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KATA PENGANTAR 
 

 
 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik di Provinsi Sulawesi 

Selatan dan meningkatkan keandalan di bidang ketenagalistrikan PLN untuk 
wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, maka 
PT.UPC Sidrap Bayu Energi merencanakan membangun Pembangkit Listrik 
Tenaga Bayu (PLTB) berkapasitas 75 MW yang berlokasi di Desa Mattirotasi 
dan Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng 
Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, lokasi 
proyek PLTB Sidrap kapasitas 75 MW akan menempati lahan kehutanan 
yang memiliki status hutan produksi dan lahan masyarakat.  

Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) rencana 
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap kapasitas 75 
MW ini telah disetujui dan telah memperoleh Izin Lingkungan dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap No: 317/ IX/ 2015 tertanggal 1 
September 2015. 

Adanya perubahan jalur mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB 
dari pelabuhan laut Soekarno-Hatta Makassar ke pelabuhan laut Nusantara 
Parepare atau terjadi perubahan kegiatan dalam kawasan yang belum 
tercakup dalam Izin Lingkungan sebelumnya, sehingga diduga dapat 
menimbulkan dampak terhadap lingkungan meliputi fisik-kimia, sosial 
ekonomi dan kesehatan masyarakat.  Sebagaimana tercantum pada Pasal 50 
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka 
analisis terhadap dampak lingkungan dilakukan dengan jalan menyusun 
dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL.  

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen 
Adendum ANDAL dan RKL-RPL rencana Pembangunan Pembangkit Listrik 
Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap berkapasitas 75 MW ini disampaikan terima 
kasih. 

 
 
 

Makassar,  April 2016 
PT UPC Sidrap Bayu Energi 

 
Ir. Erwin Jahja, MBA 

Direktur Utama 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1.  LatarBelakang 

Konsumsi energi fosil dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik 
sangat besar, hal ini tercermin dari data World Coal Organization pada 
tahun 2013 yang menyebutkan bahwa jumlah pembangkit listrik tenaga uap 
(PLTU) di dunia sudah mencapai 2300 unit (7000 unit individu). 
Penggunaan energi fosil dalam pemenuhan energi listrik ini lambat laun akan 
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu dampak 
negatif yang diduga timbul saat ini adalah terjadinya pemanasan global 
(global warming). Akibat makin banyaknya dampak negatif yang timbul 
akibat penggunaan energi fosil, maka telah banyak Negara mulai 
membangun dan mengembangkan berbagai jenis pembangkit listrik melalui 
energi alternatif. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga bayu/angin  
(selanjutnya disebut PLTB). PLTB adalah pembangkit listrik yang dapat 
mengkonversi energi angin menjadi energi listrik. Energi angin memutar 
turbin angin/ kincir angin dan menyebabkan berputarnya rotor generator 
sehingga dapat menghasilkan energi listrik. 

Saat ini, system PLTB mendapat perhatian cukup besar sebagai sumber 
energi alernatif yang bersih, aman, dan ramah lingkungan serta kelebihan-
kelebihan lain dibanding pembangkit jenis energi lain. Turbin angin dalam 
skala kecil memiliki peranan penting terutama bagi daerah-daerah yang 
belum terjangkau oleh jaringan listrik. Pemanfaatan energi angin merupakan 
pemanfaatan energi terbarukan yang paling berkembang saat ini. 
Berdasarkan data dari World Wind Energi Association, sampai akhir tahun 
2013 energi listrik yang dihasilkan dari turbin angin mencapai 318,5 GW dan 
menyumbang 4% dari total kebutuhan listrik secara global. Cina masih 
merupakan negarater depan dalam pemanfaatan energi angin dengan 
tambahan kapasitas baru sebesar 16 GW dan total kapasitas sebesar 91 GW. 
Pasar Amerika Serikat cenderung turun pada tahun 2013, dengan hanya 
menambah kapasitas sebesar 1 GW. Asia memiliki jumlah kapasitas yang 
hamper sama dengan Eropa (119 GW) dan diprediksi akan melampaui Eropa 
pada tahun 2014 sebagai benua pengguna energi angin terbesar. Indonesia 
merupakan Negara kepulauan dengan 2/3 wilayahnya adalah lautan dan 
mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu ± 80.790 Km merupakan 
wilayah potensial untuk pengembangan PLTB. 

Dalam rangka program percepatan pembangunan pembangkit listrik 
untuk menunjang pemenuhan kebutuhan energi listrik terutama untuk 
menjamin pasokan listrik di Sulawesi Selatan yang telah mengalami krisis 
listrik. PT. UPC Sidrap Bayu Energi (sebuah perusahaan konsorsium antara 
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UPC Renewables Indonesia (URI) – Investor asal Amerika Serikat dan PT 
Binatek Energi Terbarukan), berencana membangun PLTB kapasitas 75 MW 
di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk lokasi rencana 
kegiatan pembangunan PLTB yang berada dalam kawasan hutan, PT UPC 
Sidrap Bayu Energi akan mengajukan ijin pinjam pakai yang mengacu kepada 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.16/Menhut-II/2014 tentang 
Pedoman Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Masa operasional PLTB Sidrap 
direncanakan selama 25 tahun. 

 
1.2. Tujuan dan Manfaat Kegiatan 

Tujuan dari PT. UPC Sidrap Bayu Energi merencanakan pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap kapasitas75 MW adalah: 

a. Untuk membantu menyediakan kebutuhan listrik di  Sulawesi Selatan 
yang hanya memiliki cadangan daya listrik sekitar 275 MW atau 33% 
dari total daya mampu pembangkit yang ada. 

b. Mendukung program Pemerintah Indonesia  untuk menghasilkan 
energi listrik yang berkelanjutan, bersih dan terbarukan; 

c. Mendukung program Pemerintah Indonesia untuk mengurangi 
konsumsi bahan bakar fosil (batubara, minyak, dan gas) untuk 
pembangkit listrik dan meningkatkan perkembangan energi 
terbarukan untuk mengurangi  emisi karbon di Indonesia; 

d. Mewujudkan teknologi energi angin menjadi bagian penting dari 
masa depan energi di Indonesia yang rendah karbon dan bersih; 
 

1.2.2  Manfaat Rencana Kegiatan 
Manfaat yang  hendak  diperoleh dari Pembangunan Proyek PLTB 

Sidrap sebesar 75 MW oleh PT UPC Sidrap Bayu Energi adalah: 
Bagi Masyarakat: 

a. Kontribusi pada penciptaan  peluang kerja dan berusaha warga 
masyarakat sekitar lokasi kegiatan baik dalam bidang pengadaan 
barang maupun jasa bagi; 

b. Terbukanya akses jalan dan ekonomi bagi masyarakat sekitar rencana 
kegiatan;  

 
Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah: 

a. Tercapainya program  Percepatan Pembangunan Pembangkit  Listrik 
35.000 MW; 

b. Terwujudnya energi alternatif terbarukan dan ramah lingkungan; 
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c. Swasembada energi dalam jangka panjang yang diharapkan dapat 
meningkatkan manfaat ekonomi regional di wilayah Sulawesi Selatan, 
khususnya Kabupaten Sidrap; 

d. Kontribusi pada pemasukan pemerintah daerah melalui peningkatan 
setoran pajak dari kegiatan proyek dan setoran pajak bumi dan 
bangunan (PBB). 
 

Bagi Pemrakarsa: 
a. Terbukanya kesempatan berinvestasi dalam bidang energi 

alternatif yang terbarukan dan ramah lingkungan; 
b. Terbukanya kesempatan untuk berkontribusi pada pembangunan 

infrastruktur energi; 
c. Terbukanya kesempatan untuk mendukung program alih 

teknologi. 
 
1.3. Tujuan dari Adendum ANDAL dan RKL-RPL 

Berdasarkan dokumen AMDAL yang telah mendapatkan persetujuan 
dengan keluarnya Izin Lingkungan No. 317/ IX/ 2015, telah ditetapkan rute 
pengangkutan Peralatan dan Komponen Utama PLTB Sidrap 75MW dari 
Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar menuju ke Lokasi Kegiatan di Desa 
Lainungan dan Desa Mattirotasi Kab. Sidrap. Selanjutnya hasil survei yang 
telah dilakukan menunjukkan bahwa rute tersebut memiliki waktu tempu 
yang sangat panjang, jembatan yang perlu diperkuat cukup banyak dan 
kemungkinan sebaran dampaknya terhadap komponen lingkungan hidup 
cukup luas. Dengan demikian, maka dilakukan adendum ANDAL dan RKL-
RPL  terutama jalur transportasi peralatan dan komponen utamaPLTB, yaitu 
melalui Pelabuhan Nusantara Parepare menuju ke lokasi kegiatan 
Pembangunan PLTB Sidrap. Alasan perubahan rute tersebut adalah: 
- Jalur yang dilewati menjadi lebih pendek sehingga waktu tempuh 

akan lebih pendek; 
- Jembatan yang perlu di perkuat jauh lebih sedikit sehingga biayanya 

menjadi lebih murah dan; 
- Sebaran dampak kemungkinan akan lebih sempit. 

  
1.4. Pelaksana Studi 
A. Pemrakarsa Studi 

Nama Perusahaan  : PT UPC Sidrap Bayu Energi 
Alamat Kantor  : Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok C 1  
   No.02-03, Jl. Fatmawati No.39 Jakarta 12150  
Direktur   :Ir. Erwin Jahja, MBA 
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B. Penyusun Studi Amdal 
Dalam penyusunan dokumen Adendum Amdal PLTB Sidrap 75 MW 
bekerjasama dengan Lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal 
yaitu: 
Nama Lembaga  : Puslitbang Lingkungan Hidup Universitas 

Hasanuddin 
Alamat  : Kampus Unhas Tamalanrea Jalan Perintis 

Kemerdekaan Km 10 Makassar  
Penanggungjawab  : Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, M.P 
 
Tim yang mendukung pelaksanaan studi Adendum ANDAL dan RKL-RPL 
rencana pembangunan PLTB SIDRAP 75 MW ini adalah staf ahli Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Puslitbang LH), 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas 
Hasanuddin yang berpengalaman dalam bidangnya dan bersertifikat KTPA 
dan ATPA. Susunan tim selengkapnya ditunjukkan pada Tabel-1.1. 
  
 

Tabel-1.1: Tim Penyusun Studi Adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana 
Kegiatan PLTB Sidrap 75 MW oleh PT UPC Sidrap Bayu Energi di 
Kabupaten SIDRAP. 

