VAHL Pohon

41. Maja Aegle marmelos CORR. Pohon

42. Mahang Macaranga triloba MUELL. Pohon

43. Mahang rambut Macaranga tanarius MULL. Pohon

44. Maya-maya Sapium discolor MUELL-ARG. Pohon

45. Melokan Macaranga javanica MUELL.ARG Pohon

46. Merbau Intsia bakeri PRAIN. Pohon

47. Mempelas Tetracera indica MERR. Pohon

48. Merkisah burung Passiflora foetida LINN. Liana
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49. Merkubang Macaranga gigantean MUELL. Pohon

50. Paku rane Selaginella wildenowii BAKER. Herba

51. Paku kawat Lycopodium cernuum LINN. Herba

52. Paku resam Gleichenia linearis CLARKE. Herba

53. Paku pedang Asplenium nidus LINN. Epifit

54. Petai Parkia speciosa HASSK. Pohon

55. Petai cina Leucaena glauca BENTH. Pohon

56. Pulai Alstonia scholaris R. BR. Pohon

57. Pulut-pulut Urena lobata LINN. Herba

58. Putri malu Mimosa pudica LINN. Herba

59. Rebah bangun Mimosa invisa MART. Herba

60. Rengas Gluta renghas LINN. Pohon

61. Rumput bunga panjang Digitaria longiflora PERS. Herba

62. Rumput cakar ayam Digitaria ciliaris WILLD. Herba

63. Rumput ekor kucing Heliotropium indicum LINN. Herba

64. Rumput ekor tikus Stachytarpheta mutabilis VAHL. Herba

65. Rumput pait Axonopus compressus BEAUV. Herba

66. Rumput gajah Pennisetum polystachyon (L.) Schult. Herba

67. Rumput kerbau Paspalum conjugatum Berg. Herba

68. Sanggar Themeda villosa D. et. J. Semak

69. Saga hitam Adenanthera pavonina LINN. Pohon

70. Sawi langit Vernonia cinerea LESS. Herba

71. Sedangar Mallotus barbatus MUELL-ARG. Pohon

72. Semanggi gunung Oxalis corniculata LINN. Herba

73. Sente Alocasia macrorrhiza SCHOOT. Herba

74. Serdang Pholidocarpus sumatrana BECC. Pohon

75. Seru Schima wallichii (DC.) Korth. Pohon

76. Sidagori Sida rhombifolia LINN. Perdu

77. Simpur Dillenia indica LINN. Pohon

78. Sungkai Peronema canescens JACK. Pohon

79. Tali putri Cassytha filiformis LINN. Liana

80. Talok Grewia excelsa VAHL. Pohon

81. Tampal besi Phyllanthus reticulatus POIR. Herba

82. Terap Artocarpus elastica REINW. Pohon

83. Terentang Campnosperma macrophyllum HOOK. Pohon

84. Tembelekan Lantana camara LINN. Perdu

85. Tembesu Fagraea fragrans ROXB. Pohon

86. Tempunai Artocarpus rigida BL. Pohon

87. Terung utan Solanum indicum LINN. Herba

Sumber : Hasil Identifikasi Penyusun, November, 2016.
Area Sampling: hutan sekunder, kebun karet, semak belukar dan sempadan Sungai Lematang
Wilayah Studi

Berdasarkan hasil identifikasi komunitas tumbuhan yang menyusun hutan

sekunder sebagaimana disajikan pada Tabel 2.8 di atas, terdapat paling sedikit

sebanyak 87 jenis flora. Dari ke 87 jumlah jenis flora itu, tidak terdapat jenis yang

dilindungi undang-undang. Namun demikian, untuk masa yang akan datang

mungkin saja jenis-jenis yang ada itu akan semakin langka, sehingga kelestarian

jenis-jenis flora yang ada di areal hutan sekunder dan semak belukar itu perlu
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dipertahankan. Cara untuk melestarikan flora sebagai plasma nutfah lokal itu

adalah dengan menyediakan areal untuk kehidupannya serta mempertahankan

kehidupan alami vegetasi yang ada di areal sempadan sungai yang ada di lokasi

rencana Pengembangan PLTGU PT. Meppo-Gen, di Kabupaten Muara Enim.

Struktur komunitas pada vegetasi hutan sekunder dan semak belukar

berdasarkan hasil pengamatan terlihat komposisi jenisnya masih cukup beragam,

hal ini memang sesuai karena pembukaan lahan untuk pembangunan

Pengembangan PLTGU PT. Meppo-Gen belum dilaksanakan, sehingga vegetasi

alami masih cukup banyak dijumpai baik jenis maupun kelimpahannya. Jenis

tumbuhan yang termasuk dalam kelompok vegetasi semak belukar dominan

ditemukan adalah berbagai jenis rumput-rumputan dan paku-pakuan antara lain

misalnya, sidagori (Sida rhombifolia), alang-alang (Imperata cylindrica), rumput

pait (Axonopus compressus), rumput teki (Cyperus monocephala dan Cyperus

rotundus), paku resam (Gleichenia linearis), paku rane (Selaginella wildenowi),

paku tali (Lygodium circinatum), paku kembang (Lygodium flexuosum).

Tabel 2.9. Jenis-Jenis Tanaman Budidaya Yang Terdapat di Sekitar
Rencana Pengembangan PLTGU PT. Meppo-Gen

No Nama Daerah Nama Ilmiah Habitus Tanaman

1 Angsana Pterocarpus indica Willd. Pohon

2 Akasia daun keriting Acacia auriculiformis A. Cunn. Pohon

3 Akasia daun lebar Acacia mangium Willd. Pohon

4 Bacang Mangifera foetida LOUR. Pohon

5 Bambu duri Bambusa spinosa BL. Pohon

6 Bambu kuning Bambusa vulgaris SCHRAD. Pohon

7 Bambu betung Dendrocalamus asper BACKER. Pohon

8 Belimbing buluh Averrhoa bilimbi LINN. Pohon

9 Belimbing manis Averrhoa carambola LINN. Pohon

10 Cempedak Artocarpus champeden SPRENG. Pohon

11 Cerri Muntingia calabura L. Pohon

12 Chermai Phyllanthus acidus SKEELS. Perdu

13 Cokelat Theobroma cacao LINN. Pohon

14 Duku Lansium domesticum CORR. Pohon

15 Durian Durio zibethinus MURR. Pohon

16 Jambu air Syzygium aqueum (Burm.F.) Alst. Pohon

17 Enau Arenga pinnata MERR. Pohon

18 Jambu biji Psidium guajava Pohon

19 Jagung Zea mays LINN. Herba

20 Jambu bol Eugenia malaccensis (L.) Merr. & perry. Pohon

21 Jambu apokat Persea Americana Mill. Pohon

22 Jengkol Pithecellobium lobatum BENTH. Pohon
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23 Jati Tectona grandis LINN. Pohon

24 Jati kebon Anthocephalus cadamba MIQ. Pohon

25 Jati putih Gmelina arborea Roxb. Pohon

26 Jeruk Citrus aurantium LINN. Pohon

27 Kapuk Ceiba petandra GAERTN. Pohon

28 Karet Hevea brasiliensis MUELL. Pohon

29 Katuk Sauropus androgynus MERR. Perdu

30 Kecapi Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. Pohon

31 Kedondong Spondias pinnata L. Pohon

32 Kelapa Cocos nucifera LINN. Pohon

33 Kelor Moringa oleifera LAMK. Pohon

34 Kemang Mangifera caesia JACK. Pohon

35 Kembang kertas Bougainvillea spectabilis WILLD. Perdu

36 Kopi Coffea robusta L. Pohon

37 Kwini Mangifera odorata GRIFF. Pohon

38 Lengkeng Euphoria longan (Lour.) Steud. Pohon

39 Mangga Mangifera indica LINN. Pohon

40 Manggis Garcinia mangostana LINN. Pohon

41 Melinjo Gnetum gnemon LINN. Pohon

42 Mengkudu Morinda citrifolia LINN. Pohon

43 Mindi kecil Melia azedarach LINN. Pohon

44 Nangka Artocarpus heterophyllus Lmk. Pohon

45 Padi Oryza sativa LINN. Herba

46 Nenas Ananas comosus MERR. Herba

47 Pandan wangi Pandanus amaryllifolius ROXB. Herba

48 Pepaya Carica papaya LINN. Pohon

49 Petai cina Leucaena glauca BENTH. Pohon

50 Petai Parkia speciosa HASSK. Pohon

51 Pinang Areca catechu LINN. Pohon

52 Pinus Pinus mercusii JUNGH. Pohon

53 Pisang Musa paradisiaca LINN. Rumpun pohon

54 Pokak Solanum torvum SWARTZ. Perdu

55 Rambai Baccaurea motleyana MUELL. Pohon

56 Rambutan Nephelium lappaceum LINN. Pohon

57 Salam Syzygium polyanthum (Wight.) Walp. Pohon

58 Rukam Flacourtia rukam ZOLL. Pohon

59 Salak Zalacca edulis REINW. Rumpun pohon

60 Sawit Elaeis guineensis JACQ. Pohon

61 Sentang Melia excelsa JACK. Pohon

62 Sirsak Annona muricata LINN. Pohon

63 Sente Alocasia macrorrhiza SCHOOT. Pohon

64 Sukun Artocarpus communis FORST. Pohon

65 Talas Colocasia esculenta SCHOTT. Herba

66 Tebu Saccharum officinarum LINN. Herba

67 Tangkil Gnetum gnemon LINN. Pohon

68 Ubi kayu Manihot utilissima POHL. Perdu

69 Ubi rambat Ipomoea batas POIR. Merambat

Sumber : Hasil Identifikasi Penyusun, November 2016.
Area Sampling: pekarangan dan kebun masyarakat sekitar wilayah studi
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Dengan terdapatnya paling sedikit 69 jenis tanaman budidaya dalam

wilayah studi, maka keanekaragaman jenis flora bertambah di wilayah studi.

Jenis-jenis tanaman budidaya seperti disebutkan di atas adalah tanaman selingan

baik di kebun maupun di pekarangan rumah penduduk, sehingga berfungsi hanya

sebagai sumber pendapatan tambahan bagi keluarga. Diantara jenis-jenis yang

disajikan tersebut, ternyata tidak ada jenis flora yang dilindungi undang-undang.

Beberapa jenis tanaman budidaya yang menjadi tanaman utama atau komoditi

penting adalah tanaman karet (Hevea brasiliensis) dan sawit (Elaeis guineensis)

yang sangat menentukan pendapatan masyarakat di wilayah studi secara umum.

B. Fauna

Berdasarkan hasil survei atau pengamatan oleh tim studi di lapangan secara

langsung pada areal studi sekitar hutan sekunder, semak belukar dan areal

pertanian penduduk sekitar lokasi maupun dari hasil wawancara dengan

penduduk desa terdekat, maka dapat dikelompokkan satwa atau fauna darat

menjadi satwa ternak (domestik) dan satwa liar. Satwa domestik diusahakan oleh

masyarakat pada umumnya didasarkan pada nilai ekonomisnya, yakni kelompok

unggas seperti ayam, bebek dan angsa serta kelompok mammalia seperti kambing

dan sapi. Sedangkan jenis-jenis satwa liar dapat diidentifikasi berdasarkan hasil

pengamatan langsung di lapangan terhadap habitat maupun perjumpaan serta

didasarkan pada informasi dari masyarakat yang mengenal kondisi wilayah sekitar

rencana rencana Pengembangan PLTGU PT. Meppo-Gen, pada tabel di bawah.

Tabel 2.10. Hasil Inventarisasi Satwa Liar di Sekitar Rencana Pengembangan
PLTGU PT. Meppo-Gen

No. Nama Lokal Nama Ilmiah
Kelompok Status

Satwa
Kelimpahan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Katak ijo
Katak daun
Katak pohon
Kodok
Kadal
Kura-kura
Labi-labi
Ular sendok
Ular sawah
Ular daun

Rana pipiens
Rana erythraea
Hyla versicolor
Bufo melanoctictus
Mabouya multifasciata
Testudo elegans
Trionyx cartilagineus
Naja sputatrix
Phyton reticulatus
Trimeresurus albolabris

Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia

TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL

++
++
++
+

++++
+
+

++
+

++
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Ular tikus
Biawak
Murai batu
Murai kampung
Ruwak
But-but besar
Bubut kecil
Burung hantu
Burung layang
Puyuh tanah
Empirit
Pipit cokelat
Kapinis rumah
Rangkok hitam
Elang merah
Perenjak belukar
Perkutut
Punai
Pelatuk merah
Kipasan belang
Srigunting hitam
Tekukur
Tikus tanah
Tikus belukar
Musang
Babi hutan
Kera hitam
Kera cokelat
Macan akar
Landak
Napu
Kancil
Trenggiling
Tupai
Tupai tanah

Elaphe radiata
Varanus salvator
Trichixos pyrrhopygus
Copsychus saularis
Amaurornis phoenicurus
Centropus sinensis
Centropus bengalensis
Bubo sumatranus
Dalichon dasypus
Turnix suscitator
Lonchura leucogastra
Anthus cervinus
Apus affinis
Anthracoceros malayanus *)
Aquila chrysaetos
Orthonomus atrogularis
Geopelia striata
Treron bicincta
Picus miniaceus
Rhipidura perlata
Dicrurus macrocercus
Streptopelia chinensis
Rattus rattus
Rattus argentiventer
Mustella hamakeri
Sus scrofa
Presbytis femoralis
Macaca fascicularis
Neofelis nebulosa (Griffith,1821)

Hystrix brachyura (Linnaeus, 1758)

Tragulus napu (F. Cuvier Tragulus, 1822)
javanicus Osbeck (Osbeck, 1765)

Manis javanica (Desmarest, 1822.)
Callosciurus notatus
Lariscus insignis (F. Cuvier, 1821).

Reptilia
Reptilia
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia

TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
DL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL
TDL

DL **)
DL **)
DL **)
DL **)
DL **)
TDL

DL **)

++
+

++
++
+

++
++
++
++

+++
++

+++
+++

+
+

++
+++

+
++

+++
+

+++
+++

+
+
+
+
+

++
+
+
+
+
+
+

Sumber : Hasil Pengamatan dan Wawancara Penyusun, November, 2016.
Area sampling: kebun karet penduduk, sempadan sungai dan perjumpaan langsung dan tidak
langsung
Keterangan: DL = dilindungi UU; TDL, tidak dilindungi UU. ++++ = banyak/melimpah; +++ =
sedang; ++ = sedikit; + = jarang.
*) : PP No. 7 Thn 1999 (semua jenis familia Bucerotidae).
**) : PP Binatang Liar 1931. SK Mentan No.66/Kpts/Um/2/1973;

SK Mentan No. 327/Kpts/Um/4/1979 dan PP No. 7 Thn 1999.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilaksanakan

terhadap habitat satwa liar, maka dapat diidentifikasi paling sedikit diketahui ada

sebanyak 45 spesies atau jenis satwa liar. Dari 45 jenis satwa liar yang

teridentifikasi tersebut, terdapat 4 jenis yang termasuk ke dalam kelas Amphibia

atau sebagai hewan dengan daur hidup di dua alam darat dan air), 8 spesies
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termasuk kedalam kelas Reptilia (binatang melata), 20 spesies termasuk kedalam

kelas Aves (unggas) dan 13 spesies tergolong kedalam kelas Mammalia.

Dari 20 spesies Aves yang teridentifikasi tersebut, ada 1 spesies yang

dilindungi undang-undang yaitu burung rangkok hitam. Sedangkan dari 16 jenis

dalam kelompok Mammalia yang teridentifikasi, terdapat sebanyak 6 spesies yang

dilindungi undang-undang. Dengan terdapatnya 7 spesies satwa liar dilindungi,

maka hendaknya aktivitas perburuan yang dapat mengancam satwa langka itu

harus dihentikan, karena satwa itu sudah semakin kehilangan habitatnya. Oleh

karena itu, harus ada upaya menyediakan sebagian areal untuk mempertahankan

kelangsungan hidup (survival) spesies satwa langka tersebut. Dengan demikian

kepada pihak masyarakat sekitar wilayah studi atau lokasi rencana Pengembangan

PLTGU PT. Meppo-Gen harus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengetahui

seberapa besar populasi satwa dilindungi yang masih ada di alam, sehingga

bagaimana langkah-langkah melaksanakan pelestariannya dapat diupayakan

dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu perlu studi khusus terhadap satwa langka

atau dilindungi ini. Selain itu juga perlu adanya kerja sama yang baik antara

masyarakat dan pihak dengan pemerintah untuk membina dan membangun areal

konservasi bagi kelestarian habitat dan jenis satwa liar sebagaimana diuraikan

sebelumnya.

Beberapa jenis satwa liar yang masih dapat dijumpai pada habitat hutan

sekunder, semak belukar serta lahan lainnya antara lain: babi hutan (Sus scrofa),

kera cokelat (Macaca fascicularis), kera hitam (Presbytis femoralis), but-but besar

(Centropus sinensis), rangkok hitam (Anthracoceros malayanus), biawak (Varanus

salvator), kadal (Mabouya multifasciata) dan lainnya. Di antara jenis hewan

tersebut yang paling adaptif adalah babi hutan, kera hitam dan kera cokelat

karena sebagai hewan yang omnivor memiliki ketersediaan pakan alami yang

melimpah berupa jenis-jenis tanaman alami serta berbagai hewan-hewan

avertebrata tanah. Oleh karena itu jenis babi hutan, kera hitam dan kera cokelat

ini meskipun tergolong satwa liar, namun bukan hewan target dalam konservasi

satwa liar. Macan akar (Neofelis nebulosa Griffith), landak (Hystrix brachyura),
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kancil (Tragulus javanicus Osbeck), napu (Tragulus napu F. Cuvier) dan

trenggiling (Manis javanicus) sesungguhnya sudah termasuk hewan dilindungi dan

terkategori langka, namun diantaranya ada yang sering diburu oleh manusia untuk

dikonsumsi. Pada hutan sekunder yang masih ada, kemungkinan terdapat landak

(Hystrix brachyura) dan macan akar (Neofelis nebulosis). Pembakaran atau

terbakarnya hutan dan belukar tidak saja menghabiskan biomassa vegetasi,

namun juga merusak habitat satwa serta menghilangkan pakan alaminya.

Semakin habisnya vegetasi strata atas, menyebabkan antara lain hilangnya habitat

rangkok (Anthracoceros malayanus), termasuk unggas yang dilindungi undang-

undang.

2.2.2. Biota Perairan

Organisme perairan atau biota akuatik dapat dibedakan menjadi 3

kelompok umum, yaitu plankton, benthos dan nekton. Penggolongan ini

didasarkan pada perilaku serta sifat biologis yang mempengaruhi responnya

terhadap sifat fisik habitat akuatik. Plankton, sebagai organisme yang melayang-

layang dalam habitat akuatik yang sangat tergantung dengan arus dan gerakan air

lainnya. Plankton tumbuhan disebut sebagai fitoplankton karena kemampuannya

mengasimilasi bahan organik dari hasil proses fotosintesis yang dilakukannya.

Sehingga fitoplankton disebut sebagai produsen primer dalam ekosistem akuatik.

Sedangkan plankton hewan disebut dengan istilah zooplankton, sebagai konsumen

primer, karena kehidupannya tergantung pada fitoplankton. Benthos merupakan

organisme yang keberadaannya di permukaan atau dalam sedimen atau lumpur

dasar perairan seperti pada sungai. Komunitas biotik baik plankton, benthos

maupun nekton dapat dijadikan sebagai indikator kondisi ekologis. Perubahan

komunitas biotik tersebut merupakan indikator perubahan ekosistem perairan

(akuatik). Ke tiga kelompok organisme tersebut saling terkait dalam menopang

rantai dan jaring makanan dalam ekosistem perairan seperti pada sungai dan anak

sungai. Sementara sungai yang ada di sekitar lokasi mempunyai fungsi ganda bagi

masyarakat di sekitarnya, baik itu sebagai sumber penghasilan tambahan berupa

produksi ikan tangkapan, maupun pemanfaatan air untuk keperluan domestik.
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Demikian halnya untuk kepentingan pihak perusahaan, terutama untuk

kepentingan domestik karyawan terutama pada waktu musim kemarau dimana

debid air sangat rendah. Peranan sungai lainnya yaitu untuk mengaliri areal di

bagian hilir sehingga mempengaruhi ekosistem di daerah hilir sungai. Sungai

utama sebagai perairan lotik (air mengalir) adalah Sungai Belanti salah satu anak

Sungai Lematang yang akan menerima pengaruh dari rencana pengembangan

PLTGU PT. Meppo-Gen.

Untuk penyediaan air secara kontinyu, maka pihak perusahaan akan

merencanakan penyediaan air untuk kebutuhan operasional dan domestik

perusahaan, yaitu yang bersumber dari air Sungai Lematang. Besarnya kapasitas

yang akan dibangun disesuaikan dengan kebutuhan operasional PLTGU dan

domestik karyawan yang ada. Penyediaan air dilakukan dengan dengan

membangun reservoir.

Komunitas plankton secara garis besar dibedakan atas dua kelompok, yaitu

fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton merupakan plankton yang bersifat

produsen karena bersifat autotrof, yakni berkemampuan mengolah makanan dari

bahan-bahan anorganik menjadi bahan-bahan organik via energi surya.

Sedangkan kelompok zooplankton memanfaatkan bahan-bahan organik yang

diproduksi oleh fitoplankton. Oleh karena itu kedua kelompok plankton tersebut

saling tergantung. Dalam hal ini zooplankton memanfaatkan fitoplankton sebagai

sumber energinya, sedangkan zooplankton berguna menekan pertumbuhan

fitoplankton agar kepadatan populasinya di alam menjadi seimbang, sehingga

tidak terjadi blooming populasi.

Hasil analisis komunitas plankton disajikan pada Tabel 2.11 dan hasil

analisis komunitas benthos diperlihatkan pada Tabel 2.12 serta hasil inventarisasi

jenis-jenis nekton (terutama ikan) disajikan pada Tabel 2.13.
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Tabel 2.11. Keanekaragaman dan Kelimpahan Populasi Spesies Plankton di
Wilayah Studi Rencana Pengembangan PLTGU PT. Meppo-Gen

No Nama Kelompok dan Spesies
Kelimpahan Individu/liter

P1 P2 P3 P4 P5

I.
A.

B.

C.

D.

II.
A

B.

PHYTOPLANKTON
Cyanophyceae:
1. Gloeotrichia echinulata
2. Lyngbya limnotica
3. Nodularia spumigena
4. Oscillatoria amphibia
5. Oscillatoria kawamurae
6. Oscillatori lacustris
7. Oscillatoria limosa
8. Phormidium tenue
Chlorophyceae:
1. Ankistrodesmus falcatus
2. Chaetophora elegans
3. Draparnaldia plumosa
4. Gloeocystis gigas
5. Microspora tumidula
6. Oedogodium varians
7. Quadrigula recustris
8. Spirogyra semiornata
9. Spirogyra varians
Desmidiaceae:
1. Closterium intermedium
2. Closterium libellura
3. Micrasterias foliacea

Diatomae:
1. Cyclotella operculata
2. Diatoma elongatum
3. Eunotia arcus
4. Eunotia gracilis
5. Eunotia lunaris
6. Navicula hasta
7. Nitzschia linearis
ZOOPLANKTON
Flagellata:
1. Anisonema ovale
2. Carteria globosa
3. Euglena deses
4. Oicomonas socialis
5. Phacus caudatus
6. Trachelomonas abrupta
7. Trachelomonas cervicula
8. Trachelomonas curta
9. Trachelomonas intermedia
10. Trachelomonas oblonga
11. Trachelomonas volvocina
12. Trachelomonas volxii
Rhizopoda:
1. Astramoeba radiosa

-
3
-
-
4
12
5
-

-
-
-
-
-
-
-
2
-

2
3
-

-
-
3
-
-
-
-

-
5
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-

5
-

2
-
-
3
-
-
-
2

3
-
-

10
-
4
-
-
4

5
-
-

-
-
-
-
5
-
2

2
-
3
-
-
-
-
3
-
-
3
2

-
-

5
1
5
2
2
4
2
-

-
2
3
-
3
-
5
-
-

-
-
-

2
4
-
3
-
3
-

-
5
-
3
-
1
2
1
1
3
-
2

2
-

7
-
6
3
-
-
-
2

5
-
-
-
-
-
-
-
2

-
-
3

1
3
2
-
4
-
2

-
4
-
-
-
-
1
2
-
-
-
3

-
-

5
-
-
-
-
-
3
-

-
-
-
-
5
-
3
-
-

-
2
-

-
5
-
-
-
-
3

-
-
-
1
3
-
5
3
2
-
2
-

2
3
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C.

D.

E.

2. Centropyxis aculeata
3. Centropyxis ecornis
4. Difflugia urceolata
5. Nebela militaris
6. Nebela dentistoma
Ostracoda:
1. Cyprisdopsis sp.
Copepoda:
1. Cyclops strenuus
Rotifera:
1. Brachionus calyciflorus
2. Kellicottia longispina

-
3
-
2

-

-

-
2

-
-
-
-

3

3

-
-

5
2
-
-

1

1

3
-

-
-
-
3

-

2

-
2

-
4
5
-

2

-

2
-

1. Kelimpahan Plankton:
2. Kelimpahan Fitoplankton:
3. Kelimpahan Zooplankton:
4. Keanekaan Spesies Plankton:
5. Keanekaan Spesies Fitoplankton:
6. Keanekaan Spesies Zooplankton:
7. Indeks Keanekarag. Plankton:

56
34
22
14
8
6

2,49

59
40
19
17
10
7

2,72

78
46
32
29
15
14

3,24

57
40
17
19
12
7

2,82

60
26
34
19
7
12

2,86

Sumber : Hasil Analisis Lab, Universitas Sriwijaya Fakultas MIPA Jurusan Biologi, November 2016.
Keterangan: P1 : Hulu Sungai Belanti; P2 : Hilir Sungai Belanti; P3 : Hulu Sungai Lematang;
P4 : Water Intake / Tengah Sungai Lematang; P5 : Hilir Sungai Lematang

Berdasarkan hasil analisis biota planktonnya, bahwa indeks

keanekaragaman komunitas plankton pada lima (5) stasiun atau titik pengambilan

sample (musim hujan) adalah berkisar 2,49 – 3,24 yaitu berada diatas 2,00,

berarti komunitas plankton berada pada kondisi stabil (> 2,00) hingga pada

kondisi sangat stabil (> 3,00). Dengan demikian berdasarkan hasil analisis yang

dilakukan bahwa Indeks Keanekaragaman Plankton yang berkisar 2,49 – 3,24 atau

> 2,00 hingga > 3,00, menunjukkan kondisi komunitas plankton yang mantap

hingga sangat mantap. Keadaan demikian menunjukkan bahwa rona awal kondisi

perairan masih berada pada kondisi alami, berarti masih baik dari aspek

kehidupan komunitas planktonnya. Pengukuran demikian belum optimal karena

kondisi badan air dipengaruhi kekeruhan oleh musim hujan. Seperti biasanya pada

waktu adanya hujan di daerah hulu sungai, maka kekeruhan meningkat dan

kelimpahan populasi serta keanekaragaman plankton menjadi rendah. Memang

dari hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan bahwa kelimpahan

plankton adalah berkisar 56 individu per liter (Hulu Sungai Belanti) hingga 78

individu per liter (Hulu Sungai Lematang), menunjukkan tingkat kelimpahan

sedang, yaitu > 50 hingga < 100 individu/liter. Hal ini sesuai dengan debit air
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yang tinggi pada sungai ketika dilakukan sampling plankton, sehingga

mengakibatkan dilusi yang menurunkan kepadatan datau kelimpahan plankton

pada areal studi. Bila dilihat pada tabel di atas bahwa sungai utama adalah

Sungai Belanti dan Sungai Lematang menunjukkan indeks keanekaragaman yang

cukup tinggi, yaitu sekitar 3,24. Indeks keanekaragaman > 2,00 tersebut

menunjukkan nilai yang cukup tinggi dan bermakna bahwa kondisi komunitas

plankton tergolong stabil hingga sangat stabil, dan dapat dikatakan belum ada

pencemaran. Nilai indeks keanekaragaman > 3,00 dapat dijadikan sebagai acuan

untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan pada badan air sungai-sungai

yang ada di wilayah kegiatan perusahaan. Dengan demikian untuk pada waktu

yang akan datang, diharapkan bahwa nilai indeks keanekaragaman plankton pada

badan air sungai tidak boleh di bawah nilai yang terukur pada data tabel di atas.

Komunitas benthos sebagai organisme penghuni bagian dasar perairan

memainkan suatu peran penting sebagai bagian dari rantai makanan dalam

ekosistem akuatik, bertindak dalam memanfaatkan bahan-bahan organik yang

hanyut di dasar anak sungai maupun sungai sebagai pakan alami untuk sumber

energinya. Berdasarkan hasil analisis komunitas benthos pada 5 titik atau stasiun

pengamatan, ternyata dapat diidentifikasi spesies komunitas benthos seperti

tertera pada Tabel 2.12. berikut ini.
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Tabel 2.12. Kelimpahan Populasi Jenis-jenis organisme Benthos di
Wilayah Studi Rencana Pengembangan PLTGU
PT. Meppo-Gen

No. Nama spesies Benthos
Kelompok
Takson

Kelimpahan Individu/liter

B1 B2 B3 B4 B5

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Bellamya javanica
Chaetogaster limnaei
Chironomus tentans
Coenagrion sp.
Epicordulia sp.
Insulamon sp.
Goniobasis sp.
Lumbriculus limnaei
Laccophilus terminalis
Ophiogomphus sp.
Orconectes immunis
Pleurocera acuta

Gastropoda
Oligochaeta

Diptera
Odonata
Odonata

Decapoda
Gastropoda
Oligochaeta
Coleoptera
Odonata

Decapoda
Gastropoda

-
5
2
1
-
-
-
4
5
3
-
-

3
-
4
-
3
2
5
-
-
2
5
4

5
-
4
-
2
-
3
-
2
-
3
2

2
-
3
-
2
-
2
-
-
3
4
-

1
3
5
-
-
-
3
-
-
4
2
-

1. Kelimpahan komunitas benthos:
2. Kekayaan spesies benthos:
3. Indeks keanekaragaman benthos:

20
6

1,68

28
8

2,03

21
7

1,89

16
6

1,76

18
6

1,68

Sumber : Hasil Analisis Lab, Universitas Sriwijaya Fakultas MIPA Jurusan Biologi, November 2016.
Keterangan: B1 : Hulu Sungai Belanti; B2 : Hilir Sungai Belanti; B3 : Hulu Sungai Lematang;
B4 : Water Intake / Tengah Sungai Lematang; B5 : Hilir Sungai Lematang

Secara keseluruhan pada perairan studi terdapat paling sedikit sebanyak 12

spesies organisme benthos atau berkisar 6 – 8 spesies pada setiap titik atau

stasiun pengambilan sampel dengan kelimpahan berkisar 16 hingga 28 individu

per liter substrat dasar air atau setara dengan 320 – 560 individu/m2 luas dasar

sungai. Kekayaan spesies per stasiun pengambilan sample berkisar 6 hingga 8

spesies tersebut menunjukkan keragaman atau kekayaan spesies yang termasuk

tingkat sedang (rentang 5 hingga < 10 spesies). Kekayaan spesies ini tergolong

sedang untuk perairan yang mengalir dan kondisi ini cukup baik sebagai indikator

pencemaran lingkungan perairan untuk waktu yang akan datang. Kelimpahan

komunitas benthos sebesar 320 – 560 individu/ liter substrat tergolong rendah

hingga melimpah untuk makrobenthos yang dijumpai tersebut. Kondisi ini

disebabkan oleh kondisi substrat, yaitu berkaitan dengan sifat fisik substrat antara

lain sifat partikelnya dari tekstur sedimen sebagai relung habitat benthos tersebut.

Sifat partikel substrat berkaitan dengan kemampuannya untuk mikrohabitat

perifiton dan bahan organik yang tertangkapnya untuk pakan alami

makrozoobenthos (benthos) dalam substrat dasar sungai tersebut.
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Kehadiran shellfish dalam hal ini adalah kelas gastropoda menunjukkan

kondisi sebagian dasar air masih baik, artinya masih terdapat makrozoobenthos

yang bersifat holobenthos yakni benthos yang permanen selama hidupnya. Namun

dengan nilai indeks keanekaragaman berkisar 1,68 – 2,03 yakni > 1,50 hingga >

2,0, menunjukkan bahwa kondisi komunitas benthos terkategori belum atau tidak

mantap hingga mantap. Dengan kondisi yang belum atau tidak mantap ini, maka

kondisi habitat benthos akan menjadi lebih rentan, yakni akan mudah terganggu

oleh adanya gangguan terhadap mikrohabitatnya di bagian dasar sungai. Namun

pada sebagian besar lokasi dengan indeks keanekaragaman > 1,50 hingga < 2,00

menunjukkan kondisi komunitas benthos belum mantap artinya benthos tersebut

masih terganggu dalam rantai makanan pada ekosistem akuatik pada relung

habitatnya. Dengan demikian perubahan sifat substrat atau lumpur dasar badan

air sangat berkaitan dengan adanya polutan atau zat pencemar yang terintroduksi

oleh suatu kegiatan tertentu yang mengganggu lingkungan akuatik. Oleh sebab

itu, gangguan berupa polutan tertentu harus dihindari memasuki badan air sungai

agar kehidupan benthos tidakl terganggu.

Berbagai jenis nekton, terutama jenis-jenis ikan yang dijumpai pada sungai-

sungai di sekitar lokasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13. Jenis-Jenis Nekton Yang Dapat Dijumpai di sungai Wilayah Studi
Rencana Pengembangan PLTGU PT. Meppo-Gen

No. Nama lokal Nama Ilmiah Taksiran populasi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Baung
Belut
Beringit
Betok
Bujuk
Gabus
Ikan macan
Ikan Sumatra
Julung-julung
Kejubang
Kepiat (lampam)
Langli
Lampam macan
Lele hitam
Lemutih
Limbat
Lundu

Mystus nemurus C.V.
Monopterus albus (Zuieuw).
Pseudotropius moolenbuurghae
Anabas testudineus (Bl).
Channa melanopterus (Blkr).
Channa striatus Bl.
Botia macrocanthus (Blkr).
Puntius tetrazona (Blkr).
Tylosurus annulatus (C.V.)
Lepidocephalus hasselti (C.V.)
Puntius schwanefeldi (Blkr).
Botia hymenophysa (Blkr).
Puntius tetrazona (Blkr).
Clarias batrachus (L.).
Puntius sunieri (C.V.)
Clarias nieuwhofi C.V.
Mystus nigriceps Valenciennes

++
+

++
+
+

++
+
+

+++
++

++++
++
++
+

++
+
+
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Palau
Patin sungai
Piluk
Putak
Sebarau
Semah
Siluang batang
Siluang hitam
Sihitam
Tapah
Tempalo
Tilan
Udang satang

Osteochilus hasselti (C.V.)
Helicophagus typus Blkr.
Macrognathus aculeatus (Bl).
Notopterus notopterus (Pall.)*)
Hampala macrolepidota (C.V.)
Labeobarbus douronensis (C.V.).
Rasbora argyrotaenia (Blkr).
Rasbora lateristriata (Blkr).
Labeo chrysophecadion (Blkr).
Wallago leeri Blkr.
Betta taeniata Regan.
Mastacembelus unicolor C.V.
Macrobrachium resenbergii De Man, 1879

+++
+

++
+

++
+

++++
++++

+
+
+

++
+

Sumber: Pengamatan dan Wawancara Penyusun, November 2016.
*) Dilindungi Undang-undang sesuai SK Mentan No. 716/Kpts/Um/10/1980 dan Peraturan
Pemerintah No. 7 Tahun 1999
Keterangan: ++++ banyak/melimpah; +++ sedang; ++ sedikit; + jarang.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan

masyarakat lokal yang sering mencari ikan dari perairan studi, maka dapat

diperkirakan paling sedikit ada sebanyak 30 spesies nekton yang terbagi menjadi

29 jenis tergolong ikan (Pisces) dan 1 jenis Crustacea dalam habitat Sungai Belanti

dan Sungai Lematang. Kehadiran jenis-jenis ikan yang ada dalam habitat wilayah

studi adalah tersebar berdasarkan relung habitat – relung habitat dalam badan air

sungai tersebut. Keanekagaman jenis atau spesies nekton yang ada tergolong

masih cukup tinggi, yaitu 30 jenis dengan taksiran populasi pada umumnya

berkisar antara jarang hingga banyak. Beberapa spesies kelimpahan populasinya

terkategori jarang dan yang telah ditetapkan sebagai spesies dilindungi undang-

undang, yaitu: ikan semah (Labeobarbus douronensis) dan putak (Notopterus

notopterus). Spesies yang dilindungi undang-undang itu, harus dilakukan

pelestarian habitatnya yaitu terhadap badan-badan air sungai.

Beberapa jenis ikan yang tergolong banyak adalah kepiat (Puntius

schwanefeldi), julung-julung (Tylosurus annulatus) dan siluang batang (Rasbora

argyrotaenia). Jenis-jenis ikan tersebut sering dijumpai ketika dilakukan

penangkapan ikan dengan jaring atau jala. Beberapa jenis ikan tergolong langka

yang belum dilindungi undang-undang adalah perlu mendapat perhatian antara

lain: ikan sumatra (Puntius tetrazona), semah (Labeobarbus douronensis) dan

tapah (Wallago leeri). Demikian jenis-jenis ikan lokal tersebut penting untuk
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dilestarikan, karena selain sebagai ikan lokal juga termasuk ikan bernilai ekonomis

tinggi.

2.3. KOMPONEN SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA

Rencana kegiatan pengembangan PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas

Uap) berada di dua wilayah desa yaitu Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung

Megang dan Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan Mas. Namun lokasi proyek

tersebut berdekatan dengan wilayah Dusun I (Lais), sehingga akan terkena

dampak dari pengembangan kegiatan tersebut. Dalam bagian ini akan

dikemukakan kondisi rona awal sosial demografi, sosial ekonomi dan budaya

masyarakat yang ada di desa-desa tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat mengikuti

uraian sebagai berikut.

2.3.1. Kondisi Sosial Demografi

A. Jumlah Penduduk dan Tenaga Kerja

Desa Panang Jaya, merupakan salah satu desa yang ada di wilayah

Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. Luas wilayah desa ini

seluruhnya 20,60 Km2 sebagian besar perkebunan karet rakyat dan perkebunan

kelapa sawit. Wilayah desa ini berbatasan dengan wilayah Desa Ulak Bandung

Kecamatan Ujan Mas. Pada awalnya desa ini adalah salah satu wilayah Desa

Penanggiran, namun di mekarkan menjadi desa sendiri. Secara administratif desa

ini terbagi menjadi 4 dusun dengan jumlah penduduk seluruhnya 5.037 jiwa,

terdiri dari penduduk laki-laki 2.682 jiwa dan penduduk perempuan 2.391 jiwa.

Menurut beberapa orang tokoh masyarakat yang ada di wilayah desa ini

menyatakan, 90 persen penduduk desa ini adalah penduduk pendatang dari

berbagai daerah seperti dari Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan

dari beberapa desa di wilayah Sumatera Selatan. Penduduk lokal yang ada di desa

ini hanya 10 persen berasal dari desa induk yaitu Desa Penanggiran. Penduduk

Dusun 1 dan Dusun 2 berada di pinggiran jalan nasional antara Kota Muara Enim

dan Kota Prabumulih. Sementara dusun 3 dan dusun 4 berada di dalam di wilayah
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perkebunan PTPN VII, yang jaraknya dari jalan utama lebih kurang 5 Km. Mereka

sebagai petani plasma perkebunan kelapa sawit dan karet.

Desa Ulak Bandung adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Ujan

Mas Kabupaten Muara Enim. Desa ini memiliki luas wilayah cukup besar yaitu

34,25 Km2, secara administrasi wilayah desa ini dibagi menjadi 7 dusun dengan

jumlah penduduk seluruhnya 3.141 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 1.639 jiwa

dan penduduk perempuan 1.502 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduknya 94

jiwa/ Km2. Penduduk di wilayah desa ini beraneka ragam dilihat dari asal

daerahnya ada yang berasal dari wilayah Pulau Jawa, Sumatera Utara dan dari

wilayah desa-desa Sumatera Selatan. Menurut tokoh masyarakat yang ada di desa

ini menyatakan, di wilayah desa ini ada lebih kurang 200 kepala keluarga (KK)

yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Barat. Mereka sebagai petani plasma

perkebunan kelapa sawit di PT. CIFU (Cipta Futura). Lokasi dusun 1 sampai dusun

6 berada di dalam di pinggiran Sungai Lematang jarak dari jalan nasional lebih

kurang 5 Km, sementara dusun 7 berada di pinggiran jalan nasional. Pada

umumnya penduduk di dusun 7 ini berasal dari wilayah Jawa, mereka bekerja

sebagai industri batu bata dan genting. Lokasi dusun ini berada atau berdekatan

dengan lokasi kegiatan perusahaan ini, sehingga kemungkinan akan terkena

dampaknya.

Tabel 2.14. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa-Desa Wilayah Studi

Kec. Desa/Kelurahan
Penduduk

Sex Ratio
L P Jumlah

Gunung Megang Panang Jaya 2.682 2.391 5.037 112

Ujan Mas Ulak Bandung 1.639 1.502 3.141 102

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim Dalam Angka. 2016

Pertambahan penduduk di wilayah desa-desa ini setiap tahun terus

meningkat, berdasarkan data BPS kecamatan Ujan Mas tahun 2016, penambahan

penduduk dua tahun terakhir di wilayah kecamatan ini rata-rata 1,51%/tahun.

Penambahan jumlah penduduk ini diikuti dengan penambahan penduduk yang

tergolong angkatan kerja, sehingga kebutuhan lapangan kerja di desa-desa ini

sangat dirasakan dan menjadi salah satu permasalahan utama. Kegiatan

penerimaan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang ada sering
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menimbulkan konflik karena masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja jauh

lebih besar ketimbang lapangan kerja yang tersedia.

Gambaran umum mengenai angkatan kerja di tingkat kabupaten

Berdasarkan data BPS. Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 penduduk yang

berumur di atas 15 tahun yang tergolong tergolong angkatan kerja terdapat

302.936 jiwa, yang bekerja 282.665 jiwa atau TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja) 71,97%. Jumlah yang menganggur 20.271 orang atau 6,69%. Jika jumlah

penduduk usia di atas 15 tahun yang menganggur itu dibagi jumlah seluruh desa

yang ada di kabupaten Muara Enim 255 Desa/kelurahan, maka rata-rata

penduduk penganggur setiap desa ada 80 orang. Dengan demikian kebutuhan

lapangan kerja di tiap-tiap desa saat ini menjadi masalah utama yang sangat

dibutuhkan untuk mempertahankan kesejahteraan yang selama ini telah diraihnya.

Berdasarkan data yang ada saat ini, sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan

peternakan menjadi sektor yang paling banyak menerina tenaga kerja yaitu

65,56%, sektor perdagangan 11,34% (BPS.Kab. Muara Enim 2016). Menurut

tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa-desa ini menyatakan, tenaga kerja yang

ada di masing-masing desanya lebih banyak ditampung oleh adanya

pengembangan perkebunan kelapa sawit dan kebun karet yang dilakukan oleh

perusahaan dan masyarakat.

B. Jenis Matapencaharian

Penduduk yang ada di desa-desa wilayah studi mayoritas petani

perkebunan karet, meskipun ada penduduk yang berada di beberapa dusun baik

yang ada di Desa Panang Jaya dan Ulak Bandung adalah petani plasma

perkebunan kelapa sawit PTPN VII dan PT. CIPU.