 
No. Nama Jabatan dalam Tim 

1. Prof.Dr.Ir. Hazairin Zubair, MS Ketua Tim/KTPA Lisensi KTPA 
(K.006.12.09.20.000114), 
Manajemen Lingkungan/ 
AMDAL Penyusun 

2.  Andi Amri, S.Pi, M.Sc, Ph.D Anggota Tim/ Ahli Sosek/ 
AMDAL Penyusun 

3. Dr. Eng.Muh. Isran Ramli, ST,MT Anggota Tim/ Ahli Transportasi/  
AMDAL Penyusun 

4. Dr. Maming, M.Si Anggota Tim/ATPA 
Lisensi ATPA (001107/SKPA-
P1/LSK-INTAKINDO/I/2014)/ 
Ahli Kualitas Udara dan Kualitas 
Air/ AMDAL Penyusun 

5. Dr. Agus B. Birawida, M.Kes Anggota Tim/ Ahli Kesehatan 
Masyarakat/ AMDAL Penyusun 

6. Ir. Daud Thana, M.Si Anggota Tim/ Ahli Biota 
Perairan/ AMDAL Penyusun/ 
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BAB II. DESKRIPSI KEGIATAN 
 
2.1.Kegiatan Eksisting 
2.1.1. Tahap Pra Konstruksi 
A. Survei dan Perijinan 

Sebelum kegiatan konstruksi dapat dilaksanakan, survei lapangan 
telahdilakukan untuk menandai lokasi turbin angin, jalan akses, jalur 
transmisi listrik, akses masuk dari jalan umum dan lokasi gardu induk secara 
tepat. Lokasi sensitif yang berada di areal proyek (misalnya habitat jenis flora 
dan fauna tertentu yang dilindungi, situs peninggalan sejarah, lereng yang 
tidak stabil, dan sebagainya) juga akan ditandai dengan tanda yang jelas 
untuk mengetahui potensi gangguan atau bahaya yang ada. Semua areal 
yang kemungkinan akan terganggu oleh kegiatan proyek telah dimasukkan 
dan ditandai dalam rencana konstruksi. Penyelidikan geoteknik akan 
dilaksanakan untuk mengidentifikasi kondisi tanah dan batuan di bawah 
permukaan tanah yang akan menentukan spesifikasi desain jalan akses, 
pondasi dan sistem electrical grounding. Uji laboratorium dilakukan untuk 
mengetahui kondisi geolistrik guna memastikan disain sistem electrical 
grounding yang baik.Penyelidikan geoteknik umumnya dilakukan di setiap 
lokasi menara turbin angin, gardu induk, sepanjang jalan akses, jalur 
transmisi dan gedung operasional dan pemeliharaan. 

Penyelidikan geoteknik dilaksanakan menggunakan perlengkapan 
mesin bor ukuran sedang yang jadi satu dengan truk pengangkutnya atau 
mesin bor yang dapat dipindahkan secara manual menggunakan 
kendaraan.Kendaraan tersebut menggunakan jalan jalan akses yang telah 
dibuat. Semua jalan yang akan digunakan direncanakan sedemikian rupa 
agar dapat menghindari atau memperkecil dampak gangguan terhadap 
daerah sensitif dan mengefisienkan pengangkutan selama kegiatan konstruksi 
dan operasional. Dalam kondisi terpaksa dimana pengangkutan alat harus 
melalui jalan tanah, pelaksanaan kegiatan proyek akan dilakukan secara hati-
hati agar dapat menghindari atau memperkecil dampak gangguan terhadap 
daerah sensitif. Berdasarkan data yang dikumpulkan untuk proyek ini, 
termasuk infromasi geoteknik, rona lingkungan, hasil pengukuran topografi 
dan informasi lainnya.UPC Renewablesakan menyusun spesifikasi rencana 
kegiatan konstruksi secara spesifik yang memperhatikan kondisi lingkungan 
setempat yang bervariasi selama proses finalisasi Detailed Engineering Design 
(DED) atau Rencana Detail Teknik. Spesifikasi desain dan konstruksi akan 
dibuat sedemikian rupa oleh para staf dan ahli teknik berdasarkan kondisi 
setempat yang spesifik.  UPC Renewablesakan memastikan bahwa semua 
aspek spesifik dan juga kondisi aktual di lapangan akan benar-benar 
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diperhatikan agar spesifikasi desain dan rencana konstruksi tersebut dibuat 
sesuai dengan peraturan provinsi dan kabupaten setempat serta tata cara 
pelaksanaan kegiatan konstruksi yang baik. 

Surveiyor berlisensi telah melakukan survei dan memasang 
patok/tanda di semua jalan yang akan digunakan dan lokasi turbin sebelum 
konstruksi dimulai, sehingga daerah konstruksi dapat diketahui secara jelas. 
Selain itu, batas daerah yang akan terganggu dan daerah yang sensitif 
ditandai agar dihindari. Sekitar seminggu sebelum dimulainya konstruksi, 
pada lokasi konstruksi yang telah ditandai tersebut, seorang tenaga 
pemantau lingkungan, kontraktor dan sub kontraktor akan melakukan 
inspeksi dengan berjalan kaki ke daerah yang bakal terpengaruh oleh 
kegiatan konstruksi. Inspeksi pra konstruksi ini akan dilakukan secara teratur 
untuk mengidentifikasi daerah sensitif agar dapat dihindari, dibatasi dan 
disiapkan rencana langkah penanggulangan erosi dan sedimentasi (misalnya 
gorong-gorong dan saluran air). Dengan demikian, tata laksana konstruksi 
dapat diperiksa kembali untuk selanjutnya dilakukan modifikasi metode atau 
lokasi konstruksi yang harus disetujui UPC Renewables sebelum konstruksi 
dimulai dan didokumentasikan perubahannya. Konsultasi dengan para 
pemilik lahan dan wakil pemerintah daerah akan dilakukan selama inspeksi 
lapangan tersebut. 

Pemrakarsa akan memerlukan ijin mendirikan bangunan, ijin 
penggunaan jalan umum dan jalan akses yang bersimpangan dengan jalan 
umum, ijin pengangkutan dan penggunaan alat berat, ijin operasional dan 
pemeliharaan atas fasilitas PLTB serta jalur transmisi di Kabupaten Sidrap. 
Saat ini, UPC Renewables dengan mitra usahanya (PT Binatek Reka Energi) 
telah memperoleh ijin dari Bupati Sidrap antara lain: 

x Ijin Survei tertanggal 14 September 2011; 
x Ijin Prinsip tertanggal 30 Juli 2013; dan 

 
B. Pengadaan Lahan 

Pengadaan lahan melalui pendekatan “bersedia menjual dan bersedia 
membeli” (tanpa paksaan) dilakukan untuk pengadaan lahan di kawasan 
areal penggunaan lain (APL). Rencana pengadaan lahan telah disiapkan 
untuk memastikan bahwa semua kebijakan perlindungan hak (safeguard 
policies) baik para pemilik lahan maupun masyarakat lain yang saat ini 
memanfatkan lahan di kawasan lahan hutan produksi yang akan digunakan 
untuk lokasi proyek berdasarkan peraturan nasional dan standar 
internasional (International Finance Cooperation disingkat IFC) dapat 
dilaksanakan. Konsultasi dengan para pemilik lahan dan wakil pemerintah 
daerah telah dilakukan sebelum pelaksanaan pengadaan lahan. 
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Permohonan Ijin Pinjam Pakai akan dilakukan sebelum penggunaan 
lahan di kawasan lahan kehutanan (hutan produksi) dilakukan. 
 
2.1.2. Tahap Konstruksi 
A. Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja 

Konstruksi dapat dimulai segera setelah Kontrak Perjanjian Jual Beli 
Listrik dengan PLN dan perjanjian pinjaman dana dengan pihak donor sudah 
selesai ditandatangani, sehingga seluruh pembangunan PLTB ini diharapkan 
dapat diselesaikan dalam jangka waktu 15 bulan setelah peletakan batu 
pertama. Tabel-2.1 berikut ini adalah aktifitas konstruksi dan antisipasi selama 
dijadwalkan dalam 15 bulan. 

 
Tabel-2.1:Rencana Jadwal Konstruksi 
Deskripsi Pekerjaan Durasi 

Persiapan lapangan 12 minggu 
Pekerjaan Sipil 32 minggu 

Pondasi GTA 24 minggu 
Jaringan jalan internal (penghubung antar turbin) 12 minggu 
Pekerjaan sipil (perataan lahan, jalan akses, sistem 
drainase lahan parkir, pondasi gantry, pondasi 
peralatan, pagar pengaman, dll). 

27 minggu 

Area pembangunan dan Crane Platform 16 minggu 
Bantalan transform, pondasi serandang hubung 
(switchgear) dan pemagaran pengaman serta lampu 
penerangan 

7 minggu 

Akses jalan menuju turbin  20 minggu 
Kantor admin/ gedung operasi dan pemeliharaan  12 minggu 

Pekerjaan Kelistrikan 41 minggu 
Instalasi, pemasangan, pengujian dan commissioning 
berbagai peralatan listrik 

24 minggu 

Installation, pemasangan Saluran Udara Tegangan 
Rendah (SUTR) 

26 minggu 

Pekerjaan Arsitektur (bangunan pengendali, gerbang, rumah 
jaga dan rumah pompa) 

12 minggu 

Pekerjaan Mekanikal (pasokan air domestik, sistem proteksi 
kebakaran, AC dan sistem ventilasi)  

7 minggu 

Pekerjaan Pemasangan  12 minggu 
Pekerjaan Jalur Interkoneksi 20 minggu 
Pekerjaan Pengurukan Kembali Lokasi Proyek 8 minggu 
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Jumlah pekerja konstruksi di lapangan diperkirakan berkisar antara 
100 sampai 250 (selama masa konstruksi). Lalulintas konstruksi diperkirakan 
rata-rata sekitar 150 perjalanan per hari dan pada puncaknya dapat 
mencapai sekitar 280 perjalanan per hari selama masa konstruksi 
(berdasarkan pergerakan kendaraan yang mengangkut 140 pekerja konstruksi 
dengan asumsi 2 pekerja konstruksi per mobil) dan lalulintas 100 truk 
pengangkut material dan peralatan konstruksi yang keluar dan masuk lokasi 
proyek. Hal tersebut adalah jumlah perjalanan maksimum dan hanya terjadi 
pada periode yang pendek.Truk pengangkut dan kendaraan konstruksi di 
lapangan hanya diijinkan berjalan di atas jalan akses konstruksi dan 
diharuskan beroperasi dengan kecepatan yang ditentukan. 

UPC Renewablesakan menunjuk kontraktor lokal untuk penyediaan 
jasa dan/atau pemasoklokal bahan dan peralatan selama konstruksi, tahap 
pengoperasian dan perawatan PLTB. Untuk rencana proyek ini, UPC 
Renewables saat ini menargetkan kandungan lokal sebesar 25% atau 
lebih.Diharapkan penyerapan tenaga kerja lokal dapat mencapai 50-60%. 

Tabel-2.2 menunjukkan rencana jumlah pekerja untuk tahap 
konstruksi dan operasional, sedangkan Tabel-2.3memperlihatkan komposisi 
tenaga kerja PLTB. 

 
Tabel-2.2:Rencana Jumlah Pekerja untuk Tahap Konstruksi dan Operasional 

 

No. 
Konstruksi, Operasional, dan Pasca  

Operasional  
Perkiraan Jumlah 
Pekerja (orang) 

1 Konstruksi Jalan (15-20 km) dan bantalan  100 

2 
Administrasi dan konstruksi bangunan 
pengendali 

30 

3 Konstruksi Gardu Induk 30 
4 Konstruksi Pondasi Menara (700m3 beton) 40-50 
5 Perakitan dan Pemasangan Menara  30-40 
6 Perakitan dan Pemasangan Turbin 30-40 
7 Pengetesan dan pengoperasian awal 15 
8 Operasional dan Pemeliharaan 45 
9 Penghentian operasional (pilihan) - 
10 Peremajaan komponen (pilihan) - 
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Tabel-2.3:Komposisi Tenaga Kerja PLTB 

No Pekerja 
Jumlah Yang 
dibutuhkan 

(orang) 
Keterangan 

1 Teknisi umum 10-20 50-60% tenaga kerja local 

2 
Pekerja konstruksi (non 
ahli) 

100-300 100% tenaga kerja local 

3 Manajer 5-10 50-60% tenaga kerja local 
4 Staf administrasi 10-20 100% tenaga kerja local 

5 Teknisi PLTB 5-10 
Sebagian besar tenaga kerja 
asing 

6 Satpam 20-30 100% tenaga kerja local 
 
 
B. Mobilisasi Material dan Peralatan PLTB 
1. Peralatan dan Fasilitas Utama  

Bila ijin kerja telah disetujui, peralatan dan material rencananya akan 
dimobilisasi pada siang hari atau malam hari menuju lokasi tikungan 
Jembatan Walikota melalui rute yang telah dipilih. Waktu pengangkutan 
rencananya akan dilakukan di luar jam sibuk lalulintas berdasarkan survei 
lalulintas yang telah dilakukan. 
 
Peralatan utama terdiri dari:  

a. 6 unit crane (2 daya angkut 750 ton; 2 daya angkut 300 ton; 2 
daya angkut 100 ton); 

b. 10 unit excavator; dan 
c. 2 unit concrete batching plant.  

 
Tambang batu dan alat penghancur batu yang berada di lokasi proyek 

akan digunakan untuk memproduksi material batuan yang akan dipakai pada 
konstruksi pondasi menara dan infrastruktur. Turbin ini memiliki massa 110 
Ton, sedangkan berat menara 190 Ton dan pondasinya mampu menopang 
beban dengan berat 2.500 ton.Beberapa kompartemen termasuk fasilitas 
sanitasinya akan digunakan untuk kantor sementara dan barak pekerja.   

 
2. Mobilisasi Komponen Utama PLTB  

Menara PLTB akan dikirim menggunakan kapal tongkang dari 
Pelabuhan Ciwandan, Banten, Jawa Barat menuju pelabuhan Nusantara, 
Parepare. Kemudian, bagian menara tersebut (terdiri atas 4-5 bagian dengan 
lebar masing-masing 4,3 m) akan dibongkar pada lahan yang datar dan 
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dibawa ke lokasi proyek melalui jalan umum. Komponen menara tersebut 
selanjutnya akan dirakit di lokasi proyek tempat perakitan yang berdekatan 
dengan pondasi masing-masing menara. Sekitar 30-40 pekerja akan 
dilibatkan dalam perakitan menara tersebut.  

Turbin dan baling-baling akan dikirim dari pabrik menuju Pelabuhan 
Nusantara Pareparedan akan dimobilisasi pada siang hari atau malam 
harimenuju lokasi tikungan Jembatan Walikota melalui rute yang telah 
dipilih. Waktu pengangkutan rencananya akan dilakukan di luar jam sibuk 
lalulintas berdasarkan survei lalulintas yang telah dilakukan. Selanjutnya 
dengan menggunakan truk khusus (1 set akan diangkut oleh 12-13 truk). 
Mobilisasi 1 set turbin dan baling-baling membutuhkan waktu kurang lebih 3 
hari atau 2 -3 bulan untuk mengangkut semua turbin. Selanjutnya, turbin dan 
baling-baling akan dirakit di lokasi proyek. 

Kegiatan konstruksi akan meliputi pengangkutan mobilisasi komponen 
GTA dengan estimasi berat menurut masing-masing jenisnya sebagai berikut: 

 
Tabel-2.4: Spesifikasi Umum Komponen GTA dan Alat Angkutnya 

Deskripsi 
Jumlah 

unit 
Berat  
(Ton) 

Panjang 
(m) 

Lebar  
(m) 

Tinggi  
(m) 

Alat Angkut 

Nacelle 30 101 11,159 4,214 4,474 Lowbed Trailer 

Blade 90 +  
2 spare 

16 56,267 3,638 3,000 

Hydraulic 
Module Trailer 
with Turn Tables 
& Manual Beams 

Hub 30 26,8 5,044 4,794 4,419 Lowbed Trailer 
1st Tower 30 60,284 22,590 4,300 4,300 Hydraulic 

Module Trailer 
with Adaptors 

2nd Tower 30 48,873 27,690 4,062 4,062 
3rd Tower 30 40,12 27,745 3,334 3,334 

Sumber: UPC Renewables 
 
C. Pembersihan dan Perataan Lahan 

Sebelum konstruksi dimulai, UPC Renewablesakan memerintahkan 
Kontraktor Pelaksana untuk memeriksa dan mendokumentasikan kondisi 
umum lokasi proyek, termasuk jenis dan kelimpahan vegetasi dan ternak 
serta area di sekitarnya yang mungkin akan terganggu. Seperti disebutkan 
sebelumnya, surveiyor berlisensi akan melakukansurvei dan pematokan 
semua jalan dan lokasi turbin sebelum konstruksi dimulai. Kontraktor 
Pelaksana juga akan memasang pagar sementara dan menggiring ternak ke 
lokasi padang penggembalaan lain di luar lokasi proyek untuk menghindari 
dampak negatif terhadap ternak. Selain itu, perjanjian yang dibuat antara 
UPC Renewables dan para pemilik lahan dan/atau ternak saat pengadaan 
lahan, akan menjamin adanya kompensasi yang memadai berdasarkan 
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kesepakatan dan taksiran para ahli pertanian/ternak jika dampak negatif 
tersebut terbukti terjadi akibat kegiatan konstruksi. 

Pembersihan dan perataan lahan akan dilakukan pada: jalan akses, 
tempat perakitan, lokasi turbin dan lokasi fasilitas lainnya, rute interkoneksi 
dan jalur transmisi. Pembersihan semak dan pepohonan di lokasi proyek 
akan dilakukan menggunakan bulldozer dan loader pada tahap awal 
konstruksi. Umumnya perataan (grading) akan dilakukan secara terbatas 
yakni untuk meratakan permukaan tanah yang tidak rata. Sebelum konstruksi 
selesai, semua sisa pepohonan dan atau semak dari hasil pembersihan lahan 
tersebutakan dipindahkan dari lokasi proyek ke fasilitas pembuangan yang 
telah disetujui oleh pemerintah setempat atau ditumpuk di dekat areal kerja 
dan disimpan untuk kegiatan pengurugan kembali. 
 
D. Pembuatan Jalan 

Rute transportasi akan ditentukan oleh Kontraktor Angkutan dan 
Kontraktor Pelaksana Proyek untuk kelancaran mobilisasi peralatan 
konstruksi dan pekerja menuju lokasi pembangunan turbin berdasarkan 
kriteria baku yang ditetapkan oleh UPC Renewables. Rute ini ditentukan 
dengan tujuan untuk meminimalkan gangguan dan memaksimalkan efisiensi 
transportasi. Di dalam rencana transportasi akan mencakup kriteria desain 
jalan yang sudah ada namun membutuhkan modifikasi dan jalan baru 
lainnya yang dibutuhkan. Rencana tersebut dibuat dengan mempertimbang-
kan pula saran dan arahan pemerintah daerah dan staf instansi terkait 
lainnya yang mengetahui daerah yang berpotensi menimbulkan konflik 
akibat aktivitas konstruksi jalan dan/atau perawatan jalan. Panjang jalan 
akses, baik jalan baru maupun jalan umum yang diperbaiki, akan ditentukan 
saat finalisasi rencana jalan. Rencana lalulintas juga sedang dibuat dan akan 
mencakup semua langkah untuk mengurangi dampak dari meningkatnya 
lalulintas truk. 

Pembangunan PLTB Sidrap membutuhkan jalan akses untuk mobilitas 
kendaraan proyek selama tahap konstruksi dan operasional. Secara umum, 
langkah konstruksi jalan akses akan dilakukan dengan pelapisan permukaan 
jalan yang dirancang tahan di segala musim dengan menggunakan kerikil 
dengan ukuran yang bervariasi yang menutupi permukaan jalan setebal 15 – 
30 cm. Persimpangan jalan yang sudah ada akan dilebarkan sesuai dengan 
kebutuhan sehingga truk dapat berbelok keluar dan masuk areal konstruksi. 
Radius putaran yang dibutuhkan adalah selebar 40-45,8 m. Semua lokasi 
perbaikan jalan dan pembuatan jalan baru akan ditandai dengan bendera 
atau patok survei sesuai dengan kebutuhan.  



Adendum ANDAL & RKL-RPL PLTB SIDRAP 75MW   

II-8 
 

Jalan akses akan dibuka pada daerah sekitar jalur turbin yang tidak 
memiliki jalan. Areal putar-balik sementara akan dibuat pada masing-masing 
ujung jalur turbin. Selama konstruksi, gangguan sementara akan terjadi pada 
jarak rata-rata 3 m pada setiap sisi jalan. 

Dengan selesainya konstruksi turbin angin, penggunaan jalan akses 
selanjutnya akan dikonsultasikan dengan pemerintah daerah. Bila 
dibutuhkan, pengurugan jalan akan dilakukan dengan pemindahan dan 
pengangkutan material sisa keluar lokasi konstruksi dan dipisahkan dari 
material yang dibutuhkan. Setelah material sisa diangkut, permukaan tanah 
kemudian dipadatkan dan dikembalikan ke kondisi dan kontur awal. Jalan di 
dalam lokasi proyek yang mengalami penurunan permukaan karena jejak 
roda kendaraan konstruksi akan diuruk dengan kerikil dan diratakan sehingga 
dapat digunakan kembali. 

Selama tahap operasional pada lokasi proyek, jalan-jalan akan 
dilakukan pengecekan setiap 3(tiga) bulan sekali. Penilaian berkala dan 
penempatan kerikil mungkin diperlukan untuk menjaga kualitas jalan. 
 
E. Konstruksi Sarana Utama 
1. Konstruksi Pondasi dan Pemancangan Menara GTA 
a. Konstruksi Pondasi 

Pondasi akan berupa spread-footing (jenis pondasi “mat”) sesuai 
dengan spesifikasi dari ahli sipil/geoteknik. Konstruksi pondasi akan 
membutuhkan penggalian tanah sedalam 3 m dan diameter sekitar 20 m 
atau lubang bor jika menggunakan jenis pondasi jangkar batu. Material 
galian akan ditimbun untuk digunakan sebagai material urukan di lokasi yang 
dekat dengan bantalan turbin selama 30 hari hingga coran beton mengeras. 