Penduduk yang bermatapencaharian sebagai buruh jumlahnya cukup

banyak antara 20-30% dari jumlah penduduk yang ada di tiap-tiap desa. Mereka

pada umumnya sebagai tukang sadap karet dan buruh-buruh harian yang bekerja

baik di perusahaan maupun di kebun-kebun penduduk. Mereka yang bekerja di

perkebunan kelapa sawit sebagai pembersihan kebun, pemupukan, panen dan

pekerjaan lainnya. Penduduk yang bermatapencaharian sebagai buruh umumnya
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adalah pecahan kepala keluarga yang ada di desanya serta sebagian kecil adalah

penduduk pendatang dari luar desa.

Penduduk yang bekerja sebagai pedagang (pemiliki toko/warung yang

menyediakan kebutuhan pokok, kedai kopi, rumah makan yang paling banyak ada

di wilayah Desa Panang Jaya, sementara penduduk yang membuka industri batu

bata dan genting pada umumnya ada di wilayah dusun 7 Desa Ulak Bandung.

Penduduk yang bermata pencaharian sebagai pegawai negeri yaitu umumnya

adalah guru-guru SD, SMP, Bidan Desa dan pegawai Dinas/Instansi pemerintah.

Sementara penduduk yang bekerja sebagai pegawai lainnya adalah mereka yang

bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di desa-desa sekitarnya PT.

Pertamina. PT. Medco, PTPN VII dan perusahaan swasta lainnya. Penduduk yang

bermatapencaharian lain-lain juga ada, namun jumlah relatif sedikit seperti

penduduk yang berkerja di bidang perdagangan, pertukang dan jasa seperti

sopir, bengkel sepeda motor dan mobil, tukang tampal ban, pencari pasir dan batu

di Sungai Lematang dan jasa lainnya.

C. Pendidikan Penduduk

Kondisi pendidikan penduduk di desa-desa wilayah studi pada umumnya

masih relatif rendah yaitu baru tingkat sekolah dasar, bahkan banyak yang tidak

tamat SD. Mereka adalah penduduk yang tergolong tua atau di atas 40 tahun,

sementara penduduk yang tergolong muda sudah banyak yang memiliki latar

belakang pendidikan lanjutan baik SMP dan SMU. Beberapa faktor yang menjadi

penyebab banyaknya penduduk golongan umur tua pendidikannya rendah antara

lain ketika itu belum tersedianya sarana pendidikan lanjutan di desanya sehingga

sulit mengikuti pendidikan, tingkat kemampuan ekonomi serta pemahaman atau

kesedaraan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan pada waktu itu masih

relatif kurang. Sekarang sarana prasarana pendidikan SD tiap-tiap sudah ada

bahkan jumlahnya lebih dari satu, sarana prasarana pendidikan lanjutan

khususnya SMP/yang sederajat di tiap-tiap wilayah kecamatan sudah banyak

tersedia, sehingga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

relatif lebih mudah. Selain itu, pemerintah telah mengembangkan program wajib
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belajar sembilan tahun sehingga untuk mengikuti pendidikan tersebut tidak

bayar/gratis. Mengenai jumlah sarana dan prasarana pendidikan di desa-desa ini

adalah sebagai berikut.

Tabel. 2.15. Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Pendidikan di
Desa-Desa Wilayah Studi

Kecamatan
Desa/

Kelurahan

Sarana Pendidikan

TK,
PAUD/TPA

SD/MI SMP/MTS SMU/K

Ujan Mas Ulak Bandung 4 1 - -

Gunung Megang Panang Jaya 2 2 1 -

Sumber : Monografi Desa, 2017

D. Agama

Penduduk di desa-desa ini umumnya beragama Islam, penduduk yang

beragama di luar Islam juga ada yaitu penduduk pendatang yang berasal dari

daerah Jawa dan Timor Timur yang ada di wilayah Desa Ulak Bandung yang

beragama kristen. Mereka bekerja di beberapa perusahaan di desa-desa sekitarnya,

Mereka hidup membaur, saling memahami dan menghormati sehingga rukun dan

damai.

Kegiatan keagamaan Islam yang dilakukan secara rutin di kalangan masyarakat

antara lain kegiatan pengajian kelompok Ibu-Ibu satu minggu satu kali yang

dilaksanakan di Mesjid atau Mushola yang ada di desanya, sementara kegiatan

pengajian untuk Bapak-Bapak dilaksanakan pada tiap malam jum’at yaitu kegiatan

Yasinan dan Tahlilan di rumah-rumah anggotanya dan di Mesjid atau di Musholla.

Kegiatan pengajian ibu-ibu dilakukan selain mendengarkan ceramah dari

ustadnya, juga dilakukan arisan baik berupa barang-barang kebutuhan rumah

tangga atau uang. Kegiatan ini biasa dilakukan pada siang atau sore hari,

sementara kegiatan pengajian anak-anak dilakukan pada malam hari sesudah

solat Magrib sampai setelah melakukan Sholat Isya.

Selain itu, ada juga kelompok pengajian anak-anak yang melakukan

kegiatan setiap malam, tapi ada juga kelompok yang melakukannya 3 kali dalam

seminggu sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh gurunya masing-masing.

Kegiatan pengajian Ibu-ibu maupun anak-anak tidak dipungut biaya, hanya
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memberikan sumbangan secara sukarela. Hampir di setiap desa terdapat kegiatan

pengajian anak-anak TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) di Mesjid-Mesjid atau

Mushola. Kegiatan ini lebih teroganisir dan dibina oleh anak-anak remaja/orang

tua yang telah mendapat pendidikan khusus. Dalam kegiatan ini, anak-anak harus

memberikan sumbangan untuk membayar gurunya secara sukarela.

Kegiatan pembinaan keagamaan secara khusus untuk kalangan anak-anak

muda/remaja belum ada, hanya beberapa orang remaja putri bergabung dengan

kelompok ibu-ibu dan remaja putra bergabung dengan kelompok pengajian

Bapak-bapak. Selain itu, kegiatan keagamaan yang dilakukan secara bersama-

sama yaitu kegiatan dalam melakukan peringatan hari-hari besar keagamaan

dengan cara mendatangkan penceramah dari luar desa.

Sarana prasarana ibadah yang ada di desa-desa ini Mesjid maupun

Mushola/Langgar dengan kondisi bangunannya sudah cukup baik, namun belum

semua mesjid atau Mushola yang ada memiliki toilet atau tempat wudhu yang

baik. Dalam pembangunan sarana dan prasarana peribadatan umumnya dilakukan

swadaya masyarakat atau gotong royong, meskipun ada juga bantuan dari pihak

pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya. Menurut

beberapa responden kegiatan keagamaan di desa ini menurun dibandingkan

dengan kegiatan keagamaan pada waktu mereka masih kecil. Hal ini disebabkan

oleh beberapa faktor antara lain kurangnya tenaga pembina atau Ustad,

kemudian banyak sarana hiburan seperti televisi, parabola, video yang

menyajikan hiburan yang menarik bagi semua anggota kelompok masyarakat.

Mengenai jumlah dan jenis sarana ibadah yang ada di desa-desa ini dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.16. Jumlah Sarana Prasarana Ibadah di Desa-Desa Wilayah Studi

Kec. Desa
Sarana prasarana Peribadatan:

Mesjid Mushola Gereja

Gunung Megang Panang Jaya 10 5 2

Ujan Mas Ulak Bandung 4 2 -

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim. Kecamatan Dalam Angka. 2017
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2.3.2. Kondisi Sosial Ekonomi

Sumber matapencaharian utama masyarakat yang ada di desa-desa ini

adalah petani perkebunan karet, sehingga fluktuasi harga karet sangat

mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Dua/tiga tahun belakang 2014-2016

harga karet mengalami penurunan rata-rata 50%, sehingga kondisi ekonomi

masyarakat di wilayah desa-desa ini menurun. Untuk mempertahankan kehidupan

anggota keluarganya, mereka harus mencari tambahan penghasilan untuk menuhi

kebutuhan hidup minamal anggota keluarganya sehingga tuntutan untuk meminta

bisa diterima bekerja di perusahaan yang ada menjadi sangat tinggi. Menurut

beberapa orang tokoh masyarakat yang ada di desa-desa ini menyatakan, banyak

angkatan kerja yang ada pergi ke luar desa untuk mendapatkan lapangan kerja

terutama tenagakerja yang memiliki latar belakang pendidikan lebih baik

minaamal SMU/K atau sarjana.

Data mengenai tingkat kesejahteraaan masyarakat berdasarkan standar

BKKBN dapat dilihata pada tabel 2.17.
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Tabel 2.17. Tingkat Kesejahteraan Penduduk di Desa-Desa Wilayah Studi

Desa
Tingkat Kesejahterasan :

Pra-
Sejahtera

Sejahtera 1 Sejahtera 2 Sejahtera 3 Sejahtera 3+

Panang Jaya - - - - -

Lebak Bandung 243 165 617 92 -

Sumber : BPS. Kabupaten Muara Enim. Kecamatan Dalam Angka. 2016
Keterangan :
1. Pra-Sejahtera ( “Sangat Miskin”): Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu

indikator yaitu (a) Indikator ekonomi yang meliputi makan dua kali sehari, memiliki
pakaian yang berbeda di setiap kegiatan dan bagian terluas lantai rumah bukan tanah
dan (b) Indikator nonekonomi yang meliputi melaksanakan ibadah dan mampu
membawa anak yang sakit ke sarana kesehatan.

2. Sejahtera I (Sering dikelompokkan sebagai “Miskin”): Keluaraga yang karena alasan
ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator, yaitu (a) Indikator
ekonomi yang meliputi seminggu sekali dapat mengkonsumsi daging, minimal satu
tahun sekali membeli pakaian baru, dan luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap
penghuni dan (b) Indikator non-ekonomi yang meliputi ibadah teratur, sehat dalam
kurun waktu tiga bulan terakhir, memiliki penghasilan tetap, usia 10-60 tahun dapat
baca tulis, usia 6-15 tahun bersekolah, dan memiliki anak lebih dari dua orang serta
mengikuti program KB.

3. Sejahtera II : Keluaraga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu
atau lebih indikator meliputi (a) Memiliki tabungan kelurga, (b) Makan bersama sambil
berkomunikasi, (c) Mengikuti kegiatan masyarakat, (d) Rekreasi bersama (6 bulan
sekali), (e) Meningkatkan pengetahuan agama, (f) Memperoleh berita dari surat kabar,
radio, TV, dan majalah, dan (g) Menggunakan sarana transporstasi.

4. Sejahtera III : Keluaraga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi (a)
Memiliki tabungan kelurga, (b) Makan bersama sambil berkomunikasi, (c) Mengikuti
kegiatan masyarakat, (d) Rekreasi bersama (6 bulan sekali), (e) meningkatkan
pengetahuan agama, (f) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah,
dan (g) Menggunakan sarana transportasi. Namun, keluarga tersebut belum dapat
memenuhi beberapa indikator seperti aktif memberikan sumbangan material secara
teratur dan aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

5. Sejahtera III+ : keluarga Sejahtera III namun sudah dapat memenuhi beberapa
indikator seperti aktif memberikan sumbangan material secara teratur dan aktif

sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kesejahteraan penduduk Desa Ulak

Bandung ada kolom sejahtera pra sejahtera, sejahtera 1 dan sejahtera 2. Menurut

beberapa tokoh masyarakat yang ada di wilayah Desa Panang Jaya sama saja

dengan kondisi masyarakat yang ada di wilayah Ulak Bandung. Menurut mereka,

yang agak sejahtera di Panang Jaya yaitu yang ada di Dusun 1- dan 2 karena

mereka pada umumnya memiliki usaha lain seperti dagang dan jasa lainya.

Beberapa sarana ekonomi yang dapat membantu meningkatkan ekonomi

masyarakat yang ada di wilayah desanya , antara pasar/kalangan, toko/warung

yang menyediakan kebutuhan pokok, rumah makan, kedai kopi dan makanan
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indusri pembuatan batu bata dan genting. Keberadaaan sarana prasarana

ekonomi dapat juga membuka peluang kesempatan kerja bagi anggota

masyarakat yang lainnya. Mengenai sarana prasara ekonomi yang ada di desa-

desa ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.18. Sarana Prasarana Ekonomi di Desa-Desa Wilayah Studi

Jenis Sarana
Ekonomi

Panang Jaya Ulak Bandung

Kalangan 1 1

Pasar - -

Rumah Makan 12 2

Kedai Kopi/Makan 25 3

Toko/Warung 48 12

Salon 1 1

Tukang Cukur 2 1

TukangJahit 2 1

Angkutan 22 12

Bank - -

Sumber : BPS. Kabupaten Muara Enim. Kecamatan Dalam Angka. 2016

Berdasarkan data diatas, Desa Panang Jaya memiliki sarana prasarana

ekonomi masyarakat ynag lebih banyak dari pada Desa Ulak Bandung.

Keberadaan sarana perekonomian ini memberikan dampak pada peningkatan

pendapatan masyarakat yang ada di wilayah tersebut karena dengan adanya

kalangan dan pasar semua hasil hasil pertanian seperti sayuran, buah-buahan,

ternak yang dihasilkan masyarakat bisa dijual ditempat tersebut. Dengan

keberadaan sarana pasar akan memberikan multiplayer efek pada pengembangan

usaha lain sehingga bisa membantu kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

2.3.3. Kondisi Sosial Budaya

A. Interaksi Sosial

Secara umum hubungan antar penduduk di wilayah desa-desa ini berlangsung

cukup dekat dan rapat karena banyak keluarga yang ada memiliki hubungan pertalian

darah dan famili sehingga menciptakan kedekatan hubungan emosional yang baik,

sehingga. Isu-isu yang berkembang ditangkap dengan cepat. Penyebaran berbagai

informasi berlangsung melalui perangkat desa dan diteruskan di berbagai forum warga.
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Forum warga yang bersifat tradisional, antara lain melalui tempat yang disebut “Pance”

dan di warung-warung yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat.

Pance, lepau ataupun tantek merupakan sebuah tempat berkumpul warga

untuk beristirahat yaitu pada sore dan malam hari sambil berbincang-bincang. Pada

suatu desa terdapat beberapa pance, umumnya di bangunan dari kayu ukuran antara

3 x 4 meter dengan atap daun kelapa atau seng. Bangunan ini biasanya di depan

bagian rumah mereka, untuk berkumpul beberapa rumah atau keluarga. Pance/tantek

bagi masyarakat desa masih menjadi media paling efektif bagi pertukaran dan

penyampaian informasi, dan komunikasi sesama warga masyarakat. Pance terdapat

dihampir setiap desa. Namun demikian seiring perkembangan zaman dengan

maraknya media televisi yang ada di rumah-rumah warga, aktivitas warga di pance

mulai berkurang.

Penyebaran informasi dan komunikasi pada masyarakat desa selain secara

formal melaui perangkat desa juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh-

tokoh agama, tokoh adat karena interaksi masyarakat desa masih sangat kuat

dipengaruhi oleh berbagai aturan yang bersumber dari adat istiadat. Pada hal-hal

tertentu tokoh adat sangat dominan dan berpengaruh dalam suatu pengambilan

keputusan. Dalam penyelesaian suatu masalah diupayakan dengan mengedepankan

penyelesaiaan secara adat atau musyawarah.

Selain itu, komunikasi masyarakat terjadi pada saat kegiatan sedekahan

pernikahan, khitanan anak dan pada waktu ada salah seorang penduduk yang

meninggal dunia. Mereka berkumpul berkomunikasi serta bekerjasama semua

kalangan dalam mengerjakan hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan tersebut

seperti membuat panggung atau tarub dan menyiapkan tempat duduk dan

kepentingan lain dalam menerimaan kedatangan para undangan.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipungkiri bahwa konflik sering

muncul dan terjadi baik antara warga dengan warga, konflik dalam keluarga,

konflik antar warga dengan kelompok pihak tertentu baik pemerintah maupun

perusahaan. Konflik antar warga biasanya yang muncul akibat adanya

permasalahan batas lahan warisan keluarga. Konflik dalam keluarga biasanya
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adanya kecemburuan istri terhadap suaminya, sementara konflik antar pemuda

yang sering muncul akibat salah paham pada waktu pelaksanaan hiburan atau

organ tunggal serta konflik akibat terjadinya musibah kecelakaan lalu lintas.

Konflik terjadi akibat adanya pelanggaran terhadap norma atau adat istiadat yang

berlaku di desa.

Konflik warga dengan pihak perusahaan antara di sebabkan pihak perusahaan

khusus perkebunan kelapa sawit sampai saat ini belum menyediakan kebun plasma,

sehingga menjadi tuntutan masyarakat. Dalam penyelesaian atau resolusi konflik

antara anggota masyarakat memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri. Bentuknya

dikenal dengan istilah Tepung Tawar, Sedekah Dusun, sedekah bersih desa, ataupun

berdamai secara adat. Mekanisme terakhir, jika konflik tidak bisa diselesaikan di

dalam desanya adalah dengan menyerahkan kepada pihak berwajib (polisi). Resolusi

konflik yang tetap menjadi pedoman utama bagi warga desa adalah kekuatan

tokoh desa (formal maupun informal), yaitu Kepala Desa dan Pemuka Masyarakat.

Peranan perangkat desa ketua adat dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian

berbagai konflik masih sangat dominan. Kepala desa dan perangkatnya akan

selalu berkonsultasi dengan ketua adat, dan tokoh lainnya dalam menyelesaikan

berbagai konflik yang terjadi. Terhadap konflik yang muncul resolusi yang sering

digunakan adalah musyawarah dengan dasar-dasar pola penyelesaian atas dasar

adat kebiasaan/hukum adat. Hal ini masih merupakan sarana yang efektif dan

masih berfungsi dengan baik. Khusus untuk persoalan yang berkaitan dengan adat

atau pelarangan terhadap norma-norma adat, penyelesaiannya dipimpin oleh

pemuka adat atau jurai tuo dan ketua adat sebagai pengambil keputusan informal,

sedangkan keputusan formal tetap ada pada kepala desa. Dengan demikian maka

resolusi terhadap konflik yang terjadi pada masyarakat desa akan diselesaikan

secara musyawarah berdasarkan adat istiadat terlebih dahulu sebelum

diselesaikan melalui mekanisme hukum nasional (hukum positif).
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B. Potensi Konflik

Potensi konflik dengan anggota masyarakat yang di sekitarnya antara lain

berhubungan dengan kegiatan penerimaan tenaga kerja, limbah cair, pencemaran

udara asap dan kebisingan. Konflik dalam penerimaan tenaga kerja akan muncul

pada tahap kegiatan konstruksi yang akan dikerjakan oleh pihak kedua dengan

membawa rombongan tenaga kerja dari luar, sehingga kurang memanfaatkan

tenaga kerja lokal yang ada di desa-desa sekitarnya. Sementara pada tahap

kegiatan operasi tenaga kerja yang diterima adalah tenaga kerja ahli dan yang

berpengalaman. Akibatnya tenaga kerja lokal yang rata-rata pendidikan sekolah

lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas dan tidak memiliki pengalaman di

bidang keahluian yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga tidak akan banyak

yang bisa diterima. Sementara jumlah tenaga kerja di desa-desa sekitarnya terus

bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduknya. Keadaan ini akan

menimbulkan kecemburuan sosial dari tenaga kerja lokal terhadap tenaga kerja

luar yang ada diperusahaan ini. Masalah penerimaan tenaga kerja lokal apabila

tidak mendapat perhatian dari pihak perusahaan akan mengganggu terhadap

jalannya perusahaan ini.

Potensi konflik yang lain adalah pencemaran air sungai Lematang akibat

dari perubahan kualitas air. Hal ini akan menjadi potensi konflik pada anggota

masyarakat yang ada di sekitarnya karena masih ada masyarakat yang

menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari mandi dan cuci, meskipun

masyarakat di wilayah ini tidak lagi menggunakan air sungai lematang untuk air

minum. Keadaan ini, akan menimbulkan keresahan masyarakat yang ada di

sekitarnya. Untuk itu, perlu perhatian dari pihak perusahaan untuk mengelola

limbah cair dan memperhatikannya pada musim hujan jangan sampai terjadi

limpahan langsung ke lingkungan sekitarnya terutama pada daerah rawa-rawa

yang di sekitar pemukiman masyarakat.

Potensi konflik lain adalah pencemaran udara dan kebisingan akibat

cerobong asap. Keadaan ini, akan menimbulkan keresahan sosial masyarakat yang

ada di sekitarnya karena akan menimbulkan asap kotor yang akan mengganggu
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tanaman-tanaman di sekitarnya dan kebisingan dari suara mesin-mesin yang ada

di pabrik.

C. Kelembagaan Sosial

Selain pemerintah desa yang cukup berperan dalam memberikan motivasi

dan mengelola pembangunan masyarakat desa ini, ada juga organisasi sosial

seperti BPD (Badan Perwakilan Desa, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat,

Koperasi dan Kelompok-Kelompok tani, kelompok-kelompok pengajian pada

kalangan Bapak-Bapak dan Ibu-ibu serta kelompok usaha. Keberadaan

lembaga/organisasi sosial atau kelompok masyarakat, belum banyak memberikan

dampak terhadap peningkatan dinamisasi masyarakat dalam pembangunannya

karena berbagai faktor sehingga menurut beberapa tokoh masyarakat

menyatakan, perkembangan kemajuan kondisi kehidupan di desa ini relatif lebih

lambat.

Lembaga/organisasi lain yang ada di desa ini seperti PKK, Karang Taruna

karena berbagai faktor terutama kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) sehingga

belum kontinyu atau masih bersifat insidental/musiman dalam melaksanakan

kegiatannya. Motivasi dan pembinaan dari berbagai pihak masih sangat diperlukan

dalam meningkatkan fungsinya di kalangan masyarakat. Kepemimpinan formal

dalam hal ini kepala desa memiliki peranan yang penting dalam kegiatan

pembangunan, sehingga dinamika pembangunan di desa-desa ini sangat

dipengaruhi oleh tingkat dedikasi dan kemampuan dari kepala desanya. Berbagai

persoalan yang dihadapi masyarakat lebih banyak dibawa ke kepala desa.

Sementara pemimpin informal atau tokoh masyarakat seperti tokoh agama, adat

dan tokoh lainnya lebih berperan dalam kegiatan di bidangnya masing-masing

seperti dalam kegiatan selamatan, peringatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan

adat istiadat di lingkungan masyarakatnya.

D. Stratifikasi Sosial Dan Kepemimpinan

Stratifikasi atau tingkatan sosial pada kalangan masyarakat di desa ini

secara ekonomi terlihat dari tingkat pemilikan kebun karet, kelapa sawit maupun

sawah/ladang. Mereka yang memiliki kebun karet dan sawah di atas 5 hektar dan
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digarap, nampak jelas dari kondisi rumah dan peralatan rumah tangganya.

Menurut masing-masing kepala desa kelompok ini tidak banyak lebih kurang 10

persen dari petani pemilik kebun karet. Sementara kelompok yang tergolong

rendah adalah kelompok masyarakat yang belum memiliki kebun atau kelompok

masyarakat yang menjadi buruh. Pada umumnya penduduk memiliki kebun karet

atau sawah rata-rata 2 hektar, namun kebun mereka belum diremajakan

sepenuhnya, bahkan masih banyak kebun milik masyarakat yang belum digarap

secara optimal sehingga hasilnya belum dapat memenuhi kebutuhan hidup

anggota keluarganya.

Penduduk yang tergolong kaya di desa ini adalah mereka yang memiliki

kebun karet atau sawah dan sekaligus sebagai pembeli getah karet atau “Toke”

karet, dari anggota masyarakat sekitarnya serta membeli dari anak buahnya,

sehingga keuntungan mereka tidak hanya dari hasil jual belinya, juga dari hasil

penjualan barang-barang konsumsi maupun produksi dari anak buah dan anggota

masyarakat sekitarnya. Mereka pada umumnya memiliki pengaruh yang kuat di

lingkungan masyarakat, karena memiliki buruh atau anak buah yang menggarap

kebun-kebun mereka sehingga dalam kegiatan pemilihan kepala desa sangat

menentukan. Calon kepala desa yang didukung oleh mereka akan ke luar sebagai

pemenang, mereka memiliki hubungan yang baik dengan kepala desa.

Dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan semuanya dilakukan dengan cara

musyawarah dalam sebuah lembaga yang bernama BPD (Badan Perwakilan Desa).

Anggotanya adalah wakil dari berbagai kelompok masyarakat desa dan lingkungan RT

(Rukun Tetangga).

E. Norma dan Adat Kebiasaan

Dalam kehidupan bermasyarakat warga desa memiliki adat kebiasaan yang

secara turun temurun masih dilakukan. Adat kebiasaan yang masih berlaku di

desa cukup banyak, antara lain berupa upacara-upacara (sedekah) desa, hal-hal

yang ditabukan (pantangan) dalam kehidupan sehari-hari, tata cara, tepung

tawar, dan upacara bila hal-hal yang ditabukan dilanggar, selain itu adat

kebiasaan yang masih berlaku adalah kepercayaan mereka terhadap ‘Puyang’ atau
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nenek moyang dan tempat keramat. Masyarakat masih mempercayai kekuatan

dan kesaktian dari puyang ini. Hal ini terbukti dari adanya keharusan untuk

menyambangi jejak Sang Puyang, jika warga akan membuka lahan atau

melaksanakan aktifitas usaha. Caranya dengan melakukan sedekahan di dekat

jejak Puyang dengan memotong kambing/sapi/kerbau. Intinya adalah meminta

selamat dan doa.

Adat kebiasaan yang berupa upacara (sedekah) atau “Larean”, antara lain

dilakukan pada tiap-tiap Bulan Juli. Masing keluarga berkumpul di suatu tempat

seperti di Mesjid/Mushola atau di Balai desa dengan membawa lemang. Kegiatan

ini dipimpin oleh ketua adat dan ada panitia khusus yang dibentuk secara

bersama. Adat syukuran pada musim tanam padi sawah atau padi ladang (nugal),

saat musim panen (setelah panen padi) sudah jarang dilakukan secara bersama-

sama. Adat sedekah setelah panen, terutama panen padi masih dilakukan sendiri-

sendiri di rumah masing-masing warga. Pelaksanaan sedekah setelah panen

bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur, meminta keselamatan dan

keberkahan dari Allah SWT sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Inti dari

sedekahan ini memperlihatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap alam

disekitarnya, terutama lahan pertanian-sawah.

upacara atau sedekah desa harus dilakukan jika ada warga yang melanggar

ketentuan adat, seperti berbuat zina (berbuat mesum dengan pasangan yang

bukan muhrim). Adat istiadat yang dilakukan berupa keharusan si pelanggar untuk

memotong kambing. Pada umumnya si pelanggar diwajibkan untuk memotong

seekor kambing lalu dimasak dan dimakan bersama-sama. Upacara atau sedekah

tersebut dipimpin oleh tetua adat atau jurai tue. Pantangan-pantangan atau hal-

hal yang ditabukan yang harus diperhatikan saat berada di wilayah desa, seperti

pantangan mengucapkan kata-kata kotor, angkuh, sombong di desa, cempalo

mulut, cempalo tangan, mandi tanpa telasan, berjemur padi dan membelah kayu

di tempat pemukiman, menudungkan niru/ tempayang, pakai tudung daun pisang

di tempat pemukiman, ataupun berbuat yang tidak senonoh dengan wanita yang

bukan muhrim. Jika hal-hal tersebut diabaikan atau dilanggar maka warga percaya
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akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (bencana), antara lain ybs mengalami

kesurupan, atau dalam mengerjakan pekerjaan selalu mengalami gangguan.

Satu hal yang menonjol adalah sikap egaliter masyarakat, di mana tidak ada

jarak yang terlalu jauh antara perangkat desa dengan tokoh masyarakat lainnya.

Kekuatan utama ada pada kepala desa. Hanya saja eksistensi tokoh lain, seperti tokoh

adat tetap harus diperhitungkan kendatipun wilayah desa ini berada di perlintasan

Jalan nasional, adat kebiasaan masih terpelihara dengan baik. Namun juga seiring

perkembangan zaman adat istiadat di desa ini mulai jarang dilakukan atau berangsur

ditinggalkan.

2.3.4. Persepsi masyarakat

Untuk mengetahui persepsi masyarakat yang ada di desa-desa sekitar

lokasi rencana Rencana pembangunan PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas

Uap), telah dilakukan pengumpulan data secara kualitatif dengan melakukan

wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa orang informan yang

dianggap bisa mewakili anggota masyarakat yang lain.

Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata semua responden telah

mengetahui keberadaan PLTGU di wilayahnya. Secara umum hubungan pihak

perusahaan dengan para tokoh masyarakat masyarakat formal maupun informal

dinilai cukup baik, kontribusi terhadap pembangunan fisik maupun non fisik di

desa-desa ini sudah baik. Bantuan pembangunan jalan, gorong-gorong,

pembangunan Mesjid dan Mushola sudah ada. Selain itu, kontribusi dalam

penyelenggaraan hari-hari besar Nasional dan keagaamaan juga.

Persepsi masyarakat terhadap rencana pengembangan PLTGU untuk

menambah kapasitas yang ada mereka menyatakan tidak keberatan atau setuju

dengan alasan kondisi tenaga listrik yang ada di desanya menjadi lebih lagi. Selain

itu, alasan mereka ada peluang penambahan lapangan kerja bagi penduduk yang

ada di desanya.
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Tabel 2.19. Harapan Masyarakat Terhadap Kegiatan Pengembangan PLTGU

No Harapan Masyarakat

1 Jika ada pembebasan lahan, nilai ganti rugi tanah dan tanaman jangan
merugikan masyarakat

2 Dalam penerimaan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga lokal yang ada di
desanya

3 Adanya bantuan mesin press bata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
yang ada di dusun 7 Desa Ulak Bandung dan Desa Panang Jaya

4 Peningkatan bantuan pengadaan air bersih terutama di tempat-tempat umum
seperti di Mushola, Mesjid, Pasar/Kalangan.

5 Membantu meningkatkan pelayan kesehatan bagi anak balita atau Pos Yandu
dengan memberikan bantuan makanan tambahan.

6 Ada bantuan penambahan honor guru TPA yang ada di desa-desa ini, sehingga
kegiatan ini lebih semangat.

7 Peningkatan bantuan dalam penyelenggaraan hari besar keagamaan

8 Adanya perbaikan sarana prasaran ekonomi masyarakat nyang ada di desa-desa
ini antara laian bangunan/tempat kalangan.

9 Masih dibutuihkan penambahan peralatan dan kelengkapan untuk menambah
kenyamanan di mesjid-mesjid dan Mushola yang ada.

Sumber : Hasil Pengolahan Penyusun, 2017

2.4. KOMPONEN KESEHATAN MASYARAKAT

2.4.1. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Pada bagian ini akan digambarkan rona awal kondisi Kesehatan masyarakat

dengan berbagai permasalahan dan potensi yang berada di wilayah rencana lokasi

kegiatan pengembangan PLTGU, dengan harapan dapat menjadi kontribusi dalam

penyusunan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada uraian sebagai berikut.

A. Parameter Lingkungan Yang Diperkirakan Terkena Dampak dan
Berpengaruh Terhadap Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan kondisi ketahanan fisik dan psikis dari

suatu komunitas di daerah tertentu yang merupakan implementasi dari interaksi

antara perilaku yang merupakan cermin dari kebiasaan hidup dengan kualitas

kesehatan lingkungannya.Salah satu bidang dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat

dan sangat berpengaruh adalah Kesehatan Lingkungan.Kesehatan lingkungan

merupakan kondisi dari berbagai media lingkungan seperti air, udara, tanah,

makanan, manusia, vektor penyakit dan material, yang tercermin dalam sifat fisik,
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biologis dan kimia dari kualitas parameter-parameter lingkungan yang

berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Setiap kegiatan yang terjadi dilingkungan akan membawa perubahan bagi

lingkungan dan segala sesuatu yang berada diatasnya. Parameter lingkungan

yang diperkirakan akan terkena dampak dari rencana pengembangan PLTGU dan

berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat adalah udara dan air. Parameter

yang digunakan untuk menentukan adanya dampak terhadap kesehatan

masyarakat adalah:

1. Adanya gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar lokasi kegiatan yang

sebelumnya tidak ada menjadi ada yang diperkirakan berasal dari dampak

adanya kegiatan proyek.

2. Adanya peningkatan kasus penyakit yang penyebabnya berasal dari

dampak adanya kegiatan proyek

B. Persebaran Penyakit Di Masyarakat

Potensi besarnya dampak timbulnya penyakit akibat adanya kegiatan

pengembangan PLTGU ditentukan oleh beberapa faktor yang berpengaruh dan

saling berkaitan. Salah satunya adalah faktor kondisi awal kesehatan masyarakat

dimana kegiatan proyek akan berlangsung, yang bisa dilihat dari persebaran

penyakit/angka kesakitan. Persebaran penyakit/angka kesakitan dapat

menggambarkan status/derajat kesehatan masyarakat di wilayah setempat.

Berikut gambaran persebaran penyakit yang terjadi di wilayah Kecamatan Ujan

Mas Pada Tahun 2016.
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Tabel 2.20. Data 10 Besar Penyakit di Wilayah Kerja Puskesmas Ujan Mas

No Jenis Penyakit
Jumlah Penderita

(Orang)

1 ISPA 399

2 TB Paru 273

3 Hipertensi 237

4 Skizofrenia 205

5 Diare 195

6 Rematik 193

7 Alergi 173

8 Asma Bronchial 172

9 Bronchitis 168

10 Gastritis 130

Sumber :Puskesmas Ujan Mas Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyakit ISPA menempati urutan

pertama dari 10 besar penyakit yang ada di wilayah ini yang diikuti dengan TB

Paru kemudian hipertensi.Penyakit ISPA umumnya disebabkan oleh virus dan

penularannya sering terjadi melalui udara. Kualitas udara yang buruk sering sekali

menjadi faktor pemicu terjadinya penyakit ini.Seperti paparan debu yang banyak

yang terhirup oleh manusia dan mengakibatkan penurunan kerja sistem

pernafasan dan juga mengakibatkan alergi.Paparan debu ini sering terjadi pada

musim kemarau.Penyakit TB paru merupakan penyakit infeksi disebabkan oleh

kontaminasi bakteri Mycobacterium Tubercolosis, menyebabkan kerusakan

terutama pada paru, menimbulkan gangguan berupa batuk, sesak nafas bahkan

dapat menyebar ke tulang, otak dan bagian tubuh lainnya. TB paru dapat

menyerang siapa saja, baik anak-anak, remaja dan dewasa dan penularannya

biasanya sangat berkaitan dengan daya tahan tubuh. TB dapat menular pada

tempat tinggal dirumah yang padat hunian oleh karena para anggota keluarga

tinggal bersama dengan penderita TB yang memungkinkan penularan akibat

kontak langsung dengan penderita,kurang sinar matahari dan sirkulasinya buruk

atau lembab karena bakteri Mycobactrium Tuberculosis akan dapat menetap lama

dan berkembang biak tapi jikalau banyak udara dan yang terutama sinar matahari

dan sirkulasi ,ventilasi baik bakteri itu tidak akan bertahan lama sekitar 1-2 jam.

Penyakit hipertensi merupakan penyakit naiknya tekanan darah melebihi normal

dan umumnya diderita oleh penduduk usia dewasa. Hipertensi sering terjadi akibat
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dari gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi

lemak/kolesterol, tidak berolah raga, kebiasaan merokok dan lain sebagainya.

Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya

mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku.Kondisi yang

biasanya berlangsung lama ini sering diartikan sebagai gangguan mental

mengingat sulitnya penderita membedakan antara kenyataan dengan pikiran

sendiri.Diare adalah adalah sebuah penyakit di saat tinja atau feses berubah

menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit tiga kali dalam 24

jam. Diare umumnya terjadi akibat kontaminasi kuman penyebab diare pada air

dan makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

Untuk gambaran persebaran penyakit di wilayah kerja Puskesmas Gunung

Megang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21. Data 10 Besar Penyakit di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Megang

No Jenis Penyakit
Jumlah Penderita

(Orang)

1 Penyakit Lainnya 1557

2 ISPA 1271

3 Hipertensi 767

4 Gastritis 752

5 Penyakit Gigi 723

6 Rematik 575

7 Penyakit kulit alergi 522

8 Kecelakaan dan ruda paksa 298

9 Gangguan kesehatan jiwa 296

10 Penyakit kulit infeksi 132

Sumber :Puskesmas Gunung Megang Tahun 2016

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga ditemukan di wilayah kerja

puskesmas Gunung Megang. Diurutan pertama ada kasus penyakit lainnya,

diurutan kedua adalah kejaidna ISPA dan diikuti dengan kejadian Hipertensi dan

gastritis.

Mencermati data 10 penyakit diatas disimpulkan bahwa di 2 wilayah

Kecamatan ini penyakit infeksi/menular masih mendominasi.

Dari hasil wawancara dengan tenaga kesehatan di desa-desa yang menjadi

wilayah studi Umumnya keluhan utama masyarakat untuk berobat ke poskesdes
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adalah karena batuk, pilek, demam. Kasus hipertensi dan rematik pada usia

dewasa juga terdapat diwilayah ini.

C. Sarana kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek yang juga

berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat. Sarana kesehatan yang

memadai akan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat Sarana kesehatan

yang terdapat di wilayah studi antara lain Puskesmas Induk, Puskesmas

Pembantu, Posyandu dan Poskesdes/Polindes. Sarana kesehatan yang paling

banyak dijumpai masing-masing kecamatan adalah Poskesdes.Poskesdes sudah

tersedia dihampir tiap desa yang ada di wilayah kecamatan.

Berikut digambarkan keberadaan sarana pelayanan kesehatan di wilayah

studi.

Tabel 2.22. Sarana Pelayanan Kesehatan di Wilayah Studi

No Jenis Sarana Kesehatan
Puskesmas
Ujan Mas

Puskesmas
Gunung Megang

1 Puskesmas Induk 1 2

2 Puskesmas Pembantu 1 4

3 Posyandu 9 13

4 Poskesdes 8 13

JUMLAH 19 32

Sumber : Puskesmas Gunung Megang dan Puskesmas Ujan Mas, Tahun 2016

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sarana pelayanan kesehatan sudah

cukup memadai. Terdapat dua puskesmas Induk dan beberapa puskesmas

pembantu. Poskesdes juga telah tersedia di tiap desa dan dilayani oleh seorang

tenaga bidan. Dengan adanya sarana pelayanan kesehatan yang cukup memadai

ini mendorong masyarakat untuk melakukan pengobatan di sarana pelayanan

kesehatan yang ada, dan dari informasi yang diperoleh dari beberapa tenaga

kesehatan, sarana pelayanan kesehatan ini sudah dimanfaatkan seoptimal

mungkin.
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Gambar 2.4. Sarana pelayanan Kesehatan Yang Ada di Wilayah Studi

Di desa-desa yang menjadi wilayah studi terdapat pos kesehatan desa yang

pelayanannya dilakukan oleh bidan. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa

tindakan kuratif terhadap penyakit ringan, tindakan preventif seperti pemberian

imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan lain sebagainya. Di

desa yang tidak terdapat poskesdes oleh karena puskesmas induk berada di

wilayah desa ini. Untuk kualifikasi sumber daya manusia kesehatan dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23. Gambaran Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Wilayah Studi

No SDM
Jumlah

Puskesmas
Ujan Mas

Puskesmas
Gunung Megang

1 Dokter umum 1 2

2 Sarjana Kes Masyarakat 1 1

3 Analis Laboratorium - 1

4 Akademi Perawat 12 9

5 Sanitarian 2 -

6 Gizi 1 2

7 Bidan 15 15

8 Farmasi 3 1

9 Perawat Gigi 2 1

10 SPAG 1 -

JUMLAH 38 32

Sumber : Puskesmas Gunung Megang dan Puskesmas Ujan Mas, Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kualifikasi tenaga kesehatan di wiayah

studi cukup beragam. Akan tetapi dari segi kuantitas petugas puskesmas

mengatakan bahwa masih mengalami kekurangan untuk jumlah tenaga

kesehatan.
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D. Kondisi Sanitasi Lingkungan

Sanitasi lingkungan/kesehatan lingkungan adalah suatu usaha untuk

mengawasi beberapa tanda lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia,

terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik,

kesehatan dan daya tahan hidup manusia.Sanitasi lingkungan mencakup aspek

penyediaan air bersih, pembuangan kotoran, perumahan, pembuangan sampah,

dan pembuangan air limbah.Semua aspek ini sangat memberikan pengaruh yang

besar terhadap derajat kesehatan masyarakat.

1) Penyediaan Air Bersih

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat

penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni

mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit,

khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam

meningkatkan standard atau taraf/kualitas hidup masyarakat.

Untuk gambaran sarana air bersih yang ada di wilayah studi dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 2.24. Gambaran Sarana Air Bersih di Wilayah Kerja Puskesmas Ujan Mas

Desa
Jumlah

Penduduk

Sumur Gali
Terlindungi

Perpipaan
Penduduk Yang Memiliki

Akses Air Minum

Jumlah
sarana

Jumlah
Pengguna

Jumlah
sarana

Jumlah
Pengguna

Jumlah %

Ulak Bandung 3.308 115 575 - - 575 17,38

Guci 1.085 101 505 - - 505 46,54

Ujan Mas Baru 6.606 910 4550 449 2245 6190 93,70

Ujan Mas Lama 6.578 274 1370 725 3625 4995 75,94

Pinang Balarik 2.650 307 1535 - - 1535 57,92

Muara Gula Lama 1.805 99 495 - - 495 27,42

Muara Gula Baru 1.134 86 430 - - 430 37,91

Tanjung Raman 1.917 265 1325 130 650 1775 92,59

JUMLAH 25.083 2.157 10.785 1.304 6.520 16.500 65,78

Sumber : PKM Ujan Mas, 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk rata-rata menggunakan

sumur gali terlindungi sebagai sarana air bersih. Dibeberapa desa seperti di

desa Ujan Mas Baru, Ujan Mas Lama dan Tanjung Raman telah tersedia air

perpipaan/PDAM meskipun belum keseluruhan penduduk yang telah

menggunakannya.
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Dari hasil wawancara dengan tenaga kesehatan dan observasi lingkungan

di wilayah desa-desa yang menjadi wilayah studi diketahui bahwa

masyarakat umumnya menggunakan air sumur gali untuk kebutuhan air

minum dan memasak. Sebagian kecil masyarakat menggunakan air sumur

galon. Untuk kegiatan mandi masih terdapat beberapa masyarakat yang

melakukannya di sungai terutama masyarakat yang tinggal tepat di daerah

pinggiran sungai seperti yang terjadi di wilayah desa Ulak Bandung.

Gambar 2.5. Sarana Air Bersih Yang Ada di Wilayah Studi

2) Sarana Jamban Keluarga

Pengertian Jamban adalah suatu bangunan yang digunakan untuk

membuang dan mengumpulkan kotoran manusia dalam suatu tempat

tertentu, sehingga kotoran tersebut dalam suatu tempat tertentu tidak

menjadi penyebab penyakit dan mengotori lingkungan pemukiman.