Sekitar 600 m3 beton dibutuhkan untuk masing-masing pondasi turbin 
(volume tersebut akan berkurang jika menggunakan jenis pondasi jangkar 
batu). Truk pencampur material beton (truk molen) akan mengangkut beton 
dari batching plant sementara ke masing-masing lokasi turbin. Batching plant 
memiliki kapasitas produksi minimum sekitar 40 m3/jam (100 ton/jam). 
Sekitar 80-100 truk molen akan dibutuhkan untuk konstruksi pondasi masing-
masing turbin. Semen akan dicurahkan pada dua periode waktu yang 
berbeda, pertama adalah saat pembuatan pondasi dan saat pembuatan 
bantalan menara. Bantalan tersebut terdiri atas 150 baut ulir berukuran 3,8 
cm dan dipasang mengelilingi mulai dari luar permukaan bantalan hingga ke 
dasar pondasi. Bila beton telah mengeras, material galian akan digunakan 
untuk melakukan pengurukan kembali lubang pondasi. Pada dasar masing-
masing menara, areal berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 x 40 m 
akan dibuat sebagai bantalan kerikil untuk tumpuanCrane. 
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b. Konstruksi Bangunan Pembangkit 
Ukuran struktur fasilitas utama yang direncanakan adalah sebagai 

berikut:  
x Tinggi turbin sekitar 78-100 meter dan diameter rotor sekitar 97-114 

m.  
x Masing-masing turbin akan memiliki alas turbin dan areal parkir 

sekitar 40 x 30 m; 
x Jalan  permanen  proyek  sepanjang  15-20  km  dengan  lebar  sekitar  

5-8  mtermasuk bahu jalan; 
x Tinggimenara  permanen  berikut  baling-baling  diperkirakan  120-

180  m  (dengan diameter baling-baling 60 m); 
x Gardu Induk PLN yang akan menempati lahan seluas 1,2 - 4 Ha; 
x Fasilitas pengoperasian dan pemeliharaan (O&P) pada lahan seluas r2 

Ha; 
x Bangunan operasional dan pemeliharan seluas r250 m. 

 
c. Spesifikasi, Perakitan dan Pergerakan Crane 

Dua buah Crane dibutuhkan untuk pemancangan setiap turbin 
angin.Crane utama adalah crawler/track mounted lattice boom crane yang 
berfungsi untuk mengangkat komponen utama ke posisinya, sedangkan 
Crane pendukung adalah rubber tire mounted telescoping boom crane. 

Crane utama akan diangkut menuju lokasi proyek menggunakan truk. 
Crane ini akan diangkut ke lokasi turbin pertama, dirakit dan digunakan 
untuk pemancangan turbin. Bila telah selesai, selanjutnya Craneakan 
dipindahkan menuju lokasi konstruksi turbin berikutnyan menggunakan 
crane’s tracked base. Jalur akses akan dirancang sedemikian rupa sehingga 
memenuhi parameter desain untuk pemindahan Crane. Bila ada suatu lokasi 
yang tidak dapat dibuat jalur Crane, maka Craneakan dibongkar dan 
diangkut menggunakan semi-trailer menuju lokasi selanjutnya dan dirakit 
kembali. 
 
2. Pengangkutan dan Perakitan Komponen Turbin 

Sekitar 12-14 truk akan digunakan untuk mengangkut komponen-
komponen turbin angin menuju setiap lokasi konstruksi turbin. Komponen-
komponen tersebut akan dikirimkan ke lokasi turbin secara terpisah dalam 4 
atau 5 bagian, sesuai dengan kondisi lokasi proyek. Pengiriman komponen-
komponen turbin akan diatur sedemikian rupa sesuai jadwal yang 
direncanakan sehingga dapat langsung dipasang di setiap lokasi dan 
mengurangi waktu penyimpanannya. Saat truk tiba di setiap lokasi, Crane 
pendukung akan memindahkan kargo untuk menyimpan dan 
menempatkannya sesuai dengan konfigurasi denah lokasi kerja yang telah 
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ditentukan. Setiap lokasi akan memiliki rencana untuk pengaturan tata letak 
komponen utama tersebut sebelum pemasangan turbin. 

Sebagian besar komponen utama turbin akan tiba dalam kondisi 
belum dirakit sepenuhnya dan akan diangkat bagian per bagian di tempat 
konstruksi. Rotor (terdiri atas poros dan baling-baling) perlu dirakit di tanah 
sebelum diangkat. Rotor akan ditempatkan dengan posisi menghadap ke atas 
dan Crane pendukung akan digunakan untuk mengangkat baling-baling 
hingga dapat dipasang pada rotor. Setelah baling-baling terpasang dan 
koneksi hidrolik atau listrik yang terpasang di antara poros dan baling-baling, 
rotor yang sudah dirakit siap untuk diangkat. 

Berikut ini langkah-langkah perakitan turbin angin yang 
akanditerapkan: 
Langkah 1 - 4 :  Perakitan menara bagian dasar yang dipasang dengan baut ke 

pondasi menggunakan kunci pas pneumatic diikuti dengan 
torque wrench tertentu, kemudian bagian lain secara 
progresif juga terpasang bautnya. 

Langkah 5 : Instalasi nacelle diangkat dan ditempatkan di atas menara 
yang telah selesai.  

Langkah 6 : Instalasi rotor-rotor yang dirakit kemudian diangkat, 
distabilisasi dengan bantuan Crane pembantu dan 
memanjang dari bagian rotor teratas dan dipasang pada 
poros utama dari nacelle.  

 
Proses perakitan generator trubin angin secara keseluruhan 

membutuhkan waktu 2 - 3 hari dimulai saat Crane dan komponen turbin 
angin telah tiba di lokasi. Pengangkatan komponen turbin akan dilakukan 
pada kondisi cuaca cerah dan angin kecil. Gangguan akibat perubahan cuaca 
dapat muncul kapan pun.Dua atau lebih Crane dapat bekerja secara simultan 
dalam pemasangan turbin. 

Gambar-2.1 menunjukkan komponen GTA dan perakitannya dan 
Gambar-2.2 memperlihatkan contoh proses pengangkatan dan pemasangan 
menara GTA. Proses pemasangan dan perakitan rotor dapat dilihat pada 
Gambar-2.3. 
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Gambar-2.1:Komponen Generator Turbin Angin dan Perakitannya 
 

 
Gambar-2.2: Contoh Proses Konstruksi Menara 
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Gambar-2.3:Dokumentasi Pemasangan Rotor dengan menggunakan Crane 

dan Perakitan Rotor yang Telah Selesai. 
 
 

3. Konstruksi Jalur Transmisi/Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 
Sebuah sistem pengumpulan internal kapasitas 20 kV atau 34,5 kV di 

atas tanah dan jalur transmisi 150 kV di atas tanah akan diperlukan 
mendistribusikan tenaga listrik dari GTA. Sistem pengumpulan internal 20 kV 
atau 34,5 kV akan berada pada jenis tiang distribusi biasa dari bantalan 
menara ke gardu setelah 3 atau 4 "cincin" pengumpul. Kemudian listrik dapat 
dialihkan dari gardu UPC Renewables dan dihubungkan dengan jalur 
transmisi 150 kV milik PLN ke Gardu Induk (GI) Sidrap, yang terletak di 
sebelah utara dari wilayah lokasi Proyek atau mungkin ke gardu induk lain 
pada jalur Sidrap di atas area proyek. Panjang jalur transmisi udara dari 
lokasi proyek ke gardu induk akan mencapai sekitar 8 km. 

Struktur yang disarankan untuk digunakan dalam sebagian besar 
saluran transmisi adalah menara pylon. Material dan komponen menara 
akan diangkut ke lokasi dengan tractor trailer dan akan diangkat dan dirakit 
di lokasi pemasangan. Pada saat dimulainya konstruksi, bahan dan 
komponen akan diangkut sesuai kebutuhan dari area perakitan ke lokasi 
pembangunan. 

Pondasi menara jalur transmisi bergantung pada jenis permukaan 
tanah di lokasi serta kondisi geoteknik setempat. Ukuran sebenarnya dan 
jenis pondasi yang akan dipasang tergantung pada daya dukung tanah pada 
masing-masing lokasi. 
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Berikut adalah tahapan konstruksi jalur transmisi; 
x Survei/Pemancangan lokasi; 
x Pembersihan lokasi; 
x Perataan lokasi; 
x Pengeboran untuk membuat tempat baut dan penyemenan 

pondasi; 
x Pemasangan tiang transmisi; 
x Pemasangan kawat, pengencangan, dan pemangkasan; 
x Pemutusan kabel pada gardu induk. 

 
F. Konstruksi Sarana Penunjang 
1. Konstruksi Gedung Operasional dan Pemeliharaan 

Gedung operasional dan pemeliharaan akan berupa bangunan yang 
menyatu dengan ukuran panjang dan lebar ± 22,8 m x 12,9 m. Gedung ini 
terletak di dalam areal seluas 2 Ha yang dipagari dengan desain yang 
umumnya terdapat di Indonesia. Gedung ini akan tersambung dengan 
saluran telekomunikasi dan listrik. Kegiatan di dalam gedung ini dapat dilihat 
pada ringkasan di bawah ini. Konstruksi bangunan operasi dan pemeliharan 
yang lebih detil akan dibuat saat pembuatan detailed engineering design 
(DED). 

Kegiatan konstruksi gedung operasional dan pemeliharaan adalah 
sebagai berikut:  

x Survei/pematokan; 
x Pembersihan lahan; 
x Perataan lahan; 
x Pemasangan pagar pembatas (setinggi + 2,5 m) dan pintu 

gerbang; 
x Pembuatan pondasi dan plat; 
x Pembuatan lahan parkir dengan permukaan pasir dan batu; 
x Pembuatan gedung (termasuk septic tank); 
x Pemasangan saluran telekomunikasi dan listrik. 

 
Aktivitas operasional dan pemeliharaan termasuk: 

x Pemeliharaan rutin dan pencegahan sesuai dengan pedoman 
pemeliharaan dari pabrik; 

x Pemeliharaan tidak rutin, reparasi dan perbaikan besar; 
x Pemeriksaan dan pemantauan rutin operasi turbin; 
x Perawatan dan pemeliharan sesuai dengan persyaratan tertentu 

dari PLN (sesuai dengan kapasitas PLTB). 
 



Adendum ANDAL & RKL-RPL PLTB SIDRAP 75MW   

II-14 
 

2. Pemagaran 
UPC Renewablesakan memasang rambu-rambu keselamatan dan 

peringatan termasuk tanda lalulintas (papan-papan bicara) yang dapat 
mudah dilihat oleh masyarakat selama aktivitas konstruksi terutama pada 
jalan akses yang terhubung dengan jalanan umum. Selama konstruksi, jalan 
akses akan selalu dipantau. Selama kegiatan konstruksi berhenti, petugas 
keamanan akan berpatroli di areal proyek. Upaya ini dilakukan untuk 
mencegah pemakaian jalan akses untuk kegiatan lain oleh pihak yang tidak 
bertanggungjawab. Kendaraan off-roadakan digunakan untuk mencegah 
terjadinya perubahan lingkungan saat ini.  

Pagar pengaman sementara akan dipasang di tempat tertentu yang 
rawan atau beresiko terhadap keselamatan masyarakat dan petugas proyek 
tidak mampu mengendalikan akses masyarakat (misalnya lokasi penggalian 
lubang pondasi). Hal yang sama pun akan diterapkan di tempat 
penumpukan material sementara. Di tempat lain yang rawan dari tindak 
pencurian juga akan dipagari. Untuk pelaksanaan kegiatan ini, UPC 
Renewablesakan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sidrap. Gardu induk akan dipagari secara permanen demi alasan 
keselamatan. 