Jamban keluarga didefinisikan suatu bangunan yang dipergunakan untuk

membuang tinja/kotoran manusia bagi keluarga, lazimnya disebut

kakus.Penyediaan sarana pembuangan kotoran manusia atau tinja

(kakus/jamban) adalah bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting

peranannya, khususnya dalam usaha pencegahan penularan penyakit

saluran pencernaan. Ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, maka

pembuangan kotoran yang tidak saniter akan dapat mencemari lingkungan,

terutama dalam mencemari tanah dan sumber air. Untuk mencegah

kontaminasi tinja terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia
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harus dikelola dengan baik. Untuk gambaran sarana jamban keluarga di

wiayah studi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25. Gambaran Sarana Jamban di Wilayah Kerja Puskesmas Ujan Mas

Desa Penduduk
Leher Angsa

JumlahJumlah
sarana

Jumlah
Pengguna

Ulak Bandung 3308 128 640 128

Guci 1085 79 395 79

Ujan Mas Baru 6606 1304 6520 1304

Ujan Mas Lama 6578 566 2830 566

Pinang Balarik 2650 289 1445 289

Muara Gula Lama 1805 169 845 169

Muara Gula Baru 1134 201 1005 201

Tanjung Raman 1917 411 1945 411

Sumber : Puskesmas Ujan Mas, 2016

Untuk data kepemilikan jamban di Kecamatan Gunung Megang dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 2.26. Laporan Kemajuan STBM Tahun 2016

Desa Jlh KK
Leher Angsa

JSP JSSP Sharing BABS

Sumaja Makmur 834 624 231 9 0

Fajar Indah 365 286 94 17 0

Kayu Ara Sakti 252 102 139 15 0

Sidomulyo 251 160 120 12 0

Perjito 486 382 0 80 0

Penang Jaya 1176 840 120 287 0

Tanjung Muning 399 359 35 19 30

Tanjung Terang 604 361 0 35 108

Bangun Sari 647 269 189 36 211

Gn. Megang Dalam 792 254 0 195 278

Gn. Megang Luar 1202 350 0 197 442

Penanggiran 1092 245 0 170 591

Lubuk Mumbo 643 180 0 29 437

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, 2016

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penduduk denga jamban sehat

permanen (JSP) lebih dominan jika dibandingkan dengan penduduk dengan

jamban sehat semi permanen (JSSP). Penduduk yang BAB dengan cara

Sharing/numpang masih ditemukan akan tetapi jumlah tidak terlalu banyak.

Penduduk dengan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) juga mash

ditemukan dibeberapa desa.
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Tabel dibawah ini menggambarkan progres/kemajuan program sanitasi

total berbasis masyarakat (STBM) yang telah berjalan di wilayah

kecamatan.

Tabel 2.27. Progress Program STBM Tahun 2015

Kecamatan

Kemajuan

KK JSP
% Akses

JSSP
% Akses Sharing % Akses

BABS
% Akses % Akses

JSSP JSSP Sharing BABS Progress

GN MEGANG 8594 4414 53,53 928 14,63 1155 11,44 2097 20,4 79,59

UJAN MAS 6179 3042 47,78 0 0 532 7,99 2605 44,23 55,76

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, 2016

Dari data diatas dapat dilihat bahwa progress STBM di wilayah Kecamatan

Gunung Megang yakni 79,59% dengan perincian jumlah KK yang telah

menggunakan jamban sehat permanen (JSP) sebesar 53,53%, jumlah KK

yang menggunakan jamban sehat semi permanen (JSSP) sebesar 14,63%,

jumlah KK yang masih sharing (numpang jamban tetangga) sebesar

11,44% dan jumlah KK yang masin BABS (buang air besar sembarangan)

sebesar 20,4%.

Sementara di wiayah Kecamatan Ujan Mas diketahui bahwa progress STBM

55,76% dengan perincian jumlah KK yang telah menggunakan jamban

sehat permanen (JSP) sebesar 47,78%, jumlah KK yang masih sharing

(numpang jamban tetangga) sebesar 7,99% dan jumlah KK yang masih

BABS (buang air besar sembarangan) sebesar 44,3%.

Berdasarkan informsi yang diperoleh dari tenaga kesehatan setempat masih

ada masyarakat yang buang air besar di sungai atapun di kebun-kebun

belakang rumah oleh karena ketidaktersediaan jamban di rumah dan

didukung pula oleh faktor kebiasaan yang sulit diubah.
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Gambar 2.6. Fasilitas MCK Yang Dibuat Masyarakat di Sungai

3) Tempat Pembuangan Sampah dan Saluran Pembuangan
Air Limbah

Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang berwujud padat

baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai

maupun tidak dapat terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi

sehingga dibuang ke lingkungan. Sampah apabila tidak dikelola denga baik

dapat memberikan dampak negative bagi lingkungan dan juga makhluk

hidup yang ada diatasnya.Ditiap tumah sebaiknya tersedia tempat

pembungan sampah sementara (TPS) yang dapat dipergunakan oleh tiap

anggota keluarga untuk menampung sampah yang dihasilkan dari kegiatan

sehari-hari untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir.Tempat

sampah adalah tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang

biasanya terbuat dari logam atau plastik.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari tenaga kesehatan di wilayah studi

diketahui bahwa umumnya masyarakat memiliki tempat sampah sementara

dirumah. Oleh karena belum adanya truk pengangkut sampah ke tempat

pembuangan akhir, maka masyarakat memusnahkan sampah dengan cara

di bakar di halaman ataupun dibelakang rumah. Masih ada sebagian kecil

penduduk yang membuang sampah di pinggir sungai terutama penduduk

yang tinggal di pinggir sungai.

Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) adalah bangunan yang digunakan

untuk mengumpulkan air buangan sisa pemakaian dari kran / hidran
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umum, sarana cuci tangan, kamar mandi, dapur, dan lain-lain, sehingga air

limbah tersebut dapat tersimpan atau meresap ke dalam tanah dan tidak

menyebabkan penyebaran penyakit serta tidak mengotori lingkungan

sekitarnya. SPAL tidak menyalurkan air kotor dari peturasan/jamban).

Berdasarkan informasi dari tenaga kesehatan dan dari hasil survei diketahui

bahwa keberadaan SPAL di desa-desa wilayah studi masih kurang

memadai. Belum keseluruhan rumah dilengkapi dengan SPAL. Terdaoat

beberapa rumah yang menggunaka SPAL yang sama. Umunya rumah

permanen yang telah dilengkapi dengan SPAL.

Gambar 2.7. Saluran Pembuangan Air Limbah Yang Ada di Wilayah Studi

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kondisi sanitasi lingkungan di desa-

desa wilayah studi tergolong cukup, meskipun masih membutuhkan

pembenahan lebih lanjut Mengingat di wilayah desa ini masyarakat rata-

rata telah memiliki sarana air bersih yang memadai, memiliki jamban. Hal

ini mungkin dipicu oleh karena keberadaan wilayah desa ini tepat berada

sepanjang jalan raya sehingga akses mudah didapatkan dan di wilayah

kecamatan ini juga terdapat 2 puskesmas induk yang dapat melakukan

pengawasan ataupun memberikan arahan dalam rangka upaya perbaikan

sanitasi lingkungan
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2.5. KONDISI TRANSPORTASI DAN LALU LINTAS

2.5.1. Geometrik Jalan

Kondisi ruas jalan yang berada di depan jalan masuk ke PLTGU merupakan

ruas jalan (SP. Belimbing – Bts. Kota Muara Enim) sesuai dengan Keputusan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 mempunyai panjang ruas

43,381 KM termasuk ke dalam status jalan nasional bukan jalan tol yang memiliki

klasifikasi dan fungsi kelas jalan sebagai jalan arteri dengan lebar efektif badan

jalan 7 meter. Ruas jalan terdiri dari dua jalur dan 2 lajur tanpa pembatas atau

biasa disebut (2/2 UD).

2.5.2. Lalu Lintas

Pergerakan orang dan barang pada suatu daerah tidak lepas dari moda

transportasi yang digunakannya. Pada areal lokasi, terdapat beberapa moda

transportasi yang umumnya melintas diantaranya angkutan penghantar barang

(truk, pick up, dll), angkutan orang (travel/bus) serta dominasi motor dan mobil

yang digunakan sebagai kendaraan pribadi.

Beberapa dampak lalu lintas yang terasa, baik langsung maupun tidak

langsung salah satunya bersumber dari perilaku pengguna jalan yang memiliki

banyak karakter. Ketidakdisplinan pengguna jalan menjadi salah satu faktor

menurunnya kinerja jalan raya. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan

bahwa belum terciptanya ketertiban dari pengguna kendaraan seperti melebihi

batas kecepatan, pengendara motor yang melawan arus dan memotong jalan,

serta mobil pengangkut barang dengan muatan berlebihan yang dapat

mengancam keselamatan pengguna jalan.

Permasalahan lain dari ruas di depan pintu masuk menuju areal PLTGU

tidak adanya jalan kolektor terlebih dahulu sebelum menuju jalan arteri sehingga

dapat menjadi hambatan samping terutama apabila kendaraan truk pengangkut

material akan keluar masuk menuju pembangunan PLTGU, yang menimbulkan

konflik kendaraan sehingga mengganggu kelancaran laju kendaraan.
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A. Kondisi Lalu Lintas

Secara umum kondisi lalu lintas harian hasil pengamatan dilakukan

perhitungan manual (manual counter) yang menunjukkan sepeda tanpa motor,

sepeda motor, kendaraan penumpang dan kendaraan berat. Lalu lintas harian

rata-rata per jam dilakukan pada lokasi mengamatan yang dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.28. Lalu Lintas Harian Rata-Rata

No Lokasi Pengamatan Jalan
Tipe
Jalan

(kend/jam)

(LV) (HV) (MC) (UM) Volume Total

1.
Jalan Nasional di Depan
Jalan Masuk PLTGU

2/2 UD 447 243 233 14 937

Sumber : Hasil Pengamatan Penyusun, Desember 2016
Keterangan :
LV : Kendaraan Penumpang
HV : Kendaraan Berat (truk, bus dan lainnya)
MC : Sepeda Motor
UM : Sepeda

Dari hasil pengamatan terhadap lalu lintas pada lokasi pengamatan, arus

kendaraan yang cukup ramai terjadi pada jam 15.00 – 16.00 wib.

B. Kinerja Lalu Lintas Eksisting

Kinerja lalu lintas eksisting yang diteliti menunjukkan volume lalu lintas

berdasarkan satuan mobil penumpang. Berdasarkan satuan mobil penumpang

yang paling besar adalah kendaraan berat (truk, bus dan lainnya) sebesar 607,5

smp/jam dengan total volume di jalan sebesar 1297,3 smp/jam. Kinerja lalu lintas

eksisting pada hari kerja rata-rata per jam dapat di lihat pada berikut.

Tabel 2.29. Kinerja Lalu Lintas Eksisting Pada Hari Kerja

No Lokasi Pengamatan Jalan
Tipe
Jalan

(smp/jam)

(LV) (HV) (MC) (UM) Volume Total

1.
Jalan Nasional di Depan
Jalan Masuk PLTGU

2/2 UD 447 607,5 233 9,8 1297,3

Sumber : Hasil Perhitungan Penyusun, 2016
Keterangan :
LV : Kendaraan Penumpang
HV : Kendaraan Berat (truk, bus dan lainnya)
MC : Sepeda Motor
UM : Sepeda
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C. Kapasitas Jalan

Analisis kapasitas jalan yang dilakukan dengan data primer yang di dapat

pada lokasi pengamatan, dapat menjadi acuan dalam menentukan besaran

hambatan yang akan terjadi terhadap lalu lintas pada wilayah tersebut. Adapun

hasil dari analisis kapasitas jalan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30. Kapasitas Jalan

Lokasi Jalan
Jalan Nasional di Depan

Jalan Masuk PLTGU

Tipe Jalan 2 Lajur tanpa median

Kapasitas Dasar Kondisi
Ideal (Co)

3.100 (total 2 arah)

Lebar Jalan 7 meter

Faktor Penyesuaian Lebar
Jalur Lalu Lintas (FCw)

1

Faktor Penyesuaian
Pemisahan Arah (FCsp)

1

Faktor Penyesuaian
Hambatan Samping (FCsf)

0,92

KAPASITAS JALAN (C) 2.852 smp/jam

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997 dan Hasil Perhitungan, 2016

D. Tingkat Pelayanan (LoS)

Dengan mengetahui nilai kapasitas (C) dan volume (V) dapat diketahui

rasio antara volume dan kapasitas (VCR). Nilai VCR ini merupakan indikator dari

tingkat pelayanan ruas jalan. Sebagai batasan jalan tersebut masih baik atau layak

jika dilihat berdasarkan standar tingkat pelayanan yang sudah ditetapkan dalam

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI).

Tabel 2.31. Standar Tingkat Pelayanan Jalan (LoS)

LoS Deskripsi Arus
Variabel

Kecepatan VCR

A Arus bebas bergerak > 50 ≤ 0,40

B Arus stabil, tidak bebas 40 – 50 ≤ 0,58

C Arus stabil, kecepatan terbatas 32 – 40 ≤ 0,80

D Arus mulai tidak stabil 27 – 32 ≤ 0,90

E Arus tidak stabil, kadang macet 24 – 27 ≤ 1,00

F Macet, antrian panjang < 24 > 1,00

Sumber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997
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Tabel 2.32. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tingkat Pelayanan

No Lokasi Pengamatan Jalan
Volume

(smp/jam)

Kapasitas
Jalan

(smp/jam)
VCR LoS Keterangan

1.
Jalan Nasional di Depan

Jalan Masuk PLTGU
1297,3 2.852 0,45 B

Arus stabil, tidak bebas
kecepatan 40 – 50
km/jam

Sumber : Perhitungan Konsultan, 2016

Dari hasil rekapitulasi perhitungan di dapat bahwa tingkat pelayanan (LoS)

pada jalan nasional di wilayah depan pintu masuk menuju areal PLTGU adalah

dengan nilai B, yaitu arus kendaraan stabil, tidak bebas, dengan kecepatan 40 -

50 km/jam.

2.6. USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG ADA DI SEKITAR LOKASI

Wilayah di sekitar lokasi kegiatan pengembangan PLTGU PT. Meppo-Gen,

terdapat beberapa usaha pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan

oleh anggota masyarakat maupun oleh pihak perusahaan yang tentunya

berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup sekitarnya.

Semua kegiatan yang telah dan sedang dilakukan oleh perusahaan dan

anggota masyarakat di sekitar lokasi kegiatan ini, telah memberikan kontribusi

terhadap kualitas badan air, kualitas udara, tingkat kebisingan, lalu lintas, dan

kondisi sosial ekonomi serta sosial budaya masyarakat. Kegiatan selama ini telah

memberikan dampak pada peningkatan sedimentasi pada kondisi air

sungai/saluran yang ada di sekitarnya, selain itu kegiatan tersebut juga terjadi

penurunan kualitas udara dan kualitas air akibat pembukaan lahan dengan cara

yang tidak tepat.

Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya

alam yang ada di sekitar lokasi kegiatan memberikan dampak yang cukup

signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Lokasi Kegiatan lainnya disekitar

wilayah Studi dapat dilihat pada Gambar 2.8.
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2.8. Peta kegiatan lain
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BAB III
PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

Prakiraan dampak penting merupakan tahapan pembuktian dari dampak

penting hipotetik (DPH) mengacu pada besaran dampak dan sifat penting dampak

berdasarkan dari deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang ditambahkan.

Penilaian terhadap tingkat dampak penting dilakukan terhadap setiap

dampak yang dianalisis meliputi :

1. Jumlah manusia yang terkena dampak dibandingkan dengan jumlah manusia

yang menerima manfaat.

2. Luas wilayah sebaran dampak yang diukur dan dibandingkan dengan luas

tapak kegiatan.

3. Lamanya dampak berlangsung yang diukur dan dibandingkan dengan waktu

pelaksanaan pra kontruksi, kontruksi, dan pasca kontruksi.

4. Intensitas dampak yang diakibatkan terhadap daya toleransi dan kualitas

lingkungan hidup yang terkena dampak, persyaratan baku mutu atau

pengaruhnya terhadap populasi.

5. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak.

6. Sifat kumulatif dampak, yang menunjukkan cepat tersebarnya pengaruh

dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup.

7. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, yang diindikasikan dengan tingkat

kemudahan pengendalian atau pemulihan dampak yang timbul.

Selanjutnya dalam menyusun prakiraan dampak dibantu dengan

menggunakan bagan alir dampak sehingga dapat diketahui dampak primer hingga

dampak ikutannya. Bagan alir dampak kegiatan Pembangunan Pengembangan

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi

150 MW oleh PT. Meppo-Gen di tahap konstruksi, operasi dan tahap pasca operasi

disajikan pada Gambar 3.1 sampai Gambar 3.3. Berdasarkan bagan air tersebut di

atas, disusun pula matrik identifikasi dampak. Uraian berikut menunjukkan
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kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan terhadap komponen

lingkungan hidup.

Gambar 3.1. Bagan Alir Dampak Kegiatan Pembangunan pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I
dari 110 MW menjadi 150 MW (Tahap Konstruksi)
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Operasi Pengoperasian PLTGU

Penerimaan Tenaga
Kerja Operasi

Persepsi Masyarakat

Terbukanya Kesempatan
Kerja

Tingkat Pendapatan
Masyarakat

Gangguan Kesehatan
Masyarakat

Penurunan Kualitas Air
Permukaan

Penurunan Kelimpahan
Biota Perairan

Penurunan Kualitas
Udara dan Peningkatan

Kebisingan

Pemeliharaan PLTGU

Gambar 3.2. Bagan Alir Dampak Kegiatan Pembangunan Pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I
dari 110 MW menjadi 150 MW (Tahap Operasi)

Gambar 3.3. Bagan Alir Dampak Kegiatan Pembangunan pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I
dari 110 MW menjadi 150 MW (Tahap Pasca Operasi)
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3.1. TAHAP KONSTRUKSI

3.1.1. Mobilisasi Peralatan dan Material

Kegiatan mobilisasi peralatan dan material akan didatangkan ke lokasi

dengan menggunakan jalan darat dan dibongkar di lokasi, kegiatan ini akan

memberikan dampak terhadap komponen lingkungan sebagaimana dijelaskan

berikut ini.

A. Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan

Pada saat kegiatan mobilisasi peralatan dan material di sekitar lokasi

pembangunan diasumsikan bahwa konsumsi bahan bakar minyak (BBM)

kendaraan truk dan alat berat melakukan aktivitas mobilisasi peralatan dan

material akan menghabiskan BBM rata-rata sebanyak 20 liter/kendaraan/hari,

maka konsumsi bahan bakar adalah 21 unit x 20 ltr/hari = 420 ltr/hari atau 0,42

m3/hari. Besarnya emisi dari terhadap parameter CO2 adalah sebesar 7,31

kg/m3/hari, SO2 sebesar 3,19 kg/m3/hari dan TSP sebesar 0,40 kg/m3/hari

(Program Langit Biru, Kemeterian Lingkungan Hidup, 1996), sehingga nilai

konsentrasi pencemar di udara ambien untuk masing-masing parameter dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Konsentrasi Peningkatan Parameter Udara Ambien Kegiatan
Mobilisasi Peralatan dan Material

No.
Parameter

Besarnya
emisi

kg/m3/hari

Laju Emisi
(Q)

ug/dtk/m2

Konsentrasi
Pencemar

mg/m3

Hasil
Analisis

Baku
Mutu*

1

1. CO2 7,31 169,2133 575,62 1.145 30.000

2. SO2 3,19 73,8428 251,19 62 900

3. TSP 0,40 9,2593 31,50 39,7 230

Sumber : Hasil Perhitungan Penyusun, 2016
Keterangan :
* Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2005
1 : Lokasi Rencana Pengembangan PLTGU

Dari hasil perhitungan parameter udara ambien bahwa kegiatan mobilisasi

peralatan dan material dari emisi gas buang kendaraan truk, akan meningkat

cukup besar meskipun bila ditambahkan dengan hasil pengukuran belum

mendekati nilai baku mutu yang ditetapkan.
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Jika dilihat dari hasil pelaksanaan RKL-RPL Triwulan I dan Triwulan II 2016,

maka tren nilai konsentrasi parameter beban pencemaran terhadap kegiatan

mobilisasi peralatan dan material juga tidak signifikan terjadi peningkatan yang

cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.4. Trend Nilai Parameter Pencemar Terhadap Kualitas Udara
Ambien Pada Kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material

Terhadap tingkat kebisingan, dengan asumsi bahwa rata-rata tingkat

kebisingan dari kendaraan truk yang melakukan aktivitas berkisar pada selang 65-

79 dBA, maka akumulasi tingkat kebisingannya bisa mencapai 83 dBA. Tingkat

kebisingan bisa diprakirakan berdasarkan angka-angka dari referensi yang ditulis

dari hasil penelitian ilmiah seperti diuraikan dalam berbagai literatur mengenai

kebisingan, seperti misalnya Canter (1996), de Nevers (1995), Kiely (1998), dan

sebagainya. Penurunan tingkat kebisingan dari daerah asal (pusat kegiatan

dengan pengukuran pada radius 10 m) menuju ke lingkungan sekitar, dapat

dihitung dengan persamaan di bawah ini. Hasil perhitungan tingkat kebisingan

dapat dilihat pada Tabel 3.2.
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Tabel 3.2. Hasil Perhitungan Tingkat Kebisingan Berdasarkan Jarak

No. Jarak Dari Sumber (m) Tingkat Kebisingan (dBA)

1 1 86,0000

2 3 76,4576

3 5 72,0206

4 10 66,0000

5 20 59,9794

6 25 58,0412

7 30 56,4576

8 50 52,0206

9 60 50,4370

10 80 47,9382

11 100 46,0000

12 125 44,0618

13 150 42,4782

14 200 39,9794

15 250 38,0412
Sumber : Hasil Perhitungan, 2016

Berdasarkan perhitungan pada tabel tersebut, maka pada jarak 10 m dari

sumber, tingkat kebisingan telah turun mencapai 66 dBA dan telah memenuhi

baku mutu untuk daerah industri sebesar 70 dBA.

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara dan tingkat kebisingan di

lokasi rencana kegiatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

17 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan

masih memenuhi baku mutu lingkungan. Jika emisi dan debu yang ditimbulkan

dari kegiatan mobilisasi ditambahkan dengan keadaan pada rona lingkungan awal

maka jumlahnya masih berada di bawah baku mutu. Berdasarkan Keputusan

Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 1993 tersebut di atas emisi gas buang

kendaraan yang akan diperbolehkan relatif sangat rendah dan apabila melebihi

batasan tersebut kendaraan yang akan digunakan dinyatakan tidak layak operasi,

disamping itu kegiatan mobilisasi peralatan dan material ini tidak akan

berlangsung lama dengan intensitas yang relatif rendah yaitu 21 kendaraan truk

dan setiap harinya dan yang terpengaruh terutama hanya penduduk di yang ada

di sepanjang jalan yang dilalui.
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Dengan demikian besaran dampak tergolong kecil sehingga dampak

terhadap kualitas udara dan tingkat kebisingan tergolong negatif tidak penting.

B. Kemacetan Lalu Lintas dan Kerusakan Jalan

Peralatan yang akan dimobilisasikan meliputi peralatan untuk konstruksi

dan peralatan untuk operasi. Peralatan ini akan diangkut dengan truk dengan

intensitas 21 kendaraan perhari sehingga frekuensi lalu lintas menuju ke lokasi

akan bertambah ramai terutama saat melintasi jalan nasional. Keadaan ini akan

menimbulkan kemacetan lalu lintas sehingga akan menimbulkan kemacetan yang

sangat mengganggu bagi kelancaran distribusi barang ke wilayah lainnya.

Data hasil perhitungan menunjukkan bahwa saat ini tingkat pelayanan jalan

di wilayah ini adalah nilai B, yaitu arus kendaraan stabil tidak bebas, namun

dengan kecepatan rata-rata antara 40 – 50 km/jam, nilai kecepatan tersebut

tergolong relatif rendah untuk kategori jalan arteri primer yang mempunyai nilai

kecepatan standar sebesar 60 km/jam. Kemudian pada saat kendaraan truk yang

membawa peralatan dan material menuju lokasi PLTGU, diasumsikan/rekayasa

lalu lintas akan ada 4 iringan kendaraan yang akan masuk, maka dari hasil

perhitungan faktor penyesuian hambatan samping (FCsp) = 0,87 dan volume total

lalu lintas menjadi 1307,3 smp/jam. Dari peningkatan nilai tersebut maka didapat

nilai tingkat pelayanan setelah adanya penambahan jumlah truk maka nilai rasio

volume terhadap kapasitas jalan yaitu sebesar VCR : 1307.3/2697 = 0,48.

Meskipun dengan adanya penambahan jumlah truk tidak mengubah tingkat

pelayanan jalan (LoS) dari 0,45 menjadi 0,48 atau masih dalam kategori arus

stabil, tidak bebas kecepatan 40 – 50 km/jam (B), namun dengan kondisi jalan

sekarang yang pada beberapa bagian dalam keadaan rusak jika ditambah oleh

kegiatan mobilisasi peralatan dan material menggunakan truk kapasitas hingga 12

ton sehingga beban jalan akan semakin tinggi dan akan menimbulkan terjadinya

peningkatan kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan ke depannya.
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Tabel 3.3. Hasil Perhitungan Tingkat Pelayanan Pada Saat Kegiatan
Mobilisasi Peralatan dan Material

No Lokasi Pengamatan Jalan
Volume

(smp/jam)

Kapasitas
Jalan

(smp/jam)
VCR LoS Keterangan

1.

Jalan Nasional di wilayah
depan pintu masuk menuju
areal pabrik pengolahan
kelapa sawit

1307,3 2.697 0,48 B
Arus stabil, tidak bebas
kecepatan 40 – 50
km/jam

Sumber : Perhitungan Penyusun, 2017

Sehubungan dengan itu besaran dampak peningkatan kemacetan lalu lintas

dan kerusakan jalan termasuk besar, pertimbangannya adalah :

1. Jumlah manusia yang akan merasakan dampak akibat kemacetan lalu lintas

dan kerusakan jalan relatif banyak, tidak terbatas pada penduduk Desa Ulak

Bandung dan Desa Panang jaya yang bermukim di sekitar lokasi kegiatan

tetapi juga akan sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat pengguna jalan di

Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Ujan Mas hingga masyarakat

pengguna jalan nasional ini.

2. Persebaran dampak cukup luas mengingat kondisi ruas jalan yang berada di

depan pintu masuk ke PLTGU termasuk ke dalam status jalan nasional yang

memiliki klasifikasi dan fungsi kelas jalan sebagai jalan arteri.

3. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak terutama

persepsi masyarakat. Akibat kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan maka

biaya operasional pengangkutan akan meningkat dan ini tentunya juga akan

diiringi dengan peningkatan harga di semua sektor riil yang tentunya akan

berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat.

4. Dampak bersifat akumulatif dan berpengaruh terhadap aspek-aspek lainnya.

5. Dampak dapat berbalik jika dilakukannya kegiatan pengaturan lalu lintas

keluar masuk, sehingga tidak menimbulkan kemacetan.

C. Persepsi Masyarakat

Dampak negatif terhadap persepsi masyarakat akan muncul terutama pada

anggota masyarakat yang rumahnya berada di sepanjang jalan yang dilalui oleh

kendaraan yang membawa peralatan dan material. Kegiatan ini akan menambah
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kerusakan jalan dan menimbulkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu

lingkungan mereka seperti adanya peningkatan kebisingan dan gangguan kualitas

udara.

Sehubungan dengan itu dampak mobilisasi peralatan dan material

tergolong negatif penting terhadap persepsi masyarakat. Apalagi jika dikaitkan

dengan jumlah manusia yang akan merasakan dampak akibat kemacetan lalu

lintas dan kerusakan jalan relatif banyak, tidak terbatas pada penduduk yang

bermukim di sekitar lokasi kegiatan tetapi juga akan sangat dirasakan oleh seluruh

masyarakat pengguna jalan.

Dengan demikian dampak ini menjadi dampak yang tergolong negatif

penting, dengan besaran dampak tergolong besar. Pertimbangannya adalah :

1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak, Jumlah manusia yang akan

terganggu akibat aktivitas mobilisasi tidak terbatas pada penduduk yang

bermukim di sekitar lokasi kegiatan tetapi juga akan sangat dirasakan oleh

seluruh masyarakat yang menggunakan jalan nasional.

2. Luas wilayah persebaran dampak cukup luas, tidak hanya penduduk di Desa

Ulak Bandung dan Desa Panang Jaya yang berada di sekitar lokasi tetapi juga

mencakup penduduk desa-desa lain di Kecamatan Gunung Megang dan

Kecamatan Ujan Mas.

3. Persebaran dampak cukup luas, sesuatu yang dianggap buruk dan tidak

menyenangkan akan cepat sekali tersebar di masyarakat.

4. Dampak akan bersifat kumulatif, masalah rasa ketidaksenangan masyarakat

akan sangat mudah membakar emosi masyarakat untuk melakukan tindakan-

tindakan yang tidak diinginkan.

5. Kegiatan ini akan banyak komponen yang terkena dampak, masalah yang

semula hanya mengenai kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan akan

berimbas ke aspek-aspek lain seperti biaya ekonomi yang semakin tinggi dan

stabilitas keamanan.
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3.1.2. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi

Selama tahap konstruksi, dibutuhkan tenaga kerja dengan berbagai bidang

keahlian. Tenaga kerja lokal yang memenuhi bidang keahlian dapat diprioritaskan

untuk bekerja pada tahap konstruksi. Sistem kerja untuk tenaga kerja konstruksi

akan diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan perencanaan

kerja proyek sehingga keselamatan tenaga kerja akan terjamin dan efisiensi

pelaksanaan pekerjaan akan tercapai. Kegiatan penerimaan tenaga kerja untuk

kegiatan konstruksi sebagian adalah tenaga kerja kasar baik yang berasal dari

sekitar lokasi kegiatan maupun dari luar. Mereka berinteraksi dan komunikasi, baik

di tempat kerja maupun di tempat tinggalnya karena tenaga kerja dari luar

cenderung untuk tinggal di lingkungan tempat kerjanya. Kegiatan penerimaan

tenaga kerja akan menimbulkan dampak antara lain sebagaimana dijelaskan

berikut ini.

A. Terbukanya Kesempatan Kerja

Terbukanya kesempatan kerja bagi penduduk di lokasi kegiatan akan

memberikan sedikit kontribusi pada upaya penanggulangan masalah

pengangguran yang ada di daerah ini. Dengan adanya anggota masyarakat yang

bekerja pada konstruksi ini, maka tingkat kemampuannya dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya bertambah. Kondisi ini sudah barang tentu akan berpengaruh

terhadap aspek kehidupan masyarakat lainnya seperti kondisi pendidikan,

kesehatan, keagamaan dan keamanan. Selain itu keberadaan perusahan di

lingkungan mereka akan mendapat pengakuan dan dukungan segenap anggota

masyarakat karena adanya kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian dampak ini menjadi dampak yang tergolong positif

penting. dengan besaran dampak tergolong sangat besar, pertimbangannya

adalah :

1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, pada tahap konstruksi

akan dibutuhkan tenaga kerja, diperkirakan 70% dari tenaga kerja dapat diisi

oleh penduduk lokal yang mencari pekerjaan.
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2. Persebaran dampak cukup luas tidak hanya penduduk di Desa Ulak Bandung

dan Desa Panang Jaya yang berada di sekitar lokasi tetapi juga mencakup

penduduk desa-desa lain di Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Ujan

mas.

3. Intensitas dampak terhadap kegiatan penerimaan tenaga kerja akan

berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran di desa-desa sekitar

lokasi. Dimana sekitar 60% penduduk di wilayah studi adalah angkatan kerja

(usia produktif). Pada saat ini rata-rata mata pencaharian penduduk adalah

sebagai petani yang mencapai angka 80%.

4. Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak, dengan

bekerjanya penduduk dalam kegiatan ini pendapatan mereka akan meningkat.

Dampak ikutannya seperti penduduk akan mampu membiayai pendidikan

anak-anak mereka sehingga akan meningkatkan pendidikan dan kualitas

sumber daya manusia. Disamping itu dengan hal ini akan menggairahkan

sektor perekonomian dengan adanya penduduk yang membuka usaha

dibidang non formal seperti jasa dan perdagangan.

5. Sifat kumulatif dampak menunjukkan peningkatan pendapatan akan

mempercepat tersebarnya pengaruh terhadap penduduk lain.

6. Dampak tidak akan berbalik jika kegiatan penerimaan tenaga kerja dilakukan

sesuai kebutuhan dan keahlian serta diketahui oleh semua pihak.

B. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi juga akan memberikan

dampak positif penting bagi pendapatan masyarakat sekitarnya terutama bagi

anggota masyarakat yang selama ini melakukan usaha menjual kebutuhan hidup

sehari-hari. Kegiatan penerimaan tenaga kerja juga akan menyebabkan terjadinya

mobilisasi penduduk dari wilayah lainnya. Mereka membutuhkan sarana dan

prasarana akomodasi sehingga menjadi peluang bagi peningkatan pendapatan

masyarakat sekitarnya.

Peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya terutama untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi dan akomodasi para pekerja diperkirakan akan berkembang
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terutama meliputi kegiatan usaha perdagangan dan jasa transportasi yang

ditandai dengan berkembangnya volume usaha seperti kios-kios, warung-warung

kecil, toko dan sarana transportasi yang sudah ada, bahkan kegiatan peluang

berusaha tersebut diperkirakan akan terus meningkat baik dari segi jumlah

maupun berkembangnya skala usaha mengingat adanya rangsangan berupa daya

beli karyawan perusahaan akan berbagai komoditi.

Dengan demikian dampak kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi

tergolong positif penting dengan besaran dampak yang terjadi termasuk sedang,

pertimbangannya adalah :

1. Jumlah penduduk yang terkena dampak cukup banyak dengan asumsi yaitu

jumlah angkatan kerja yang bekerja ditambah penduduk yang membuka

peluang usaha maka dapat diperkirakan banyak anggota masyarakat yang

terlibat sebagai tenaga kerja dan masyarakat yang melakukan usaha ekonomi,

seperti warung-warung kecil, toko dan sarana transportasi.

2. Luas wilayah persebaran dampak tidak hanya mencakup penduduk Desa Ulak

Bandung dan Desa Panang Jaya tetapi juga mencakup penduduk desa-desa

lain di sekitar lokasi kegiatan.

3. Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak, dengan

meningkatnya pendapatan masyarakat akan menimbulkan dampak ikutan

seperti penduduk akan mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka

sehingga akan meningkatkan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

Disamping itu dengan hal ini akan menggairahkan sektor perekonomian

dengan adanya penduduk yang membuka usaha dibidang non formal seperti

jasa dan perdagangan.

4. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung dapat menurunkan tingkat

pengangguran di desa-desa sekitar lokasi. Dimana sekitar 60% penduduk di

sekitar rencana kegiatan adalah angkatan kerja (usia produktif)
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C. Persepsi masyarakat

Adanya sejumlah besar tenaga kerja dari luar daerah telah membuka

berbagai kemungkinan terjadinya interaksi baik antar pegawai dengan pekerja

setempat dan masyarakat. Dalam proses interaksi itu akan ada kerjasama,

persaingan dan konflik antara para pekerja pendatang dengan para pekerja lokal

dan anggota masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek ini. Keadaan ini akan

menimbulkan dampak positif dan negatif penting bagi masyarakat sekitarnya.

Dampak positif jika para pendatang mampu menunjukkan perilaku hidup

yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan seperti kerja keras,

disiplin yang tinggi dan tingkat keterampilan kerja yang tinggi/profesional

sehingga para pekerja lokal akan ikut terpengaruh. Akan tetapi jika para

pendatang menunjukkan perilaku yang sebaliknya atau perilaku yang tidak sesuai

dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang ada, maka hal ini akan menjadi

dampak negatif bagi masyarakat di sekitarnya. Jika demikian hal-hal yang tidak

dikehendaki akan lebih muncul dalam kehidupan masyarakat sekitarnya, karena

tindakan ini sudah ada di lingkungan masyarakat seperti adanya cafetaria atau

tempat karaoke di sekitar lokasi proyek sehingga perilaku penyalahgunaan

narkoba (minuman keras) maupun penyimpangan seksual akan lebih banyak lagi.

Data lapangan menunjukkan bahwa umumnya penduduk di wilayah studi

beragama islam yang taat dengan nilai budaya yang tinggi. Untuk itu, peningkatan

pelaksanaan nilai-nilai sosial budaya dan agama oleh tokoh-tokoh masyarakat

formal maupun informal sangat diperlukan. Hubungan sosial semacam ini bila

dibarengi dengan kecilnya jumlah pekerja setempat yang ikut dalam aktivitas

proyek, dapat memicu ketidakpuasan dan keributan antar pekerja yang membawa

pengaruh terhadap situasi kamtibmas yang selama ini terjaga.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kegiatan

penerimaan tenaga kerja juga akan memberikan dampak terhadap negatif atau

positif penting terhadap persepsi masyarakat. Dengan demikian besaran dampak

tergolong besar, pertimbangannya adalah :
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1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak berkaitan kegiatan yang dilakukan

sangat banyak, tidak terbatas pada penduduk sekitar lokasi kegiatan.

2. Luas wilayah persebaran cukup luas, sesuatu yang dianggap buruk dan tidak

menyenangkan akan cepat sekali tersebar di masyarakat. Apalagi masyarakat

diwilayah studi rata-rata merupakan penduduk asli yang memiliki kekerabatan

dan jalinan keluarga yang sangat banyak. Interaksi sosial warga berlangsung

cukup dekat dan rapat dan isu-isu yang berkembang akan ditangkap dengan

cepat. Penyebaran berbagai informasi berlangsung melalui perangkat desa

dan diteruskan di berbagai forum warga yang bersifat tradisional.

3. Dampak akan bersifat kumulatif, masalah kecemburuan sosial dan rasa

ketidaksenangan masyarakat akan sangat mudah membakar emosi

masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

4. Intensitas dan lamanya dampak dapat berlangsung lama hingga berlanjut di

tahap operasi. Intensitas dampak akan semakin besar apabila anggota

masyarakat merasa kegiatan penerimaan tenaga kerja tidak berjalan sesuai

aturan dan tidak melibatkan tenaga kerja lokal untuk bekerja.

3.1.3. Pembukaan dan Pematangan Lahan

Kegiatan pembukaan dan pematangan lahan ditujukan untuk perluasan

areal pembangunan PLTGU pada areal Blok I dengan luas ± 6.620 m2. Untuk

lahan yang belum dimanfaatkan lahan masih ditumbuhi vegetasi diperlukan

pembersihan termasuk perataan tanah.

A. Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan

Kegiatan pembukaan dan pematangan lahan direncanakan bertahap mulai

yang diawali dengan penebasan dan penebangan. Kegiatan perataan tanah juga

dilakukan unuk mempersiapkan areal pembangunan PLTGU. Akibat kegiatan ini

akan terjadi penurunan kualitas udara baik dari polutan yang berasal dari mesin

alat berat ataupun debu ketika dilakukan pembersihan dan perataan tanah.

Dikaitkan dengan kualitas udara sebelum kegiatan berlangsung yang masih

memiliki daya dukung cukup tinggi, maka sekalipun terjadi penurunan kualitas
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udara seperti SO2, Pb, NOx, H2S dan debu namun diduga tidak akan melampaui

BML.

Jika diasumsikan pada kegiatan pembukaan dan pematangan lahan

kebutuhan komsumsi BBM alat berat adalah sebesar 100 liter/hari, maka besarnya

emisi dari pengoperasian alat berat tersebut adalah untuk CO sebesar 4,35

kg/m3/hari, SO sebesar 1,9 kg/m3/hari dan TSP sebesar 0,24 kg/m3/hari (Program

Langit Biru, Kemeterian Lingkungan Hidup, 1996), sehingga nilai konsentrasi

pencemar di udara ambien untuk masing-masing parameter dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Konsentrasi Peningkatan Parameter Udara Ambien Kegiatan
Pembukaan Dan Pematangan Lahan

No.
Parameter

Besarnya
emisi

kg/m3/hari

Laju Emisi
(Q)

ug/dtk/m2

Konsentrasi
Pencemar
mg/m3 (C)

Hasil
Analisis Baku Mutu*

1

1. CO 4,35 5,0347 548,98 1.145 30.000

2. SO 1,9 2,1991 239,79 62 900

3. TSP 0,24 0,2778 30,29 39,7 230

Sumber : Hasil Perhitungan Penyusun, 2016
Keterangan :
* Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2005
1 : Lokasi Rencana Pengembangan PLTGU

Dari hasil perhitungan diatas, kegiatan pembukaan dan pematangan lahan

yang akan menggunakan peralatan berat tidak menyebabkan peningkatan

parameter udara ambien melebihi baku mutu yang ditetapkan

Berdasarkan pengukuran dari kegiatan sejenis, pada kegiatan ini akan

teremisikan debu ke atmosfer relatif kecil yaitu tidak akan lebih 100 µg/m3.

Dikaitkan dengan hasil pengukuran kandungan TSP wilayah studi saat ini total

emisi kegiatan dan keadaan sebelum ada kegiatan masih berada di bawah baku

mutu (230 g/Nm3). Hal ini dikuatkan dengan karena kondisi vegetasi di sekitar

lokasi itu adalah kebun penduduk yang dipenuhi oleh berbagai vegetasi terutama

kelapa sawit dan tanaman karet. Ditinjau dari intensitas dampak tergolong

rendah. Berdasarkan uraian diatas besaran dampak pembukaan dan pematangan

lahan terhadap penurunan kualitas udara dan kebisingan tergolong kecil, sehingga

dapat disimpulkan dampak yang akan timbul tergolong negatif tidak penting.
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B. Penurunan Kualitas Air Permukaan

Kegiatan pembukaan dan pematangan lahan dapat mempengaruhi aliran air

permukaan (run off) yaitu meningkatkan besarnya koefisien air larian yang

disebabkan adanya perubahan dari lahan yang tertutup oleh vegetasi menjadi

lahan terbuka. Meningkatnya koefisien air larian berakibat meningkatnya fluktuasi

debit air maksimum di musim penghujan dan debit minimum pada musim

kemarau. Meningkatnya koefisien air larian atau volume air larian juga akan

meningkatkan terjadinya sedimentasi di tempat tersebut sehingga tingkat

kekeruhan badan-badan air penerima akan meningkat.

Kegiatan pembukaan dan pematangan lahan (pembersihan lahan, perataan

tanah oleh grader dan pemadatan tanah oleh truk) akan mengakibatkan

terbukanya penutupan lahan dan meningkatkan kepadatan tanah yang

menyebabkan berkurangnya permeabilitas tanah. Hasil analisis teksur tanah

dilokasi kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar tanah di wilayah studi

mempunyai tekstur lempung liat berpasir yang berarti bahwa mempunyai

kemampuan menahan air rendah, dengan drainase baik atau mudah mengalir air.

Kegiatan pembukaan dan pematangan lahan akan menyebabkan kemampuan

tanah menyerap air semakin berkurang sehingga akan sangat mempengaruhi laju

air limpasan permukaan, terutama pada areal yang berlereng. Semakin tingginya

curah hujan efektif yang mencapai permukaan tanah dan berkurangnya daya

tanah meresapkan air mengakibatkan debit air limpasan permukaan yang

mencapai aliran sungai semakin tinggi.

Jika dilihat dari hasil perhitungan rona awal terhadap erosi tanah, nilai laju

erosi pada lokasi kegiatan adalah sebesar 43,35 Ton/Ha/Tahun. Apabila

dilakukan kegiatan pembukaan dan pematangan lahan (pembersihan lahan,

perataan tanah oleh grader dan pemadatan tanah oleh truk) maka akan merubah

nilai koefisien tutupan tanah dari C=0,5 menjadi C=1, sehingga akan

menyebabkan terjadinya perubahan laju erosi menjadi sebesar 87,05

Ton/Ha/Tahun dengan kategori tingkat bahaya erosi berat.
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Berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan selama 5 tahun terakhir,

bulan basah terjadi selama 6 bulan yaitu Bulan November sampai dengan Bulan

April dengan curah hujan berkisar antara 15 – 607 mm/bulan. Sebaliknya bulan-

bulan kering terjadi selama 6 bulan yaitu Bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober

dengan intensitas curah hujan antara 2 – 567 mm/bulan. Naik dan turunnya debit

sungai ini akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat mengingat

penduduk di wilayah studi saat ini masih sangat tergantung dengan sungai.

Mengingat hal-hal tersebut, kegiatan pembukaan dan pematangan lahan

diprakirakan akan menimbulkan perubahan terhadap debit air permukaan.

Berdasarkan uraian diatas besaran dampak pembukaan dan pematangan

lahan terhadap kondisi penurunan kualitas air permukaan tergolong besar,

sehingga dapat disimpulkan dampak yang akan timbul tergolong negatif penting.

Pertimbangannya adalah :

1. Luas wilayah persebaran dampak cukup luas hingga ke hilir batas wilayah

studi yang dikaji yaitu di sungai Lematang dan Sungai Belanti yang ada di

wilayah pengambilan contoh studi.

2. Lamanya dampak berlangsung hingga tahap operasi dan akan sangat

dirasakan terutama pada musim hujan dimana material tanah akan terbawa

oleh air hujan.

3. Intensitas dampak meningkat seiring laju sedimentasi akibat kegiatan

pembukaan lahan yang berimplikasi terhadap menurunnya kualitas.

4. Dampak akan bersifat akumulatif, partikel-partikel tanah yang terbawa

bersama aliran permukaan akan sampai ke dalam aliran sungai dan akan

menyebabkan meningkatnya nilai kekeruhan dan sedimentasi yang berakibat

terjadinya pendangkalan sehingga mempengaruhi kehidupan biota perairan.

5. Kekeruhan yang terjadi pada air sungai akan dapat mengganggu ekosistem

perairan. Karenanya kehidupan biota perairan akan terganggu yang terutama

akan terjadi saat musim hujan
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C. Perubahan Ruang, Tanah dan Lahan

Kegiatan pembukaan dan pematangan lahan dapat merubah bentuk

penggunaan lahan yang sebelumnya berupa semak belukar menjadi areal terbuka.

Jika areal seluas ± 6.620 m2 tersebut dibuka, maka akan menimbulkan erosi

tanah.

Meskipun lahan yang akan dibuka dilakukan secara keseluruhan, namun

dari total luasan lahan yang dimiliki oleh PT. Meppo-Gen seluas ±11 Ha dan

sekitarnya telah dilakukan kegiatan konservasi tanah dengan dilakukan

penanaman (ruang terbuka hijau) Diprakirakan dampak pembukaan dan

pematangan lahan terhadap ruang tanah dan lahan tergolong kecil, sehingga

dapat disimpulkan dampak yang akan timbul tergolong negatif tidak penting.

D. Penurunan Kelimpahan Biota Perairan

Dengan adanya penurunan kualitas air akibat kegiatan pembukaan dan

pematangan lahan, maka pengaruh penurunan kualitas air permukaan pun akan

terjadi terhadap kehidupan biota perairan. Penurunan kualitas air pada kegiatan

pembukaan dan pematanan lahan akan memberikan dampak terhadap penurunan

kelimpahan biota perairan khususnya bila kegiatan dilakukan selama musim hujan.

Dampak tersebut adalah berasal dari sedimentasi karena banyaknya erosi,

sehingga menambah padatan dalam air dan akan mengganggu fotosintesis dalam

air.

Kehidupan biota akuatik yang berpotensi terpengaruh oleh sedimentasi

adalah plankton, benthos dan nekton terutama ikan yang mungkin terkena

dampak. Sedimentasi dapat menyebabkan penurunan kemampuan cahaya

menembus air yang mengakibatkan ganggguan terhadap proses fotosintesa untuk

phytoplankton. Partikel teruspensi yang disebabkan sedimentasi dan aliran sungai

akan menutup larva ikan dan cahaya, sehingga menyebabkan ikan menjadi sulit

berkembang. Kegiatan pembukaan dan pematangan lahan ini akan memberikan

dampak negatif penting terhadap penurunan kelimpahan biota perairan dengan

besaran dampak tergolong sedang, pertimbangannya adalah :
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1. Luasnya persebaran dampak akibat kegiatan pembukaan dan pematangan

lahan yang berasal dari sedimentasi karena banyaknya erosi pada badan

perairan akan tersebar luas terbawa aliran air permukaan. Peningkatan

kekeruhan dapat menyebabkan penurunan kemampuan cahaya menembus air

yang mengakibatkan ganggguan terhadap proses fotosintesa untuk

phytoplankton. Partikel teruspensi yang disebabkan sedimentasi dan aliran

sungai akan menutup larva ikan dan cahaya, sehingga menyebabkan ikan

menjadis sulit berkembang.

2. Dampak bersifat akumulatif dan akan berlangsung terus setiap hari selama

kegiatan konstruksi berlangsung.

E. Persepsi Masyarakat

Kegiatan pembukaan dan pematangan lahan akan menimbulkan dampak

pada persepsi anggota masyarakat sekitarnya baik yang bersifat positif maupun

negatif. Persepsi positif dari kalangan masyarakat akan muncul jika dalam proses

pelaksanaannya memberikan dampak yang positif terhadap usaha-usaha yang

dilakukan oleh masyarakat, seperti pada penyediaan batu koral dan tanah urug,

toko dan warung serta mampu menyerap banyak tenaga kerja masyarakat

sekitarnya. Namun persepsi positif anggota masyarakat terhadap kegiatan ini

menjadi dampak tidak penting bagi anggota masyarakat sekitarnya, karena

besarnya tidak begitu signifikan, terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan

pembangunan sesaat. Besaran dampak yang akan terjadi tergolong kecil.

Kegiatan pembukaan dan pematangan lahan akan memberikan dampak

negatif penting terutama terhadap penurunan kualitas air permukaan yang akan

menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Dengan tercemarnya air

permukaan tersebut maka aktivitas kehidupan masyarakat yang

memanfaatkannya akan terganggu sehingga akan timbul persepsi negatif

masyarakat terhadap kegiatan ini dimana besaran dampak termasuk tergolong

sedang. Oleh karena itu kegiatan pembukaan dan pematangan lahan akan

menimbulkan dampak negatif penting terhadap persepsi masyarakat sekitar lokasi
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kegiatan jika dalam pelaksanaannya menimbulkan gangguan pada kehidupan

masyarakat, pertimbangannya adalah :

1. Jumlah manusia yang akan menilai keberadaan dan kegiatan yang akan

dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan konstruksi ini sangat banyak tidak

terbatas pada penduduk sekitar lokasi kegiatan.

2. Luas wilayah persebaran dampak cukup luas sesuatu yang dianggap buruk

dan tidak menyenangkan akan cepat sekali tersebar di masyarakat.

3. Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak akibat kegiatan

pembukaan dan perataan lahan diprakirakan akan menurunkan kualitas air

permukaan bagi masyarakat yang menggunakannya.

4. Dampak akan bersifat akumulatif, rasa tidak puas masyarakat terhadap

pelasanaan kegiatan akan sangat mudah membakar emosi masyarakat untuk

melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

3.1.4. Pembangunan Pengembangan PLTGU

Pada tahap ini, kegiatan yang akan dilakukan berupa pengembangan

gas turbine dan Heat Recovery Steam Generator (HRSG) serta fasilitas

penunjang pada luas lahan ± 6.620 m2 pada areal Blok I. Selain kegiatan

konstruksi sipil juga akan dilakukan konstruksi mekanik dan listrik serta

pemasangan pipa. Dengan rencana pengembangan PLTGU dari 110 MW menjadi

150 MW.

A. Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan

Kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU akan mengakibatkan

penurunan kualitas udara baik dari polutan yang berasal dari mesin alat berat

ataupun debu yang berasal dari kondisi lahan itu sendiri.

Dari hasil analisis kualitas udara ambien dan kebisingan, menunjukkan

masih di bawah baku mutu yang ditetapkan. Hasil perhitungan menggunakan

rumus Noel De Nevers (1995) yaitu,
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C = (Q.s)/(u.z)

Dimana :
C : Konsentrasi pencemar di udara ambien (ug/m3)
Q : Laju emisi persatuan luas (ug/det/m2) yang diperoleh dari besarnya emisi

(ug/det)/luas daerah yang ditinjau (m2).
s : Panjang daerah tinjauan (kotak) searah dengan arah angin (m).
u : Kecepatan angin (m/det),
z : Tinggi dimana terjadi pencampuran zat pencemar udara (m) = 1 m

Jika diasumsikan pada kegiatan pembangunan kebutuhan komsumsi BBM

alat berat adalah sebesar 100 liter/hari, maka besarnya emisi dari pengoperasian

alat berat tersebut adalah untuk CO2 sebesar 4,35 kg/m3/hari, SO2 sebesar 1,9

kg/m3/hari dan TSP sebesar 0,24 kg/m3/hari (Program Langit Biru, Kemeterian

Lingkungan Hidup, 1996), sehingga nilai konsentrasi pencemar di udara ambien

untuk masing-masing parameter dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5. Konsentrasi Peningkatan Parameter Udara Ambien Kegiatan
Pembangunan Pengembangan PLTGU

No.
Parameter

Besarnya
emisi

kg/m3/hari

Laju Emisi
(Q)

ug/dtk/m2

Konsentrasi
Pencemar

mg/m3

Hasil
Analisis

Baku
Mutu*

1

1. CO2 4,35 7,1925 24,47 1.145 30.000

2. SO2 1,9 3,1415 10,69 62 900

3. TSP 0,24 0,3968 1,35 39,7 230

Sumber : Hasil Perhitungan, 2016
Keterangan :
* Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2005
2 : Lokasi Rencana Penembangan PLTGU

Dari hasil perhitungan diatas, kegiatan pembangunan pengembangan

PLTGU yang akan menggunakan peralatan berat tidak menyebabkan peningkatan

parameter Co2, So2 dan TSP melebihi baku mutu yang ditetapkan. Selain itu

kegiatan pembangunan ini letaknya jauh dari lokasi perumahan penduduk dan

masih ada jarak dengan kebun penduduk sebagai pembatas.

Jika dilihat dari hasil pelaksanaan RKL-RPL Triwulan I dan Triwulan II 2016,

maka tren nilai konsentrasi parameter beban pencemaran terhadap kegiatan

mobilisasi peralatan dan material juga tidak signifikan terjadi peningkatan yang

cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 3.5. Trend Nilai Parameter Pencemar Terhadap Kualitas Udara Ambien
Pada kegiatan Pembangunan Pengembangan PLTGU

Dengan demikian besaran dampak yang terjadi termasuk kategori kecil

sehingga dampak terhadap kualitas udara dan kebisingan tergolong negatif tidak

penting.

B. Penurunan Kualitas Air Permukaan

Kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU akan berdampak negatif

terhadap kualitas air permukaan. Peningkatan bahan sedimen yang masuk ke

dalam air sungai akan menimbulkan dampak lanjutan terhadap sifat fisik dan

kimia air serta limbah padat sisa material sehingga mengakibatkan jumlah

padatan tersuspensi dan kekeruhan serta kimia air (meningkatnya nilai BOD, COD

dan menurunnya kandungan oksigen terlarut). Hal ini juga terlihat dari nilai laju

erosi potensial dari 43,35 Ton/Ha/Tahun menjadi 87,05 Ton/Ha/Tahun dengan

kategori tingkat bahaya erosi berat akibat dibukanya lahan pada areal PLTGU.

Perubahan nilai koefisien air larian sebagai akibat kegiatan pembangunan akan

menyebabkan masuknya butiran tanah yang dapat menyebabkan peningkatan

kekeruhan dan sedimentasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kegiatan

pembangunan akan memberikan sumbangan TDS yang berkisar antara 39,93 mg/l

sampai 1.986,88 mg/l.

Saat dilakukan pembangunan akan dipekerjakan sekitar 200 orang tenaga

kerja, hal ini diprakirakan akan memberikan dampak terhadap kualitas air yang

berasal dari limbah domestik. Limbah domestik akan memberikan beban kepada
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badan-badan air terdekat yaitu bagian hulu Sungai Belanti yang berada di bagian

utara areal lokasi yang akan bermuara ke Sungai Lematang. Air limbah domestik

yang dihasilkan oleh pekerja akan masuk ke badan air tersebut. Potensi jumlah zat

pencemar domestik/orang/hari diperkirakan sekitar 10 µg BOD, 65 µg COD, 15 µg

Nitrogen total dan 4 µg Fosfor total. Disamping itu tidak tertutup kemungkinan

adanya mikroorganisme phatogenik yang secara langsung dapat menimbulkan

penyakit terutama sanitasi lingkungan buruk. Jika 50% pekerja (100 orang)

membuang air limbahnya ke badan perairan yang ada, maka BOD yang akan

dibuang sekitar 1000 µg/hari. Sedangkan beban COD diperkirakan sekitar 6.500

µg/hari.

Data rona awal dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL, Juni 2016 di sungai-

sungai di wilayah studi menunjukkan bahwa nilai parameter COD (6 – 9 mg/l)

masih dibawah nilai baku mutu yang ditetapkan, namun dengan adanya masukan

limbah cair domestik, maka keadaan badan air akan semakin mengalami

penurunan kualitas dan dapat melampaui baku mutu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dampak

kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU dengan segala fasilitasnya

terhadap kualitas air permukaan dikategorikan sebagai dampak negatif penting

dengan besaran dampak tergolong besar, pertimbangannya adalah :

1. Jumlah manusia yang terkena dampak terutama penduduk yang masih

memanfaatkan Sungai Belanti dan Sungai Lematang di wilayah studi untuk

MCK. Dengan tercemarnya badan air tersebut tentunya masyarakat yang

memanfaatkan air tersebut akan mengalami kesulitan.

2. Luas persebaran dampak berupa kekeruhan dan limbah cair domestik pada

badan perairan akan tersebar luas, mengingat sifat zat cair yang mudah

bercampur dan mudah mengalir.

3. Lamanya dampak berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu selama tahap

konstruksi dan dengan intensitas yang tinggi. Selain itu proses degradasi

bahan kimia oleh mikroorganisme berjalan sangat lambat sehingga

keberadaan materi limbah di dalam badan air tersebut akan cukup lama.
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4. Intensitas dampak yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan

pengembangan PLTGU akan mempengaruhi baku mutu lingkungan yang

ditimbulkan. Pada saat dilakukannya kegiatan konstruksi akan menambah

beban pecemaran terhadap kualitas air permukaan.

5. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak seperti plankton,

benthos dan nekton yang akan terganggu. Disamping itu penduduk yang

memanfaatkan air tersebut akan terganggu aktivitasnya

6. Dampak bersifat akumulatif dan akan berlangsung terus setiap hari selama

kegiatan konstruksi berlangsung

C. Perubahan Ruang, Tanah dan Lahan

Kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU dapat merubah bentuk

penggunaan lahan yang sebelumnya berupa semak belukar menjadi areal terbuka.

Jika areal seluas ± 6.620 m2 tersebut dibuka, maka akan menimbulkan erosi

tanah.

Meskipun lahan yang akan dibuka dilakukan secara keseluruhan, namun

nantinya luasan tersebut akan kembali tertutupi oleh bangunan PLTGU itu sendiri

dan akan ditanami dengan tanaman penghijauan pada areal terbuka hijau, pada

ruang terbuka hijau segera tumbuh secara alami berbagai semak belukar antara

lain: alang-alang (Imperata cylindrical Beuv.), balik angin (Mallotus paniculata

Muell.), asaman (Oxalis barrelieri L.), gadung (Dioscorea hispida DENNST.), talok

(Grewia excelsa VAHL.) Selain itu dari total luasan lahan yang dimiliki oleh

Meppo-gen seluas ± 11 Ha telah dilakukan upaya konservasi tanah dengan

dilakukan penanaman (ruang terbuka hijau) Diprakirakan dampak pembangunan

pengembangan PLTGU terhadap ruang tanah dan lahan tergolong kecil, sehingga

dapat disimpulkan dampak yang akan timbul tergolong negatif tidak penting.

D. Penurunan Kelimpahan Biota Perairan

Dengan adanya penurunan kualitas air akibat kegiatan pembangunan

pengembangan PLTGU, maka pengaruh penurunan kualitas air ini pun akan terjadi

terhadap kehidupan biota perairan. Penurunan kualitas air pada kegiatan

pembangunan pengembangan PLTGU akan memberikan dampak terhadap
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penurunan kelimpahan biota perairan khususnya bila kegiatan dilakukan selama

musim hujan. Dampak tersebut adalah berasal dari sedimentasi karena banyaknya

erosi, sehingga menambah padatan dalam air dan akan mengganggu fotosintesis

dalam air.

Kehidupan biota akuatik yang berpotensi terpengaruh oleh sedimentasi

adalah plankton, benthos dan nekton terutama ikan yang mungkin terkena

dampak. Sedimentasi dapat menyebabkan penurunan kemampuan cahaya

menembus air yang mengakibatkan ganggguan terhadap proses fotosintesa untuk

phytoplankton. Partikel teruspensi yang disebabkan sedimentasi dan aliran sungai

akan menutup larva ikan dan cahaya, sehingga menyebabkan ikan menjadi sulit

berkembang. Kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU ini akan memberikan

dampak negatif penting terhadap penurunan kelimpahan biota perairan dengan

besaran dampak tergolong sedang, pertimbangannya adalah :

1. Luasnya persebaran dampak akibat kegiatan pembangunan pengembangan

PLTGU yang berasal dari sedimentasi karena banyaknya erosi pada badan

perairan akan tersebar luas terbawa aliran air permukaan. Peningkatan

kekeruhan dapat menyebabkan penurunan kemampuan cahaya menembus air

yang mengakibatkan ganggguan terhadap proses fotosintesa untuk

phytoplankton. Partikel teruspensi yang disebabkan sedimentasi dan aliran

sungai akan menutup larva ikan dan cahaya, sehingga menyebabkan ikan

menjadis sulit berkembang.

2. Dampak bersifat akumulatif dan akan berlangsung terus setiap hari selama

kegiatan konstruksi berlangsung.

3. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak yaitu meliputi

tanaman perairan dan kehidupan biota perairan seperti fitoplankton,

zooplankton, benthos dan nekton yang hidup di dasar perairan.

4. Dampak tidak berbalik jika kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU

tidak melakukan upaya konservasi lahan pada areal terbuka hijau.
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E. Terbukanya Kesempatan Kerja

Terbukanya kesempatan kerja bagi penduduk di lokasi kegiatan akan

memberikan sedikit kontribusi pada upaya penanggulangan masalah

pengangguran yang ada di daerah ini. kegiatan pembangunan pengembangan

PLTGU akan meningkatkan usaha masyarakat yang ada di sekitar lokasi kegiatan

apabila PT. Meppo-Gen bekerjasama dalam penyediaan/pengadaan dari usaha

penjualan pasir, batu bata dan kayu serta usaha penyediaan makanan dan

minuman untuk pekerja dan lain-lain yang telah memiliki izin.

Pada kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU akan dibutuhkan

tenaga kerja sebanyak 166 orang dengan berbagai keahlian, sehingga jika dilihat

dari data BPS. Kabupaten Muara Enim Tahun 2016, terhadap angkatan kerja

terdapat 302.936 jiwa, yang bekerja 282.665 jiwa atau TPAK (Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja) 71,97%, dengan adanya kegiatan pembangunan pengembangan

PLTGU, maka diperkirakan akan ada penambahan jumlah tenaga kerja yang

bekerja sebanyak 100 orang, selain dari jumlah tenaga kerja yang bekerja, juga

akan ada usaha lainnya yang akan berkembang seperti usaha penjualan pasir,

batu bata dan kayu serta usaha penyediaan makanan dan minuman untuk pekerja

dan lain-lain jika diasumsikan terjadi penambahan peluang kerja sebesar 5% dari

sektor perdagangan, maka kegiatan ini akan menyediakan lapangan kerja

sebanyak 30 orang.

Berdasarkan uraian di atas diprakirakan dampak dari kegiatan

pembangunan pengembangan PLTGU menjadi dampak positif penting bagi

terbukanya kesempatan kerja dan berusaha dimana besaran dampak tergolong

sedang, pertimbangannya adalah :

1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak cukup banyak yaitu sebesar 130

orang akan baik sebagai tenaga kerja maupun yang membuka jenis usaha

baru dalam memenuhi konsumsi dan akomodasi serta pemasok bahan baku

konstruksi bagi perusahaan di wilayah Kecamatan Gunung Megang dan

kecamatan Ujan Mas. Munculnya berbagai usaha ekonomi rakyat akan

merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat meskipun jumlah
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penduduk yang bermatapencaharian dagang sangat sedikit, namun dengan

adanya aktivitas pembangunan pengembangan PLTGU ini akan menambah

jumlah peluang terbukanya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat.

2. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak akibat terbukanya

kesempatan kerja dan berusaha, maka hampir seluruh bidang kehidupan

rakyat akan ikut meningkat. Tingkat perekonomian berkaitan erat dengan

masalah pendidikan, pendapatan, bidang pekerjaan dan hal lainnya yang

kesemuanya akan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat

menuju tatanan kehidupan yang lebih baik.

3. Intensitas dampak yang diakibatkan terhadap daya toleransi dan kualitas

lingkungan hidup yang terkena dampak, akan berpengaruh terhadap aktivitas

ekonomi dan pendapatan masyarakat.

4. Dampak akan bersifat akumulatif, dengan semakin terbukanya kesempatan

kerja dan berusaha maka wilayah desa-desa sekitar lokasi pembangunan akan

semakin terbuka dan akan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan

masyarakat menuju tatanan kehidupan yang lebih baik

F. Persepsi Masyarakat

Kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU akan menimbulkan dampak

pada persepsi anggota masyarakat sekitarnya baik yang bersifat positif maupun

negatif. Persepsi positif dari kalangan masyarakat akan muncul jika dalam proses

pelaksanaannya memberikan dampak yang positif terhadap terbukanya

kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat, seperti pada penambahan

jumlah angkatan kerja yang bekerja, maupun masyarakat yang membuka jenis

usaha baru dalam memenuhi konsumsi dan akomodasi serta pemasok bahan baku

konstruksi bagi perusahaan. Namun persepsi positif anggota masyarakat terhadap

kegiatan ini menjadi dampak tidak penting bagi anggota masyarakat sekitarnya,

karena besarnya tidak begitu signifikan, terbatas pada upaya pemenuhan

kebutuhan pembangunan sesaat. Besaran dampak yang akan terjadi tergolong

kecil.
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Kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU akan memberikan dampak

negatif penting terutama terhadap penurunan kualitas air permukaan yang akan

menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan masyarakat. Dengan tercemarnya

air permukaan tersebut maka aktivitas kehidupan masyarakat yang

memanfaatkannya akan terganggu sehingga akan timbul persepsi negatif

masyarakat terhadap kegiatan ini dimana besaran dampak termasuk tergolong

sedang. Oleh karena itu kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU akan

menimbulkan dampak negatif penting terhadap persepsi masyarakat sekitar lokasi

kegiatan jika dalam pelaksanaannya menimbulkan gangguan pada kehidupan

masyarakat, pertimbangannya adalah :

1. Jumlah manusia yang akan menilai keberadaan dan kegiatan yang akan

dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan konstruksi ini sangat banyak tidak

terbatas pada penduduk sekitar lokasi kegiatan.

2. Luas wilayah persebaran dampak cukup luas sesuatu yang dianggap buruk

dan tidak menyenangkan akan cepat sekali tersebar di masyarakat.

3. Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak akibat kegiatan

pembukaan dan perataan lahan diprakirakan akan menurunkan kualitas air

permukaan bagi masyarakat yang menggunakannya.

4. Dampak akan bersifat akumulatif, rasa tidak puas masyarakat terhadap

pelasanaan kegiatan akan sangat mudah membakar emosi masyarakat untuk

melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

3.1.5. Pengurangan Tenaga Kerja Konstruksi

Kegiatan pengurangan tenaga kerja akan menimbulkan keresahan sosial di

kalangan masyarakat terutama bagi mereka yang bekerja pada tahap konstruksi

karena penghasilannya berkurang, sehingga tingkat kemampuan untuk memenuhi

kebutuhan hidup anggota keluarga akan berkurang. Akan tetapi, para pekerja

dalam tahap konstruksi ini pada dasarnya telah mengetahui akan terjadi

pelepasan tenaga kerja setelah tahap konstruksi berakhir. Disamping itu,

pengangkatan tenaga kerja ini tentu melalui sistem kontrak tenaga kerja atau

sistem harian. Karena itu ketika dilaksanakan pelepasan tenaga kerja, para
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pekerja telah mengetahui akan hal yang terjadi berupa pelepasan tenaga kerja ini.

Dengan demikian, besaran dampak tergolong kecil, karena itu dampak memang

bersifat negatif namun dalam kategori tidak penting.

3.2. TAHAP OPERASI

3.2.1. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi

Tenaga kerja untuk mengisi formasi pada kegiatan tahap operasi PLTGU

terdiri dari tenaga kerja operasional dan tenaga kerja administrasi sebanyak 22

orang. Kegiatan penerimaan tenaga kerja pada tahap operasi meliputi tenaga

kerja skill maupun tenaga pendukung tetap, di tambah tenaga pendukung lainnya.

Kegiatan ini akan menimbulkan dampak pada komponen sosial ekonomi dan sosial

budaya masyarakat sekitarnya, antara lain sebagai berikut.

A. Terbukanya Kesempatan Kerja

Kegiatan penerimaan tenaga kerja pada tahap operasi akan memberikan

dampak terhadap terbukanya peluang kesempatan kerja bagi penduduk di lokasi

kegiatan. Keadaan ini akan memberikan kontribusi pada upaya penanggulangan

masalah pengangguran yang ada di daerah ini. Dengan adanya anggota

masyarakat yang bekerja pada operasi ini, maka tingkat kemampuannya dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya bertambah.

Kondisi ini sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap aspek

kehidupan masyarakat lainnya seperti kondisi pendidikan, kesehatan, keagamaan

dan keamanan. Selain itu, keberadaan perusahan di lingkungan mereka akan

mendapat pengakuan dan dukungan segenap anggota masyarakat karena adanya

kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil wawancara dengan

responden-responden di wilayah studi menunjukkan bahwa salah satu alasan dan

harapan mereka terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Meppo-gen adalah dapat

bekerja di perusahaan ini.

Saat ini jumlah penduduk yang mencari pekerjaan terus bertambah seiring

dengan bertambahnya jumlah penduduk di masing-masing desa. Penambahan

penduduk dua tahun terakhir di wilayah kecamatan ini rata-rata 1,51%/tahun.
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Penambahan jumlah penduduk ini diikuti dengan penambahan penduduk yang

tergolong angkatan kerja, sehingga kebutuhan lapangan kerja di desa-desa ini

sangat dirasakan dan menjadi salah satu pernasalahan utama.

Besaran dampak yang akan terjadi tergolong sedang. Dengan demikian,

dampak ini menjadi dampak yang tergolong positif penting, pertimbangannya

adalah :

1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak, pada tahap operasi

akan dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 22 orang. Apabila diperkirakan 70%

diserap dari tenaga lokal baik yang berasal dari wilayah kecamatan,

kota/kabupaten maupun dari Provinsi Sumatera Selatan, berarti sekitar 15

orang tenaga kerja yang dapat diisi.

2. Persebaran dampak cukup luas tidak hanya penduduk di Desa Panang Jaya,

dan Ulak Bandung, tetapi juga mencakup penduduk di Kecamatan Gunung

Megang dan Kecamatan Ujan Mas.

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung dapat menurunkan tingkat

pengangguran. Dimana TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) 71,97%.

Pada saat ini rata-rata penduduk penganggur setiap desa ada 80 orang.

4. Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak, dengan

bekerjanya penduduk dalam kegiatan ini pendapatan mereka akan meningkat.

Dampak ikutannya seperti penduduk akan mampu membiayai pendidikan

anak-anak mereka, sehingga akan meningkatkan pendidikan dan kualitas

sumber daya manusia. Disamping itu, dengan hal ini akan menggairahkan

sektor perekonomian dengan adanya penduduk yang membuka usaha

dibidang non formal seperti jasa dan perdagangan.

B. Tingkat Pendapatan masyarakat

Kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi juga akan memberikan dampak

positif penting bagi pendapatan masyarakat sekitarnya terutama bagi anggota

masyarakat yang selama ini melakukan usaha menjual kebutuhan hidup sehari-

hari. Kegiatan penerimaan tenaga kerja juga akan menyebabkan terjadinya

mobilisasi penduduk dari wilayah lainnya. Mereka membutuhkan sarana dan
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prasarana akomodasi sehingga menjadi peluang bagi peningkatan pendapatan

masyarakat sekitarnya.

Peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya terutama untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi dan akomodasi para pekerja diperkirakan akan berkembang

terutama meliputi kegiatan usaha perdagangan yang ditandai dengan

berkembangnya volume usaha seperti kios-kios, warung-warung kecil dan warung

makan yang sudah ada, bahkan kegiatan peluang berusaha tersebut diperkirakan

akan terus meningkat baik dari segi jumlah maupun berkembangnya skala usaha

mengingat adanya rangsangan berupa daya beli karyawan perusahaan akan

berbagai komoditi.

Dengan demikian besaran dampak yang terjadi tergolong sedang. Kegiatan

penerimaan tenaga kerja akan memberikan dampak positif penting bagi

pendapatan masyarakat sekitarnya terutama bagi anggota masyarakat yang

selama ini melakukan usaha menjual kebutuhan hidup sehari-hari,

pertimbangannya adalah :

1. Jumlah penduduk yang terkena dampak cukup banyak dengan asumsi yaitu

jumlah angkatan kerja yang bekerja ditambah penduduk yang membuka

peluang usaha maka dapat diperkirakan sebanyak 15 – 20 orang anggota

masyarakat yang terlibat sebagai tenaga kerja dan masyarakat yang

melakukan usaha ekonomi, seperti kios-kios, warung-warung kecil dan warung

makan.

2. Persebaran dampak cukup luas tidak hanya penduduk di Desa Panang Jaya,

Ulak Bandung, tetapi juga mencakup penduduk di Kecamatan Gunung Megang

dan Kecamatan Ujan Mas.

3. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan menimbulkan dampak

ikutan seperti penduduk akan mampu membiayai pendidikan anak-anak

mereka sehingga akan meningkatkan pendidikan dan kualitas sumber daya

manusia. Disamping itu dengan hal ini akan menggairahkan sektor

perekonomian dengan adanya penduduk yang membuka usaha dibidang non

formal seperti jasa dan perdagangan.
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C. Persepsi Masyarakat

Terjadinya interaksi antar pekerja baik di tempat-tempat kerja maupun

lingkungan pemukiman sehingga akan terjadi saling belajar, perkawinan antara

penduduk luar dengan penduduk lokal. Keadaan ini akan menimbulkan perubahan

kondisi kehidupan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Munculnya persepsi

negatif masyarakat apabila jumlah pekerja dari luar lebih banyak daripada

penduduk di sekitar lokasi kegiatan.

Berkumpulnya sejumlah besar tenaga kerja dari luar daerah telah membuka

berbagai kemungkinan terjadinya interaksi baik antar pegawai dengan pekerja

setempat dan masyarakat. Dalam proses interaksi itu akan ada kerjasama,

persaingan dan konflik antara para pekerja pendatang dengan para pekerja lokal

dan anggota masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek ini. Keadaan ini akan

menimbulkan dampak positif dan negatif penting bagi masyarakat sekitarnya.

Dampak positif jika para pendatang mampu menunjukkan perilaku hidup yang

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan seperti kerja keras, disiplin

yang tinggi dan tingkat keterampilan kerja yang tinggi/profesional sehingga para

pekerja lokal akan ikut terpengaruh. Akan tetapi, jika para pendatang

menunjukkan perilaku yang sebaliknya atau perilaku yang tidak sesuai dengan

nilai-nilai sosial budaya dan agama yang ada, maka hal ini akan menjadi dampak

negatif bagi masyarakat di sekitarnya. Jika demikian hal-hal yang tidak

dikehendaki akan lebih muncul dalam kehidupan masyarakat sekitarnya, karena

tindakan ini sudah ada di lingkungan masyarakat, seperti adanya cafetaria atau

tempat karaoke di sekitar lokasi proyek, sehingga perilaku penyalahgunaan

narkoba (minuman keras) maupun penyimpangan seksual akan lebih banyak lagi.

Data lapangan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di wilayah studi

beragama islam. Untuk itu, peningkatan pelaksanaan nilai-nilai sosial budaya dan

agama oleh tokoh-tokoh masyarakat formal maupun informal sangat diperlukan.

Hubungan sosial semacam ini bila dibarengi dengan kecilnya jumlah pekerja

setempat yang ikut dalam aktivitas proyek, dapat memicu ketidakpuasan dan
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keributan antar pekerja yang membawa pengaruh terhadap situasi kamtibmas

yang selama ini terjaga.

Dampak ini tergolong penting karena akan menimbulkan keresahan pada

kalangan masyarakat dan menimbulkan konflik dengan pihak perusahaan yang

akan mengganggu jalannya perusahaan dimana besaran dampak termasuk

kategori besar, pertimbangannya adalah :

1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak dengan adanya kegiatan yang

akan dilakukan sangat banyak tidak terbatas pada penduduk sekitar lokasi

kegiatan.

2. Persebaran dampak cukup luas, sesuatu yang dianggap buruk dan tidak

menyenangkan akan cepat sekali tersebar di masyarakat.

3. Dampak akan bersifat kumulatif, masalah kecemburuan sosial dan rasa

ketidaksenangan masyarakat akan sangat mudah membakar emosi

masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

4. Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak dari kegiatan

penerimaan tenaga kerja akan mengakibatkan konflik atau kontroversi dengan

masyarakat dan pemerintah daerah, jika tenaga kerja lokal yang

membutuhkan lapangan kerja tidak bisa ditampung. Kegiatan penerimaan

tenaga pada tahap operasi ini juga akan menimbulkan perubahan berbagai

komponen lingkungan terutama lingkungan sosial seperti interaksi sosial antar

kelompok masyarakat serta perubahan pola kehidupan masyarakatnya.

3.2.2. Pengoperasian PLTGU

A. Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan

Dampak yang terjadi akibat emisi gas buang dari cerobong dan kebisingan

dari pengoperasian turbin dan cerobong asap adalah berupa pencemaran

udara, peningkatan suhu udara (khusus pada simple cycle), dan peningkatan

kebisingan. Pada tahap pengoperasian, diperkirakan akan menimbulkan

pencemaran terhadap kualitas udara. Besarnya perkiraan konsentrasi ambien

dapat dihitung dengan cara menjumlahkan antara konsentrasi kondisi rona awal
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ditambah dengan konsentrasi kontribusi. Perhitungan kontribusi dari PLTGU

didasarkan pada data teknis dan asumsi-asumsi.

Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan RKL-RPL periode Maret 2017,

kualitas emisi gas buang dari cerobong pembangkit PLTG Blok I (existing)

kapasitas 2 x 40 MW open cycle + 1 x 30 MW combine cycle pada Unit I dan Unit

II (HRSG.01 dan HRSG.02), bahwa parameter yang diukur masih di bawah baku

mutu lingkungan, yang disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.6. Hasil Pengukuran Emisi Gas Buang Pada Cerobong Pembangkit

No Parameter Satuan HRSG.01 HRSG.02
Baku*
Mutu

1 Nitrogen Dioksida (NO2) mg/Nm3 164 168 1000

2 Sulfur Dioksida (SO2) mg/Nm3 <1 <1 800

3 Partikulat mg/Nm3 16,7 15,3 350

4 Karbon Monoksida (CO) mg/Nm3 11 13,2 -

5 Karbon Dioksida (CO2) mg/Nm3 2,7 3,1 -

6 Opasitas % <20 <20 35

7 Temperatur Cerobong oC 104 160 -

8 Kecepatan Alir m/detik 4,36 3,82 -

Sumber : UPTB. Laboratorium Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup provinsi Sumatera Selatan,
Maret 2017 (Laporan Pelaksanaan RKL-RPL, Maret 2017)
*) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2012

Berdasarkan analogi dari kegiatan sejenis, dimana model perhitungan

dikembangkan oleh Bosanguet Sutton (Studi Kelayakan PLTU/G Keramasan 2 x 41

MW, Maret 2003 dan Studi Kelayakan PLTG Keramasan 2 x 50 MW, April 2004,

Japan Consulting Institute), diprakirakan pada pengoperasian PLTGU kapasitas 40

MW akan diemisikan gas NOx sebesar 35,16 g/Nm3, TSP sebesar 1,01 g/Nm3

dan SO2 sebesar 48,77 g/Nm3.

Pengeluaran gas-gas tersebut ke udara akan meningkatkan konsentrasi gas

sejenis di udara ambien pada lokasi PLTGU PT. Meppo-Gen dan lingkungan

sekitarnya. Apabila hasil analogi model perhitungan oleh Bosanguet Sutton

ditambahkan dengan hasil pengukuran emisi gas buang pada cerobong

pembangkit pada PLTGU PT. Meppo-Gen, maka peningkatan emisi tersebut belum

melampaui baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Kebisingan yang akan timbul merupakan kontribusi dari beberapa sumber

bunyi yaitu gas turbine, steam turbin, menara pendingin dan transformer.
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Tingkat kebisingan bisa diprakirakan berdasarkan hasil perhitungan yang

dilakukan seperti pada Tabel 3.2. Pada jarak 1 meter dari sumber bunyi intensitas

kebisingan untuk turbin gas dan steam turbin adalah sebesar 86 dBA, menara

pendingin dan transformer masing-masing 85 dBA dan 70 dBA, maka pada jarak

10 m dari sumber, tingkat kebisingan telah turun mencapai 66 dBA dan telah

memenuhi baku mutu untuk daerah industri sebesar 70 dBA. Sedangkan pada

jarak 50 m dari sumber, tingkat kebisingan telah mencapai 52,02 dBA.

Namun mengingat bahwa pengoperasian PLTGU akan berlangsung terus-

menerus selama 24 jam untuk waktu 20 tahun dengan peralatan yang digunakan

akan mengalami penurunan kemampuan fungsinya sehingga diprakirakan laju

emisi akan terus mengalami peningkatan sehingga dampak yang terjadi

dikategorikan negatif penting dimana besaran dampak termasuk kategori sedang,

pertimbangannya adalah :

1. Persebaran dampak cukup luas, mengingat emisi gas buang dan suara yang

dihasilkan yang terekspose akan menyebar luas mengikuti arah dan kecepatan

angin meskipun sebagian besar arah angin menuju ke areal perkebunan.

Persebaran dampak akan mencakup areal yang lebih luas daripada luas

wilayah kegiatan.

2. Dampak berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu selama kegiatan

pengoperasian PLTGU berlangsung.

3. Dampak bersifat akumulatif dan akan berlangsung sepanjang hari selama

kegiatan pengoperasian PLTGU berlangsung, sehingga dalam kurun waktu

tertentu tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan sekitarnya

4. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak dari penurunan

kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan akan menjadi dampak

penting terhadap anggota masyarakat sekitar lokasi kegiatan, karena dapat

menimbulkan dampak turunan berupa gangguan terhadap kesehatan

masyarakat dan akan menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap

perusahaan.
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B. Penurunan Kualitas Air Permukaan

Pada tahap operasi PLTGU, kegiatan-kegiatan yang akan menimbulkan

dampak pada aspek kualitas air permukaan adalah pengambilan air secara

kontinyu dari Sungai Lematang (kebutuhan air), timbunan lumpur dari operasi bak

sedimentasi limbah cair baik dari cooling tower, water steam cycle, maupun

limbah domestik, serta unit pengolahan air bersih. Pada saat pengoperasian

PLTGU akan memerlukan air untuk sistem pendinginan pada unit cooling tower

dan juga kebutuhan air lainnya. Sebagian dari air tersebut setelah diproses akan

menjadi air limbah yang dialirkan ke Sungai Lematang, sedangkan sisanya

sebagian besar menguap pada proses pendinginan di unit cooling tower. Jika

dibandingkan dengan debit Sungai Lematang, jumlah air yang akan digunakan

untuk proses pengoperasian PLTGU sangat sedikit sehingga intensitas dampak

dianggap kecil walaupun pengambilan air dilakukan secara terus-menerus.

Dampak yang timbul dikatagorikan sebagai dampak negatif tidak penting.

Air yang masuk ke dalam bak sedimentasi akan digunakan untuk keperluan

menara pendingin, air bersih dan lain-lain. Air yang masuk unit ini diprakirakan

memiliki Suspended Solid 750 mg/I dan setelah melalui pretreatment diharapkan

kandungan Suspended Solidnya menjadi 20- 30 mg/I. Untuk membantu

menurunkan kandungan Solid akan dibutuhkan koagulan sebesar 10% – 15% dari

jumlah Suspended Solid yang akan dihilangkan. Dengan demikian setiap harinya

akan dihasilkan lumpur yang cukup banyak untuk ditangani. Setelah ditangani di

bak pengering lumpur (sludge drying bed), jumlah ”sludge cake” yang dihasilkan

diharapkan memiliki kandungan air 40%. Lumpur yang dihasilkan selanjutnya

akan dikumpulkan di dalam lokasi PLTGU. Dampak yang terjadi diprakirakan

sebagai dampak negatif penting, karena konsentrasi suspended solid telah

melebihi baku mutu yang ditetapkan.

Disamping itu air limbah yang dialirkan ke Sungai Belanti yang akan

mengalir menuju Sungai Lematang akan memiliki karakteristik yang sangat

dipengaruhi oleh pemakaian bahan kimia untuk keperluan pengolahan air baku,

cooling tower, boiler dan air limbah domestik. Seperti di unit sedimentasi awal
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berupa koagulan aid, pada cooling tower berupa asam sulfat, sodium hypochlorite,

dan sodium hydroxide. Pada proses demineralisasi berupa sodium hypochlorite,

sodium hydroxide dan asam sulfat, serta pada steam water cycle berupa

phosphate, hydrazine dan ammonia. Kandungan suspended solid pada air

buangan dari cooling tower akan meningkat akibat adanya penguapan air.

Kandungan suspended solid air buangan cooling tower diprakirakan mencapai 150

mg/l. Pada menara pendingin juga ditambahkab H2SO4 untuk menjaga pH tetap

netral (7). Ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan pH akibat penambahan

koagulan pada instalasi pengolah air pendahuluan. pH air yang masuk

diprakirakan sekitar 8, sehingga diperlukan asam sulfat untuk menurunkan pH 8

menjadi pH 7. Penambahan asam sulfat ini tidak memperburuk kualitas air, karena

sulfatnya justru membuat air bersifat netral. Penambahan hypochlorite

dimaksudkan untuk mencegah timbulnya mikroorganisme/algae yang tidak

diiginkan di menara pendingin. Penggunaan bahan ini diperkirakan sebesar 0,27

kg/hari. Konsentrasi Cl pada air blow down diprakirakan tidak akan meningkatkan

lebih besar dari 1 mg/l.

Dari data debit limbah PT. Meppo-GenPerkiraan Debit Limbah Melalui Flow

meter Output Kolam WWTP (titik Pantau) pada saat ini 20 sampai 25 Ton/ hari.

Kapasitas Daya Tampung (Volume Kolam) dari Kolam 1 dan Kolam 2 (kolam

baru) adalah sebesar 1272 M3. Dengan adanya penambahan Debit Air Limbah

setelah penambahan Add ON New Project 40 MW sebesar 176 Ton/hari maka

kapasitas daya tamping masih mencukupi.

Dampak yang terjadi diprakirakan sebagai dampak negatif tidak penting

karena baik temperatur, TDS, maupun TSS masih berada di bawah baku mutu

yang ditetapkan. Pada proses demineralisasi akan dibubuhkan Sodium

Hypochlorite kira-kira 0,032 kg/hari untuk masing-masing pembangkit tergantung

kepada kebutuhan chlorine dari air. Chlorine bebas diharapkan tidak melampaui

0,1 ppm.

Selain dari Cl, demineralisasi juga menggunakan asam sulfat pada waktu

regenerasi. Pemakaian asam sulfat mencapai 300 kg/hari untuk masing-masing
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pembangkit. Regenerasi diperkirakan 2 kali setiap hari masing-masing 1 jam.