Pemagaran sementara di sekitar tempat pemasangan turbin dilakukan 
untuk mengingatkan orang agar waspada terhadap potensi bahaya dan 
karena itu pagar yang akan dipasang berupa jaring plastik yang mudah 
terlihat (high visibility plastic mesh). Areal penggalian akan dipagari dengan 
pagar yang mudah terlihat. Pagar permanen yang akan dipasang di sekitar 
gardu induk berupa pagar jaring kawat. 
 
3. Konstruksi Di daerah Sensitif 

Konstruksi di sekitar daerah sensitif akan dihindari semaksimal 
mungkin. Secara umum, yang dimaksud dengan daerah sensitif dapat 
mencakup habitat jenis flora dan fauna tertentu yang dilindungi, situs sejarah 
atau budaya yang dilestarikan, lahan basah dan daerah tepi sungai. Daerah 
sensitif di dalam atau dekat dengan lokasi konstruksi akan diidentifikasi 
melalui survei lokasi dan/atau informasi dari lembaga tertentu, misalnya Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Konstruksi dalam wilayah tersebut 
memerlukan tindakan pencegahan tambahan untuk menghindari dampak 
negatif yang mungkin timbul. UPC Renewablesakan bekerja sama dengan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dan tenaga ahli untuk meminimalkan 
dampak lingkungan terhadap daerah sensitif tersebut selama kegiatan 
konstruksi proyek. 
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Sebelum konstruksi, semua staf konstruksi akan menerima sosialisasi 
dan pelatihan yang akan mencakup pendidikan tentang identifikasi daerah 
sensitif terhadap gangguan kegiatan konstruksi, langkah-langkah minimalisasi 
dampak dan proses pelaporannya. Manajer konstruksi akan menyiapkan 
metode pelaporan untuk semua personil terkait dengan dampak lingkungan 
agar manajemen tetap mendapatkan informasi dan merespon dengan cepat 
sesuai kebutuhan. Konsultan supervisi akan memonitor konstruksi untuk 
menjamin konstruksi berlangsung sesuai dengan rencana pembangunansesuai 
dengan tujuan UPC Renewables dalam penerapan langkah-langkah mitigasi 
yang efektif dan memperkecil dampak negatif semaksimal mungkin. Rencana 
mitigasi dan pemantauan akan disesuaikan dengan dampak lingkungan yang 
terjadi di lokasi proyek. 
 
G. Pembersihan dan Restorasi Lahan Bekas Lokasi Konstruksi 

Pembersihan dan pembuangan sampah, puing-puing dan semak pada 
bagian-bagian dimana pembangunan akan dilakukan secara teratur melalui 
semua tahap konstruksi. Vegetasi yang jarang di sebagian besar lokasi, dan 
pembersihan dilakukan hanya jika diperlukan.Lahan bekas galian selama 
kegiatan pembersihan akan ditimbun dengan tanah dan dipadatkan. 

Sebelum penyelesaian konstruksi, semua sampah yang tersisa dan 
puing-puing akan dibuang. Selama tahap konstruksi, jalan akses proyek akan 
dilengkapi dengan tanda atau rambu lalu lintas agar personil proyek dan 
masyarakat berhati-hati selama konstruksi PLTB terutama pada jalan umum 
yang memotong batas Proyek. Kegiatan pembersihan dan perawatan harian 
akan dilakukan selama kegiatan konstruksi.Rencana pemulihan lahan pasca 
konstruksi akan dibuat sesuai dengan kebutuhan proyek dan persyaratan 
yang ditentukan pemerintah daerah. 
 
2.1.3. Tahap Operasional 
A. Penerimaan Tenaga Kerja 

Pengoperasian turbin angin akan membutuhkan sedikit personil. 
Pengoperasian fasilitas akan dijalankan oleh personil yang bertanggangung 
jawab terhadap kegiatan Operasional dan Pemeliharaan (O & P).  
 
B. Operasional Pembangkit 

Prinsip kerja pembangkit adalah dengan memanfaatkan energi angin 
yang memutar turbin angin, diteruskan untuk memutar rotor pada generator 
dibagian belakang turbin angin, sehingga akan menghasilkan energi 
listrik.Proyek ini akan terhubung pada Gardu Induk Sidrap. Daya listrik 20 kV 
dari pembangkit akan dikirim ke transformator utama yang akan menaikkan 
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tegangan sampai dengan 150 kV dan ditransmisikan ke PLN 150 kV terdekat 
sebelum didistribusikan kepada pelanggan melalui gardu PLN terdekat. 

 
C. Pemeliharaan Pembangkit 

Kegiatan tahap operasional meliputi diantaranya adalah perawatan 
rutin sesuai pedoman pabrik, pemeliharaan/ perbaikan, pemantauan operasi 
turbin sesuai dengan kebutuhan daya yang ditetapkan oleh PLN. 

Selama tahap operasional, kegiatan masyarakat di sekitar turbin akan 
dipantau untuk memastikan keselamatan masyarakat di dalam dan di luar 
area operasi. Kegiatan pembersihan dan perawatan harian akan dilakukan 
oleh pekerja dari kontraktor O & P. Pembuangan sisa pembersihan lahan dan 
puing-puing akan dilakukan di fasilitas pembuangan khusus yang telah 
disediakan. 

Selama tahap operasional, pemeriksaan jalan akan dilakukan setiap 
3(tiga) bulan sekali. Pemeliharaan jalan secara periodik dilakukan dengan 
perataan dan pengurugan dengan kerikil untuk menjaga kualitas jalan. 

Operasional energi listrik dikendalikan dari bagian bawah menara, 
termasuk operasi pemutus arus utama (main breakers) yang menghubungkan 
generator dengan pembangkit listrik, dan juga mengendalikan hubungan 
dengan breakers dan sistem lainnya.Sistem kendali beroperasi kontinyu dan 
memastikan mesin beroperasi dengan efisien dan aman. 
 
2.1.4. Tahap Pasca Operasional 

Tenaga angin adalah sumber energi terbarukan yang 
berkelanjutan.Pembangkit listrik tenaga angin ini dirancang untuk beroperasi 
selama 25 tahun. Turbin akan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan dan 
dapat diperbaharui kembali. Terdapat 3(tiga) alternatif pada tahap pasca 
operasional, antara lain: 
1. Pengalihan aset dan operasional kepada pihak PLN atau pemerintah 

setempat. Operator proyek dapat terus mengelola proyek, atau PLN bisa 
mengambil alih pengoperasian fasilitas tergantung pada perjanjian; 

2. Perpanjangan izin operasi dan peremajaan komponen PLTB; 
3. Pembongkaran fasilitas infrastruktur PLTB. Jika untuk alasan apapun 

PLTB tidak lagi digunakan, turbin akan dibongkar, dibawa dan 
dipindahkan secara terpisah dari lokasi. Pondasi akan dibongkar dan 
material hasil pembongkaran dipindahkan ke tempat penimbunan yang 
akan ditentukan kemudian. Daerah yang akan terlihat hanya bekas tapak 
menara, yang merupakan daerah datar yang telah ditutup kembali 
(direhabilitasi) dengan tanah. Pada tahap pasca operasional, pondasi 
turbin akan ditutup dengan tanah dan lubang pondasinya akan 



Adendum ANDAL & RKL-RPL PLTB SIDRAP 75MW   

II-17 
 

direhabilitasi (diisi dengan lapisan tanah atas) dan akan ditanami kembali 
dengan vegetasi di atasnya. Jalan penghubung antar turbin dapat 
digunakan oleh masyarakat setempat atau direhabilitasi dan ditanami 
kembali. 

 
2.2. Rincian Dampak yang Dikelola pada Dokumen Sebelumnya 
A.Tahap Konstruksi 
1. Kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja 

a. Kesempatan kerja; 
b. Peluang Usaha; 
c. Peningkatan Pendapatan; 
d. Perubahan/Dinamika Sosial; 
e. Keresahan Masyarakat; 
f. Perubahan Persepsi Masyarakat 

2. Kegiatan Mobilisai Peralatan dan Material 
a. Penurunan Kualitas Udara; 
b. Kebisingan; 
c. Kerusakan Jalan; 
d.Kemacetan Lalulintas; 
e. Kecelakaan Lalulintas 

3. Kegiatan Konstruksi Jalan 
a. Penurunan Kualitas Udara; 
b. Kebisingan; 
c. Gangguan Kesehatan Masyarakat 

4. Kegiatan Konstruksi Pembangkit dan Fasilitas Pendukungnya 
a. Perubahan/Dinamika Sosial ; 
b. Erosi Tanah; 
c. Penurunan Kualitas Udara; 

 
B. Tahap Operasional 
1. Kegiatan Operasional PLTB 

a. Efek Bayangan; 
b. Bird Strike (Kecelakaan pada burung akibat menabrak baling-baling 

yang berputar); 
c. Peningkatan aktivitas ekonomi dan Multiplier Effect; 
d. Perubahan Persepsi Masyarakat. 

 
C. Tahap Pasca Operasional 
1. Kegiatan Pembongkaran Pembangkit 

a. Kemacetan Lalulintas; 
b. Kecelakaan Lalulintas. 
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2.3. Dampak lain yang dikelola (mengacu pada rencana pengelolaan yang 
sudah termasuk dalam disain, panduan teknis, danstandar  Internasional). 

 
A. Tahap Pra Konstruksi 
1. Kegiatan Pengadaan Lahan 

a. Perubahan Kepemilikan Lahan 
 

B. Tahap Konstruksi 
1. Kegiatan pengoperasian alat berat saat konstruksi 

a. Timbulan Limbah Pelumas Bekas; 
b. Pencemaran limbah padat domestik pekerja konstruksi; 
c. Pencemaran limbah cair domestik pekerja konstruksi; 
d. Kebakaran; 
e. Kecelakaan dan Gangguan Kesehatan akibat Kerja 

 
C. Tahap Operasional 
1. Operasional pembangkit (pemeliharaan unit pembangkit dan gardu 

induk) 
a. Timbunan limbah pelumas bekas; 
b. Pencemaran limbah domestik pekerja operasional; 
c. Pencemaran limbah cair domestik pekerja konstruksi; 
d. Kebakaran; 
e. Kecelakaan dan gangguan kesehatan akibat Kerja; 
f. Kebisingan. 

 
2.4.Evaluasi Pelaksanaan RKL dan RPL 

Rencana Pembangunan PLTB di Kabupaten Sidrap dinyatakan layak 
lingkungan sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang 
(SIDRAP), Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: 309/ IX/ 2015 tentang 
kelayakan Lingkungan hiduprencana pembangunan pembangkit listrik tenaga 
bayu (PLTB) SIRAP 75MW dan Surat Keputusan Bupati SIDRAP, Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan Nomor: 317/ IX/ 2015 tentang Ijin Lingkungan 
kepada PT. UPC SIDRAP Bayu Energi tentang Rencana Pembangunan PLTB 
SIDRAP 75MW.Pada lampiran ditunjukkan bahwa ijin lingkungantersebut 
menyatakan bahwa RKL dan RPL akan dilakukan setiap 6(enam) bulan 
sekali. Akan tetapi, hingga saat ini semua kegiatan pada proyek ini belum 
pernah dilakukan pelaksanaan RKL dan RPL. Oleh karena itu, evaluasi 
terhadap pelaksanaan RKL dan RPL belum dapat dilakukan.  
 