Limbah dari proses regenerasi dapat meningkatkan kandungan sulfat menjadi

sebesar 1950 mg/l pada air limbah. Regenerasi juga akan membutuhkan Sodium

hydroxide sebanyak 60 kg/hari. Hal ini dapat meningkatkan kandungan sodium

sebesar 238 mg/l pada air limbah. Air limbah regenerasi memiliki pH yang rendah,

diperkirakan 4 – 5. Proses water steam cycle ini akan menggunakan Posfat

sebagai pengatur pH pada boiler. Kebutuhan fosfat diperkirakan sekitar 0,5

kg/hari untuk masing-masing pembangkit. Penambahan fosfat akan menyebabkan

meningkatnya konsentrasi PO4 maksimum sebesar 4,1 ppm pada air limbah.

Hydrazine pada kondisi operasi normal tidak selalu dibutuhkan. Bahan kimia

tersebut baru dibutuhkan untuk menstabilkan kimia air. Pemakaian rata-rata

berkisar sekitar 0,5 kg/hari yang menyebabkan konsentrasinya diperkirakan

sebesar 4,1 ppm. Pemakaian amonia pada steam cycle kira-kira 0,5 kg/hari yang

meningkatkan konsentrasinya pada air limbah sebesar 4,1 ppm. Dengan demikian

dampak yang diprakirakan terjadi dikatagorikan negatif penting, karena dampak

yang timbul tersebut terjadi secara terus-menerus selama pengoperasian PLTGU

berlangsung.

Pada tahap pengoperasian PLTGU juga akan dihasilkan limbah domestik.

Jika diasumsikan 36 orang tenaga kerja dengan ketentuan 0,5 m3/orang/hari

(referensi WHO) maka kebutuhan air yang dibutuhkan adalah sebesar 18 m3/hari

dan dengan asumsi semua air yang digunakan oleh tenaga kerja akan menjadi air

limbah maka, volume limbah cair domestik yang akan dihasilkan dari kegiatan

operasional akan berpotensi menurunkan kualitas air permukaan.

Meskipun semua hasil dari kegiatan operasi PLTGU masih dapat diatasi dan

belum diatas baku mutu lingkungan, namun karena kegiatan ini berlangsung terus

menerus, maka dampak yang terjadi dikategorikan sebagai dampak negatif

penting, pertimbangannya adalah :

1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak berkaitan dengan kegiatan yang

dilakukan sangat banyak, mengingat Sungai Lematang masih digunakan oleh

sebagian besar masyarakat untuk MCK.
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2. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung dalam waktu lama, selama tahap

pengoperasian berlangsung. Selain itu proses degradasi bahan kimia oleh

mikroorganisme berjalan sangat lambat sehingga keberadaan materi limbah di

dalam sungai akan cukup lama.

3. Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena dampak dari

turunnya kualitas air sungai maka kehidupan biota perairan juga akan

terganggu. Disamping itu masyarakat yang memanfaatkan air tersebut akan

terkena dampak juga dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan

masyarakat.

C. Penurunan Kelimpahan Biota Perairan

Dampak kegiatan pengoperasian PLTGU terhadap biota perairan dapat

terjadi karena adanya masukan limbah cair yang mengandung logam berat,

minyak, oli ataupun deterjen terutama pada saat hujan. Adanya masukan limbah

cair ke dalam badan perairan menyebakan perubahan kualitas perairan yang akan

berdampak terhadap penurunan kelimpahan biota perairan.

Kematian pada nekton terutama ikan dapat terjadi karena gangguan sistem

pernafasan. Pencemaran air oleh limbah cair akan menghalangi proses kelarutan

gas dari udara ke air yaitu gas oksigen dari udara menjadi oksigen terlarut dalam

perairan. Oksigen terlarut ini sangat vital bagi kehidupan biota air, jika kandungan

oksigen terlarut rendah dalam perairan maka dapat menyebabkan kematian bagi

biota yang hidup di dalamnya. Selain itu gangguan lain juga dapat terjadi pada

organisme mikroskopik seperti plankton dan hewan benthos yang hidup di dasar

perairan. Kedua kelompok biota ini mempunyai peranan yang sangat penting

dalam rantai makanan yaitu menempati tingkatan tropik pertama (sebagai

produsen) dan kedua (sebagai konsumen tingkat rendah). Jika populasi plankton

dan hewan benthos rendah didalam perairan maka akan mempengaruhi rantai

makanan selanjutnya karena plankton dan benthos digunakan sebagai makanan

bagi hewan lainya. Selanjutnya keseimbangan sistem rantai makanan akan

terganggu sehingga akan berdampak terhadap keseimbangan struktur populasi

biota perairan tersebut. Besaran dampak yang akan terjadi diprakirakan termasuk
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kategori besar dan dampak yang akan terjadi tergolong negatif penting,

pertimbangannya adalah:

1. Luasnya persebaran dampak cukup luas. Pencemaran limbah cair pada badan

perairan akan tersebar luas terbawa aliran air permukaan. Masuknya logam

berat, minyak, oli ataupun sedimen terutama pada saat hujan ke dalam

sungai, akan mengakibatkan peningkatan konsentrasi kadar minyak lemak

sebesar 0,125 mg/l. Hal ini tentunya mengakibatkan perubahan nilai indeks

keanekaragaman dimana pada kondisi awal pada kategori cukup baik dapat

berubah menjadi kurang baik.

2. Dampak berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu selama aktivitas

pengoperasian PLTGU berlangsung.

3. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak seperti fitoplankton,

zooplankton, benthos dan nekton yang hidup di dasar perairan, data rona

awal menunjukkan kelimpahan populasi cukup tinggi dapat menjadi rendah.

4. Dampak bersifat kumulatif dan akan berlangsung berulang kali, yaitu hampir

setiap hari selama aktivitas pengoperasian PLTGU berlangsung.

D. Gangguan Kesehatan Masyarakat

Terjadinya gangguan kesehatan masyarakat akibat dari dampak turunan

terhadap gangguan lingkungan yaitu penurunan kualitas udara dan peningkatan

kebisingan, penurunan kualitas air permukaan. Hasil analogi pada kegiatan sejenis

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara jumlah debu terhadap

peningkatan jumlah penderita saluran nafas akut, edema dan hemorrhage pada

paru-paru. Saat ini penyakit yang paling dominan dan menduduki peringkat

pertama di wilayah studi adalah penyakit ISPA sehingga adanya peningkatan

jumlah debu juga akan meningkatkan jumlah penderita ISPA. Begitu juga suara

bising yang ditimbulkan oleh akifitas peralatan dapat menyebabkan gangguan

kesehatan berupa gangguan pendengaran, kurang tidur, dan stress psikologis

terutama pada karyawan.
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Besaran dampak yang akan terjadi diprakirakan termasuk kategori sedang.

Dampak yang akan terjadi diprakirakan tergolong negatif penting,

pertimbangannya adalah :

1. Jumlah manusia yang terkena dampak akibat penurunan kualitas udara dan

kebisingan serta kualitas air akan dirasakan oleh seluruh penduduk di wilayah

studi mengingat sebagian besar masyarakat masih menggunakan Sungai

Lematang untuk aktivitas kegiatan sehari-hari. Dari hasil analisis kualitas air

terdapat bahan pencemar yang memiliki tingkat resiko sebagai bahan

pencemar yaitu khlorida, nitrat dan amoniak, meskipun masih di bawah baku

mutu yang ditetapkan, dengan masuknya bahan pencemar di Sungai Belanti

yang akan mengalir ke Sungai Lematang tentunya tingkat resiko (RQ) akan

semakin besar dan jika terus berada dalam konsentrasi tersebut akan

membahayakan manusia yang terkena dampak.

2. Luas wilayah persebaran dampak cukup luas, tidak hanya penduduk di sekitar

lokasi tetapi juga mencakup penduduk desa-desa di sepanjang Sungai

Lematang.

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung cukup besar dan akan

berlangsung lama, yaitu selama aktivitas pengoperasian PLTGU berlangsung.

E. Persepsi Masyarakat

Kegiatan pengoperasian PLTGU akan memberikan dampak negatif penting

terutama terhadap penurunan kualitas udara, tingkat kebisingan dan kualitas

badan air. Dengan tercemarnya komponen lingkungan tersebut maka aktivitas

kehidupan masyarakat akan terganggu sehingga akan timbul persepsi negatif

masyarakat terhadap kegiatan ini. Oleh karena itu, kegiatan pengoperasian PLTGU

ini akan menimbulkan dampak negatif penting terhadap persepsi masyarakat

sekitar lokasi kegiatan jika dalam pelaksanaannya menimbulkan gangguan pada

kehidupan masyarakat.

Besaran dampak yang akan terjadi diprakirakan termasuk kategori besar.

Dampak yang akan terjadi diprakirakan tergolong negatif penting,

pertimbangannya adalah :
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1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak berkaitan kegiatan yang dilakukan

tidak terbatas pada penduduk sekitar lokasi kegiatan.

2. Persebaran dampak cukup luas, tidak hanya penduduk di sekitar lokasi tetapi

juga mencakup penduduk desa-desa di sepanjang Sungai Lematang. Dampak

terhadap penurunan kualitas udara, tingkat kebisingan dan kualitas badan air

akan terpengaruh hingga hilir sungai.

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung cukup besar dan akan

berlangsung lama, yaitu selama kegiatan pengoperasian PLTGU berlangsung.

Rencana kegiatan akan menyebabkan perubahan mendasar pada komponen

lingkungan yang melampaui kriteria yang ditetapkan berdasarkan

pertimbangan ilmiah.

4. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak cukup banyak,

meliputi aspek fisik-kimia, biotik, sosekbud, dan kesehatan masyarakat.

3.2.3. Pemeliharaan PLTGU

A. Penurunan Kualitas Air Permukaan

Kegiatan pemeliharaan mesin pembangkit meliputi kegiatan pelumasan,

pembersihan scale dan lain-lain yang dilaksanakan selama masa overhaull.

Kegiatan ini akan berdampak pada penurunan kualitas air permukaan akibat

limbah cair yang mengandung minyak, oli ataupun deterjen yang mengalir ke

dalam badan air penerima. Berdasarkan pengalaman dari kegiatan sejenis, kadar

minyak dalam air buangan ini dapat mencapai 20 mg/l. Berdasarkan baku mutu

limbah cair yang ditetapkan, konsentrasi minyak ini telah melampaui batas yang

diizinkan.

Oleh karena itu kegiatan pemeliharaan PLTGU yang kurang bijaksana akan

memberikan dampak negatif penting terhadap penurunan kualitas air permukaan

di sekitar lokasi kegiatan, pertimbangannya adalah :

1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak berkaitan dengan kegiatan yang

dilakukan sangat banyak, mengingat Sungai Lematang masih digunakan oleh

sebagian besar masyarakat untuk MCK.
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2. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung dalam waktu lama, selama tahap

pengoperasian berlangsung. Selain itu proses degradasi bahan kimia oleh

mikroorganisme berjalan sangat lambat sehingga keberadaan materi limbah di

dalam sungai akan cukup lama.

3. Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena dampak dari

turunnya kualitas air sungai maka kehidupan biota perairan juga akan

terganggu. Disamping itu masyarakat yang memanfaatkan air tersebut akan

terkena dampak juga dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan

masyarakat.

B. Penurunan Kelimpahan Biota Perairan

Dampak kegiatan pemeliharaan PLTGU terhadap biota perairan dapat terjadi

karena adanya masukan limbah cair ke dalam badan perairan menyebakan

perubahan kualitas perairan yang akan berdampak terhadap penurunan

kelimpahan biota perairan.

Kematian pada nekton terutama ikan dapat terjadi karena gangguan sistem

pernafasan. Pencemaran air oleh limbah cair akan menghalangi proses kelarutan

gas dari udara ke air yaitu gas oksigen dari udara menjadi oksigen terlarut dalam

perairan. Oksigen terlarut ini sangat vital bagi kehidupan biota air, jika kandungan

oksigen terlarut rendah dalam perairan maka dapat menyebabkan kematian bagi

biota yang hidup di dalamnya. Selain itu gangguan lain juga dapat terjadi pada

organisme mikroskopik seperti plankton dan hewan benthos yang hidup di dasar

perairan. Kedua kelompok biota ini mempunyai peranan yang sangat penting

dalam rantai makanan yaitu menempati tingkatan tropik pertama (sebagai

produsen) dan kedua (sebagai konsumen tingkat rendah). Jika populasi plankton

dan hewan benthos rendah didalam perairan maka akan mempengaruhi rantai

makanan selanjutnya karena plankton dan benthos digunakan sebagai makanan

bagi hewan lainya. Selanjutnya keseimbangan sistem rantai makanan akan

terganggu sehingga akan berdampak terhadap keseimbangan struktur populasi

biota perairan tersebut. Besaran dampak yang akan terjadi diprakirakan termasuk
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kategori besar dan dampak yang akan terjadi tergolong negatif penting,

pertimbangannya adalah:

1. Luasnya persebaran dampak cukup luas. Pencemaran limbah cair pada badan

perairan akan tersebar luas terbawa aliran air permukaan, hal ini tentunya

mengakibatkan perubahan nilai indeks keanekaragaman dimana pada kondisi

awal pada kategori cukup baik dapat berubah menjadi kurang baik.

2. Dampak berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu selama aktivitas

pemeliharaan PLTGU berlangsung.

3. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak seperti fitoplankton,

zooplankton, benthos dan nekton yang hidup di dasar perairan, data rona

awal menunjukkan kelimpahan populasi cukup tinggi dapat menjadi rendah.

3.3. TAHAP PASCA OPERASI

Pada tahap pasca operasi kegiatan PLTGU akan dilakukan beberapa

kegiatan yaitu pembongkaran peralatan, rehabilitas lahan dan pelepasan tenaga

kerja. Kegiatan ini akan menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan di

sekitarnya. Untuk lebih jelasnya mengenai dampak dari masing-masing kegiatan

tersebut adalah sebagai berikut.

3.3.1. Pembongkaran Peralatan

Peralatan utama dan penunjang serta bangunan PLTGU akan dibongkar

setelah berakhirnya pengoperasian. Peralatan-peralatan ini akan dibawa keluar

dari lokasi dan dilanjutkan dengan kegiatan perapihan lokasi.

A. Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan

Kegiatan pembongkaran peralatan pada tahap pasca operasi dapat

menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas udara dan peningkatan

kebisingan. Pengoperasian alat berat untuk pembongkaran bangunan akan

menghasilkan emisi gas buang dan debu. Begitu juga terhadap peningkatan

kebisingan, sudah tentu akan menimbulkan gangguan. Namun kegiatan
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pembongkaran peralatan ini dilakukan dalam waktu yang singkat, sehingga

dampak yang ditimbulkan akan tergolong negatf tidak penting.

B. Penurunan Kualitas Air Permukaan

Penurunan kualitas air permukaan di sekitar lokasi terutama Sungai Belanti

dan Sungai Lematang akibat ceceran sisa bahan kimia dan minyak/oli akibat

kegiatan pembongkaran peralatan. Apabila penanganan bahan kimia bekas dan

minyak/oli kurang diperhatikan akan menimbulkan dampak berupa penurunan

kualitas air permukaan permukaan terutama pada musim hujan.

Besaran dampak yang terjadi tergolong besar mengingat sebagian bahan

kimia termasuk B3. Dengan demikian dampak yang terjadi tergolong negatif

penting, pertimbangannya adalah

1. Jumlah manusia yang terkena dampak cukup banyak tidak terbatas hanya

jumlah tenaga kerja sebanyak 36 orang. Penduduk di sekitar lokasi kegiatan

banyak yang memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan dan

keperluan hidup sehari-hari. Dengan adanya peningkatan kualitas badan-

badan perairan tersebut sudah tentu penduduk yang biasanya menggunakan

air sungai tersebut akan sangat merasakan manfaatnya.

2. Luas persebaran dampak akan tersebar luas sampai ke daerah hilir sungai

pada batas wilayah studi.

3. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak dengan adanya

penurunan kualitas air permukaan, maka kehidupan biota perairan seperti

plankton, benthos dan nekton akan terganggu. Disamping itu penduduk yang

memanfaatkan air tersebut akan sangat merasakan

C. Penurunan Kelimpahan Biota Perairan

Biota perairan akan terganggu apabila kualitas air menurun. Oleh karena

itu Apabila penanganan bahan kimia bekas dan minyak/oli kurang diperhatikan

maka besaran dampak yang akan terjadi diprakirakan termasuk kategori sedang

dan dampak yang akan terjadi tergolong negatif penting, pertimbangannya adalah
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1. Luasnya persebaran dampak cukup luas. Masuknya bahan kimia bekas dan

minyak/oli ke sungai akan mengakibatkan perubahan nilai indeks

keanekaragaman dimana pada kondisi awal pada kategori cukup baik dapat

berubah menjadi kurang baik.

2. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak seperti fitoplankton,

zooplankton, benthos dan nekton yang hidup di dasar perairan, data rona

awal menunjukkan kelimpahan populasi cukup tinggi dapat menjadi rendah.

D. Kemacetan Lalu Lintas dan Kerusakan Jalan

Kegiatan pembongkaran peralatan pada tahap pasca operasi akan

menimbulkan dampak terhadap kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan.

Namun kegiatan pembongkaran peralatan ini tentunya dilakukan dalam waktu

yang singkat dan tentunya juga dengan frekuensi lalu lintas yang rendah,

sehingga dampak yang ditimbulkan akan tergolong negatif tidak penting.

E. Persepsi Masyarakat

Kegiatan pembongkaran peralatan yang dilakukan dengan rapi dan

meninggalkan fasilitas-fasilitas yang masih dapat dimanfaatkan baik oleh

masyarakat setempat maupun melalui pemerintah Kabupaten Muara Enim,

tentunya akan berdampak positif terhadap persepsi masyarakat. Persepsi

masyarakat terhadap kegiatan ini menjadi dampak positif penting dengan besaran

dampak yang terjadi tergolong besar, pertimbangannya adalah :

1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak sangat banyak, tidak terbatas

pada penduduk sekitar lokasi. selain itu dengan dilakukannya pembersihan

terhadap lingkungan akan dapat meningkatkan persepsi masyarakat.

2. Persebaran dampak cukup luas, tidak hanya penduduk di sekitar lokasi tetapi

juga mencakup penduduk desa-desa lain di Kecamatan Gunung Megang dan

Ujan Mas.

3. Dampak akan bersifat akumulatif, masalah yang menyebabkan rasa

kebanggaan dan kesenangan terhadap masyarakat akibat ditinggalkannya

lingkungan yang bersih tentunya akan selalu diingat oleh masyarakat.
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3.3.2. Rehabilitasi Lahan

A. Perubahan Ruang, Lahan dan Tanah

Dampak aktivitas rehabilitasi lahan terhadap ruang, lahan dan tanah adalah

tergolong positif penting karena akan merubah ruang dan lahan bekas kegiatan

PLTGU menjadi areal yang dapat dimanfaatkan masyarakat pemerintah Kabupaten

Muara Enim. Di samping itu kegiatan ini juga dapat bermanfaat untuk

menghindari terjadinya erosi dan banjir. Besaran dampak tergolong besar,

pertimbangannya adalah :

1. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung terhadap penurunan laju erosi

dan peningkatan kesuburan tanah akan berlangsung terus selama wilayah

tersebut tidak kembali mengalami gangguan.

2. Luas wilayah persebaran dampak dari kegiatan rehabilitasi lahan akan sangat

dirasakan di badan-badan air sekitar lokasi kegiatan. Turunannya laju

sedimentasi dan kekeruhan badan air akan menyebar di sepanjang aliraan

sungai.

3. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak dari kegiatan

rehabilitasi lahan akan memberikan pengaruh positif terhadap perubahan

komposisi flora dan fauna, membaiknya kualitas udara, mencegah terjadinya

erosi, mengurangi laju sedimentasi serta memperbaiki estetika lingkungan.

B. Perubahan Komposisi Flora Dan Fauna

Kegiatan rehabilitasi lahan akan memberikan pengaruh terhadap perubahan

komposisi flora dan fauna darat. Kegiatan rehabilitasi akan dilakukan penanaman

pohon kembali sehingga diharapkan areal tersebut akan kembali ke seperti

semula. Lahan yang akan dihijaukan kembali ditanami jenis tanaman yang dipilih

meliputi mahoni, pulai, ketapang, dan sengon.

Besaran dampak tergolong besar dan akan memberikan dampak positif

penting, pertimbangannya adalah :

1. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung dari kegiatan rehabilitasi lahan

terhadap perubahan komposisi flora dan fauna akan berlangsung terus selama

wilayah tersebut tidak kembali mengalami gangguan.
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2. Dampak positif rehabilitasi lahan terhadap perubahan komposisi flora dan

fauna akan sangat dirasakan di sekitar lokasi kegiatan eks PLTGU yang

direhabilitasi.

C. Persepsi Masyarakat

Kegiatan rehabilitasi lahan pada tahap pasca operasi akan menjadi dampak

positif bagi lingkungan dengan menurunkan tingkat pencemaran kualitas

lingkungan. Besaran dampak tergolong besar. Dengan demikian kegiatan ini akan

memberikan dampak positif penting pada lingkungan masyarakat sekitarnya,

pertimbangannya adalah :

1. Jumlah manusia yang terkena dampak dari kegiatan rehabilitasi lahan ini

cukup besar, yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi

kegiatan.

2. Luas persebaran dampak cukup luas, terutama meliputi wilayah Desa Panang

Jaya, Desa Ulak Bandung dan Desa Ujan Mas Baru yang terdapat di sekitar

lokasi.

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung cukup besar dan akan

berlangsung selamanya.

4. Dampak akan bersifat akumulatif, masalah yang menyebabkan rasa

kebanggaan dan kesenangan terhadap masyarakat akibat tentunya akan

selalu diingat oleh masyarakat.

3.3.3. Pelepasan Tenaga Kerja

Kegiatan pelepasan tenaga kerja operasi akan memberikan dampak pada

komponen lingkungan sosial ekonomi dan sosial budaya antara lain adalah :

A. Tingkat Pendapatan masyarakat

Dengan berakhirnya operasi PLTGU dengan dilakukannya pelepasan tenaga

kerja, maka aktivitas kegiatan ekonomi anggota masyarakat di lokasi PLTGU dan

sekitarnya akan berkurang, sehingga dampaknya tergolong negatif karena mereka

akan kehilangan sumber pendapatannya. Anggota masyarakat yang selama ini

melayani kebutuhan para pekerja akan kehilangan konsumennya.
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Akan tetapi, para pekerja ini pada dasarnya telah mengetahui akan terjadi

pelepasan tenaga kerja setelah berakhirnya pengoperasian PLTGU. Besaran

dampak yang akan terjadi termasuk kategori kecil dan dampak pelepasan tenaga

kerja terhadap tingkat pendapatan masyarakat adalah negatif tidak penting.

B. Persepsi Masyarakat

Kegiatan pelepasan tenaga kerja akan menimbulkan keresahaan sosial dan

persepsi negatif di kalangan masyarakat terutama bagi mereka yang bekerja

karena saat itu mereka yang bekerja telah mempunyai penghasilan yang tetap,

sehingga dengan adanya pelepasan tenaga kerja mereka akan kehilangan

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga. Akan tetapi,

para pekerja ini pada dasarnya telah mengetahui akan terjadi pelepasan tenaga

kerja setelah berakhirnya pengoperasian PLTGU. Disamping itu, pengangkatan

tenaga kerja ini tentu melalui sistem kontrak tenaga kerja melalui perjanjian kerja

bersama untuk tenaga kerja tetap. Karena itu ketika dilaksanakan pelepasan

tenaga kerja, para pekerja telah mengetahui akan hal yang terjadi berupa

pelepasan tenaga kerja ini. Dengan demikian, besaran dampak termasuk kategori

kecil dan dampak memang bersifat negatif namun dalam kategori tidak penting.
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Tabel 3.7. Matriks Prakiraan Dampak Dari Dampak Penting Hipotetik Terhadap Kegiatan Pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi 150 MW
PT. Meppo-gen

Komponen Kegiatan
Komponen Lingkungan

Konstruksi Operasi Pasca Operasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A. Aspek Fisik-Kimia
1. Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan

Kebisingan
2. Penurunan Kualitas Air Permukaan
3. Perubahan Ruang, Tanah dan Lahan.

-TP -TP
-P
-TP

-TP
-P
-TP

-P
-P -P

-TP
-P

-P

B. Aspek Biologi
1. Perubahan Komposisi Flora dan Fauna
2. Penurunan Kelimpahan Biota Perairan -P -P -P -P -P

+P

C. Aspek Sosial Ekonomi Budaya & Kesehatan
Masyarakat

1. Terbukanya Kesempatan Kerja
2. Tingkat Pendapatan Masyarakat
3. Kemacetan Lalu lintas dan Kerusakan Jalan
4. Gangguan Kesehatan Masyarakat
5. Persepsi Masyarakat

-P

-P

+P
+P

+/- P -P

+P

-P -TP

+P
+P

-P
-P
-P

-TP

+P +P

-TP

-TP

Keterangan :
1. Mobilisasi Peralatan dan Material
2. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi
3. Pembukaan dan Pematangan Lahan
4. Pembangunan Pengembangan PLTGU
5. Pengurangan Tenaga Kerja Konstruksi
6. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi

7. Pengoperasian PLTGU
8. Pemeliharaan PLTGU
9. Pembongkaran Peralatan
10. Rehabilitasi Lahan
11. Pelepasan Tenaga Kerja

+/- : Positif / Negatif
TP : Tidak Penting
P : Penting

III-50
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BAB IV
EVALUASI SECARA HOLISTIK TERHADAP

DAMPAK LINGKUNGAN

Dalam mengevaluasi dampak rencana kegiatan pembangunan

pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I dari

110 MW menjadi 150 MW oleh PT. Meppo-Gen secara umum mengacu pada

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012, dalam hal ini akan

digunakan matrik prakiraan dampak penting.

Adapun maksud evaluasi dampak penting yaitu : 1) Mengevaluasi dampak

berbagai alternatif kegiatan proyek secara komprehensif/ holistik, berikut dengan

arti penting dari perubahan atau dampak tersebut dari sudut ekologi sosial,

sebagai bahan masukan untuk mengambil keputusan atas kelayakan lingkungan

dari rencana kegiatan dan 2) Memberikan arahan untuk menyusun program-

program pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dituangkan dalam

dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL). Untuk mencapai maksud tersebut dilakukan telaah

terhadap dampak penting dan telaah sebagai dasar pengelolaan terhadap seluruh

komponen lingkungan yang mengalami perubahan mendasar berdasarkan

kecenderungan dampak lingkungan dan perkembangan kegiatan menurut ruang,

waktu, dan tempat.

4.1. TELAAHAN TERHADAP DAMPAK PENTING

4.1.1. Tahap Konstruksi

A. Mobilisasi Peralatan dan Material

Peralatan yang akan dimobilisasikanakan diangkut dengan truk dengan

intensitas 21 kendaraan perhari sehingga frekuensi lalu lintas menuju ke lokasi

akan bertambah ramai terutama saat melintasi jalan nasional. Keadaan ini akan

menimbulkan kemacetan lalu lintas sehingga akan menimbulkan kemacetan yang

sangat mengganggu bagi kelancaran distribusi barang ke wilayah lainnya. Dari
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hasil perhitungan setelah adanya penambahan jumlah truk maka nilai rasio

volume terhadap kapasitas jalan yaitu sebesar 0,48 sehingga beban jalan akan

semakin tinggi dan akan menimbulkan terjadinya peningkatan kemacetan lalu

lintas dan kerusakan jalan ke depannya. Sehubungan dengan itu dampak

terjadinya kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan mengubah kualitas

lingkungan yang semula sedang akan menjadi buruk.

Dampak negatif terhadap persepsi masyarakat akan muncul terutama pada

anggota masyarakat yang rumahnya berada di sepanjang jalan yang dilalui oleh

kendaraan yang membawa peralatan dan material. Kegiatan ini akan menambah

kerusakan jalan dan menimbulkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu

lingkungan mereka seperti adanya peningkatan kebisingan dan gangguan kualitas

udara. Jumlah manusia yang akan terkena dampak, Jumlah manusia yang akan

terganggu akibat aktivitas mobilisasi tidak terbatas pada penduduk yang

bermukim di sekitar lokasi kegiatan tetapi juga akan sangat dirasakan oleh seluruh

masyarakat yang menggunakan jalan nasional.

B. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi

Terbukanya kesempatan kerja bagi penduduk di lokasi kegiatan akan

memberikan sedikit kontribusi pada upaya penanggulangan masalah

pengangguran yang ada di daerah ini. Jumlah manusia yang terkena dampak

cukup banyak, diperkirakan 70 % tenaga kerja akan diserap dari tenaga lokal

baik yang berasal dari wilayah kecamatan, kota/kabupaten maupun dari

Provinsi Sumatera Selatan yang mencari pekerjaan.

Kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi juga akan memberikan

dampak positif penting bagi pendapatan masyarakat sekitarnya terutama bagi

anggota masyarakat yang selama ini melakukan usaha menjual kebutuhan hidup

sehari-hari. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya akan terjadi apabila

pemenuhan kebutuhan konsumsi dan akomodasi seperti kios-kios, warung-warung

kecil, toko dan sarana transportasi untuk para pekerja berjalan. Dengan semakin

berkembangnya volume usaha maka peluang berusaha tersebut diperkirakan akan

terus meningkat baik dari segi jumlah.
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Oleh karena itu dampak terjadinya penerimaan tenaga kerja konstruksi

dapat mengubah kualitas lingkungan yang kurang baik menjadi baik.

Adanya sejumlah besar tenaga kerja dari luar daerah telah membuka

berbagai kemungkinan terjadinya interaksi baik antar pegawai dengan pekerja

setempat dan masyarakat. Dalam proses interaksi itu akan ada kerjasama,

persaingan dan konflik antara para pekerja pendatang dengan para pekerja lokal

dan anggota masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek ini. Dampak positif jika

para pendatang mampu menunjukkan perilaku hidup yang sesuai dengan

kebutuhan pelaksanaan pembangunan seperti kerja keras, disiplin yang tinggi dan

tingkat keterampilan kerja yang tinggi/profesional sehingga para pekerja lokal

akan ikut terpengaruh. Akan tetapi jika para pendatang menunjukkan perilaku

yang sebaliknya atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya

dan agama yang ada, maka hal ini akan menjadi dampak negatif bagi masyarakat

di sekitarnya.

C. Pembukaan dan Pematangan Lahan

Kegiatan pembukaan dan pematangan lahan dapat mempengaruhi aliran

air permukaan (run off) yang disebabkan adanya perubahan dari lahan yang

tertutup oleh vegetasi menjadi lahan terbuka. Kegiatan pembukaan dan

pematangan lahan (pembersihan lahan, perataan tanah oleh grader dan

pemadatan tanah oleh truk) akan mengakibatkan terbukanya penutupan lahan

dan meningkatkan kepadatan tanah yang menyebabkan berkurangnya

permeabilitas tanah. Berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan selama 5

tahun terakhir, bulan basah terjadi selama 6 bulan yaitu Bulan November sampai

dengan Bulan April dengan curah hujan berkisar antara 15 – 607 mm/bulan.

Sebaliknya bulan-bulan kering terjadi selama 6 bulan yaitu Bulan Mei sampai

dengan Bulan Oktober dengan intensitas curah hujan antara 2 – 576 mm/bulan.

Naik dan turunnya debit sungai ini akan sangat mempengaruhi kehidupan

masyarakat mengingat penduduk di wilayah studi saat ini masih sangat

tergantung dengan sungai. Oleh karena itu dengan turunnya kualitas air yang

berada pada lokasi pengamatan baik yang telah dilakukan sebelumnya maupun



Addendum ANDAL, RKL-RPL Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)
PT. Meppo-Gen IV-4

tambahan titik pemantauan baru, maka kualitas lingkungan dapat berubah yang

semula baik menjadi buruk.

Dengan adanya penurunan kualitas air akibat kegiatan pembukaan dan

pematangan lahan, maka pengaruh penurunan kualitas air permukaan pun akan

terjadi terhadap kehidupan biota perairan. Kehidupan biota akuatik yang

berpotensi terpengaruh oleh sedimentasi adalah plankton, benthos dan nekton

terutama ikan yang mungkin terkena dampak. Sedimentasi dapat menyebabkan

penurunan kemampuan cahaya menembus air yang mengakibatkan ganggguan

terhadap proses fotosintesa untuk phytoplankton. Partikel teruspensi yang

disebabkan sedimentasi dan aliran sungai akan menutup larva ikan dan cahaya,

sehingga menyebabkan ikan menjadi sulit berkembang. Sehingga pada waktu

pelaksanaan pekerjaan ini kelimpahan biota perairan yang ada di sungai-sungai

pada areal rencana lokasi akan mengalami perubahan dari semula kualitas

lingkungan kategori baik menjadi kategori buruk.

Kegiatan pembukaan dan pematangan lahan akan memberikan dampak

negatif penting terutama terhadap penurunan kualitas air yang akan

menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Dengan tercemarnya badan air

tersebut maka aktivitas kehidupan masyarakat akan terganggu sehingga kualitas

lingkungan yang tadinya baik menjadi buruk.

D. Pembangunan Pengembangan PLTGU

Kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU akan berdampak negatif

terhadap kualitas air permukaan. Kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU

akan meningkatkan laju erosi potensial dari 43,35 Ton/Ha/Tahun menjadi 87,05

Ton/Ha/Tahun dengan kategori tingkat bahaya erosi berat. Selain itu dampak

terhadap kualitas air yang berasal dari limbah domestik. Limbah domestik akan

memberikan beban kepada badan-badan air terdekat yaitu bagian hulu Sungai

Belanti yang berada di bagian utara areal lokasi PT. Meppo-Gen yang akan

bermuara ke Sungai Lematang. Dengan tercemarnya badan air tersebut maka

kualitas lingkungan yang tadinya sedang menjadi buruk.
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Kehidupan biota akuatik yang berpotensi terpengaruh oleh sedimentasi

adalah plankton, benthos dan nekton terutama ikan yang mungkin terkena

dampak. Sedimentasi dapat menyebabkan penurunan kemampuan cahaya

menembus air yang mengakibatkan ganggguan terhadap proses fotosintesa untuk

phytoplankton. Kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU ini akan

memberikan dampak negatif penting terhadap penurunan kelimpahan biota

perairan.

kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU akan meningkatkan usaha

masyarakat yang ada di sekitar lokasi kegiatan dari usaha penjualan pasir, batu

bata dan kayu serta usaha penyediaan makanan dan minuman untuk pekerja dan

lain-lain. Dengan adanya kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU, maka

diperkirakan akan ada penambahan jumlah tenaga kerja yang bekerja. Oleh

karena itu dampak terjadinya pembangunan pengembangan PLTGU mengubah

kualitas lingkungan yang semula baik menjadi lebih baik.

Kegiatan pembangunan pengembangan PLTGU akan menimbulkan dampak

pada persepsi anggota masyarakat sekitarnya baik yang bersifat positif maupun

negatif. Persepsi positif dari kalangan masyarakat akan muncul jika dalam proses

pelaksanaannya memberikan dampak yang positif terhadap terbukanya

kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat. Kegiatan pembangunan

pengembangan PLTGU akan memberikan dampak negatif penting terutama

terhadap penurunan kualitas air permukaan yang akan menyebabkan terjadinya

gangguan kesehatan masyarakat.

4.1.2. Tahap Operasi

A. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi

Kegiatan penerimaan tenaga kerja pada tahap operasi akan memberikan

dampak terhadap terbukanya peluang kesempatan kerja bagi penduduk di lokasi

kegiatan. Keadaan ini akan memberikan kontribusi pada upaya penanggulangan

masalah pengangguran yang ada di daerah ini. Dengan adanya anggota

masyarakat yang bekerja pada operasi ini, maka tingkat kemampuannya dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya bertambah.
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Kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi juga akan memberikan dampak

positif penting bagi pendapatan masyarakat sekitarnya terutama bagi anggota

masyarakat yang selama ini melakukan usaha menjual kebutuhan hidup sehari-

hari. Kegiatan penerimaan tenaga kerja juga akan menyebabkan terjadinya

mobilisasi penduduk dari wilayah lainnya. Mereka membutuhkan sarana dan

prasarana akomodasi sehingga menjadi peluang bagi peningkatan pendapatan

masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu dampak terjadinya penerimaan tenaga

kerja konstruksi mengubah kualitas lingkungan yang semula baik menjadi lebih

baik.

Berkumpulnya sejumlah besar tenaga kerja telah membuka berbagai

kemungkinan terjadinya interaksi baik antar pekerja dengan masyarakat. Dalam

proses interaksi itu akan ada kerjasama, persaingan dan konflik antara para

pekerja dan anggota masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek ini. Keadaan ini

akan menimbulkan dampak positif dan negatif penting bagi masyarakat

sekitarnya. Dampak positif jika para pekerja mampu menunjukkan perilaku hidup

yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan seperti kerja keras,

disiplin yang tinggi dan tingkat keterampilan kerja yang tinggi/profesional.

Dampak negatif akan muncul jika para pekerja menunjukkan perilaku yang

sebaliknya atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan

agama yang ada, maka hal ini akan menjadi dampak negatif bagi masyarakat di

sekitarnya. Jika demikian hal-hal yang tidak dikehendaki akan lebih muncul dalam

kehidupan masyarakat sekitarnya, karena tindakan ini sudah ada di lingkungan

masyarakat, seperti adanya cafetaria atau tempat karaoke di sekitar lokasi proyek,

sehingga perilaku penyalahgunaan narkoba (minuman keras) maupun

penyimpangan seksual akan lebih banyak lagi.

B. Pengoperasian PLTGU

Kegiatan pengoperasian PLTGU akan memberikan dampak negatif terhadap

penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan akibat emisi gas buang dari

cerobong dan kebisingan dari pengoperasian turbin dan cerobong asap.

Pengeluaran gas-gas tersebut ke udara akan meningkatkan konsentrasi gas
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sejenis di udara ambien pada lokasi PLTGU Meppo-gen dan lingkungan sekitarnya.

Terhadap tingkat kebisingan yang akan timbul dari beberapa sumber bunyi yaitu

gas turbine, steam turbin, menara pendingin dan transformer. Kegiatan

pengoperasian PLTGU akan berlangsung terus-menerus selama 24 jam untuk

waktu 20 tahun dengan peralatan yang digunakan akan mengalami penurunan

kemampuan fungsinya sehingga diprakirakan laju emisi akan terus mengalami

peningkatan sehingga dampak yang terjadi dikategorikan negatif penting. Oleh

karena itu dampak dari kegiatan pengoperasian PLTGU akan mengubah kualitas

lingkungan yang semula baik menjadi kurang baik.

Pada tahap operasi PLTGU, kegiatan-kegiatan yang akan menimbulkan

dampak pada aspek kualitas air permukaan adalah pengambilan air secara

kontinyu dari Sungai Lematang (kebutuhan air), timbunan lumpur dari operasi bak

sedimentasi limbah cair baik dari cooling tower, water steam cycle, maupun

limbah domestik, serta unit pengolahan air bersih. Air tersebut setelah digunakan

akan menghasilkan sedimen/lumpur (sludge). Selain itu pada tahap pengoperasian

PLTGU juga akan dihasilkan limbah domestik. Jika diasumsikan 36 orang tenaga

kerja dengan ketentuan 0,5 m3/orang/hari (referensi WHO) maka kebutuhan air

yang dibutuhkan adalah sebesar 18 m3/hari, maka volume limbah cair domestik

yang akan dihasilkan dari kegiatan operasional akan berpotensi menurunkan

kualitas air permukaan. Oleh karena itu upaya pengelolaan lingkungan harus terus

dilakukan oleh perusahaan, sehingga kualitas lingkungan dapat terus baik.

Terhadap biota perairan, adanya masukan limbah cair ke dalam badan

perairan menyebakan perubahan kualitas perairan yang akan berdampak terhadap

penurunan kelimpahan biota perairan. Pencemaran limbah cair pada badan

perairan akan tersebar luas terbawa aliran air permukaan. Masuknya logam berat,

minyak, oli ataupun sedimen terutama pada saat hujan ke dalam sungai, akan

mengakibatkan peningkatan konsentrasi kadar minyak lemak sebesar 0,125 mg/l.

Hal ini tentunya mengakibatkan perubahan nilai indeks keanekaragaman dimana

pada kondisi awal pada kategori cukup baik dapat berubah menjadi kurang baik.
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Gangguan kesehatan masyarakat dapat terjadi akibat dari dampak turunan

terhadap gangguan lingkungan yaitu penurunan kualitas udara dan peningkatan

kebisingan, penurunan kualitas air permukaan. Dari hasil analisis kualitas air

terdapat bahan pencemar yang memiliki tingkat resiko sebagai bahan pencemar

yaitu khlorida, nitrat dan amoniak, meskipun masih di bawah baku mutu yang

ditetapkan, dengan masuknya bahan pencemar di Sungai Belanti yang akan

mengalir ke Sungai Lematang tentunya tingkat resiko (RQ) akan semakin besar

dan jika terus berada dalam konsentrasi tersebut akan membahayakan manusia

yang terkena dampak. Oleh karena itu dampak kegiatan pengoperasian PLTGU

akan mengubah kualitas lingkungan yang semula baik menjadi kurang baik.

Dampak negatif terhadap persepsi masyarakat sekitar lokasi kegiatan akan

timbul jika dalam pelaksanaannya mengganggu kehidupan masyarakat, seperti

gangguan terhadap kesehatan masyarakat akibat dampak langsung dari

menurunnya kualitas air permukaan. Persebaran dampak cukup luas, tidak hanya

penduduk di sekitar lokasi tetapi juga mencakup penduduk desa-desa di

sepanjang Sungai Lematang. Dampak terhadap penurunan kualitas udara, tingkat

kebisingan dan kualitas badan air akan terpengaruh hingga hilir sungai.

C. Pemeliharaan PLTGU

Kegiatan pemeliharaan PLTGU dari mesin pembangkit meliputi kegiatan

pelumasan, pembersihan scale dan lain-lain yang dilaksanakan selama masa

overhaull. Kegiatan ini akan berdampak pada penurunan kualitas air permukaan

akibat limbah cair yang mengandung minyak, oli ataupun deterjen yang mengalir

ke dalam badan air penerima. Sehubungan dengan itu dampak kegiatan

pemeliharaan PLTGU dapat mengakibatkan perubahan kualitas lingkungan

menjadi kurang baik apabila tidak dilakukannya upaya pengelolaan.

Dampak kegiatan pemeliharaan PLTGU terhadap biota perairan dapat

terjadi karena adanya masukan limbah cair ke dalam badan perairan menyebakan

perubahan kualitas perairan yang akan berdampak terhadap penurunan

kelimpahan biota perairan. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena

dampak seperti fitoplankton, zooplankton, benthos dan nekton yang hidup di
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dasar perairan, data rona awal menunjukkan kelimpahan populasi cukup tinggi

dapat menjadi rendah. Oleh karena itu dampak kegiatan pemeliharaan PLTGU

akan mengubah kualitas lingkungan yang semula baik menjadi kurang baik.

4.1.3. Tahap Pasca Operasi

A. Pembongkaran Peralatan

Penurunan kualitas air permukaan di sekitar lokasi terutama Sungai Belanti

dan Sungai Lematang akibat ceceran sisa bahan kimia dan minyak/oli akibat

kegiatan pembongkaran peralatan. Apabila penanganan bahan kimia bekas dan

minyak/oli kurang diperhatikan akan menimbulkan dampak berupa penurunan

kualitas air permukaan permukaan terutama pada musim hujan. Oleh karena itu

dampak kegiatan pembongkaran peralatan meskipun dilakukan secara bertahap

namun kualitas lingkungan yang tadinya lebih baik menjadi buruk.

Biota perairan akan terganggu apabila kualitas air menurun. Oleh karena

itu Apabila penanganan bahan kimia bekas dan minyak/oli kurang diperhatikan

maka besaran dampak yang akan terjadi diprakirakan termasuk kategori sedang

dan dampak yang akan terjadi tergolong negatif penting.

Kegiatan pembongkaran peralatan yang dilakukan dengan rapi dan

meninggalkan fasilitas-fasilitas yang masih dapat dimanfaatkan baik oleh

masyarakat setempat maupun melalui pemerintah Kabupaten Muara Enim,

tentunya akan berdampak positif terhadap persepsi masyarakat.

B. Rehabilitasi Lahan

Dampak aktivitas rehabilitasi lahan terhadap ruang, lahan dan tanah

adalah tergolong positif penting karena akan merubah ruang dan lahan bekas

kegiatan PLTGU menjadi areal yang dapat dimanfaatkan masyarakat pemerintah

Kabupaten Muara Enim.

Kegiatan rehabilitasi lahan akan memberikan pengaruh terhadap

perubahan komposisi flora dan fauna darat. Kegiatan rehabilitasi akan dilakukan

penanaman pohon kembali sehingga diharapkan areal tersebut akan kembali ke
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seperti semula. Oleh karena itu dampak kegiatan rehabilitasi lahan akan

mengubah kualitas lingkungan yang semula sudah baik menjadi lebih baik.

Kegiatan rehabilitasi lahan pada tahap pasca operasi akan menjadi

dampak positif bagi lingkungan dengan menurunkan tingkat pencemaran kualitas

lingkungan. Besaran dampak tergolong besar. Dengan demikian kegiatan ini akan

memberikan dampak positif penting pada lingkungan masyarakat sekitarnya.
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Tabel 4.1. Matriks Evaluasi Dampak Dari Dampak Penting Hipotetik Terhadap Kegiatan Pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi 150 MW
PT. Meppo-Gen

Komponen Kegiatan
Komponen Lingkungan

Konstruksi Operasi Pasca Operasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A. Aspek Fisik-Kimia
1. Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan

Kebisingan
2. Penurunan Kualitas Air Permukaan
3. Perubahan Ruang, Tanah dan Lahan.

-P -P
-P
-P -P -P

-P

B. Aspek Biologi
1. Perubahan Komposisi Flora dan Fauna
2. Penurunan Kelimpahan Biota Perairan -P -P -P -P -P

+P

C. Aspek Sosial Ekonomi Budaya & Kesehatan
Masyarakat

1. Terbukanya Kesempatan Kerja
2. Tingkat Pendapatan Masyarakat
3. Kemacetan Lalu lintas dan Kerusakan Jalan
4. Gangguan Kesehatan Masyarakat
5. Persepsi Masyarakat

-P

-P

+P
+P

+/- P -P

+P

-P

+P
+P

-P
-P
-P +P +P

Keterangan :
1. Mobilisasi Peralatan dan Material
2. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi
3. Pembukaan dan Pematangan Lahan
4. Pembangunan Pengembangan PLTGU
5. Pengurangan Tenaga Kerja Konstruksi
6. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi

7. Pengoperasian PLTGU
8. Pemeliharaan PLTGU
9. Pembongkaran Peralatan
10. Rehabilitasi Lahan
11. Pelepasan Tenaga Kerja

+/- : Positif / Negatif
TP : Tidak Penting
P : Penting
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Tabel 4.2. Ringkasan Analisis Dampak

No. Dampak Penting Hipotetik Rona Lingkungan Hidup Awal Hasil Prakiraan Dampak Hasil Evaluasi Dampak

Tahap Konstruksi

1. Penurunan Kualitas Air
Permukaan

Hasil pengambilan contoh pada titik
pengamatan pada wilayah kerja yang
belum tercover dan hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pengelolaan
lingkungan dan rencana pemantauan
lingkungan pada periode Juni 2016

Kegiatan pembukaan dan pematangan
lahan akan merubah nilai koefisien
tutupan tanah dari C=0,5 menjadi C=1,
sehingga akan menyebabkan terjadinya
perubahan laju erosi menjadi sebesar
87,05 Ton/Ha/Tahun dengan kategori
tingkat bahaya erosi berat. Besaran
dampak pembukaan dan pematangan
lahan terhadap penurunan kualitas air
permukaan tergolong besar.

Perubahan nilai koefisien air larian
sebagai akibat kegiatan pembangunan
pengembangan PLTGU akan
menyebabkan masuknya butiran tanah
yang dapat menyebabkan peningkatan
kekeruhan dan sedimentasi. Hasil
perhitungan menunjukkan bahwa
kegiatan pembangunan akan memberikan
sumbangan TDS yang berkisar antara
39,93 mg/l sampai 1.986,88 mg/l.
Saat dilakukan pembangunan akan
dipekerjakan sekitar 200 orang tenaga
kerja, hal ini diprakirakan akan
memberikan dampak terhadap kualitas air
yang berasal dari limbah domestik.
Limbah domestik akan memberikan beban
kepada badan-badan air terdekat yaitu
bagian hulu Sungai Belanti yang berada di
bagian utara areal lokasi Meppo-gen yang

Naik dan turunnya debit sungai ini akan
sangat mempengaruhi kehidupan
masyarakat mengingat penduduk di
wilayah studi saat ini masih sangat
tergantung dengan sungai. Oleh karena
itu dengan turunnya kualitas air
permukaan yang berada pada lokasi
pengamatan baik yang telah dilakukan
sebelumnya maupun tambahan titik
pemantauan baru, maka kualitas
lingkungan dapat berubah yang semula
baik menjadi buruk

Kegiatan pembangunan pengembangan
PLTGU akan meningkatkan laju erosi
potensial dari 43,35 Ton/Ha/Tahun
menjadi 87,05 Ton/Ha/Tahun dengan
kategori tingkat bahaya erosi berat.
Selain itu dampak terhadap kualitas air
yang berasal dari limbah domestik.
Limbah domestik akan memberikan
beban kepada badan-badan air terdekat
yaitu bagian hulu Sungai Belanti yang
berada di bagian utara areal lokasi
Meppo-gen yang akan bermuara ke
Sungai Lematang. Dengan tercemarnya
badan air tersebut maka kualitas
lingkungan yang tadinya sedang
menjadi buruk.
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No. Dampak Penting Hipotetik Rona Lingkungan Hidup Awal Hasil Prakiraan Dampak Hasil Evaluasi Dampak

akan bermuara ke Sungai Lematang. Air
limbah domestik yang dihasilkan oleh
pekerja akan masuk ke badan air
tersebut. Potensi jumlah zat pencemar
domestik/orang/hari diperkirakan sekitar
10 µg BOD, 65 µg COD, 15 µg Nitrogen
total dan 4 µg Fosfor total. Disamping itu
tidak tertutup kemungkinan adanya
mikroorganisme phatogenik yang secara
langsung dapat menimbulkan penyakit
terutama sanitasi lingkungan buruk. Jika
50% pekerja (100 orang) membuang air
limbahnya ke badan perairan yang ada,
maka BOD yang akan dibuang sekitar
1000 µg/hari. Sedangkan beban COD
diperkirakan sekitar 6.500 µg/hari

2. Penurunan Kelimpahan Biota
Perairan

Populasi Spesies Plankton, Benthos dan
Jenis-jenis Nekton yang dijumpai

Kehidupan biota akuatik yang berpotensi
terpengaruh oleh sedimentasi adalah
plankton, benthos dan nekton terutama
ikan yang mungkin terkena dampak.
Sedimentasi dapat menyebabkan
penurunan kemampuan cahaya
menembus air yang mengakibatkan
ganggguan terhadap proses fotosintesa
untuk phytoplankton. Partikel teruspensi
yang disebabkan sedimentasi dan aliran
sungai akan menutup larva ikan dan
cahaya, sehingga menyebabkan ikan
menjadi sulit berkembang. Kegiatan
pembukaan dan pematangan lahan serta
pembangunan pengembangan PLTGU
akan memberikan besaran dampak

Dengan adanya penurunan kualitas air
akibat kegiatan pembukaan dan
pematangan lahan serta pembangunan
pengembangan PLTGU, maka pengaruh
penurunan kualitas air ini pun akan
terjadi terhadap kehidupan biota
perairan. Kelimpahan biota perairan
yang ada di sungai-sungai pada areal
rencana lokasi akan mengalami
perubahan dari semula kualitas
lingkungan kategori baik menjadi
kategori buruk



Addendum ANDAL, RKL-RPL Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)
PT. Meppo-Gen IV-14

No. Dampak Penting Hipotetik Rona Lingkungan Hidup Awal Hasil Prakiraan Dampak Hasil Evaluasi Dampak

tergolong sedang.

3. Terbukanya Kesempatan Kerja Kondisi angkatan kerja di desa-desa
sekitar lokasi kegiatan

Terbukanya kesempatan kerja bagi
penduduk di lokasi kegiatan akan
memberikan sedikit kontribusi pada upaya
penanggulangan masalah pengangguran
yang ada di daerah ini. Pada tahap
konstruksi akan dibutuhkan tenaga kerja
sebanyak 200 orang.

Terbukanya kesempatan kerja bagi
penduduk di lokasi kegiatan akan
memberikan sedikit kontribusi pada upaya
penanggulangan masalah pengangguran
yang ada di daerah ini. kegiatan
pembangunan pengembangan PLTGU
akan meningkatkan usaha masyarakat
yang ada di sekitar lokasi kegiatan dari
usaha penjualan pasir, batu bata dan
kayu serta usaha penyediaan makanan
dan minuman untuk pekerja dan lain-lain

Diperkirakan 70% dari tenaga kerja
dapat diisi oleh penduduk lokal yang
mencari pekerjaan, maka jumlah tenaga
kerja yang bekerja adalah sebanyak 140
orang. Dampak kegiatan penerimaan
tenaga kerja konstruksi terhadap
terbukanya kesempatan kerja akan
menjadi lebih baik

Kegiatan pembangunan pengembangan
PLTGU akan meningkatkan usaha
masyarakat yang ada di sekitar lokasi
kegiatan dari usaha penjualan pasir,
batu bata dan kayu serta usaha
penyediaan makanan dan minuman
untuk pekerja dan lain-lain. Dengan
adanya kegiatan pembangunan
pengembangan PLTGU, maka
diperkirakan akan ada penambahan
jumlah tenaga kerja yang bekerja
sebanyak 100 orang. Oleh karena itu
dampak terjadinya pembangunan
pengembangan PLTGU mengubah
kualitas lingkungan yang semula baik
menjadi lebih baik.

4. Tingkat Pendapatan
Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di
desa-desa sekitar lokasi kegiatan

Peningkatan pendapatan masyarakat
sekitarnya terutama untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi dan akomodasi para
pekerja diperkirakan akan berkembang
terutama meliputi kegiatan usaha
perdagangan dan jasa transportasi yang
ditandai dengan berkembangnya volume

Peningkatan pendapatan masyarakat
sekitarnya akan terjadi apabila
pemenuhan kebutuhan konsumsi dan
akomodasi seperti kios-kios, warung-
warung kecil, toko dan sarana
transportasi untuk para pekerja
berjalan. Dengan semakin
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usaha seperti kios-kios, warung-warung
kecil, toko dan sarana transportasi yang
sudah ada. Besaran dampak yang terjadi
termasuk sedang

berkembangnya volume usaha maka
peluang berusaha tersebut diperkirakan
akan terus meningkat baik dari segi
jumlah. Oleh karena itu dampak
terjadinya penerimaan tenaga kerja
konstruksi mengubah kualitas
lingkungan yang semula kurang baik
menjadi baik

5. Kemacetan Lalu lintas dan
Kerusakan Jalan

Kondisi transportasi dan lalu lintas Data hasil perhitungan menunjukkan
setelah adanya penambahan jumlah truk
maka nilai rasio volume terhadap
kapasitas jalan yaitu sebesar 0,48.
dengan kondisi jalan sekarang yang pada
beberapa bagian dalam keadaan rusak
jika ditambah oleh kegiatan mobilisasi
peralatan dan material menggunakan truk
kapasitas hingga 12 ton akan
menimbulkan terjadinya peningkatan
kemacetan lalu lintas dan kerusakan
jalan.

Beban jalan akan semakin tinggi dan
akan menimbulkan terjadinya
peningkatan kemacetan lalu lintas dan
kerusakan jalan ke depannya.
Sehubungan dengan itu dampak
terjadinya kemacetan lalu lintas dan
kerusakan jalan mengubah kualitas
lingkungan yang semula sedang akan
menjadi buruk

6. Persepsi Masyarakat Persepsi masyarakat atau pandangan
masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan oleh perusahaan

Dampak negatif terhadap persepsi
masyarakat akan muncul terutama pada
anggota masyarakat yang rumahnya
berada di sepanjang jalan yang dilalui
oleh kendaraan yang membawa peralatan
dan material.

Kegiatan penerimaan tenaga kerja juga
akan memberikan dampak positif dan
negatif penting bagi masyarakat
sekitarnya. Dampak positif jika para
pendatang mampu menunjukkan perilaku
hidup yang sesuai dengan kebutuhan

Jumlah manusia yang akan terganggu
akibat aktivitas mobilisasi tidak terbatas
pada penduduk yang bermukim di
sekitar lokasi kegiatan tetapi juga akan
sangat dirasakan oleh seluruh
masyarakat yang menggunakan jalan
nasional.

jika para pendatang menunjukkan
perilaku yang sebaliknya atau perilaku
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
sosial budaya dan agama yang ada,
maka hal ini akan menjadi dampak
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pelaksanaan pembangunan, dampak
negatif jika para pendatang menunjukkan
perilaku yang sebaliknya atau perilaku
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial
budaya dan agama yang ada.

Kegiatan pembukaan dan pematangan
lahan akan memberikan dampak negatif
penting terutama terhadap penurunan
kualitas air yang akan menyebabkan
terjadinya gangguan kesehatan. Dengan
tercemarnya badan-badan tersebut maka
aktivitas kehidupan masyarakat akan
terganggu.

Kegiatan pembangunan pengembangan
PLTGU akan memberikan dampak negatif
penting terutama terhadap penurunan
kualitas air permukaan yang akan
menyebabkan terjadinya gangguan
kesehatan masyarakat. Dengan
tercemarnya air permukaan tersebut
maka aktivitas kehidupan masyarakat
yang memanfaatkannya akan terganggu
sehingga akan timbul persepsi negatif
masyarakat terhadap kegiatan ini dimana
besaran dampak termasuk tergolong
sedang.

negatif bagi masyarakat di sekitarnya.

Kegiatan pembukaan dan pematangan
lahan akan memberikan dampak negatif
penting terutama terhadap penurunan
kualitas air yang akan menyebabkan
terjadinya gangguan kesehatan. Dengan
tercemarnya badan-badan tersebut
maka aktivitas kehidupan masyarakat
akan terganggu sehingga kualitas
lingkungan yang tadinya baik menjadi
buruk.

Dampak negatif terhadap persepsi
masyarakat sekitar lokasi kegiatan akan
timbul jika dalam pelaksanaannya
mengganggu kehidupan masyarakat,
seperti gangguan terhadap kesehatan
masyarakat akibat dampak langsung
dari menurunnya kualitas air
permukaan. Persebaran dampak cukup
luas, tidak hanya penduduk di sekitar
lokasi tetapi juga mencakup penduduk
desa-desa di sepanjang Sungai
Lematang. Dampak terhadap penurunan
kualitas udara, tingkat kebisingan dan
kualitas badan air akan terpengaruh
hingga hilir sungai.

Tahap Operasi

1. Penurunan Kualitas Udara dan
Peningkatan Kebisingan

Hasil analisis kualitas udara dan
kebisingan dan hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pengelolaan
lingkungan dan rencana pemantauan

Dampak yang terjadi akibat emisi gas
buang dari cerobong dan kebisingan dari
pengoperasian turbin dan cerobong
asap adalah berupa pencemaran

Kegiatan pengoperasian PLTGU akan
berlangsung terus-menerus selama 24
jam untuk waktu 20 tahun dengan
peralatan yang digunakan akan
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lingkungan pada periode Juni 2016 udara, peningkatan suhu udara (khusus
pada simple cycle), dan peningkatan
kebisingan. Dampak berlangsung dalam
waktu yang lama, yaitu selama kegiatan
pengoperasian PLTGU berlangsung

mengalami penurunan kemampuan
fungsinya sehingga diprakirakan laju
emisi akan terus mengalami
peningkatan. Oleh karena itu dampak
dari kegiatan pengoperasian PLTGU
akan mengubah kualitas lingkungan
yang semula baik menjadi kurang baik

2. Penurunan Kualitas Air
Permukaan

Hasil pengambilan contoh pada titik
pengamatan pada wilayah kerja yang
belum tercover dan hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pengelolaan
lingkungan dan rencana pemantauan
lingkungan pada periode Juni 2016

Pada tahap operasi PLTGU, kegiatan-
kegiatan yang akan menimbulkan dampak
pada aspek kualitas air permukaan adalah
pengambilan air secara kontinyu dari
Sungai Lematang (kebutuhan air),
timbunan lumpur dari operasi bak
sedimentasi limbah cair baik dari cooling
tower, water steam cycle, maupun limbah
domestik, serta unit pengolahan air
bersih.

Kegiatan pemeliharaan mesin pembangkit
meliputi kegiatan pelumasan,
pembersihan scale dan lain-lain yang
dilaksanakan selama masa overhaull.
Kegiatan ini akan berdampak pada
penurunan kualitas air permukaan akibat
limbah cair yang mengandung minyak, oli
ataupun deterjen yang mengalir ke dalam
badan air penerima

Pada tahap operasi PLTGU, kegiatan-
kegiatan yang akan menimbulkan
dampak pada aspek kualitas air
permukaan adalah pengambilan air
secara kontinyu dari Sungai Lematang
(kebutuhan air), timbunan lumpur dari
operasi bak sedimentasi limbah cair baik
dari cooling tower, water steam cycle,
maupun limbah domestik, serta unit
pengolahan air bersih. Air tersebut
setelah digunakan akan menghasilkan
sedimen/lumpur (sludge). Selain itu
pada tahap pengoperasian PLTGU juga
akan dihasilkan limbah domestik. Jika
diasumsikan 36 orang tenaga kerja
dengan ketentuan 0,5 m3/orang/hari
(referensi WHO) maka kebutuhan air
yang dibutuhkan adalah sebesar 18
m3/hari, maka volume limbah cair
domestik yang akan dihasilkan dari
kegiatan operasional akan berpotensi
menurunkan kualitas air permukaan.
Oleh karena itu upaya pengelolaan
lingkungan harus terus dilakukan oleh
perusahaan, sehingga kualitas
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lingkungan dapat terus baik.

Kegiatan pemeliharaan PLTGU akan
berdampak pada penurunan kualitas air
permukaan akibat limbah cair yang
mengandung minyak, oli ataupun
deterjen yang mengalir ke dalam badan
air penerima. Sehubungan dengan itu
dampak kegiatan pemeliharaan PLTGU
dapat mengakibatkan perubahan
kualitas lingkungan menjadi kurang baik
apabila tidak dilakukannya upaya
pengelolaan

4. Penurunan Kelimpahan Biota
Perairan

Populasi Spesies Plankton, Benthos dan
Jenis-jenis Nekton yang dijumpai

Dampak kegiatan pengoperasian PLTGU
terhadap biota perairan dapat terjadi
karena adanya masukan limbah cair yang
mengandung logam berat, minyak, oli
ataupun deterjen terutama pada saat
hujan. Adanya masukan limbah cair ke
dalam badan perairan menyebakan
perubahan kualitas perairan yang akan
berdampak terhadap penurunan
kelimpahan biota perairan

Dampak kegiatan pemeliharaan PLTGU
terhadap biota perairan dapat terjadi
karena adanya masukan limbah cair ke
dalam badan perairan menyebakan
perubahan kualitas perairan yang akan
berdampak terhadap penurunan
kelimpahan biota perairan

Terhadap biota perairan, adanya
masukan limbah cair ke dalam badan
perairan menyebakan perubahan
kualitas perairan yang akan berdampak
terhadap penurunan kelimpahan biota
perairan. Pencemaran limbah cair pada
badan perairan akan tersebar luas
terbawa aliran air permukaan.
Masuknya logam berat, minyak, oli
ataupun sedimen terutama pada saat
hujan ke dalam sungai, akan
mengakibatkan peningkatan konsentrasi
kadar minyak lemak sebesar 0,125
mg/l. Hal ini tentunya mengakibatkan
perubahan nilai indeks keanekaragaman
dimana pada kondisi awal pada kategori
cukup baik dapat berubah menjadi
kurang baik



Addendum ANDAL, RKL-RPL Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)
PT. Meppo-Gen IV-19

No. Dampak Penting Hipotetik Rona Lingkungan Hidup Awal Hasil Prakiraan Dampak Hasil Evaluasi Dampak

Banyaknya komponen lingkungan yang
terkena dampak seperti fitoplankton,
zooplankton, benthos dan nekton yang
hidup di dasar perairan, data rona awal
menunjukkan kelimpahan populasi
cukup tinggi dapat menjadi rendah.
Oleh karena itu dampak kegiatan
pemeliharaan PLTGU akan mengubah
kualitas lingkungan yang semula baik
menjadi kurang baik

5. Terbukanya Kesempatan Kerja Kondisi angkatan kerja di desa-desa
sekitar lokasi kegiatan

Kegiatan penerimaan tenaga kerja pada
tahap operasi tentu akan berpengaruh
terhadap aspek kehidupan masyarakat
lainnya seperti kondisi pendidikan,
kesehatan, keagamaan dan keamanan.
Selain itu, keberadaan perusahan di
lingkungan mereka akan mendapat
pengakuan dan dukungan segenap
anggota masyarakat karena adanya
kontribusi dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Hasil
wawancara dengan responden-responden
di wilayah studi menunjukkan bahwa
salah satu alasan dan harapan mereka
terhadap kegiatan yang dilakukan oleh
Meppo-gen adalah dapat bekerja di
perusahaan ini. Besaran dampak yang
akan terjadi tergolong sedang

Kegiatan penerimaan tenaga kerja pada
tahap operasi akan memberikan
dampak terhadap terbukanya peluang
kesempatan kerja bagi penduduk di
lokasi kegiatan. Keadaan ini akan
memberikan kontribusi pada upaya
penanggulangan masalah
pengangguran yang ada di daerah ini.
Dengan adanya anggota masyarakat
yang bekerja pada operasi ini, maka
tingkat kemampuannya dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya
bertambah

5. Tingkat Pendapatan
Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di
desa-desa sekitar lokasi kegiatan

Kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi
juga akan memberikan dampak positif
penting bagi pendapatan masyarakat
sekitarnya terutama bagi anggota

Kegiatan penerimaan tenaga kerja akan
menyebabkan terjadinya mobilisasi
penduduk dari wilayah lainnya. Mereka
membutuhkan sarana dan prasarana
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masyarakat yang selama ini melakukan
usaha menjual kebutuhan hidup sehari-
hari. Besaran dampak yang terjadi
tergolong sedang

akomodasi sehingga menjadi peluang
bagi peningkatan pendapatan
masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu
dampak terjadinya penerimaan tenaga
kerja konstruksi mengubah kualitas
lingkungan yang semula baik menjadi
lebih baik

6. Gangguan Kesehatan
Masyarakat

Pola persebaran penyakit di masyarakat Terjadinya gangguan kesehatan
masyarakat akibat dari dampak turunan
terhadap gangguan lingkungan yaitu
penurunan kualitas udara dan
peningkatan kebisingan, penurunan
kualitas air permukaan dari kegiatan
pengoperasian PLTGU. Saat ini penyakit
yang paling dominan dan menduduki
peringkat pertama di wilayah studi adalah
penyakit ISPA sehingga adanya
peningkatan jumlah debu juga akan
meningkatkan jumlah penderita ISPA.
Besaran dampak yang akan terjadi
diprakirakan termasuk kategori sedang.

Dari hasil analisis kualitas air terdapat
bahan pencemar yang memiliki tingkat
resiko sebagai bahan pencemar yaitu
khlorida, nitrat dan amoniak, meskipun
masih di bawah baku mutu yang
ditetapkan, dengan masuknya bahan
pencemar di Sungai Belanti yang akan
mengalir ke Sungai Lematang tentunya
tingkat resiko (RQ) akan semakin besar
dan jika terus berada dalam konsentrasi
tersebut akan membahayakan manusia
yang terkena dampak. Oleh karena itu
dampak kegiatan pengoperasian PLTGU
akan mengubah kualitas lingkungan
yang semula baik menjadi kurang baik

7. Persepsi Masyarakat Persepsi masyarakat atau pandangan
masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan
yang telah dilakukan oleh perusahaan

Kegiatan penerimaan tenaga kerja akan
memunculkan dampak negatif penting
jika para pendatang menunjukkan
perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-
nilai sosial budaya dan agama yang ada.
Dampak ini tergolong penting karena
akan menimbulkan keresahan pada
kalangan masyarakat dan menimbulkan
konflik dengan pihak perusahaan yang
akan mengganggu jalannya perusahaan

Dampak negatif akan muncul jika para
pendatang menunjukkan perilaku yang
sebaliknya atau perilaku yang tidak
sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya
dan agama yang ada, maka hal ini akan
menjadi dampak negatif bagi
masyarakat di sekitarnya. Jika demikian
hal-hal yang tidak dikehendaki akan
lebih muncul dalam kehidupan
masyarakat sekitarnya, karena tindakan
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dimana besaran dampak termasuk
kategori besar.

Kegiatan pengoperasian PLTGU akan
memberikan dampak negatif penting
terutama terhadap penurunan kualitas
udara, tingkat kebisingan dan kualitas
badan air. Dengan tercemarnya
komponen lingkungan tersebut maka
aktivitas kehidupan masyarakat akan
terganggu

ini sudah ada di lingkungan masyarakat,
seperti adanya cafetaria atau tempat
karaoke di sekitar lokasi proyek,
sehingga perilaku penyalahgunaan
narkoba (minuman keras) maupun
penyimpangan seksual akan lebih
banyak lagi.

Dampak negatif terhadap persepsi
masyarakat sekitar lokasi kegiatan akan
timbul jika dalam pelaksanaannya
mengganggu kehidupan masyarakat,
seperti gangguan terhadap kesehatan
masyarakat akibat dampak langsung
dari menurunnya kualitas air
permukaan. Persebaran dampak cukup
luas, tidak hanya penduduk di sekitar
lokasi tetapi juga mencakup penduduk
desa-desa di sepanjang Sungai
Lematang. Dampak terhadap penurunan
kualitas udara, tingkat kebisingan dan
kualitas badan air akan terpengaruh
hingga hilir sungai

Tahap Pasca Operasi

1. Penurunan Kualitas Air
Permukaan

Hasil pengambilan contoh pada titik
pengamatan pada wilayah kerja yang
belum tercover dan hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pengelolaan
lingkungan dan rencana pemantauan
lingkungan pada periode Juni 2016

Penurunan kualitas air permukaan di
sekitar lokasi terutama Sungai Belanti dan
Sungai Lematang akibat ceceran sisa
bahan kimia dan minyak/oli akibat
kegiatan pembongkaran peralatan.
Besaran dampak yang terjadi tergolong
besar

Penurunan kualitas air permukaan
akibat kegiatan pembongkaran
peralatan. Apabila penanganan bahan
kimia bekas dan minyak/oli kurang
diperhatikan akan menimbulkan dampak
berupa penurunan kualitas air
permukaan permukaan terutama pada
musim hujan. Oleh karena itu dampak
kegiatan pembongkaran peralatan
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meskipun dilakukan secara bertahap
namun kualitas lingkungan yang tadinya
lebih baik menjadi buruk

2. Perubahan Ruang, Tanah dan
Lahan

Pola ruang dan lahan Kondisi areal
PLTGU

Dampak aktivitas rehabilitasi lahan
terhadap ruang, lahan dan tanah adalah
tergolong positif penting karena akan
merubah ruang dan lahan bekas kegiatan
PLTGU menjadi areal yang dapat
dimanfaatkan masyarakat pemerintah
Kabupaten Muara Enim. Di samping itu
kegiatan ini juga dapat bermanfaat untuk
menghindari terjadinya erosi dan banjir.
Besaran dampak tergolong besar

Dampak aktivitas rehabilitasi lahan
terhadap ruang, lahan dan tanah adalah
tergolong positif penting karena akan
merubah ruang dan lahan bekas
kegiatan PLTGU menjadi areal yang
dapat dimanfaatkan masyarakat
pemerintah Kabupaten Muara Enim

3. Perubahan Komposisi Flora
dan Fauna

Hasil inventarisasi flora dan fauna di
sekitar areal PLTGU

Kegiatan rehabilitasi lahan akan
memberikan pengaruh terhadap
perubahan komposisi flora dan fauna
darat. Kegiatan rehabilitasi akan dilakukan
penanaman pohon kembali sehingga
diharapkan areal tersebut akan kembali
ke seperti semula. Besaran dampak
tergolong besar

Kegiatan rehabilitasi lahan akan
memberikan pengaruh terhadap
perubahan komposisi flora dan fauna
darat. Kegiatan rehabilitasi akan
dilakukan penanaman pohon kembali
sehingga diharapkan areal tersebut
akan kembali ke seperti semula. Oleh
karena itu dampak kegiatan rehabilitasi
lahan akan mengubah kualitas
lingkungan yang semula sudah baik
menjadi lebih baik

4. Penurunan Kelimpahan Biota
Perairan

dan Kelimpahan Populasi Spesies
Plankton, Benthos dan Jenis-jenis
Nekton yang dijumpai

Biota perairan akan terganggu apabila
kualitas air menurun. Oleh karena itu
Apabila penanganan bahan kimia bekas
dan minyak/oli kurang diperhatikan maka
besaran dampak yang akan terjadi
diprakirakan termasuk kategori sedang

Biota perairan akan terganggu apabila
kualitas air menurun. Oleh karena itu
Apabila penanganan bahan kimia bekas
dan minyak/oli kurang diperhatikan
maka besaran dampak yang akan
terjadi diprakirakan termasuk kategori
sedang dan dampak yang akan terjadi
tergolong negatif penting
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5. Persepsi Masyarakat Persepsi masyarakat atau pandangan
masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan
yang telah dilakukan oleh perusahaan

Kegiatan pembongkaran peralatan yang
dilakukan dengan rapi dan meninggalkan
fasilitas-fasilitas yang masih dapat
dimanfaatkan baik oleh masyarakat
setempat maupun melalui pemerintah
Kabupaten Muara Enim.

Kegiatan rehabilitasi lahan pada tahap
pasca operasi akan menjadi dampak
positif bagi lingkungan dengan
menurunkan tingkat pencemaran kualitas
lingkungan. Besaran dampak tergolong
besar

Kegiatan pembongkaran peralatan yang
dilakukan dengan rapi dan
meninggalkan fasilitas-fasilitas yang
masih dapat dimanfaatkan baik oleh
masyarakat setempat maupun melalui
pemerintah Kabupaten Muara Enim,
tentunya akan berdampak positif
terhadap persepsi masyarakat.

Kegiatan rehabilitasi lahan pada tahap
pasca operasi akan menjadi dampak
positif bagi lingkungan dengan
menurunkan tingkat pencemaran
kualitas lingkungan. Besaran dampak
tergolong besar. Dengan demikian
kegiatan ini akan memberikan dampak
positif penting pada lingkungan
masyarakat sekitarnya
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4.2. TELAAHAN SEBAGAI DASAR PENGELOLAAN

Uraian identifikasi dan evaluasi dampak penting yang telah disajikan

merupakan interaksi dampak-dampak yang mungkin terjadi baik berupa

dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positif merupakan harapan

yang nyata terhadap adanya kegiatan pembangunan pengembangan

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi

150 MW oleh PT. Meppo-Gen, sedangkan dampak negatif merupakan satu hal

yang harus diantisipasi sejak dini yang bila tidak diperhatikan akan

menimbulkan kendala dan kerusakan lingkungan di kemudian hari.

Masyarakat merupakan muara dari seluruh dampak yang terjadi, yaitu

kemungkinan timbulnya keresahan sosial akibat perubahan komponen abiotik

dan biotik lingkungan. Apabila dampak keresahan sosial berlanjut terus

menerus dengan intensitas yang semakin meningkat, maka akan berbalik

mempengaruhi kegiatan ke arah negatif.

Kegiatan pembangunan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas

dan Uap (PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi 150 MW oleh PT. Meppo-Gen

merupakan kegiatan yang akan menimbulkan dampak yang besar dan penting

ataupun dampak turunannya. Meskipun pemrakarsa melakukan usaha kegiatan

berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) maupun berdasarkan kajian

teknis yang telah disusun. Selain bersifat langsung, dampak-dampak negatif di

atas juga akan mengakibatkan dampak turunan terhadap komponen sosial,

ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan

keresahan. Sebaliknya, juga menimbulkan dampak positif seperti terbukanya

kesempatan kerja dan berusaha bagi penduduk setempat dan pendatang serta

semakin berfungsinya roda perekonomian yang pada gilirannya akan

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk. Keadaan ini perlu

mendapatkan perhatian dan dianjurkan untuk terus ditumbuh-kembangkan.

PT. Meppo-Gen sebagai agent of development yang berlandaskan 3P

(Profit-Planet-People) selain akan mengupayakan dampak positif dari kegiatan

pembangunan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)

di Blok I dari 110 MW menjadi 150 MW menjadi lebih efektif dan optimal, juga
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akan secara aktif berperan dalam pemberdayaan dan pembinaan kesejahteraan

masyarakat sekitarnya sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya (corporate

social responsibility-CSR). Implementasi CSR tersebut diwujutkan melalui

program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat (community development

– CD) yang akan banyak memberikan dampak penting positif bagi komponen

sosial ekonomi dan budaya. Untuk kepentingan peran sosial perusahaan

terhadap masyarakat, diupayakan melibatkan masyarakat secara optimal.

Prediksi, identifikasi, dan evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya

menunjukkan adanya dampak-dampak negatif penting, serta dampak-dampak

positif penting yang kesemuanya merupakan permasalahan pokok yang harus

dikelola dengan baik, sehingga tujuan dari pembangunan pengembangan

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi

150 MW oleh PT. Meppo-Gen yang berwawasan lingkungan dan lestari dapat

tercapai yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi nyata bagi

kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Ujan

Mas khususnya dan masyarakat di wilayah Kabupaten Muara Enim umumnya.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) perlu disusun sebagai

pedoman bagi PT. Meppo-Gen dalam mengelola lingkungan terkena dampak

negatif penting akibat kegiatan yang dilakukan. RKL disusun dengan tujuan

agar pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui terlaksananya pengelolaan

lingkungan yang dilakukan PT. Meppo-Gen, sebagai dokumen tertulis yang

disepakati serta menjadi acuan dalam mengelola lingkungan. Disamping itu

pengelolaan lingkungan hidup berguna agar pihak yang ditugaskan melakukan

kegiatan pengelolaan lingkungan mempunyai pedoman dalam melaksanakan

kegiatannya.

Dokumen RKL disusun secara rinci, sehingga memberi petunjuk bagi

pelaksanaannya, penanggung jawabnya dan pengawasnya. Pelaksanaan

pengelolaan lingkungan harus mengacu pada hal-hal seperti diuraikan dalam

evaluasi dampak penting. Rencana Pengelolaan Lingkungan meliputi batas

wilayah pengelolaan lingkungan yang menjadi tanggung jawab PT. Meppo-Gen

meliputi batas proyek, batas administrasi, batas sosial dan batas ekologis.
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4.3. ARAHAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP

Arahan pengelolaan dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang

menimbulkan dampak penting, baik komponen kegiatan yang paling banyak

memberikan dampak turunan (dampak yang bersifat strategis) maupun

komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan. Arahan

pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk

digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penaatan (compliance),

kecenderungan (trendline) dan tingkat kritis (critical level) dari suatu

pengelolaan lingkungan hidup.

Komponen lingkungan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) karena berdasarkan hasil evaluasi

dampak akan berpotensi untuk menjadi dampak penting sehingga perlu

dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Aspek Fisik Kimia

1. Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan yang dihasilkan

dari kegiatan pengoperasian PLTGU.

2. Penurunan kualitas air permukaan yang dihasilkan pada tahap konstruksi

dari kegiatan pembukaan dan pematangan lahan serta pembangunan

pengembangan PLTGU, pada tahap operasi dari kegiatan pengoperasian

PLTGU dan pemeliharaan PLTGU serta kegiatan pembongkaran peralatan

pada tahap pasca operasi.

3. Perubahan ruang, tanah dan lahan yang dihasilkan dari kegiatan

rehabilitasi lahan pada tahap pasca operasi.

2. Aspek Biologi

1. Perubahan komposisi flora dan fauna yang dihasilkan dari kegiatan

rehabilitasi lahan pada tahap pasca operasi.

2. Penurunan kelimpahan biota perairan yang dihasilkan pada tahap

konstruksi dari kegiatan pembukaan dan pematangan lahan serta

pembangunan pengembangan PLTGU, pada tahap operasi dari kegiatan
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pengoperasian PLTGU dan pemeliharaan PLTGU serta kegiatan

pembongkaran peralatan pada tahap pasca operasi.

3. Aspek Sosial Ekonomi Budaya dan Kesehatan Masyarakat

1. Terbukanya kesempatan kerja dari kegiatan penerimaan tenaga kerja

konstruksi, pembangunan pengembangan PLTGU dan penerimaan

tenaga kerja operasi.

2. Tingkat pendapatan masyarakat dari kegiatan penerimaan tenaga kerja

konstruksi dan operasi.

3. Kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan yang dihasilkan dari kegiatan

mobilisasi peralatan dan material pada tahap konstruksi.

4. Gangguan kesehatan masyarakat yang dihasilkan dari kegiatan

pengoperasian PLTGU.

5. Persepsi Masyarakat, yang dihasilkan dari kegiatan mobilisasi peralatan

dan material, penerimaan tenaga kerja konstruksi, pembukaan dan

pematangan lahan dan pembangunan pengembangan PLTGU pada tahap

konstruksi, kegiatan penerimaan tenaga kerja operasi, kegiatan

pengoperasian PLTGU dan kegiatan pemeliharaan PLTGU pada tahap

operasi serta kegiatan pembongkaran peralatan dan rehabilitasi lahan

pada tahap pasca operasi.

4.4. PERNYATAAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak

penting dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan dan

arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup maka, disampaikan

penilaian untuk kelayakan lingkungan hidup dokumen addendum ANDAL, RKL-

RPL kegiatan pembangunan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan

Uap (PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi 150 MW oleh PT. Meppo-Gen

seperti tertera pada Tabel 4.3.

Pernyataan kelayakan lingkungan hidup rencana Kegiatan pembangunan

pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I dari

110 MW menjadi 150 MW oleh PT. Meppo-Gen sudah mempertimbangkan 10
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(sepuluh) kriteria kelayakan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen Lingkungan Hidup, Lampiran II Pedoman Penyusunan Dokumen

Andal.

Tabel 4.3. Kriteria Yang Menjadi Dasar Pertimbangan di Dalam Penilaian
Kelayakan Lingkungan Kegiatan pembangunan pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I dari
110 MW menjadi 150 MW PT. Meppo-Gen

No Kriteria Pernyataan Kelayaan Lingkungan Hidup

1 Rencana tata ruang sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No.
13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 – 2032 dan Keputusan
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.822/Menhut-
II/2013, tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 210.559 Hektar,
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 44.299 Hektar dan
Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan
Seluas ± 41.191 Hektar di Provinsi Sumatera Selatan, rencana
areal pengembangan PLTGU termasuk dalam Areal
Penggunaan Lain (APL) dengan pola ruang kawasan budidaya,
dengan peruntukan pertanian kawasan budidaya perkebunan.
Berdasarkan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten,
termasuk dalam sistem jaringan prasarana energi untuk
Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang berlokasi di
Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Ujan Mas

2 Kebijakan di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup
serta sumber daya alam yang
diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Kebijakan perusahaan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup adalah mematuhi semua
peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta
sumber daya alam yang berlaku.

3 Kepentingan pertahanan
keamanan.

Rencana kegiatan ini merupakan jenis usaha yang bersifat
strategis dibidang kelistrikan

4 Prakiraan secara cermat mengenai
besaran dan sifat penting dampak
dari aspek biogeofisik kimia, sosial,
ekonomi,budaya, tata ruang, dan
kesehatan masyarakat pada tahap
pra konstruksi, konstruksi, operasi
dan pasca operasi usaha dan/ atau
kegiatan.

Telah dilakukan prakiraan secara cermat mengenai besaran
dan sifat penting dampak dari aspek fisik kimia, biologi,
social, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat pada
tahap operasi dan pasca operasi.

5 Hasil evaluasi secara holistik
terhadap seluruh dampak penting
sebagai sebuah kesatuan yang
saling terkait dan saling
mempengaruhi sehingga diketahui
perimbangan dampak penting yang
bersifat positif dengan yang bersifat
negatif.

Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak
penting hipotetik telah dilakukan sebagai sebuah kesatuan
yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga
diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif
dengan yang bersifat negatif sebagai dasar untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap aspek fisik
kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan
masyarakat pada tahap operasi dan pasca operasi atas
kegiatan yang dilakukan.
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6 Kemampuan pemrakarsa dan/atau
pihak terkait yang bertanggung
jawab dalam menanggulangi
dampak penting negatif yang akan
ditimbulkan dari usaha dan/ atau
kegiatan yang direncanakan dengan
pendekatan teknologi, sosial, dan
kelembagaan.

Pemrakarsa memiliki kemampuan dalam penanggulangan
dampak penting negatif melalui pendekatan teknologi, sosial,
dan kelembagaan.
Dalam pendekatan teknologi, pemrakarsa akan menerapkan
upaya pengelolaan dalam kegiatan pengoperasian PLTGU
dan pemeliharaan PLTGU.
Pendekatan sosial dan kelembagaan menjadi prioritas utama
dalam penanggulangan dampak penting negatif terkait dengan
masalah sosial, ekonomi, dan budaya.

7 Rencana usaha dan/atau kegiatan
tidak mengganggu nilai-nilai sosial
atau pandangan masyarakat (emic
view).

Dalam kajian ini sudah dilakukan telaahan sosial yang
terkait dengan prediksi dan evaluasi dampak sosial. Rencana
kegiatan mempengaruhi nilai-nilai sosial atau pandangan
masyarakat tetapi dapat dikelola menjadi lebih baik (positif).
Pemrakarsa akan melakukan pengelolaan dan pemantauan
persepsi masyarakat, disertai penerapan tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan melalui
pendekatan partisipatif.

8 Rencana usaha dan/ atau kegiatan
tidak akan mempengaruhi dan/
atau mengganggu entitas ekologis.

Dalam kajian ini sudah dilakukan telaahan aspek biologi
yang terkait dengan prediksi dan evaluasi dampak terhadap
entitas ekologis. Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau
mengganggu entitas ekologis. Dalam upaya terhadap
penurunan kelimpahan biota perairan, pemrakarsa akan
mempertahankan vegetasi yang berada di pinggiran sungai
guna mencegah sedimentasi yang terjadi

9 Rencana usaha dan/ atau kegiatan
tidak menimbulkan gangguan
terhadap usaha dan/ atau kegiatan
yang telah berada di sekitar
rencana lokasi usaha dan/ atau
kegiatan.

Dalam kajian ini sudah dilakukan telaahan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana
lokasi usaha dan/atau kegiatan. Kegiatan tidak
mempengaruhi usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di
sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.

10 Tidak dilampauinya daya dukung
dan daya tampung lingkungan
hidup dari lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan dalam hal
terdapat perhitungan daya dukung
dan daya tampung lingkungan
dimaksud.