2.5.Rincian Rencana Perubahan 
 Pada Tabel-2.5 diberikan jenis kegiatan yang akan mengalami 
perubahan sesuai dokumen sebelumnya. 
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Tabel-2.5: Jenis kegiatan yang mengalami perubahan dalam Adendum 
rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 75 MW. 

 
No Kegiatan Lama Kegiatan Baru 
1. Tahap Pra Konstruksi 

- Survey dan perijinan 
- Pengadaan lahan 

Tidak ada perubahan 

2. Tahap Konstruksi 
- Penerimaan dan mobilisasi tenaga 

kerja; 
- Mobilisasi Material dan Peralatan; 
- Pembersihan dan Perataan Lahan; 
- Pembuatan Jalan; 
- Konstruksi Sarana Utama: 
9 Konstruksi Pondasi dan 

Pemancangan Menara GTA 
9 Pengangkutan dan Perakitan 

Komponen Turbin 
9 Konstruksi Jalur 

Transmisi/Saluran Udara 
Tegangan Rendah (SUTR) 

- Konstruksi sarana penunjang 
9 Konstruksi Gedung Operasi dan 

Pemeliharaan 
9 Pemagaran 

- Konstruksi di daerah sensitif; 
- Pembersihan dan restorasi lahan 

bekas lokasi konstruksi 

Tahap Konstruksi 
- Mobilisasi peralatan dan komponen 

utama PLTB  
Jenis peralatan dan komponen 
utama yang akan dimobilisasi 
adalah 6 unit Crane, 10 unit 
excavator, 2 unit Concrete batching 
plant, turbin dan baling-baling serta 
peralatan pendukung lainnya. Jalur 
jalan yang akan dilalui kendaraan 
pengangkut alat berat tersebut 
adalah: 
1. Pelabuhan Nusantara Parepare 

(119.62069o E; 04.01266o S); 
2. Perempatan Tugu Habibie-Ainun 

(119.62177o E; 04.01272o S); 
3. Perempatan-Kr. Burane-Veteran 

(119.62299o E; 04.01286o S); 
4. Perempatan-Kr. Burane-

A.Mappatola-Agussalim 
(119.62514o E; 04.01272o S); 

5. Simpang Tugu Tunas Kelapa 
(119.62621o E;  04.01272o S); 

6. Tikungan Jembatan Rujab 
Walikota Parepare (119.63310oE; 
04.00989o S). 

 
Peralatan dan komponen utama 
PLTB akan dikirim dari pabrik 
menuju Pelabuhan Nusantara 
Parepare dan dimobilisasi pada 
siang dan/atau malam hari menuju 
pertigaan Jalan Karaeng Riburane 
dan Jalan Ahmad Yani dekat Rujab 
Walikota Parepare melalui rute 
No.1, 2, 3, 4, 5 dan 6 (lihat 
Lampiran E, peta jalur mobilisasi 
peralatan dan komponen utama 
PLTB). 
 

- Kegiatan penunjang mobilisasi 
peralatan dan komponen utama 
PLTB 
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1. Pemindahan peralatan dan 
komponen utama dari kapal 
tongkang dengan menggunakan 
crane kekendaraan trailer dan 
diangkut ke tapak proyek.  Pada 
waktu pengangkutan akan 
dikawal oleh polisi (foreiders) 
pada bagian depan dan belakang 
untuk pengamanan serta mobil 
ambulance. 

2. Memindahkan sementara 
maksimal 11 bangunan Pedagang 
Kaki Lima (PKL) atau 
kios/warung yang ada di sekitar 
pelabuhan ke tempat lain 
didekatnya selama jadwal 
pengangkutan. 

3. Memindahkan sementara waktu 1 
tiang listrik/tiang lampu yang ada 
di sekitar pelabuhan Nusantara 
Parepare selama jadwal 
pengangkutan serta memangkas 
2 pohon yang ada di sekitar 
pelabuhan Nusantara Parepare 
selama jadwal pengangkutan. 

4. Memangkas (8 pohon), 
memotong (4 pohon) dan 
memindahkan pohon sementara 
dengan teknik Tree Balling (12 
pohon jenis Glodokan tiang) 
yang ada di dekat tikungan 
rumah jabatan walikota 
Parepare, dan akan dikembalikan 
ke posisi semula setelah kegiatan 
mobilisasi peralatan dan 
komponen utama selesai 
dilaksanakan. 

5. Pemindahan sementara tiang 
listrik (2 tiang) dan tiang lampu 
(3 tiang) serta kabel listrik (±50 
m) yang ada di dekat tikungan 
rumah jabatan walikota 
Parepare. 

6. Memindahkan sementara 
pembatas median jalan yang ada 
di dekat rumah jabatan walikota 
Parepare (±10 m) dan akan 
dikembalikan setelah kegiatan 
mobilisasi peralatan dan 
komponen utama sudah selesai 
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dilaksanakan. 
3. Tahap Operasional 

- Penerimaan Tenaga Kerja; 
- Operasional Pembangkit; 
- Pemeliharaan Pembangkit. 

Tidak ada perubahan 

4. Tahap Pasca Operasional 
- Penyerahan aset lahan; 
- Pembongkaran komponen 

pembangkit. 

Tidak ada perubahan 
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BAB III. RONA LINGKUNGAN HIDUP 
 
3.1. Komponen Fisik-Kimia 
A. Iklim 

Berdasarkan catatan Stasiun Klimatologi kota Parepare, kondisi iklim di 
wilayah ini terbagi dalam dua zona yaitu: 
o Zone Iklim C2 :Ditandai dengan jumlah bulan basah 5 – 6 bulan dan 

jumlah bulan kering 2–3 bulan. Zona ini meliputi wilayah bagian barat 
Kota Parepare sampai pesisir pantai dengan luas ± 60% dari luas 
wilayah Kota Parepare; 

o Zone Iklim D2: Ditandai dengan jumlah bulan basah 3 – 4 bulan, jumlah 
bulan kering 2 – 3 bulan. Zone iklim ini menempati wilayah bagian 
timur Kota Parepare dengan luas r 40% dari luas wilayah Kota 
Parepare. 

 
Dengan demikian, Kota Parepare didominasi oleh tipe iklim C2 

dimana jumlah bulan basah lebih dominan dibanding bulan kering.Bulan 
basah terjadi antara bulan Nopember sampai bulan April dan bulan kering 
terjadi antara bulan Mei sampai bulan Oktober. 
 
Tabel-3.1:Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan di Stasiun Bukit Harapan 

(3o01’00”LS; 119o26’00”) Kota Parepare Periode Tahun 2008 - 2013. 

 
 

Sumber: Dinas PKPK Kota Parepare, 2013 
Keterangan:  
 CH : Curah Hujan (mm) 
 HH : Hari Hujan 
 -     : Tidak ada hujan 
  
 

CH HH CH HH CH HH CH HH CH HH CH HH
JAN 409 15 519 15 378 15 249 20 160 12 456 10

FEB 307 16 273 14 111 12 267 12 323 10 103 4

MAR 592 15 225 11 345 12 379 19 242 11 182 8

APR 238 8 163 9 171 11 205 20 272 10 - -

MEI 97 6 278 12 270 17 66 5 123 4 149 7

JUN 152 5 54 3 279 17 9 2 101 5 249 11

JUL 40 7 - - 138 13 - - 98 5 183 13

AGT 19 4 - - 346 18 - - 22 2 56 6

SEP 83 10 7 2 233 21 12 1 20 2 - -

OKT 154 11 69 6 367 18 332 13 158 6 7 3

NOV 375 17 49 6 299 20 251 15 105 10 286 9

DES 550 20 275 13 423 23 501 13 250 11 514 14

BULAN 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Gambar-3.1: Curah hujan dan hari hujan rata-rata di Stasiun Bukit Harapan, 

Parepare Periode Tahun 2008 – 2013. 
 
 
Tabel-3.2:Data klimatologi rata-rata (Curah hujan, suhu udara & kec. Angin) pada 

3(tiga) kecamatan di Parepare Periode Tahun 2008 – 2013. 
 

 
Sumber: Parepare dalam angka, 2015 
 
 

Data klimatologi rata-rata bulanan (2008-2013) pada 3(tiga) 
kecamatan tahun 2013 (Tabel-3.2). Pada Tabel-3.2 terlihat bahwa curah 
hujan maksimum terjadi di Kec. Ujung dan Kec. Soreang sebesar 556 
mm/bulan, sedangkan di Kec. Bacukiki pada periode ini hanya sebesar 385 
mm/bulan. Temperatur udara dan kecepatan angin rata-rata bulanan sama 
untuk ketiga wilayah tersebut dengan temperatur maksimum 28,8oC 
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danminimum 28,1oC.Sedangkan kecepatan angin rata-rata bulanan mencapai 
2,5 m/detik dengan kecapatan maksimum diketahui  terjadi pada bulan 
September 5,9 m/detik.Kondisi ini menunjukkan bahwa kota Parepare 
memiliki 2(dua) musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. 

 
(a) 

 

(b) 

 
Gambar-3.2:  (a) Curah hujandan (b) suhu udara (oC) rata-rata pada 3(tiga) 

kecamatan, kota Parepare Periode Tahun 2008 – 2013. 
 
B. Kualitas Udara 
1. Kualitas Udara Ambien 
Udara ambien pada rencana jalur mobilisasi peralatan PLTB dalam wilayah 
Parepare terkait dengan Adendum ANDAL dan RKL-RPL  PLTB Sidrap oleh 
PT. UPC Sidrap Bayu Energi diperkirakan akan terkena dampak saat 
berlangsung konstruksi dan pengoperasian jalan mobilisasi alat PLTB. 
Dampak terhadap kualitas udara in dapat ditelaah dari perubahan 
konsentrasi beberapa parameter uji kualitas udara terhadap rona awalnya, 
seperti TSP, Pb, SO2, NO2 dan CO. Perubahan rona lingkungan udara 
ambien dapat disebabkan oleh emisi gas buang dan resuspensi debu serta 
sebab lainnya saat berlangsung kegiatan konstruksi dan pengoperasian 
perkebunan.  

 
Tabel-3.3: Lokasi pengambilan sampel udara ambien dalam studi 

Adendum Amdal Pembangunan PLTB Sidrap75 MW oleh 
PTUPC Sidrap Bayu Energi. 

 

Sampel Lokasi Titik Koordinat Keterangan 
U-1 Depan rencana lokasi 

pelabuhan pendaratan 
peralatan PLTB  

S: 05°59’05,1” 
E: 119°38’04,8” 

Pantai dan jalur 
transportasi 

U-2 Jl. Andi Muh. Arsyad S: 04°59’05,2” Jalur transportasi, 
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Parepare E: 119°38’08,2” perkantoran, pemukiman 
dan ruko 

U-3 Bundaran Tunas 
Pramuka Parepare 

S: 04°00’45,6” 
E: 119°37’33,9” 

Jalur transportasi dan 
pemukiman 

U-4 Depan rumah Jabatan 
walikota Parepare 

S: 04°00’39,4” 
E: 119°37’59,9” 

Jalur transportasi dan 
pemukiman 

U-5 Pelabuhan Nusantara 
Parepare 

S: 04°00’53,8” 
E: 119°37’11,9” 

Pelabuhan penumpang, 
perdagangan dan jasa 

 
Berkaitan dengan telaah dampak kualitas udara di saat mobilisasi alat 
PLTB Sidrap melewati kota Parepare maka telah dilakukan pengambilan 
sampel di beberapa  lokasi  sepanjang rute tersebut. Lokasi pengambilan 
sampel udara ambien seperti dalam Tabel 3.3 dan Gambar-3.3.Sampel 
udara diuji di Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (B2K3), Makassar.Penetapan mutu kualitas udara ambien mengacu 
pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010. 
 

   

Gambar-3.3:Beberapa lokasi pengambilan sampel udara ambien. Dari kiri ke 
kanan ujung jalan rute mobilisasi dekat pantai di Kel Soreang 
(U-1), Bandara Tunas Pramuka (U-2) dan Pelabuhan Nusantara 
Parepare (U-5). 

 
Data dalam Tabel-3.4 menunjukkan bahwa nilai semua parameter uji 

kualitas udara ambien masih jauh dibawah baku mutu yang ditetapkan 
namun kualitas udara di wilayah studi sudah kategori sedang atau skala 4 
sesuai skala kualitas lingkungan. Perbedaan konsentrasi paramater uji di 
masing-masing lokasi pengukuran sangat tergantung pada kondisi 
lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitarnya. 
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Tabel-3.4: Data hasil pengujian kualitas udara ambien di wilayah studi 
Adendum ANDAL & RKL-RPLPembangunan PLTB Kabupaten 
Sidrap 75MW. 

Parameter  Satuan 
Baku 
Mutu*) 

Hasil Uji 

U-1 U-2 U-3 U-4 U-5  
Sulfur Dioksida (SO2) µg/Nm3 900 0,07 0,04 0,18 0,18 0,02 
Nitrogen Dioksida (NO2) µg/Nm3 400 67,8 9,3 22,1 <0,01 29,1 
Karbon Monoksida (CO) µg/Nm3 30000 627,0 115,3 660,6 155,2 166,3 
Timbal (Pb) µg/Nm3 2 0,07 0,08 0,07 0,05 0,24 
Partikulat (TSP) µg/Nm3 230 79,0 65,0 68,0 79,0 54,0 

Sumber: Hasil pengujian yang bekerjasama dengan Laboratorium Pengujian B2K3 Makassar, 
Pebruari 2016  

*) Standar kualitas udara berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 
2010 

ttd: tidak terdeteksi 
 

Secara detail, kualitas udara di wilayah studi berdasarkan nilai beberapa 
parameter uji diuraikan sebagaimana berikut: 
 
Sulfur Dioksida (SO2).Sulfur dioksida merupakan salah satu komponen 
polutan udara yang bersumber dari hasil pembakaran bahan yang 
mengandung sulfur seperti pada mesin kendaraan bermotor, generator 
listrik, atau pembakaran sampah organik. Pada konsentrasi tertentu, gas 
ini dapat menyebabkan gangguan terhadap lingkungan hidup, seperti 
iritasi pada saluran pernafasan manusia, gangguan terhadap vegetasi dan 
dapat meningkatkan keasaman air hujan. Kandungan gas SO2 dalam udara 
ambien di lokasi studi berkisar antara 0,02 – 0,18 µg/Nm3. Konsentrasi 
SO2 ini masih jauh dibawah baku mutu yang ditetapkan sebesar 900 
µg/Nm3 dan sumber utama diperkirakan dari asap kendaraan bermotor 
yang beroperasi di wilayah studi dan sekitarnya.  
 
Karbon Monoksida (CO).Gas CO bersumber dari hasil pembakaran tidak 
sempurna bahan organik, seperti pembakaran bensin atau solar pada 
kendaraan bermotor, batu bara, atau kayu. Pada konsentrasi tertentu, gas 
ini dapat menimbulkan efek racun terhadap tubuh manusia dengan gejala 
seperti sakit kepala, pusing, dan sesak nafas.  Kandungan gas ini dalam 
udara ambien di wilayah studi relatif tinggi namun masih dibawah baku 
mutu yang ditetapkan, yaitu berkisar antara kurang dari 115,3 hingga 
660,6 Pg/Nm3 (baku mutu: 30.000 Pg/Nm3). Sumber utama gas CO ini 
diperkirakan dari kegiatan transpotasi atau emisi gas buang dari mesin 
atau kendaraan yang beroperasi di sekitar lokasi pengukuran.  
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Nitrogen Dioksida (NO2).Gas nitrogen dioksida dapat bersumber dari 
alam, hasil pembakaran bahan organik atau asap kendaraan bermotor. 
Pada konsentrasi tertentu, gas ini dapat menimbulkan iritasi hingga 
pendarahan paru-paru pada manusia dan gangguan terhadap vegetasi 
serta kerusakan bangunan fisik.Disamping itu, NO2 berkontribusi pada 
penurunan tingkat keasaman air hujan.Hasil  pengujian  kualitas udara di 
wilayah studi menunjukkan bahwa konsentrasi gas ini masih sangat 
rendah, yaitu berkisar antara <0,01 hingga 67,8 Pg/Nm3. Konsentrasi NO2 
yang terukur tersebut masih jauh dibawah baku mutu yang ditetapkan 
sebesar 400 µg/Nm3 dan sumber utama gas NO2 ini diperkirakan dari 
kegiatan transpotasi. 
 
Timbal (Pb).Timbal merupakan salah satu unsur logam berat yang 
berbahaya bagi kesehatan manusia.Sumber utama Pb dalam udara ambien 
pada jalur transportasi adalah hasil pembakaran pada mesin kendaraan 
bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin yang menggandung 
bahan aditif tetraethyl lead.Keberadaan Pb di udara pada konsentrasi 
tertentu dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti kurang nafsu 
makan, sakit kepala, anemia, kelumpuhan anggota badan, kejang atau 
gangguan penglihatan. Pb yang terdeteksi di dalam wilayah studi berkisar 
antara 0,05 – 0,24 µg/Nm3. Konsentrasi Pb ini masih memenuhi baku 
mutu yang ditetapkan sebesar 2 µg/Nm3. Keberadaan Pb dalam udara 
ambien tersebut mengindikasikan masih adanya penggunaan bahan bakar 
yang mengandung aditif senyawa Pb oleh kendaraan yang beroperasi 
wilayah studi, terutama di kawasan Pelabuhan Nusantara Parepare. 
 
Total Suspended Particulate (TSP).Partikel atau TSP di udara dihasilkan 
oleh kegiatan mekanis atau alami berupa dispersi debu tanah oleh angin 
dan sebagainya. Ukuran partikel bervariasi, mulai dari 0,1 µm sampai 25 
µm. Debu dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, iritasi mata 
dan gangguan pandangan. Kandungan debu  dalam udara ambien di 
wilayah studi berkisar antara 54,0 - 79,0 µg/Nm3. Kandungan partikel ini 
wajar dan masih jauh dibawah baku mutu yang ditetapkan sebesar 230 
Pg/Nm3. Kegiatan transpotasi dan peristiwa alami di wilayah studi seperti 
dispersi partikel halus tanah ke udara karena tiupan angin diduga 
merupakan sumber utama TSP dalam udara ambien yang terukur di lokasi 
studi. 
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Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).ISPU adalah angka yang tidak 
mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di 
lokasi dan waktu tertentu berdasarkan dampaknya terhadap kesehatan 
manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Parameter ISPU 
meliputi: CO dan SO2 dan TSP dengan beberapa kategori: ISPU: 1-50 = 
Baik (Hijau): 51-100 = Sedang (Biru); 101-199 = Tidak Sehat (Kuning); 
200-299 = Sangat Tidak Sehat (Merah); 300-Lebih = Berbahaya (Hitam). 
ISPU yang dapat ditampilkan berdasarkan data hasil pengukuran kualitas 
udara ambien dalam wilayah studi hanya parameter SO2, CO dan TSP 
yang diukur pada dalam rentang waktu jam 9.30 – 17.00 (Tabel 3-4). 
Data dalam Tabel-3.5 menunjukkan bahwa ISPU dari 3(tiga) parameter uji 
berkisar antara 0,01 – 52,2 (baik- sedang) kecuali di lingkungan Pelabuhan 
Nusantara, kualitas udara tergolong kategori sedang atau skala 4 yang 
ditimbulkan oleh nilai parameter TSP.Kualitas udara dengan kategori 
tersebut tidak berpengaruh terhadap kesehatan manusia ataupun hewan 
tetapi berpengaruh terhadap tumbuhan sensitif dan estetika. 
 

 Tabel-3.5: ISPU sesaat tiga parameter uji kualitas udara ambien pada rute 
mobilisasi peralatan pada studi Adendum ANDAL & RKL-
RPLPembangunan PLTB Kabupaten Sidrap 75MW, bulan 
Pebruari 2016. 

Parameter Uji ISPU Kualitas udara ambien 

SO2 0,0 – 0,1 Baik (Hijau)  
CO 0,2 – 6,6 Baik (Hijau) 
TSP 36,0 – 52,2 Baik (Hijau) – Sedang (Biru) 

Sumber: Hasil perhitungan ISPU sesuai Kepka Bapedal Nomor 205 Tahun 1996, Maret 2016 
 

2. Kebisingan  
Kebisingan sepanjang rute rencana mobilisasi peralatan dan 

komponen utama PLTB di wilayah Parepare terkait dengan Adendum 
ANDAL dan RKL-RPLpembangunan PLTB di Kabupaten Sidrap berkisar 
antara 55,7 – 64,8 dBA. Kebisingan lingkungan di atas semuanya masih 
memenuhi baku mutu untuk suatu jalur transportasi 70 dBA dan lingkungan 
perkantoran dan jasa (65 dBA) akan tetapi relatif tinggi untuk suatu 
lingkungan pemukiman sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
69 tahun 2010.Berdasarkan skala kualitas lingkungan, kebisingan di wilayah 
studi masuk skala 3 atau kondisi lingkungan kurang nyaman.Data hasil 
pengukuran kebisingan terdapat pada Lampiran E. 
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C. Transportasi  
1. SistemJaringanJalanLokasiStudi 

Berdasarkan rencana mobilisasi peralatan dan komponen utama PLTB 
yang akan diangkut dari Pelabuhan Nusantara Parepare menuju lokasi 
tikungan dekat rumah jabatan walikota Parepare. Jaringan jalan rute 
mobilisasi diperlihatkan secara visual pada Gambar-3.4 (berupa garis warna 
merah). 

 

Gambar-3.4: Sistem jaringan jalan lokasi studi 

 
2. Sistem Manajemen Lalulintas di Lokasi Studi 

Berdasarkan hasil survei di lokasi studi, sistem manajemen lalulintas 
pada jaringan jalan untuk rute angkutan disajikan pada Gambar-3.5.Gambar-
3.5memperlihatkanbahwa sistem 
manajemenlalulintaspadajaringanjalanuntukrutemobilisasi peralatandan 
komponen utama 
PLTBterdiridariberbagaivariasimanajemenlalulintas.Adapunnamaruas/simpan
gjalansesuaidengantipemanajemenlalulintasjalan yang ada, 
disajikanpadaTabel-3.6. 