Dalam kajian ini sudah dilakukan telaahan rona lingkungan
hidup yang melingkupi berbagai aspek (komponen fisik-
kimia, biologi, sosial, kesehatan masyarakat) yang
kesemuanya dapat dikaitkan dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup. Secara keseluruhan dapat
disimpulkan bahwa rencana kegiatan tidak akan melampaui
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan telaahan terhadap dampak penting tersebut di atas,

baik positif maupun negatif, maka kegiatan pembangunan pengembangan

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi

150 MW oleh PT. Meppo-Gen dapat memenuhi kelayakan lingkungan yang

dipersyaratkan, namun demikian perusahaan akan tetap melakukan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan arahan yang ada

dan peraturan serta perundang undangan yang berlaku. Untuk selanjutnya

kelayakan lingkungan kegiatan pembangunan pengembangan Pembangkit

Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi 150 MW
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oleh PT. Meppo-Gen ini akan diterjemahkan ke dalam rencana pengelolaan

lingkungan yang integral dan komprehensif.
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BAB V
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN

RENCANA PEMANTUAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan pembangunan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan

Uap (PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi 150 MW oleh PT. Meppo-Gen

tentunya tidak hanya memberikan dampak positif bagi perkembangan

perekonomian masyarakat khususnya di Kecamatan Gunung Megang dan

Kecamatan Ujan Mas, namum tentunya juga akan menimbulkan dampak negatif

terhadap kualitas lingkungan hidup apabila kegiatan tersebut tidak dilakukan

perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup.

Sesuai hasil prakiraan dampak penting dan evaluasi dampak penting,

diketahui akan menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan, baik dampak

positif maupun dampak negatif penting terhadap komponen lingkungan hidup.

Dampak negatif penting dari rencana kegiatan yang akan timbul perlu ditekan

atau bahkan kalau mungkin dihilangkan sedangkan dampak positif penting yang

terjadi perlu dikembangkan.

5.1. KEBIJAKAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan

fungsi lingkungan hidup meliputi berbagai kebijaksanaan seperti kebijaksanaan

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan

dan pengendalian lingkungan hidup. Kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup

ini untuk seterusnya menganut suatu asas tanggung jawab negara, asas

berkelanjutan serta asas manfaat dengan tujuan untuk mewujudkan

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu

pengelolaan lingkungan hidup mengarah kepada kehendak agar kelestarian

potensi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya tetap terjamin, potensi

ekonomi kawasan secara lestari termanfaatkan sebesar-besarnya bagi

kepentingan masyarakat yang berinteraksi langsung dengan kawasan pengelolaan
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dan kegiatan pemanfaatan serta pembangunan terkendali dari kerusakan,

pencemaran lingkungan berikut penurunan nilai budaya lokal.

Bagi PT. Meppo-Gen, pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian

yang terintegrasi dengan proses kegiatan sebagai wujud tanggung jawab untuk

melestarikan fungsi dan potensi lingkungan. Kebijaksanaan ini sekaligus

merupakan bagian untuk melestarikan sumberdaya alam dalam mempertahankan

keberlanjutan pembangunan. PT. Meppo-Gen menyadari keberadaan dan

kelangsungan hidupnya terkait erat dengan mutu dan kondisi lingkungan (SDA

dan Sosial). Pengelolaan lingkungan bukan hanya kewajiban tetapi sudah

merupakan kebutuhan mendasar dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab.

Berdasarkan hal tersebut diatas perusahaan akan melakukan pemilihan

teknologi ramah lingkungan, dan mengutamakan 5R dalam pengelolaan limbah.

Tahapan penanganan limbah (5R), yaitu Refine (Alternatif ramah lingkungan),

Reduce (Pengurangan besar polutan), Reuse (Pemakaian kembali),

Recycle (Pemanfaatan lain), dan Retrieve to energy (Sebagai bahan bakar).

Untuk menunjang komitmen ini PT. Meppo-Gen berusaha tetap satu bahasa

dalam pengelolaan lingkungan dan dalam hubungan ini terus berupaya

mencerdaskan segenap karyawan bagi penguasaan pengelolaan lingkungan di

lingkungan kerja masing-masing. Oleh karena itu kepada seluruh karyawan terus

dituntut untuk menata diri menjadi lebih baik, profesional melalui pelatihan-

pelatihan sehubungan dengan pekerjaan mereka. Dalam kaitan dengan kebijakan

pengelolaan lingkungan, PT. Meppo-Gen telah membentuk struktur pengelolaan

lingkungan seperti disajikan pada Gambar 5.1.
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Gambar 5.1. Struktur Organisasi Pengelolaan Lingkungan PT. Meppo-Gen

5.2. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan pengelolaan lingkungan dilakukan dalam upaya untuk mencegah,

mengendalikan dan menangulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup

yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat

dari kegiatan pembangunan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan

Uap (PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi 150 MW oleh PT. Meppo-Gen.

Secara umum bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup dikategorikan

menjadi tiga kelompok, yaitu :

5.2.1. Pendekatan Teknologi

pendekatan secara teknologi dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan

lingkungan hidup yang memang hanya dapat diatasi secara teknologi. Dalam

kaitan dengan kegiatan operasi ataupun pasca operasi maka pihak pemrakarsa

akan melakukan pendekatan teknologi yang sesuai. Dengan pendekatan–
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pendekatan teknologi dimaksud, diharapkan penurunan kualitas lingkungan yang

nantinya timbul akan dapat diminimalkan.

Adapun pendekatan teknologi yang dilakukan perusahaan dilakukan adalah

sebagai berikut :

 Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan

- Gas buan dikelola di dust collector.

- Ketinggian stack/cerobong 2-2,5 kali bangunan tertinggi.

- Pembuatan sistem ventilasi yang sesuai di rumah pembangkit.

- Membuat bangunan kedap suara untuk sumber dampak bising.

- Mewajibkan seluruh operator dan karyawan untuk menggunakan alat-alat

pelindung diri misalnya masker, ear plug dan perlengkapan safety lainnya.

- Melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan terhadap mesin dan

peralatan, sehingga operasional mesin dan peralatan dapat optimal dan

kadar emisi gas buangnya menjadi lebih rendah.

- Melakukan pengukuran kualitas emisi gas buang secara rutin untuk

mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi.

- Menambah penanaman vegetasi/pohon yang mampu mengurangi/

menyerap emisi gas seperti mahoni (Swietenia mahagoni), dadap kuning

(Erythrina variegata), kenanga (Cananga odorata), kaliandra (Callaindra

surinamensis) dan flamboyan (Delonix regia) atau tanaman yang sesuai

dengan kondisi tanah di sekeliling areal pengembangan PLTGU.

 Penurunan Kualitas Air Permukaan

- Memanfaatkan kayu, dahan dan ranting hasil pembukaan lahan seoptimal

mungkin sesuai dengan kondisinya sehingga tidak terbawa air permukaan

dan masuk ke sungai.

- Membangun dan menata saluran-saluran air di dalam dan sekitar lokasi

kegiatan serta dengan membangun teras-teras konservasi pada daerah

berlereng sehingga total padatan yang masuk ke badan air menjadi

berkurang.
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- Limbah domestik dari para pekerja dikelola dengan membangun tempat

sampah terpisah (organik dan unorganik) dan septic tank dengan sistem

resapan.

- Membangun settling pond untuk mengendalikan kualitas air yang keluar

menuju badan air.

- Pengelolaan effluent yang berupa air panas dari cooling water system dan

condensate water system dari pembangkit yang akan diioperasikan

dilakukan melalui proses pendinginan dengan sistem pendingin udara tiga

fase dengan tipe menara pendingin mechanical draught cross flow double

section. Selanjutnya air hasil proses pendinginan tersebut disirkulasi untuk

digunakan kembali pada cooling water system dan condensate water

system.

- Pengelolaan effluent yang berupa limbah cair dari regenerasi kation/anion

exchanger pada unit demineralized water system akan dilakukan

menggunakan neutralisation tank. Effluent yang telah memenuhi baku

mutu dialirkan ke lingkungan.

- Air limbah dari cooling water tower blow down dikendalikan pH-nya dengan

menambahkan chemical sebelum di buang ke Sungai Lematang.

- Boiler blow-down flash tank waste ditempatkan ke dalam settling basin

water pre-treatment plant untuk mengendapkan sludge yang dikirim ke

sludge pit. Sludge dikurangi kandungan airnya di dalam sludge thickener

dan air dipisahkan dikembalikan ke dalam settling basin water pre

treatment plant. Sludge dari sludge thickener dipompakan ke dalam

chamber filter press dan ditambahkan kapur sebelum dimasukkan ke dalam

action tank.

- Air limbah dari metal cleaning waste ditempatkan ke dalam tank dan

diteruskan ke primary waste water holding dan action tank. Penambahan

kapur dilakukan di dalam action tank ini.

- Oil waste diolah di dalam oil/water separator untuk memisahkan air dan

minyak. Minyak yang dipisahkan ditampung di dalam drum-drum dan
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disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3, sedangkan air yang

telah memenuhi persyaratan dialirkan ke sungai.

- Penyedotan secara berkala pada kolam pengolahan air (pond) untuk

membuang sedimen yang terbentuk ke kolam pengering lumpur.

- Penempatan sedimen dari kolam pengolahan (pond) dan lumpur-lumpur

dari kegiatan overhaul pada lokasi sebelah utara kolam water treatment

plan lama dengan ukuran 23x14x2 meter.

- Penggunaan air bersih dilakukan dengan cara sistem daur ulang terutama

untuk perawatan taman, peturasan dan lain-lain.

- Pengelolaan effluent yang berasal kegiatan domestik akan dilakukan

dengan menggunakan sanitary waste treatment facility. Effluent yang telah

memenuhi baku mutu dialirkan ke lingkungan.

- Menata dan memperbaiki saluran drainase di sekeliling PLTGU.

- Membuat IPAL dengan rancangan yang sesuai dengan volume limbah cair

yang dihasilkan, untuk mengolah limbah cair dari kondensasi uap,

pembersihan tube boiler furnace pada kegiatan pemeliharaan pembangkit

dan dari sanitary waste serta pengaruh faktor air limpasan terutama pada

saat hujan.

- Limbah B3 seperti oli bekas dan baterai bekas disimpan di tempat

penyimpanan sementara limbah B3 yang mengacu pada peraturan

pemerintah tentang Pengelolaan limbah B3.

 Perubahan Ruang, Tanah dan Lahan

- Tetap melakukan penanaman vegetasi/pohon yang mampu mengurangi

terjadinya erosi seperti mahoni (Swietenia mahagoni), durian (Durio

zibethinus), alpukat (Perseae Fructus), sukun (Artocarpus communis),

cempedak (Artocarpus integer) atau tanaman yang sesuai dengan kondisi

tanah serta tanaman lain yang bernilai ekonomis.

- Melakukan penanaman cover croops dengan jenis colopogonium diantara

tanaman-tanaman pokok.
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 Penurunan Kelimpahan Biota Perairan

- Penerapan teknik konservasi tanah untuk menurunkan laju erosi tanah dan

penataan saluran-saluran air yang dirancang secara kontinyu dan kondusif

terhadap kehidupan biota perairan

- Penataan saluran-saluran air yang dapat mengalir ke sungai agar biota

perairan dapat berkembang.

- Menjaga laju erosi tanah ke saluran air dari kegiatan pembongkaran

peralatan agar kelimpahan biota perairan tetap terjaga.

- Mempertahankan tegakan vegetasi pada sempadan sungai.

- Bahan kimia ditempatkan dalam kontainer atau dibawa keluar lokasi

- Bahan kimia ditempatkan didisposal area yang kedap air

 Kemacetan Lalu Lintas dan Kerusakan Jalan

- Agar tidak membahayakan kendaraan lain di jalan, kendaraan angkutan

alat berat harus dilengkapi tanda-tanda khusus sesuai dengan Keputusan

Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan

Angkutan Barang.

- Pengangkutan tidak pada jam-jam sibuk (dilakukan pada malam hari).

- Dalam kegiatan mobilisasi ini perlu diperhatikan kendaraan dan alat yang

diangkut agar tidak melebihi daya dukung jalan yang dilalui.

- Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di depan jalan masuk PLTGU dan

pemukiman di sekitar lokasi kegiatan.

 Gangguan Kesehatan Masyarakat

- Tidak membuang limbah cair langsung ke badan air.

- Melakukan penanaman vegetasi/pohon yang mampu mengurangi/

menyerap emisi gas seperti mahoni (Swietenia mahagoni), dadap kuning

(Erythrina variegata), kenanga (Cananga odorata), kaliandra (Callaindra

surinamensis) dan flamboyan (Delonix regia) atau tanaman yang sesuai

dengan kondisi tanah di areal PLTGU.

- Membuat bak sampah yang terpisah antara sampah basah dan sampah

kering untuk mengumpulkan limbah padat domestik di areal PLTGU.
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5.2.2. Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan sosial ekonomi merupakan salah satu cara yang akan dilakukan

oleh pihak pemrakarsa untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial dan

persepsi negatif masyarakat yang ada di sekitar lokasi kegiatan serta memelihara

keharmonisan hubungan dengan masyarakat. Dengan pendekatan sosial ekonomi

ini, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Adapun pendekatan sosial ekonomi yang dilakukan perusahaan dilakukan

adalah sebagai berikut :

 Penurunan Kualitas Air Permukaan

- Membuka areal sesuai kebutuhan serta menanam dan memperkaya pohon

penghijauan untuk mencegah erosi

- Melakukan peningkatan kemampuan masyarakat dan pekerja untuk

melakukan tindakan preventif dan kuratif dalam menjaga kualitas air.

- Melibatkan masyarakat dalam upaya meminimalkan tingkat pencemaran

parameter kualitas air sungai terutama bila terjadi force major.

- Memberikan pengertian kepada masyarakat agar tidak membuang limbah

domestik ke sungai dengan memasang himbauan di tempat-tempat yang

mudah dibaca.

- Menyampaikan informasi kepada pemerintah setempat apabila muncul

dampak negatif terhadap kualitas air akibat kegiatan demobilisasi

peralatan.

- Menganjurkan kepada masyarakat sekitar untuk menggunakan air bersih.

 Terbukanya Kesempatan Kerja

- Melakukan penyebaran informasi (sosialisasi) peluang kesempatan kerja

secara umum kepada masyarakat.

- Melibatkan tokoh masyarakat formal dan non formal dalam proses

rekruitmen tenaga kerja konstruksi terutama camat, kepala desa dan

pemuka masyarakat
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- Melakukan penyaringan tenaga secara obyektif sehingga tidak terjadi kolusi

dan nepotisme.

- Memanfaatkan/ mengutamakan tenaga kerja lokal yang memenuhi

kualifikasi sesuai dengan kebutuhan khususnya untuk masyarakat yang

berdampingan langsung dengan lokasi kegiatan.

- Melakukan pembinaan tenaga kerja lokal agar memiliki keahlian dalam

bidang tertentu yang pada akhirnya dapat diterima sebagai pekerja melalui

program CSR.

- Membuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) antara pemrakarsa

dan pekerja dan perjanjian perusahaan/perjanjian kerja bersama (PKB).

- Mengikuti Program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi karyawan

perusahaan.

- Pekerja AKAD harus dilaporkan.

- Menaati peraturan yang berlaku.

- Upah minimal sama dengan UMP.

 Tingkat Pendapatan Masyarakat

- memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam

kemitraan penyediaan dan pemasok berbagai kebutuhan perusahaan dan

tenaga kerja.

- Memanfaatkan bahan material bangunan yang ada di desa-desa sekitar

lokasi, seperti : batu koral, pasir, batubata, genting dan kayu.

- Membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program

kursus/pelatihan baik yang dilakukan oleh pemrakarsa maupun yang

diselenggarakan oleh Dinas/Instansi lain melalui program CSR.

- Bekerjasama dengan masyarakat melalui kemitraan yang konstruktif.

 Kemacetan Lalu Lintas dan Kerusakan Jalan

- Melakukan pengawasan terhadap kendaraan berat yang digunakan dengan

melakukan pengaturan secara cermat agar dapat lewat dan masuk ke

lokasi secara bergantian untuk menghindari kemacetan kawasan.
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- Melakukan sosialisasi kepada tokoh dan anggota masyarakat tentang

kegiatan mobilisasi yang akan dilakukan.

 Gangguan Kesehatan Masyarakat

- Memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada pekerja untuk turut serta

menjaga kualitas air sungai dengan tidak membuang sampah

sembarangan.

- Menganjurkan kepada masyarakat sekitar untuk menggunakan air bersih.

- Pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap para staf, karyawan.

 Persepsi Masyarakat

- Melakukan sosialisasi kepada tokoh dan anggota masyarakat tentang

kegiatan mobilisasi yang akan dilakukan

- Melakukan penyebaran informasi penerimaan tenaga kerja secara terbuka.

- Melakukan pembinaan terutama kepada pekerja dari luar daerah agar

mereka mengetahui dan memahami adat-istiadat penduduk setempat.

- Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai sosial budaya dan agama dengan

berkoordinasi kepada tokoh-tokoh masyarakat formal maupun informal.

- Menanggapi segala keluhan masyarakat secara baik dan bijaksana.

- Mengadakan forum silaturahmi antara pihak perusahaan dengan

masyarakat di sekitar lokasi.

- Memanfaatkan/ mengutamakan tenaga kerja lokal yang telah memiliki

kualifikasi sesuai kebutuhan.

- Menyampaikan informasi apabila muncul dampak negatif dari kegiatan

terutama yang berhubungan dengan penurunan kualitas air.

- Menganjurkan kepada masyarakat sekitar untuk menggunakan air bersih.

- Memberikan bantuan untuk pengadaan air bersih dengan cara membuat

sumur BOR di liokasi yang terkena dampak.
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5.2.3. Pendekatan Institusi

Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh

pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan hidup.

Adapun pendekatan institusi yang dilakukan perusahaan dilakukan yaitu :

 Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan

- Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim dalam

monitoring aspek kesehatan pekerja dan masyarakat di sekitar PLTGU.

 Penurunan Kualitas Air Permukaan

- Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim dalam

monitoring aspek kesehatan pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi

kegiatan.

 Terbukanya Kesempatan Kerja

- Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim dalam

proses penerimaan tenaga kerja (jumlah dan kualifikasi).

- Berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan kepala desa serta pemuka

masyarakat di desa sekitar lokasi.

 Tingkat Pendapatan Masyarakat

- Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Muara Enim untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat

melakukan kegiatan usaha.

- Berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan kepala desa di sekitar lokasi

agar penduduk lokal mendapat prioritas utama mengembangkan usahanya.

- Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten

Muara Enim untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat melakukan

kegiatan usaha.

 Kemacetan Lalu Lintas dan Kerusakan Jalan

- Berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dalam

kegiatan mobilisasi untuk menghindari kemacetan lalu lintas.
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- Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim untuk

melaporkan jenis dan jumlah armada yang digunakan dalam kegiatan

mobilisasi.

 Gangguan Kesehatan Masyarakat

- Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim untuk

monitoring kesehatan masyarakat.

 Persepsi Masyarakat

- Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim dalam

ketenagakerjaan.

- Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim untuk

monitoring kesehatan masyarakat dari kegiatan pengoperasian PLTGU

- Berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan kepala desa serta pemuka

masyarakat di desa sekitar lokasi.

Adapun bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan

oleh PT. Meppo-Gen berdasarkan hasil arahan pengelolaan dan dampak lainnya

yang perlu dikelola akan dirinci pada tabel matrik rencana pengelolaan lingkungan

hidup. Kegiatan pengelolaan lingkungan tersebut adalah sebagai berikut.
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Tabel 5.1. Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Pembangkit Listrik
Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I dari 110 MW Menjadi 150 MW Oleh PT. Meppo-Gen

Dampak
Lingkungan

Yang Dikelola

Sumber
Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lokasi

Pengelolaan
Periode

Pengelolaan

Institusi Pengelola Lingkungan

Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DAMPAK PENTING YANG DIKELOLA (Hasil Arahan Pengelolaan Pada ANDAL)

A. TAHAP KONSTRUKSI

Penurunan
Kualitas Air
Permukaan

Kegiatan
Pembukaan dan
Pematangan
Lahan

Kegiatan
Pembangunan
Pengembangan
PLTGU

Penurunan kualitas air terutama
parameter TDS, BOD dan COD tidak
melebihi baku mutu yang ditetapkan
sesuai dengan Peraturan Gubernur
Provinsi Sumatera Selatan No. 16
Tahun 2005 tentang Peruntukan Air
dan Baku Mutu Air Sungai

Pembukaan dan Pematangan Lahan
1. Memanfaatkan kayu, dahan dan ranting hasil

pembukaan lahan seoptimal mungkin sesuai
dengan kondisinya sehingga tidak terbawa air
permukaan dan masuk ke sungai.

2. Membangun dan menata saluran-saluran air di
dalam dan sekitar lokasi kegiatan serta dengan
membangun teras-teras konservasi pada daerah
berlereng sehingga total padatan yang masuk ke
badan air menjadi berkurang.

3. Membuka areal sesuai kebutuhan serta
menanam dan memperkaya pohon penghijauan
untuk mencegah erosi

4. melakukan peningkatan kemampuan masyarakat
dan pekerja untuk melakukan tindakan preventif
dan kuratif dalam menjaga kualitas air.

Pembangunan Pengembangan PLTGU
1. Limbah domestik dari para pekerja dikelola

dengan membangun tempat sampah terpisah
(organik dan unorganik) dan septic tank dengan
sistem resapan.

2. Membangun settling pond untuk mengendalikan
kualitas air yang keluar menuju badan air.

3. melakukan peningkatan kemampuan pekerja dan
atau masyarakat untuk melakukan tindakan
preventif dan kuratif dalam menjaga kualitas air.

Pada areal lokasi
pembukaan dan
pematangan lahan
dan Pembangunan
Pengembangan
PLTGU

Selama kegiatan
tahap konstruksi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

Penurunan
Kelimpahan Biota
Perairan

Kegiatan
Pembukaan dan
Pematangan
Lahan

Kegiatan
Pembangunan
Pengembangan
PLTGU

Kegiatan pembukaan dan
Pematangan Lahan dan
egiatan Pembangunan
Pengembangan PLTG lahan dan
pembibitan tidak menimbulkan
dampak negatif terhadap perubahan
kelimpahan plankton, nekton dan
benthos dibandingkan dengan hasil
studi awal

Pembukaan dan Pematangan Lahan
1. Penerapan teknik konservasi tanah untuk

menurunkan laju erosi tanah dan penataan
saluran-saluran air yang dirancang secara
kontinyu dan kondusif terhadap kehidupan biota
perairan.

Pembangunan Pengembangan PLTGU
1. Penataan saluran-saluran air yang dapat

mengalir ke sungai agar biota perairan dapat
berkembang.

Pada areal lokasi
pembukaan dan
pematangan lahan
dan Pembangunan
Pengembangan
PLTGU

Selama kegiatan
tahap konstruksi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim
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Dampak
Lingkungan

Yang Dikelola

Sumber
Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lokasi

Pengelolaan
Periode

Pengelolaan

Institusi Pengelola Lingkungan

Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terbukanya
Kesempatan
Kerja

Kegiatan
Penerimaan
Tenaga Kerja
Konstruksi

Kegiatan
Pembangunan
Pengembangan
PLTGU

1. Pelaksanaan penerimaan tenaga
kerja sesuai dengan peraturan
ketenagakerjaan yang berlaku.

2. Keterlibatan tenaga kerja lokal
dalam pelaksanaan kegiatan
menjadi lebih besar

3. Tidak ada konflik antara
masyarakat dengan pihak
perusahaan.

Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi
1. Melakukan penyebaran informasi (sosialisasi)

peluang kesempatan kerja secara terbuka
kepada semua lapisan masyarakat melalui
aparat pemerintah desa, kecamatan dan
kabupaten.

2. Melibatkan tokoh masyarakat formal dan non
formal dalam proses rekruitmen tenaga kerja
konstruksi terutama camat, kepala desa dan
pemuka masyarakat.

3. Melakukan penyaringan tenaga secara obyektif
sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme.

4. Memanfaatkan/ mengutamakan tenaga kerja
lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan
kebutuhan khususnya untuk masyarakat yang
berdampingan langsung dengan lokasi kegiatan.

5. Melakukan pembinaan tenaga kerja lokal agar
memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang
pada akhirnya dapat diterima sebagai pekerja
melalui program CSR.

6. Membuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu
(KKWT) antara pemrakarsa dan pekerja dan
perjanjian perusahaan/perjanjian kerja bersama
(PKB).

7. Mengikuti Program BPJS Kesehatan dan
Ketenagakerjaan bagi karyawan perusahaan.

8. Pekerja AKAD harus dilaporkan.
9. Menaati peraturan yang berlaku.
10. Upah minimal sama dengan UMP.
11. Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Muara Enim dalam proses
penerimaan tenaga kerja (jumlah dan
kualifikasi).

12. Berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan
kepala desa serta pemuka masyarakat di desa
sekitar lokasi, agar penduduk lokal mendapat
prioritas utama sebagai tenaga kerja.

Pembangunan Pengembangan PLTGU
1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat

untuk berperan serta dalam pemasok berbagai
kebutuhan perusahaan pada kegiatan
pengembangan pembangunan PLTGU.

2. Mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan
oleh masyarakat setempat.

3. Berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan
kepala desa serta pemuka masyarakat di desa

Desa Panang Jaya
Kecamatan Gunung
Megang dan Desa
Ulak Bandung
Kecamatan Ujan
Mas

Selama kegiatan
tahap konstruksi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas
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Dampak
Lingkungan

Yang Dikelola

Sumber
Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lokasi

Pengelolaan
Periode

Pengelolaan

Institusi Pengelola Lingkungan

Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

sekitar lokasi, agar penduduk lokal mendapat
prioritas utama mengembangkan usahanya

Tingkat
Pendapatan
Masyarakat

Kegiatan
Penerimaan
Tenaga Kerja
Konstruksi

Terjadinya peningkatan sumber dan
jumlah penghasilan masyarakat
sekitar

1. memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk berperan serta dalam kemitraan
penyediaan dan pemasok berbagai kebutuhan
perusahaan dan tenaga kerja.

2. Memanfaatkan bahan material bangunan yang
ada di desa-desa sekitar lokasi, seperti : batu
koral, pasir, batubata, genting dan kayu.

3. Membantu meningkatkan kualitas sumber daya
manusia melalui program kursus/pelatihan baik
yang dilakukan oleh pemrakarsa maupun yang
diselenggarakan oleh Dinas/Instansi lain melalui
program CSR

4. Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim
untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat
melakukan kegiatan usaha.

5. Berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan
kepala desa di sekitar lokasi agar penduduk lokal
mendapat prioritas utama mengembangkan
usahanya

Desa Panang Jaya
Kecamatan Gunung
Megang dan Desa
Ulak Bandung
Kecamatan Ujan
Mas

Selama kegiatan
tahap konstruksi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Bappeda selaku
Sekretariat Forum
CSR PKBL
Kabupaten Muara
Enim

- Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Bappeda selaku
Sekretariat Forum
CSR PKBL
Kabupaten Muara
Enim

- Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

Kemacetan Lalu
Lintas dan
Kerusakan Jalan

Kegiatan
Mobilisasi
Peralatan dan
Material

Minimnya jumlah intensitas
kemacetan lalu lintas dan kerusakan
jalan yang diakibatkan oleh kegiatan
mobilisasi peralatan dan material
sehingga masyarakat pengguna
jalan tidak mengalami kecelakaan

1. Agar tidak membahayakan kendaraan lain di
jalan, kendaraan angkutan alat berat harus
dilengkapi tanda-tanda khusus sesuai dengan
Keputusan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Barang.

2. Pengangkutan tidak pada jam-jam sibuk
(dilakukan pada malam hari).

3. Melakukan pengawasan terhadap kendaraan
berat yang digunakan dengan melakukan
pengaturan secara cermat agar dapat lewat dan
masuk ke lokasi secara bergantian untuk
menghindari kemacetan kawasan.

4. Dalam kegiatan mobilisasi ini perlu diperhatikan
kendaraan dan alat yang diangkut agar tidak
melebihi daya dukung jalan yang dilalui.

5. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di depan
jalan masuk PLTGU dan pemukiman di sekitar
lokasi kegiatan.

6. Melakukan sosialisasi kepada tokoh dan anggota
masyarakat tentang kegiatan mobilisasi yang
akan dilakukan.

7. Berkoordinasi dengan Kepolisian Resort
Kabupaten Muara Enim dalam kegiatan
mobilisasi untuk menghindari kemacetan lalu

Jalan nasional di
depan jalan masuk
PLTGU

Selama kegiatan
mobilisasi
peralatan dan
material
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Kepolisian Resort
Muara Enim,

- Dinas
Perhubungan
Kabupaten Muara
Enim,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Kepolisian Resort
Muara Enim,

- Dinas
Perhubungan
Kabupaten Muara
Enim,
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Dampak
Lingkungan

Yang Dikelola

Sumber
Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lokasi

Pengelolaan
Periode

Pengelolaan

Institusi Pengelola Lingkungan

Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

lintas.
8. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan

Kabupaten Muara Enim untuk melaporkan jenis
dan jumlah armada yang digunakan dalam
kegiatan mobilisasi.

Persepsi
Masyarakat

Kegiatan Mobilisasi
Peralatan dan
Material,

Kegiatan
Penerimaan
Tenaga Kerja
Konstruksi,

Kegiatan
Pembukaan dan
Pematangan Lahan

Kegiatan
Pembangunan
Pengembangan
PLTGU

1. Intensitas keluhan masyarakat
berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan di tahap konstruksi.

2. Jumlah tenaga kerja lokal yang
diterima bekerja pada tahap
konstruksi cukup banyak.

3. Tidak ada keresahan sosial dan
konflik sosial dalam lingkungan
masyarakat sekitar.

4. Adanya peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

5. Adanya dukungan dan partisipasi
semua lapisan masyarakat desa.

Mobilisasi Peralatan dan Material
1. Melakukan sosialisasi kepada tokoh dan anggota

masyarakat tentang kegiatan mobilisasi yang
akan dilakukan.

2. Berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan
kepala desa yang berada di sekitar lokasi dalam
mengawasi kegiatan mobilisasi yang dilakukan.

Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi
1. Melakukan penyebaran informasi penerimaan

tenaga kerja secara terbuka kepada semua
lapisan masyarakat melalui aparat pemerintah
kecamatan/desa.

2. Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan
perangkat desa dalam rekruitmen tenaga kerja.

3. Memanfaatkan/ mengutamakan tenaga kerja
lokal yang telah memiliki kualifikasi sesuai
kebutuhan.

4. Melakukan pembinaan terutama kepada pekerja
dari luar daerah agar mereka mengetahui dan
memahami adat-istiadat penduduk setempat.

5. Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai sosial budaya
dan agama dengan berkoordinasi kepada tokoh-
tokoh masyarakat formal maupun informal.

6. Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Muara Enim dalam proses
penerimaan tenaga kerja (jumlah dan
kualifikasi).

7. Berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan
kepala desa serta pemuka masyarakat di desa
sekitar lokasi, agar penduduk lokal mendapat
prioritas utama sebagai tenaga kerja.

Pembukaan dan Pematangan Lahan
1. Menanggapi keluhan masyarakat secara baik dan

bijaksana.
2. Mengadakan forum silaturahmi antara pihak

perusahaan dengan masyarakat di sekitar lokasi
kegiatan.

Pembangunan Pengembangan PLTGU
1. Menanggapi keluhan masyarakat secara baik dan

bijaksana.

Desa Panang Jaya
Kecamatan Gunung
Megang dan Desa
Ulak Bandung
Kecamatan Ujan
Mas

Selama kegiatan
tahap konstruksi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas
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Dampak
Lingkungan

Yang Dikelola

Sumber
Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lokasi

Pengelolaan
Periode

Pengelolaan

Institusi Pengelola Lingkungan

Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Mengadakan forum silaturahmi antara pihak
perusahaan dengan masyarakat di sekitar lokasi
kegiatan.

B. TAHAP OPERASI

Penurunan
Kualitas Udara
dan Peningkatan
Kebisingan

Kegiatan
Pengoperasian
PLTGU

Kualitas udara dan kebisingan yang
dikelola masih di bawah baku mutu
sesuai dengan Peraturan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun
2005 tentang Baku Mutu Udara
Ambien dan Baku Tingkat
Kebisingan.

1. Mengemisikan gas buang melalui cerobong
dengan ketinggian min. 30 meter

2. Memakai pelindung telinga
3. Penanaman pohon tegakan tinggi sebagai buffer

zone
4. Gas buan dikelola di dust collector
5. Ketinggian stack/cerobong 2-2,5 kali bangunan

tertinggi.
6. Pembuatan sistem ventilasi yang sesuai di rumah

pembangkit
7. Membuat bangunan kedap suara untuk sumber

dampak bising
8. Mewajibkan seluruh operator dan karyawan

untuk menggunakan alat-alat pelindung diri
misalnya masker, ear plug dan perlengkapan
safety lainnya.

9. Melakukan kegiatan pemeliharaan dan
perawatan terhadap mesin dan peralatan,
sehingga operasional mesin dan peralatan dapat
optimal dan kadar emisi gas buangnya menjadi
lebih rendah.

10. Melakukan pengukuran kualitas emisi gas
buang secara rutin untuk mengantisipasi
perubahan-perubahan yang terjadi.

11. Menambah penanaman vegetasi/pohon yang
mampu mengurangi/ menyerap emisi gas
seperti mahoni (Swietenia mahagoni), dadap
kuning (Erythrina variegata), kenanga
(Cananga odorata), kaliandra (Callaindra
surinamensis) dan flamboyan (Delonix regia)
atau tanaman yang sesuai dengan kondisi
tanah di sekeliling areal pengembangan
PLTGU

12. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara Enim dalam monitoring
aspek kesehatan pekerja dan masyarakat di
sekitar PLTGU

Pada areal
pengembangan
PLTGU

Selama kegiatan
tahap operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup dan
Pertanahan
Provinsi Sumatera
Selatan

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim

- Dinas Lingkungan
Hidup dan
Pertanahan
Provinsi Sumatera
Selatan

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim
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Dampak
Lingkungan

Yang Dikelola

Sumber
Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lokasi

Pengelolaan
Periode

Pengelolaan

Institusi Pengelola Lingkungan

Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penurunan
Kualitas Air
Permukaan

Kegiatan
Pengoperasian
PLTGU

Kegiatan
Pemeliharaan
PLTGU

Kualitas air yang dikelola masih di
bawah baku mutu sesuai dengan
Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 16 Tahun 2005
tentang Peruntukan Air dan Baku
Mutu Air Sungai, Peraturan menteri
Kesehatan Nomor
416/Menkes/PER/IX/1990 tentang
Syarat-Syarat dan Pengawasan
Kualitas Air dan Peraturan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun
2012 tentang Baku Mutu Limbah
Cair bagi Kegiatan Industri, Hotel,
Rumah Sakit, Domestik dan
Pertambangan batubara.

Pengoperasian PLTGU
1. Pengelolaan effluent yang berupa air panas dari

cooling water system dan condensate water
system dari pembangkit yang akan diioperasikan
dilakukan melalui proses pendinginan dengan
sistem pendingin udara tiga fase dengan tipe
menara pendingin mechanical draught cross flow
double section. Selanjutnya air hasil proses
pendinginan tersebut disirkulasi untuk digunakan
kembali pada cooling water system dan
condensate water system.

2. Pengelolaan effluent yang berupa limbah cair
dari regenerasi kation/anion exchanger pada unit
demineralized water system akan dilakukan
menggunakan neutralisation tank. Effluent yang
telah memenuhi baku mutu dialirkan ke
lingkungan.

3. Air limbah dari cooling water tower blow down
dikendalikan pH-nya dengan menambahkan
chemical sebelum di buang ke Sungai Lematang.

4. Boiler blow-down flash tank waste ditempatkan
ke dalam settling basin water pre-treatment
plant untuk mengendapkan sludge yang dikirim
ke sludge pit. Sludge dikurangi kandungan airnya
di dalam sludge thickener dan air dipisahkan
dikembalikan ke dalam settling basin water pre
treatment plant. Sludge dari sludge thickener
dipompakan ke dalam chamber filter press dan
ditambahkan kapur sebelum dimasukkan ke
dalam action tank.

5. Air limbah dari metal cleaning waste ditempatkan
ke dalam tank dan diteruskan ke primary waste
water holding dan action tank. Penambahan
kapur dilakukan di dalam action tank ini.

6. Oil waste diolah di dalam oil/water separator
untuk memisahkan air dan minyak. Minyak yang
dipisahkan ditampung di dalam drum-drum dan
disimpan di TPS Limbah B3, sedangkan air yang
telah memenuhi persyaratan dialirkan ke sungai.

Pemeliharaan PLTGU
1. Penyedotan secara berkala pada kolam

pengolahan air (pond) untuk membuang
sedimen yang terbentuk ke kolam pengering
lumpur.

2. Penempatan sedimen dari kolam pengolahan
(pond) dan lumpur-lumpur dari kegiatan

Pada areal
pengembangan
PLTGU

Selama kegiatan
tahap operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,
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Dampak
Lingkungan

Yang Dikelola

Sumber
Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lokasi

Pengelolaan
Periode

Pengelolaan

Institusi Pengelola Lingkungan

Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

overhaul pada lokasi sebelah utara kolam water
treatment plan lama dengan ukuran 23x14x2
meter.

3. Penggunaan air bersih dilakukan dengan cara
sistem daur ulang terutama untuk perawatan
taman, peturasan dan lain-lain.

4. Pengelolaan effluent yang berasal kegiatan
domestik akan dilakukan dengan menggunakan
sanitary waste treatment facility. Effluent yang
telah memenuhi baku mutu dialirkan ke
lingkungan.

5. Menata dan memperbaiki saluran drainase di
sekeliling PLTGU.

6. Membuat IPAL dengan rancangan yang sesuai
dengan volume limbah cair yang dihasilkan,
untuk mengolah limbah cair dari kondensasi uap,
pembersihan tube boiler furnace pada kegiatan
pemeliharaan pembangkit dan dari sanitary
waste serta pengaruh faktor air limpasan
terutama pada saat hujan.

7. Melibatkan masyarakat dalam upaya
meminimalkan tingkat pencemaran parameter
kualitas air sungai terutama bila terjadi force
major.

8. Memberikan pengertian kepada masyarakat agar
tidak membuang limbah domestik ke sungai
dengan memasang himbauan di tempat-tempat
yang mudah dibaca.

Ruang, Tanah
dan Lahan

Pengoperasian
dan Pemeliharaan
PLTG

- Nilai erobilitas
- Faktor penutupan vegetasi dan

faktor kemiringan lereng
- Parameter uji kualitas tanah

1. Memanfaatkan tenaga kerja local
2. Pembatasan wilayah kerja secara tegas melalui

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pada tapak proyek
dan sekitar

Selama tahap
operasi

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,

Penurunan
Kelimpahan Biota
Perairan

Kegiatan
Pengoperasian
PLTGU

Kegiatan
Pemeliharaan
PLTGU

kelimpahan biota perairan yang
berada di air tidak mengalami
penurunan yang drastis
dibandingkan dengan hasil studi
awal

Pengoperasian PLTGU
1. Melakukan semua bentuk pengelolaan kualitas

air permukaan
Pemeliharaan PLTGU
1. Penataan saluran-saluran air yang dapat

mengalir ke sungai agar biota perairan dapat
berkembang.

Pada areal
pengembangan
PLTGU

Selama kegiatan
tahap operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,

Terbukanya
Kesempatan
Kerja

Kegiatan
Penerimaan
Tenaga Kerja
Operasi

1. Pelaksanaan penerimaan tenaga
kerja sesuai dengan peraturan
ketenagakerjaan yang berlaku.

2. Keterlibatan tenaga kerja lokal
dalam pelaksanaan kegiatan
menjadi lebih besar

3. Tidak ada konflik antara
masyarakat dengan pihak

1. Melakukan penyebaran informasi (sosialisasi)
peluang kesempatan kerja secara umum kepada
masyarakat

2. Melakukan penyaringan tenaga secara obyektif
sehingga tidak terjadi kolusi dan nepotisme.

3. Memanfaatkan/ mengutamakan tenaga kerja
lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan
kebutuhan khususnya untuk masyarakat yang

Desa Panang Jaya
Kecamatan Gunung
Megang dan Desa
Ulak Bandung
Kecamatan Ujan
Mas

Selama kegiatan
tahap operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,
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Dampak
Lingkungan

Yang Dikelola

Sumber
Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lokasi

Pengelolaan
Periode

Pengelolaan

Institusi Pengelola Lingkungan

Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

perusahaan. berdampingan langsung dengan lokasi kegiatan.
4. Membuat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu

(KKWT) antara pemrakarsa dan pekerja dan
perjanjian perusahaan/perjanjian kerja bersama
(PKB).

5. Mengikuti Program BPJS Kesehatan dan
Ketenagakerjaan bagi karyawan perusahaan.

6. Menaati peraturan yang berlaku.
7. Upah minimal sama dengan UMP.
8. Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Muara Enim perihal ketenagakerjaan
9. Berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan

kepala desa serta pemuka masyarakat di desa
sekitar lokasi, agar penduduk lokal mendapat
prioritas utama sebagai tenaga kerja.

- Kecamatan Ujan
Mas

- Kecamatan Ujan
Mas

Tingkat
Pendapatan
Masyarakat

Kegiatan
Penerimaan
Tenaga Kerja
Operasi

Adanya peningkatan sumber dan
jumlah penghasilan masyarakat di
sekitar lokasi usaha

1. Bekerjasama dengan masyarakat melalui
kemitraan yang konstruktif

2. Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kabupaten Muara Enim untuk
meningkatkan ketrampilan masyarakat
melakukan kegiatan usaha.

Desa Panang Jaya
Kecamatan Gunung
Megang dan Desa
Ulak Bandung
Kecamatan Ujan
Mas

Selama kegiatan
tahap operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Kabupaten Muara
Enim,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Kabupaten Muara
Enim,

Gangguan
Kesehatan
Masyarakat

Kegiatan
Pengoperasian
PLTGU

Tidak ada gangguan kesehatan
akibat kegiatan pengoperasian
PLTGU

1. Tidak membuang limbah cair langsung ke badan
air.

2. Memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada
pekerja untuk turut serta menjaga kualitas air
sungai dengan tidak membuang sampah
sembarangan.

3. Melakukan penanaman vegetasi/pohon yang
mampu mengurangi/ menyerap emisi gas seperti
mahoni (Swietenia mahagoni), dadap kuning
(Erythrina variegata), kenanga (Cananga
odorata), kaliandra (Callaindra surinamensis) dan
flamboyan (Delonix regia) atau tanaman yang
sesuai dengan kondisi tanah di areal PLTGU

4. Menganjurkan kepada masyarakat sekitar untuk
menggunakan air bersih.

5. Pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap
para staf, karyawan

6. Membuat bak sampah yang terpisah antara
sampah basah dan sampah kering untuk
mengumpulkan limbah padat domestik di areal
PLTGU.

7. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara Enim untuk monitoring
kesehatan masyarakat.

Desa Panang Jaya
Kecamatan Gunung
Megang dan Desa
Ulak Bandung
Kecamatan Ujan
Mas

Selama kegiatan
tahap operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim,
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Dampak
Lingkungan

Yang Dikelola

Sumber
Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
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Lokasi

Pengelolaan
Periode

Pengelolaan

Institusi Pengelola Lingkungan

Pelaksana Pengawas Pelaporan
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Persepsi
Masyarakat

Kegiatan
Penerimaan
Tenaga Kerja
Operasi,

Kegiatan
Pengoperaian
PLTGU

1. Intensitas keluhan masyarakat
berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan di tahap operasi.

2. Jumlah tenaga kerja lokal yang
diterima bekerja cukup banyak.

3. Tidak ada keresahan sosial dan
konflik sosial dalam lingkungan
masyarakat sekitar.

4. Adanya dukungan dan partisipasi
semua lapisan masyarakat desa.

1. Menghindari keresahan dan konflik sosial
2. Meningkatkan jalinan komunikasi dengan

masyarakat
3. Meningkatkan dampak positif
Penerimaan Tenaga Kerja Operasi
1. Melakukan penyebaran informasi penerimaan

tenaga kerja secara terbuka
2. Memanfaatkan/ mengutamakan tenaga kerja

lokal yang telah memiliki kualifikasi sesuai
kebutuhan.

3. Melakukan pembinaan terutama kepada pekerja
dari luar daerah agar mereka mengetahui dan
memahami adat-istiadat penduduk setempat.

4. Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Muara Enim terkait ketenagakerjaan

Pengoperasian PLTGU
1. Menanggapi segala keluhan masyarakat secara

baik dan bijaksana.
2. Mengadakan forum silaturahmi antara pihak

perusahaan dengan masyarakat di sekitar lokasi
kegiatan.

3. Memberikan bantuan untuk pengadaan air bersih
dengan cara membuat sumur BOR di liokasi
yang terkena dampak

4. Berkoordinasi dengan aparat Kecamatan Gunung
Megang, Kecamatan Ujan Mas dan kepala desa
di sekitar lokasi, agar menghimbau dan menjaga
secara bersama-sama dengan masyarakat yang
berada di sekitar lokasi untuk menjaga
lingkungan dengan memberikan penyuluhan
kepada masyarakat.

5. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara Enim untuk monitoring
kesehatan masyarakat dari kegiatan
pengoperasian PLTGU

Desa Panang Jaya
Kecamatan Gunung
Megang dan Desa
Ulak Bandung
Kecamatan Ujan
Mas

Selama kegiatan
tahap operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Bappeda selaku
Sekretariat Forum
CSR PKBL
Kabupaten Muara
Enim

- Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Muara Enim,

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Bappeda selaku
Sekretariat Forum
CSR PKBL
Kabupaten Muara
Enim

- Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Muara Enim,

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas
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C. TAHAP PASCA OPERASI

Penurunan
Kualitas Air
Permukaan

Kegiatan
Pembongkaran
Peralatan

Kualitas air yang dikelola masih di
bawah baku mutu sesuai dengan
Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 16 Tahun 2005
tentang Peruntukan Air dan Baku
Mutu Air Sungai, Peraturan menteri
Kesehatan Nomor
416/Menkes/PER/IX/1990 tentang
Syarat-Syarat dan Pengawasan
Kualitas Air dan Peraturan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun
2012 tentang Baku Mutu Limbah
Cair bagi Kegiatan Industri, Hotel,
Rumah Sakit, Domestik dan
Pertambangan batubara.

1. Limbah B3 disimpan di tempat penyimpanan
sementara limbah B3 yang mengacu pada
peraturan pemerintah tentang Pengelolaan
limbah B3.

2. Menyampaikan informasi kepada pemerintah
setempat apabila muncul dampak negatif
terhadap kualitas air akibat kegiatan demobilisasi
peralatan.

3. Menganjurkan kepada masyarakat sekitar untuk
menggunakan air bersih.

4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara Enim dalam monitoring aspek
kesehatan pekerja dan masyarakat di sekitar
lokasi kegiatan.

Pada areal
pengembangan
PLTGU

Selama kegiatan
tahap pasca
operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim,

Perubahan
Ruang, Tanah
dan Lahan

Kegiatan
Rehabilitasi Lahan

Kegiatan rehabilitasi lahan
menurunkan laju erosi tanah

1. Tetap melakukan penanaman vegetasi/pohon
yang mampu mengurangi terjadinya erosi seperti
mahoni (Swietenia mahagoni), durian (Durio
zibethinus), alpukat (Perseae Fructus), sukun
(Artocarpus communis), cempedak (Artocarpus
integer) atau tanaman yang sesuai dengan
kondisi tanah serta tanaman lain yang bernilai
ekonomis.

2. Melakukan penanaman cover croops dengan
jenis colopogonium diantara tanaman-tanaman
pokok.

3. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan
rehabilitasi lahan.

Pada areal
pengembangan
PLTGU

Selama kegiatan
tahap pasca
operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

Perubahan
Komposisi Flora
dan Fauna

Kegiatan
Rehabilitasi Lahan

Agar kegiatan rehabilitasi lahan
memberikan peningkatan komposisi
flora dan fauna dibandingkan
dengan hasil studi awal.

1. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan
penanaman vegetasi/pohon pelindung.

2. Memberikan pengertian kepada masyarakat
untuk tidak menebang pohon terutama pada
vegetasi-vegetasi yang dipertahankan dengan
memberikan himbauan dan papan pengumuman.

Pada areal
pengembangan
PLTGU

Selama kegiatan
tahap pasca
operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

Penurunan
Kelimpahan Biota
Perairan

Kegiatan
Pembongkaran
Peralatan

Kegiatan
Rehabilitasi Lahan

kelimpahan biota perairan yang
berada di air tidak mengalami
penurunan yang drastis
dibandingkan dengan hasil studi
awal

Pembongkaran Peralatan
1. Menjaga laju erosi tanah ke saluran air dari

kegiatan pembongkaran peralatan agar
kelimpahan biota perairan tetap terjaga.

2. Mempertahankan tegakan vegetasi pada
sempadan sungai.

Rehabilitasi Lahan
1. Bahan kimia ditempatkan dalam kontainer atau

dibawa keluar lokasi
2. Bahan kimia ditempatkan didisposal area yang

kedap air

Pada areal
pengembangan
PLTGU

Selama kegiatan
tahap pasca
operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim
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Persepsi
Masyarakat

Kegiatan
Pembongkaran
Peralatan

Kegiatan
Rehabilitasi Lahan

Adanya dukungan dan partisipasi
semua lapisan masyarakat desa

Kegiatan Pembongkaran Peralatan
1. Menyampaikan informasi apabila muncul dampak

negatif dari kegiatan terutama yang
berhubungan dengan penurunan kualitas air.

2. Menganjurkan kepada masyarakat sekitar untuk
menggunakan air bersih.

3. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara Enim untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan karyawan dan penduduk
di sekitar lokasi.

Rehabilitasi Lahan
1. Menanggapi segala keluhan masyarakat secara

baik dan bijaksana.
2. Melanjutkan forum silaturahmi antara pimpinan

dan staf karyawan perusahaan dengan
masyarakat di sekitar lokasi kegiatan

Desa Panang Jaya
Kecamatan Gunung
Megang dan Desa
Ulak Bandung
Kecamatan Ujan
Mas

Selama kegiatan
tahap pasca
operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim,

DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIKELOLA (Mengacu Pada SOP, Panduan Teknis Pemerintah)

A. TAHAP KONSTRUKSI

Penurunan
Kualitas Udara
dan Peningkatan
Kebisingan

Kegiatan
Mobilisasi
Peralatan dan
Material

Kegiatan
Pembukaan dan
Pematangan
Lahan

Kegiatan
Pembangunan
Pengembangan
PLTGU

Kualitas udara dan kebisingan
dikelola sesuai dengan Peraturan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor
17 Tahun 2005 tentang Baku Mutu
Udara Ambien dan Baku Tingkat
Kebisingan.

Mobilisasi Peralatan dan Material
1. Kendaraan yang akan digunakan untuk kegiatan

mobilisasi peralatan dan material harus
memenuhi standar operasi sehingga emisi gas
buang dan suara yang ditimbulkan tidak
menurunkan kualitas lingkungan.

2. Penyiraman jalur transportasi secara rutin
khususnya pada siang hari untuk menghindari
terbangnya debu ke udara.

Pembukaan dan Pematangan Lahan
1. Melakukan perataan tanah dengan melakukan

pemadatan untuk mencegah debu beterbangan.
2. Pemakaian masker dan ear plug untuk operator.

Pembangunan Pengembangan PLTGU
1. Alat berat yang akan digunakan harus memenuhi

standar operasi sehingga emisi gas buang dan
suara yang ditimbulkan tidak menurunkan
kualitas lingkungan.

2. Pemakaian masker dan ear plug untuk operator.

Pada areal lokasi
pembukaan dan
pematangan lahan
dan Pembangunan
Pengembangan
PLTGU

Selama kegiatan
tahap konstruksi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup dan
Pertanahan
Provinsi Sumatera
Selatan

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Lingkungan
Hidup dan
Pertanahan
Provinsi Sumatera
Selatan

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

Perubahan
Ruang Tanah
dan Lahan

Kegiatan
Pembukaan dan
Pematangan
Lahan

Kegiatan
Pembangunan
Pengembangan
PLTGU

Kegiatan pembukaan dan
pematangan lahan dan kegiatan
pembangunan pengembangan
PLTGU tidak menimbulkan erosi
tanah

Pembukaan dan Pematangan Lahan
1. Pada lahan yang dapat meningkatkan laju erosi

agar tidak dilakukan perataan tanah.

Pembangunan Pengembangan PLTGU
1. Kegiatan penggalian, penimbunan dan perataan

tanah hanya dilakukan pada pembangunan
pengembangan PLTGU.

2. Bangunan yang didirikan agar melihat topografi

Pada areal lokasi
pembukaan dan
pematangan lahan
dan Pembangunan
Pengembangan
PLTGU

Selama kegiatan
tahap konstruksi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim
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Dampak
Lingkungan

Yang Dikelola

Sumber
Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lokasi

Pengelolaan
Periode

Pengelolaan

Institusi Pengelola Lingkungan

Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

dan bentang lahan guna mengurangi laju erosi
yang ditimbulkan.

Persepsi
Masyarakat

Kegiatan
Pengurangan
Tenaga Kerja
Konstruksi

Tidak ada keresahan sosial dalam
pengurangan tenaga kerja
konstruksi

1. Melakukan penyebaran informasi akan terjadinya
pengurangan tenaga kerja secara terbuka
kepada semua lapisan masyarakat melalui aparat
pemerintah kecamatan/desa.

2. Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Muara Enim agar proses
pengurangan tenaga kerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

3. Berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan
kepala desa serta pemuka masyarakat, agar
proses pengurangan tenaga kerja dilakukan
secara obyektif.

Desa Panang Jaya
Kecamatan Gunung
Megang dan Desa
Ulak Bandung
Kecamatan Ujan
Mas

Selama kegiatan
tahap konstruksi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

B. TAHAP PASCA OPERASI

Penurunan
Kualitas Udara
dan Peningkatan
Kebisingan

Kegiatan
Pembongkaran
Peralatan

Kualitas udara dan kebisingan yang
dikelola masih di bawah baku mutu
sesuai dengan Peraturan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun
2005 tentang Baku Mutu Udara
Ambien dan Baku Tingkat
Kebisingan.

1. Alat berat yang digunakan harus memenuhi
standar operasi sehingga emisi gas buang dan
suara yang ditimbulkan tidak menurunkan
kualitas lingkungan.

2. Peralatan yang akan digunakan harus memenuhi
standar operasi sehingga emisi gas buang dan
suara yang ditimbulkan tidak menurunkan
kualitas lingkungan.

3. Pemakaian masker dan ear plug untuk operator

Pada areal
pengembangan
PLTGU

Selama kegiatan
tahap pasca
operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup dan
Pertanahan
Provinsi Sumatera
Selatan

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Lingkungan
Hidup dan
Pertanahan
Provinsi Sumatera
Selatan

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

Tingkat
Pendapatan
Masyarakat

Kegiatan
Pelepasan Tenaga
Kerja

Tidak ada keresahan sosial dan
konflik sosial akibat penurunan
sumber dan jumlah penghasilan
masyarakat di sekitar lokasi usaha

1. Menanggapi segala keluhan masyarakat secara
baik dan bijaksana.

2. Mengadakan forum silaturahmi secara rutin
antara pimpinan dan staf karyawan perusahaan
dengan masyarakat di sekitar lokasi

Desa Panang Jaya
Kecamatan Gunung
Megang dan Desa
Ulak Bandung
Kecamatan Ujan
Mas

Selama kegiatan
tahap pasca
operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

Kemacetan Lalu
Lintas dan
Kerusakan Jalan

Kegiatan
Pembongkaran
Peralatan

Minimnya jumlah intensitas
kemacetan lalu lintas dan kerusakan
jalan yang diakibatkan oleh kegiatan
mobilisasi peralatan dan material
sehingga masyarakat pengguna
jalan tidak mengalami kecelakaan

1. Agar tidak membahayakan kendaraan lain di
jalan, kendaraan angkutan alat berat harus
dilengkapi tanda-tanda khusus sesuai dengan
Keputusan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Barang.

2. Pengangkutan tidak pada jam-jam sibuk
(dilakukan pada malam hari).

3. Melakukan pengawasan terhadap kendaraan
berat yang digunakan dengan melakukan
pengaturan secara cermat agar dapat lewat dan
masuk ke lokasi secara bergantian untuk
menghindari kemacetan kawasan.

Jalan nasional di
depan jalan masuk
PLTGU

Selama kegiatan
tahap pasca
operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Kepolisian Resort
Muara Enim,

- Dinas
Perhubungan
Kabupaten Muara
Enim,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Kepolisian Resort
Muara Enim,

- Dinas
Perhubungan
Kabupaten Muara
Enim,
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Dampak
Lingkungan

Yang Dikelola

Sumber
Dampak

Indikator Keberhasilan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lokasi

Pengelolaan
Periode

Pengelolaan

Institusi Pengelola Lingkungan

Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Dalam kegiatan pembongkaran peralatan ini
perlu diperhatikan kendaraan dan alat yang
diangkut agar tidak melebihi daya dukung jalan
yang dilalui.

5. Melakukan sosialisasi kepada tokoh dan anggota
masyarakat tentang kegiatan mobilisasi yang
akan dilakukan.

6. Berkoordinasi dengan Kepolisian Resort
Kabupaten Muara Enim dan Dinas Perhubungan
Kabupaten Muara Enim dalam kegiatan
pembongkaran peralatan untuk menghindari
kemacetan lalu lintas.

Persepsi
Masyarakat

Kegiatan
Pelepasan Tenaga
Kerja

Tidak ada keresahan sosial dan
konflik sosial dalam lingkungan
masyarakat sekitar akibat kegiatan
pelepasan tenaga kerja

1. Melakukan penyebaran informasi akan terjadinya
pelepasan tenaga kerja saat kegiatan berakhir
secara terbuka kepada semua lapisan
masyarakat melalui aparat pemerintah
kecamatan/desa.

2. Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Muara Enim agar proses pelepasan
tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

3. Berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan
kepala desa serta pemuka masyarakat di seluruh
desa-desa, agar proses pelepasan tenaga kerja
dilakukan secara obyektif.

Desa Panang Jaya
Kecamatan Gunung
Megang dan Desa
Ulak Bandung
Kecamatan Ujan
Mas

Selama kegiatan
tahap pasca
operasi
berlangsung

PT. Meppo-Gen - Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan
Gunung Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

Catatan : Semua Peraturan pemerintah yang digunakan sebagai indikator baku mutu kualitas lingkungan merupakan Peraturan yang berlaku pada saat
dokumen ini disusun, jika dikemudian hari terdapat perubahan Peraturan baku mutu yang digunakan, maka Pemrakarsa hanya perlu mengikuti acuan
baku mutu yang baru tanpa melakukan perubahan / addendum Dokumen AMDAL
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5.3. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan pemantauan dilakukan dengan maksud agar pelaksanaan

kegiatan pembangunan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap

(PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi 150 MW oleh PT. Meppo-Gen ini benar-

benar menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan

dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Selain

itu, diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa-desa di sekitar lokasi

kegiatan ke arah yang lebih baik.

Kegiatan pemantauan lingkungan hidup ini akan sangat berguna bagi

pemrakarsa, pihak-pihak yang berkepentingan maupun bagi masyarakat, antara

lain yaitu :

1. Mengetahui informasi perubahan yang terjadi terhadap kualitas lingkungan

secara dini.

2. Menjadi bahan masukan bagi perbaikan upaya pengelolaan dampak penting

pada lingkungan.

3. Memperoleh pedoman dalam kegiatan operasional pemantauan mengenai

dampak lingkungan.

4. Mengatasi secara dini kesalahan operasional dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap

(PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi 150 MW oleh PT. Meppo-Gen.

5. Membantu proses pengambilan keputusan kelayakan lingkungan rencana

kegiatan yang akan dilakukan.

6. Memperoleh bahan dalam melakukan pengawasan untuk melihat tingkat

kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban yang harus dilakukan dalam

pengelolaan lingkungan.

7. Masyarakat dapat memanfaatkan dampak positif dan menghindari dampak

negatif.

8. Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak proyek baik yang

positif maupun yang negati penting, sehingga konflik masyarakat di sekitar

lokasi kegiatan dengan pemrakarsa bisa dihindari.
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Adapun bentuk rencana pemantauan yang akan dilakukan oleh PT. Meppo-Gen

akan dirinci pada tabel matrik berikut ini.
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Tabel 5.2. Matrik Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Pembangkit Listrik
Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi 150 MW oleh PT. Meppo-Gen

Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan

Jenis Dampak
Yang Timbul

Sumber
Dampak

Indikator / Parameter
Metode Pengumpulan dan

Analisis Data
Lokasi Pemantauan

Waktu dan
Frekuensi

Pemantauan
Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. TAHAP KONSTRUKSI

Penurunan
Kualitas Air
Permukaan

Kegiatan
Pembukaan dan
Pematangan
Lahan

Kegiatan
Pembangunan
Pengembangan
PLTGU

- Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 16 Tahun 2005
tentang Peruntukan Air dan
Baku Mutu Air Sungai.
 Temperatur
 TDS
 pH
 Besi (Fe)
 Mangan (Mn)
 Seng (Zn)
 Kadmium (Cd)
 Raksa (Hg)
 Timbal (Pb)
 Sulfat (SO4)
 Klorida (Cl)
 Amoniak Bebas (NH3-N)
 Nitrit (NO2)
 COD
 Tembaga (Cu)
 Kobalt (Co)
 Kromium (Cr)
 Minyak & Lemak

- Peraturan menteri Kesehatan
Nomor
416/Menkes/PER/IX/1990
tentang Syarat-Syarat dan
Pengawasan Kualitas Air
 Kekeruhan
 TDS
 Temperatur
 Warna
 Raksa (Hg)
 Besi (Fe)
 Kadmium (Cd)
 Kesadahan (CaCO3)
 Klorida (Cl)
 Mangan (Mn)
 Amoniak Bebas (NH3-N)
 Nitrat (NO3)
 Nitrit (NO2)
 pH

Pemantauan kualitas air sungai,
limbah cair dan air sumur/pantau
dilakukan dengan mengambil
contoh air pada titik-titik contoh,
selanjutnya dilakukan pengujian
laboratorium untuk dilihat tingkat
perubahan dan kualitasnya
menurut standar baku yang ada
untuk kemudian dibandingkan
dengan data sebelumnya

Kualitas Air Sungai
1. Sungai Lematang Bagian Hulu

(20 46’ 20.84”LS; 1020 35’ 18.76”BT)
2. Sungai Lematang Bagian Hilir

(20 48’ 54.65”LS; 1020 36’ 55.5”BT)
3. Sungai Belanti Bagian Hulu

(20 47’ 55.37”LS; 1020 49’ 4.06”BT)
4. Sungai Belanti Bagian Hilir

(20 51’ 43.76”LS; 1020 41’ 0.48”BT)
5. Sungai Lematang Bagian Tengah /

Intake Air Baku
(20 51’ 13.7”LS; 1020 46’ 29.19”BT)

Kualitas Air Sumur/Pantau
1. Sumur Penduduk RM Lubuk Penantian

Desa Panang Jaya
(20 46’ 22.3”LS; 1020 50’ 41.68”BT)

2. Sumur Penduduk Iwan Dusun Lais
(20 49’ 39.36”LS; 1020 49’ 28.37”BT)

3 bulan sekali
selama tahap
konstruksi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan

Jenis Dampak
Yang Timbul

Sumber
Dampak

Indikator / Parameter
Metode Pengumpulan dan

Analisis Data
Lokasi Pemantauan

Waktu dan
Frekuensi

Pemantauan
Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Selenium (Se)
 Seng (Zn)
 Sulfat (SO4)
 Timbal (Pb)
 Kobalt (Co)
 Kromium (Cr)
 Zat Organik (KMnO4)
 Minyak & Lemak

Penurunan
Kelimpahan Biota
Perairan

Kegiatan
Pembukaan dan
Pematangan
Lahan

Kegiatan
Pembangunan
Pengembangan
PLTGU

Nilai indeks keanekaragaman dan
kelimpahan dibandingkan dengan
hasil studi awal

Pengambilan sampel plankton
menggunakan net plankton dan
hewan benthos menggunakan
Eckman Dredge, kemudian
sample diidentifikasi dan
dideterminasi di laboratorium.
Untuk nekton (ikan) dilakukan
dengan pengamatan hasil
tangkapan ikan anggota
masyarakat dan wawancara
dengan masyarakat setempat

1. Sungai Lematang Bagian Hulu
(20 46’ 20.84”LS; 1020 35’ 18.76”BT)

2. Sungai Lematang Bagian Hilir
(20 48’ 54.65”LS; 1020 36’ 55.5”BT)

3. Sungai Belanti Bagian Hulu
(20 47’ 55.37”LS; 1020 49’ 4.06”BT)

4. Sungai Belanti Bagian Hilir
(20 51’ 43.76”LS; 1020 41’ 0.48”BT)

5. Sungai Lematang Bagian Tengah /
Intake Air Baku
(20 51’ 13.7”LS; 1020 46’ 29.19”BT)

3 bulan sekali
selama tahap
konstruksi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

Terbukanya
Kesempatan
Kerja

Kegiatan
Penerimaan
Tenaga Kerja
Konstruksi

Kegiatan
Pembangunan
Pengembangan
PLTGU

1. Pelaksanaan penerimaan
tenaga kerja sesuai dengan
peraturan ketenagakerjaan
yang berlaku.

2. Keterlibatan tenaga kerja lokal
dalam pelaksanaan kegiatan
menjadi lebih besar

3. Tidak ada konflik antara
masyarakat dengan pihak
perusahaan.

Wawancara secara terstruktur
dan mendalam dengan tenaga
kerja, pihak management
perusahaan, tokoh masyarakat
serta anggota masyarakat yang
berkepentingan

1. Desa Panang Jaya Kecamatan
Gunung Megang

2. Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan
Mas

1 Tahun sekali
selama tahap
konstruksi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Muara
Enim,

- Kecamatan Gunung
Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Muara
Enim,

- Kecamatan Gunung
Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

Tingkat
Pendapatan
Masyarakat

Kegiatan
Penerimaan
Tenaga Kerja
Konstruksi

Adanya peningkatan sumber dan
jumlah penghasilan masyarakat
sekitar

Wawancara secara terstruktur
dan mendalam dengan tenaga
kerja, pihak management
perusahaan, tokoh masyarakat
serta anggota masyarakat yang
berkepentingan

1. Desa Panang Jaya Kecamatan
Gunung Megang

2. Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan
Mas

1 Tahun sekali
selama tahap
konstruksi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan Gunung
Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Kabupaten
Muara Enim,

- Kecamatan Gunung
Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan

Jenis Dampak
Yang Timbul

Sumber
Dampak

Indikator / Parameter
Metode Pengumpulan dan

Analisis Data
Lokasi Pemantauan

Waktu dan
Frekuensi

Pemantauan
Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kemacetan Lalu
Lintas dan
Kerusakan Jalan

Kegiatan
Mobilisasi
Peralatan dan
Material

Rasio jumlah kendaraan dengan
kapasitas jalan sepanjang jalan
yang dilalui kendaraan
pengangkut

Melakukan pengamatan langsung
di lapangan (jalan-jalan yang
dilalui oleh kendaraan) dan
melakukan wawancara dengan
pihak-pihak yang berkepentingan
yaitu pengguna dan pihak
pengelola jalan

Jalan nasional di depan jalan masuk
PLTGU

1 Tahun sekali
selama tahap
konstruksi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Kepolisian Resort
Muara Enim,

- Dinas Perhubungan
Kabupaten Muara
Enim,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Kepolisian Resort
Muara Enim,

- Dinas Perhubungan
Kabupaten Muara
Enim,

Persepsi
Masyarakat

Kegiatan Mobilisasi
Peralatan dan
Material,

Kegiatan
Penerimaan
Tenaga Kerja
Konstruksi,

Kegiatan
Pembukaan dan
Pematangan Lahan

Kegiatan
Pembangunan
Pengembangan
PLTGU

1. Intensitas keluhan masyarakat
berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan di tahap konstruksi.

2. Jumlah tenaga kerja lokal yang
diterima bekerja pada tahap
konstruksi cukup banyak.

3. Tidak ada keresahan sosial dan
konflik sosial dalam lingkungan
masyarakat sekitar.

4. Adanya peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

5. Adanya dukungan dan
partisipasi semua lapisan
masyarakat desa.

Wawancara secara terstruktur
dan mendalam dengan tenaga
kerja, pihak manajemen
perusahaan, tokoh masyarakat
serta anggota masyarakat yang
berkepentingan

1. Desa Panang Jaya Kecamatan
Gunung Megang

2. Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan
Mas

1 Tahun sekali
selama tahap
konstruksi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Muara
Enim,

- Kecamatan Gunung
Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Muara
Enim,

- Kecamatan Gunung
Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

B. TAHAP OPERASI

Penurunan
Kualitas Udara
dan Peningkatan
Kebisingan

Kegiatan
Pengoperasian
PLTGU

- Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 17 Tahun
2005 tentang Baku Mutu
Udara Ambien dan Baku
Tingkat Kebisingan.
 Karbon Monoksida (CO)
 Sulfur Dioksida (SO2)
 Nitrogen Dioksida (NO2)
 TSP
 PM10
 Hidrocarbon (HC)
 Timbal (Pb)

- Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 6 Tahun 2012
tentang Baku Mutu Emisi
Sumber Tidak Bergerak dan
Ambang Batas Emisi Gas
Buang Kendaraan Bermotor
 Nitrogen Dioksida (NO2)
 Karbon Monoksida (CO)
 Sulfur Dioksida (SO2)

Pemantauan kualitas udara dan
kebisingan, emisi gas dilakukan
dengan mengambil contoh pada
titik-titik contoh, selanjutnya
dilakukan pengujian laboratorium
untuk dilihat tingkat perubahan
dan kualitasnya menurut standar
baku yang ada untuk kemudian
dibandingkan dengan data
sebelumnya

Kualitas Udara Ambien dan
kebisingan
1. Office Area

(30 30’ 20.2”LS; 1030 47’ 54.2”BT)
2. Pembangkit I

(30 30’ 24.7”LS; 1030 48’ 02.7”BT)
3. Pemukiman Desa Panang Jaya

(30 30’ 03.3”LS; 1030 48’ 01.9”BT)
4. Pemukiman Dusun Lais

(30 30’ 24.2”LS; 1030 47’ 44.8”BT)
5. Rencana Pengembangan PLTGU

(30 30’ 27.93”LS; 1030 47’ 58.66”BT)

Emisi Gas
1. HRSG 01
2. HRSG 02
3. HRSG Pengembangan PLTGU

Kualitas Udara
Ambien dan
kebisingan
3 bulan sekali
selama tahap
operasi
berlangsung
Emisi Gas
3 bulan sekali
selama tahap
operasi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup dan
Pertanahan Provinsi
Sumatera Selatan

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim

- Dinas Lingkungan
Hidup dan
Pertanahan Provinsi
Sumatera Selatan

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim



Addendum ANDAL, RKL-RPL Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan

Jenis Dampak
Yang Timbul

Sumber
Dampak

Indikator / Parameter
Metode Pengumpulan dan

Analisis Data
Lokasi Pemantauan

Waktu dan
Frekuensi

Pemantauan
Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 partikulat
 Karbon Dioksida (CO2)
 Opasitas

Penurunan
Kualitas Air
Permukaan

Kegiatan
Pengoperasian
PLTGU

Kegiatan
Pemeliharaan
PLTGU

- Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 16 Tahun 2005
tentang Peruntukan Air dan
Baku Mutu Air Sungai.
Temperatur
 TDS
 pH
 Besi (Fe)
 Mangan (Mn)
 Seng (Zn)
 Kadmium (Cd)
 Raksa (Hg)
 Timbal (Pb)
 Sulfat (SO4)
 Klorida (Cl)
 Amoniak Bebas (NH3-N)
 Nitrit (NO2)
 COD
 Tembaga (Cu)
 Kobalt (Co)
 Kromium (Cr)
 Minyak & Lemak

- Peraturan menteri Kesehatan
Nomor
416/Menkes/PER/IX/1990
tentang Syarat-Syarat dan
Pengawasan Kualitas Air
 Kekeruhan
 TDS
 Temperatur
 Warna
 Raksa (Hg)
 Besi (Fe)
 Kadmium (Cd)
 Kesadahan (CaCO3)
 Klorida (Cl)
 Mangan (Mn)
 Amoniak Bebas (NH3-N)
 Nitrat (NO3)
 Nitrit (NO2)
 pH
 Selenium (Se)
 Seng (Zn)

Pemantauan kualitas air sungai,
limbah cair dan air sumur/pantau
dilakukan dengan mengambil
contoh air pada titik-titik contoh,
selanjutnya dilakukan pengujian
laboratorium untuk dilihat tingkat
perubahan dan kualitasnya
menurut standar baku yang ada
untuk kemudian dibandingkan
dengan data sebelumnya

Kualitas Air Sungai
1. Sungai Lematang Bagian Hulu

(20 46’ 20.84”LS; 1020 35’ 18.76”BT)
2. Sungai Lematang Bagian Hilir

(20 48’ 54.65”LS; 1020 36’ 55.5”BT)
3. Sungai Belanti Bagian Hulu

(20 47’ 55.37”LS; 1020 49’ 4.06”BT)
4. Sungai Belanti Bagian Hilir

(20 51’ 43.76”LS; 1020 41’ 0.48”BT)
5. Sungai Lematang Bagian Tengah /

Intake Air Baku
(20 51’ 13.7”LS; 1020 46’ 29.19”BT)

Kualitas Air Sumur
1. Sumur Penduduk RM Lubuk Penantian

Desa Panang Jaya
(20 46’ 22.3”LS; 1020 50’ 41.68”BT)

2. Sumur Penduduk Iwan Dusun Lais
(20 49’ 39.36”LS; 1020 49’ 28.37”BT)

Air Limbah
1. Inlet Waste Water Pond
2. Outlet Waster Water Pond

Kualitas Air
Sungai dan
Kualitas Air
Sumur
3 bulan sekali
selama tahap
operasi
berlangsung

Limbah Cair
1 bulan sekali
selama tahap
operasi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan

Jenis Dampak
Yang Timbul

Sumber
Dampak

Indikator / Parameter
Metode Pengumpulan dan

Analisis Data
Lokasi Pemantauan

Waktu dan
Frekuensi

Pemantauan
Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Sulfat (SO4)
 Timbal (Pb)
 Kobalt (Co)
 Kromium (Cr)
 Zat Organik (KMnO4)
 Minyak & Lemak

- Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 8 Tahun 2012
tentang Baku Mutu Limbah
Cair bagi Kegiatan Industri,
Hotel, Rumah Sakit, Domestik
dan Pertambangan batubara
 pH
 TSS
 Seng (Zn)
 Kromium (Cr)
 Posfat
 Klorin
 Besi (Fe)
 Tembaga (Cu)
 Minyak & Lemak

AMDAL LAMA
Ruang, Tanah
dan Lahan

AMDAL LAMA
Pengoperasian
dan pemeliharaan
PLTG

- Nilai erobilitas
- Faktor penutupan vegetasi dan

faktor kemiringan lereng
- Estándar baku erosi parameter

uji kualitas tanah (PPT, 1983)

Survei lapangan dan
pengambilan sampel secara
langsung dilapangan yang
dilanjutkan analisis laboratorium

Di tapak proyek Sekali dalam
satu tahun
selama tahap
operasi

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,

Penurunan
Kelimpahan Biota
Perairan

Kegiatan
Pengoperasian
PLTGU

Kegiatan
Pemeliharaan
PLTGU

Nilai indeks keanekaragaman dan
kelimpahan dibandingkan dengan
hasil studi awal

Pengambilan sampel plankton
menggunakan net plankton dan
hewan benthos menggunakan
Eckman Dredge, kemudian
sample diidentifikasi dan
dideterminasi di laboratorium.
Untuk nekton (ikan) dilakukan
dengan pengamatan hasil
tangkapan ikan anggota
masyarakat dan wawancara
dengan masyarakat setempat

1. Sungai Lematang Bagian Hulu
(20 46’ 20.84”LS; 1020 35’ 18.76”BT)

2. Sungai Lematang Bagian Hilir
(20 48’ 54.65”LS; 1020 36’ 55.5”BT)

3. Sungai Belanti Bagian Hulu
(20 47’ 55.37”LS; 1020 49’ 4.06”BT)

4. Sungai Belanti Bagian Hilir
(20 51’ 43.76”LS; 1020 41’ 0.48”BT)

5. Sungai Lematang Bagian Tengah /
Intake Air Baku
(20 51’ 13.7”LS; 1020 46’ 29.19”BT)

3 bulan sekali
selama tahap
operasi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,

Terbukanya
Kesempatan
Kerja

Kegiatan
Penerimaan
Tenaga Kerja
Operasi

1. Pelaksanaan penerimaan
tenaga kerja sesuai dengan
peraturan ketenagakerjaan
yang berlaku.

2. Keterlibatan tenaga kerja lokal
dalam pelaksanaan kegiatan
menjadi lebih besar

3. Tidak ada konflik antara
masyarakat dengan pihak

Wawancara secara terstruktur
dan mendalam dengan tenaga
kerja, pihak management
perusahaan, tokoh masyarakat
serta anggota masyarakat yang
berkepentingan

1. Desa Panang Jaya Kecamatan
Gunung Megang

2. Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan
Mas

1 Tahun sekali
selama tahap
operasi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Muara
Enim,

- Kecamatan Gunung
Megang,

- Kecamatan Ujan

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Muara
Enim,

- Kecamatan Gunung
Megang,

- Kecamatan Ujan
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan

Jenis Dampak
Yang Timbul

Sumber
Dampak

Indikator / Parameter
Metode Pengumpulan dan

Analisis Data
Lokasi Pemantauan

Waktu dan
Frekuensi

Pemantauan
Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

perusahaan. Mas Mas

Tingkat
Pendapatan
Masyarakat

Kegiatan
Penerimaan
Tenaga Kerja
Operasi

Adanya peningkatan sumber dan
jumlah penghasilan masyarakat di
sekitar lokasi usaha

Wawancara secara terstruktur
dan mendalam dengan tenaga
kerja, pihak management
perusahaan, tokoh masyarakat
serta anggota masyarakat yang
berkepentingan

1. Desa Panang Jaya Kecamatan
Gunung Megang

2. Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan
Mas

1 Tahun sekali
selama tahap
operasi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Kabupaten Muara
Enim,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil
Menengah
Kabupaten Muara
Enim,

Gangguan
Kesehatan
Masyarakat

Kegiatan
Pengoperasian
PLTGU

Pola dan jenis-jenis penyakit yang
diderita masyarakat yang
disebabkan oleh penurunan
kualitas air dan migrasi nyamuk
malaria

Mengumpulkan data-data
sekunder yang ada di puskesmas
atau pelayanan kesehatan
lainnya, kemudian melakukan
observasi terhadap beberapa
anggota masyarakat yang
terkena penyakit dilanjutkan
dengan komparasi dengan data
awal

1. Desa Panang Jaya Kecamatan
Gunung Megang

2. Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan
Mas

1 Tahun sekali
selama tahap
operasi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim,

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim,

Persepsi
Masyarakat

Kegiatan
Penerimaan
Tenaga Kerja
Operasi,

Kegiatan
Pengoperaian
PLTGU

1. Intensitas keluhan masyarakat
berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan di tahap operasi.

2. Jumlah tenaga kerja lokal yang
diterima bekerja cukup
banyak.

3. Tidak ada keresahan sosial dan
konflik sosial dalam lingkungan
masyarakat sekitar.

4. Adanya dukungan dan
partisipasi semua lapisan
masyarakat desa.

Wawancara secara terstruktur
dan mendalam dengan tenaga
kerja, pihak management
perusahaan, tokoh masyarakat
serta anggota masyarakat yang
berkepentingan

1. Desa Panang Jaya Kecamatan
Gunung Megang

2. Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan
Mas

1 Tahun sekali
selama tahap
operasi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Muara
Enim,

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim,

- Kecamatan Gunung
Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Muara
Enim,

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim,

- Kecamatan Gunung
Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

C. TAHAP PASCA OPERASI

Penurunan
Kualitas Air
Permukaan

Kegiatan
Pembongkaran
Peralatan

- Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 16 Tahun 2005
tentang Peruntukan Air dan
Baku Mutu Air Sungai.
 Temperatur
 TDS
 pH
 Besi (Fe)
 Mangan (Mn)
 Seng (Zn)
 Kadmium (Cd)
 Raksa (Hg)
 Timbal (Pb)

Pemantauan kualitas air sungai,
limbah cair dan air sumur/pantau
dilakukan dengan mengambil
contoh air pada titik-titik contoh,
selanjutnya dilakukan pengujian
laboratorium untuk dilihat tingkat
perubahan dan kualitasnya
menurut standar baku yang ada
untuk kemudian dibandingkan
dengan data sebelumnya

Kualitas Air Sungai
1. Sungai Lematang Bagian Hulu

(20 46’ 20.84”LS; 1020 35’ 18.76”BT)
2. Sungai Lematang Bagian Hilir

(20 48’ 54.65”LS; 1020 36’ 55.5”BT)
3. Sungai Belanti Bagian Hulu

(20 47’ 55.37”LS; 1020 49’ 4.06”BT)
4. Sungai Belanti Bagian Hilir

(20 51’ 43.76”LS; 1020 41’ 0.48”BT)
5. Sungai Lematang Bagian Tengah /

Intake Air Baku
(20 51’ 13.7”LS; 1020 46’ 29.19”BT)

3 bulan sekali
selama tahap
pasca operasi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim



Addendum ANDAL, RKL-RPL Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)
PT. Meppo-Gen V-35

Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan

Jenis Dampak
Yang Timbul

Sumber
Dampak

Indikator / Parameter
Metode Pengumpulan dan

Analisis Data
Lokasi Pemantauan

Waktu dan
Frekuensi

Pemantauan
Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Sulfat (SO4)
 Klorida (Cl)
 Amoniak Bebas (NH3-N)
 Nitrit (NO2)
 COD
 Tembaga (Cu)
 Kobalt (Co)
 Kromium (Cr)
 Minyak & Lemak

- Peraturan menteri Kesehatan
Nomor
416/Menkes/PER/IX/1990
tentang Syarat-Syarat dan
Pengawasan Kualitas Air
 Kekeruhan
 TDS
 Temperatur
 Warna
 Raksa (Hg)
 Besi (Fe)
 Kadmium (Cd)
 Kesadahan (CaCO3)
 Klorida (Cl)
 Mangan (Mn)
 Amoniak Bebas (NH3-N)
 Nitrat (NO3)
 Nitrit (NO2)
 pH
 Selenium (Se)
 Seng (Zn)
 Sulfat (SO4)
 Timbal (Pb)
 Kobalt (Co)
 Kromium (Cr)
 Zat Organik (KMnO4)
 Minyak & Lemak

Kualitas Air Sumur/Pantau
1. Sumur Penduduk RM Lubuk Penantian

Desa Panang Jaya
(20 46’ 22.3”LS; 1020 50’ 41.68”BT)

2. Sumur Penduduk Iwan Dusun Lais
(20 49’ 39.36”LS; 1020 49’ 28.37”BT)

Perubahan
Ruang, Tanah
dan Lahan

Kegiatan
Rehabilitasi Lahan

Kegiatan rehabilitasi lahan
menurunkan laju erosi tanah

Pemantauan dilakukan dengan
survei lapangan untuk melihat
perubahan laju erosi dan
mengambil contoh tanah pada
titik-titik contoh untuk dilakukan
pengujian laboratorium untuk
melihat kesuburan tanah
kemudian agar diketahui
kondisinya sekarang
dibandingkan dengan data

Pada areal pengembangan PLTGU 1 Tahun sekali
selama kegiatan
tahap pasca
operasi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim
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Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Institusi Pemantauan Lingkungan

Jenis Dampak
Yang Timbul

Sumber
Dampak

Indikator / Parameter
Metode Pengumpulan dan

Analisis Data
Lokasi Pemantauan

Waktu dan
Frekuensi

Pemantauan
Pelaksana Pengawas Pelaporan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

sebelumnya

Perubahan
Komposisi Flora
dan Fauna

Kegiatan
Rehabilitasi Lahan

Jumlah komposisi flora dan fauna
dibandingkan dengan hasil studi
awal

Pemantauan dilakukan dengan
cara pengamatan langsung dan
pengamatan tidak langsung di
lapangan serta informasi yang
diperoleh melalui wawancara
penduduk setempat

Pada areal pengembangan PLTGU 1 Tahun sekali
selama kegiatan
tahap pasca
operasi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

Penurunan
Kelimpahan Biota
Perairan

Kegiatan
Pembongkaran
Peralatan

Nilai indeks keanekaragaman dan
kelimpahan dibandingkan dengan
hasil studi awal

Pengambilan sampel plankton
menggunakan net plankton dan
hewan benthos menggunakan
Eckman Dredge, kemudian
sample diidentifikasi dan
dideterminasi di laboratorium.
Untuk nekton (ikan) dilakukan
dengan pengamatan hasil
tangkapan ikan anggota
masyarakat dan wawancara
dengan masyarakat setempat

1. Sungai Lematang Bagian Hulu
(20 46’ 20.84”LS; 1020 35’ 18.76”BT)

2. Sungai Lematang Bagian Hilir
(20 48’ 54.65”LS; 1020 36’ 55.5”BT)

3. Sungai Belanti Bagian Hulu
(20 47’ 55.37”LS; 1020 49’ 4.06”BT)

4. Sungai Belanti Bagian Hilir
(20 51’ 43.76”LS; 1020 41’ 0.48”BT)

5. Sungai Lematang Bagian Tengah /
Intake Air Baku
(20 51’ 13.7”LS; 1020 46’ 29.19”BT)

3 bulan sekali
selama tahap
pasca operasi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim,

- Hidup Kabupaten
Muara Enim,

Persepsi
Masyarakat

Kegiatan
Pembongkaran
Peralatan

Kegiatan
Rehabilitasi Lahan

Adanya dukungan dan partisipasi
semua lapisan masyarakat desa

Wawancara secara terstruktur
dan mendalam dengan tenaga
kerja, pihak management
perusahaan, tokoh masyarakat
serta anggota masyarakat yang
berkepentingan

1. Desa Panang Jaya Kecamatan
Gunung Megang

2. Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan
Mas

1 Tahun sekali
selama tahap
pasca operasi
berlangsung

PT. Meppo-
Gen

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Muara
Enim,

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim,

- Kecamatan Gunung
Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

- Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten
Muara Enim

- Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Muara
Enim,

- Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara
Enim,

- Kecamatan Gunung
Megang,

- Kecamatan Ujan
Mas

Catatan : Semua Peraturan pemerintah yang digunakan sebagai indikator baku mutu kualitas lingkungan merupakan Peraturan yang berlaku pada saat
dokumen ini disusun, jika dikemudian hari terdapat perubahan Peraturan baku mutu yang digunakan, maka Pemrakarsa hanya perlu mengikuti acuan
baku mutu yang baru tanpa melakukan perubahan / addendum Dokumen AMDAL





Addendum ANDAL, RKL-RPL Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)
PT. Meppo-Gen VI-1

BAB VI
JUMLAH DAN JENIS IZIN PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIBUTUHKAN

Dalam hal untuk melindungi perubahan lingkungan yang akan terjadi akibat

adanya kegiatan pembangunan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas

dan Uap (PLTGU) di Blok I dari 110 MW menjadi 150 MW oleh PT. Meppo-Gen,

maka diperlukan jenis-jenis izin perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis-jenis izin perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup

yang diperlukan oleh PT. Meppo-Gen, adalah :

1. Izin Pembuangan Limbah Cair (Air Limbah).

2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
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