1

2

3

4

6

5

7

RUTE PENGANGKUTAN PERALATAN PLTB

TITIK PENGAMATAN LALU LINTAS

LEGENDA :NAMA KEGIATAN :
ADENDUM ANDAL & RKL-RPL PLTB 
75 MW

PEMRAKARSA :
PT. UPC Sidrap Bayu Energi
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Gambar-3.5: Sistem Manajemen Lalulintas di Lokasi Studi 

 

Tabel-3.6:NamaRuas/SimpangJalandanKondisiManajemenLalulintas 

Kode 
Ruas / 

Simpang 
Nama Ruas / Simpang Jalan Keterangan 

S1 Jl. Kr. Burane  – Jl. Bau Massepe Simpang 4 Bersinyal 
S2 Jl.Kr. Burane  – Jl. A. Mappatola Simpang 4 Bersinyal 

S3 
Jl. Kr. Burane – Jl. Ganggawa – Jl. Lahalede – Jl. 
Pancasila 

Simpang 5 Tak Bersinyal 
(Bundaran) 

R1 Jl. Kr. Burane I 2/2 UD 
R2 Jl. Kr. Burane II 2/2 UD 
R3 Jl. Kr. Burane III 2/2 UD 
R4 Jl. Kr. Burane IV 2/2 UD 
R5 Jl. Kr. Burane V 2/2 UD 
R6 Jl. Kr. Burane VI 2/2 UD 

 

 

 

RUTE PENGANGKUTAN PERALATAN PLTB  

SIMPANG JALAN RUTE ANGKUTAN PERALATAN 

LEGENDA :NAMA KEGIATAN :
ADENDUM ANDAL & RKL-RPL 
PLTB 75 MW

PEMRAKARSA :
PT. UPCSIDRAP BAYU ENERGI

S
1

S
2

S
3

R1

R2

R3

R4

R1

R6

R5

S
1

Rn RUAS JALAN RUTE ANGKUTAN PERALATAN 

RUAS JALAN BUKAN RUTE ANGKUTAN PERALATAN

Kode 
Ruas / 

Simpang 
Nama Ruas / Simpang Jalan Keterangan 

S1 Jl. Kr. Burane  – Jl. Bau Massepe Simpang 4 Bersinyal 

S2 Jl.Kr. Burane  – Jl. A. Mappatola Simpang 4 Bersinyal 

S3 
Jl. Kr. Burane – Jl. Ganggawa – Jl. Lahalede – Jl. 

Pancasila 

Simpang 5 Tak Bersinyal 

(Bundaran) 

R1 Jl. Kr. Burane I 2/2 UD 

R2 Jl. Kr. Burane II 2/2 UD 

R3 Jl. Kr. Burane III 2/2 UD 

R4 Jl. Kr. Burane IV 2/2 UD 

R5 Jl. Kr. Burane V 2/2 UD 

R6 Jl. Kr. Burane VI 2/2 UD 
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3. Kondisi Tata GunaLahan di LokasiStudi 
Berdasarkanhasilsurvei di lokasistudikhususnyapadasimpul-

simpuljaringan (persimpanganjalan), kondisitatagunalahan di area 
persimpangandisajikansecara visual denganmenggunakangambardari Google 
Earth sebagaimanadiberikan padaGambar-3.6hinggaGambar-3.8. 

 

Gambar-3.6: Simpang 4 Jl. Kr. Burane  – Jl. BauMassepe (S1) 

 

 

Gambar-3.7. Simpang 4 Jl.Kr. Burane  – Jl. A. Mappatola (S2) 
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Gambar-3.8: Simpang 5 Jl. Kr. Burane–Jl. Ganggawa–Jl. Lahalede– 
Jl. Pancasila (S3). 
 

4. KondisiGeometrikJaringanJalan di LokasiStudi 
Kondisi geometric jalanpadaruas-ruasjalan di jaringanjalan yang 

menjadilokasirutemobilisasiperalatan dan komponen utama 
PLTBdisajikanpadaTabel-3.7. 

 
Tabel-3.7:KondisiGeometrikRuasJalan di LokasiStudi 

KodeRuas 
/ Simpang 

NamaRuas / 
SimpangJalan 

LebarLajurJalan 
(m) 

JumlahLajur 
LebarJalurJalan 

(m) 
LebarBahuJalan 

(m) 
TipeRuasJalan 

R1 Jl. Kr. Burane I 4,00 2 8,00 0,60 2/2 UD 
R2 Jl. Kr. Burane II 3,25 2 6,50 0,00 2/2 UD 
R3 Jl. Kr. Burane III 4,00 2 8,00 0,25 2/2 UD 
R4 Jl. Kr. Burane IV 3,50 2 7,00 0,50 2/2 UD 
R5 Jl. Kr. Burane V 3,30 2 6,60 0,00 2/2 UD 
R6 Jl. Kr. Burane VI 3,10 2 6,20 0,00 2/2 UD 

 
Tabel-3.7memperlihatkanbahwalebarlajurjalanbervariasidari 3,10 m 

hingga 4,00 m, dimanajumlahlajuruntuksemuaruasjalan 
padajaringanrutelokasistudiadalah 2 (dua) lajurdengantiperuas-ruasjalan yang 
jugasamayaitu 2 lajur 2 arahtidakterbagi (2/2UD). 

5. KapasitasRuasJalan di LokasiStudi 
Berdasarkankondisi geometric 

jalandankondisihambatansampingpadaruas-ruasjalan di lokasistudi, 
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makadiperolehhasilestimasinilaikapasitasruas-ruasjalansebesar 6.963 smp/jam 
sebagaimanadisajikanpadaTabel-3.8. 

 

Tabel-3.8: Kapasitas Ruas Jalan di Lokasi Studi 

PeriodeWaktu 
KapasitasRuasJalan (smp/jam) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

13.00 - 14.00 6963 6963 6963 6963 6963 6963 

14.00 - 15.00 6963 6963 6963 6963 6963 6963 

15.00 - 16.00 6963 6963 6963 6963 6963 6963 

16.00 - 17.00 6963 6963 6963 6963 6963 6963 

17.00 - 18.00 6963 6963 6963 6963 6963 6963 

18.00 - 19.00 6963 6963 6963 6963 6963 6963 

19.00 - 20.00 6963 6963 6963 6963 6963 6963 

20.00 - 21.00 6963 6963 6963 6963 6963 6963 

 

6. Volume ArusLalulintaspadaRuasJalan di LokasiStudi 

Berdasarkanhasil survey pencacahanaruslalulintasyang 
melintaspadaruas-ruasjalan di lokasistudidariperiode 13:00 – 21:00, 
makadiperolehnilai-nilai volume aruslalulintaspadakesepuluhruas-
ruasjalansebagaimanadisajikanpadaTabel-3.9dansecara visual padaGambar-
3.9. 

Tabel-3.9: Volume ArusLalulintasRuasJalan di LokasiStudi 

PeriodeWaktu 
Volume ArusLalulintas di RuasJalan (smp/jam) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

13.00 - 14.00 461 531 813 871 819 842 

14.00 - 15.00 283 296 613 657 920 936 

15.00 - 16.00 237 311 316 435 900 918 

16.00 - 17.00 326 380 583 617 915 963 

17.00 - 18.00 346 409 732 664 916 965 

18.00 - 19.00 363 513 659 501 824 837 

19.00 - 20.00 332 430 412 502 787 964 

20.00 - 21.00 303 297 583 397 709 878 

 



Adendum ANDAL& RKL-RPL PLTB SIDRAP 75MW   

III-13 

 

 

Gambar-3.9: Volume ArusLalulintasdiRuasJalan di LokasiStudi 

Tabel-3.9danGambar-3.10memperlihatkanbahwabesaran volume 
aruslalulintasbervariasiantarruas-ruasjalan yang 
menjadijaringanjalanrutemobilisasiperalatandan komponen utama 
PLTB.Secaramenyeluruhterlihatbahwaterdapat 3(tiga) kategoribesaran 
volume, yaitu: 600 – 1000 smp/jam yang terjadipadaruas-ruasjalan R3, R4, 
R5, danR6; dan300 – 500 smp/jam yang terjadipadaruas-ruasjalan R1 dan 
R2. 

7. DerajatKejenuhan (DK) LalulintaspadaRuasJalan di LokasiStudi 
Berdasarkanhasil-hasilestimasirasioantara volume 

aruslalulintasterhadapkapasitasruasjalanpadaruas-ruasjalan di jaringanjalan 
yang menjadilokasirutemobilisasiperalatan dan komponenutama PLTB, 
makadiperolehnilai DK aruslalulintassebagaimanadisajikanpadaTabel-
3.10dansecara visual padaGambar-3.10. 
Tabel-3.10: DerajatKejenuhan (DK) ArusLalulintasdiRuasJalan LokasiStudi. 

PeriodeWaktu 
DerajatKejenuhan (DK) ArusLalulintas di RuasJalan 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

13.00 - 14.00 0.066 0.076 0.117 0.125 0.118 0.121 

14.00 - 15.00 0.041 0.042 0.088 0.094 0.132 0.134 

15.00 - 16.00 0.034 0.045 0.045 0.062 0.129 0.132 

16.00 - 17.00 0.047 0.055 0.084 0.089 0.131 0.138 

17.00 - 18.00 0.050 0.059 0.105 0.095 0.132 0.139 

18.00 - 19.00 0.052 0.074 0.095 0.072 0.118 0.120 

19.00 - 20.00 0.048 0.062 0.059 0.072 0.113 0.138 

20.00 - 21.00 0.044 0.043 0.084 0.057 0.102 0.126 
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Gambar-3.10: DerajatKejenuhan (DK) ArusLalulintasdiRuasJalan LokasiStudi 
 
Tabel-3.10danGambar-3.10memperlihatkannilai-nilai DK 

aruslalulintasdi ruas-ruasjalanmasih<0,1 yang 
mengindikasikanbahwapelayanan laluintasmasihsangatbaik. 

 
8. Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) LalulintasdiRuasJalan di LokasiStudi 

Berdasarkannilai-nilai DK aruslalulintasyang disajikanpada sub 
bagianterdahulu, makadilakukanpenentuannilaiIndeks Tingkat Pelayanan 
(ITP) LalulintasdiRuasJalan di LokasiStudi.Hasilpenilaian ITP 
lalulintaspadaruas-ruasjalan di lokasistudidisajikanpadaTabel-3.11. 
Tabel-3.11: Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) Lalulintas diRuasJalan di 

LokasiStudi. 

PeriodeWaktu 
Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) Lalulintas di RuasJalan 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

13.00 - 14.00 A A A A A A 

14.00 - 15.00 A A A A A A 

15.00 - 16.00 A A A A A A 

16.00 - 17.00 A A A A A A 

17.00 - 18.00 A A A A A A 

18.00 - 19.00 A A A A A A 

19.00 - 20.00 A A A A A A 

20.00 - 21.00 A A A A A A 

 

Tabel-3.11memperlihatkanbahwanilai-nilai ITP aruslalulintaspadaruas-
ruasjalan di lokasistudimempunyaiindeks yang samadariwaktukewaktuyaitu 
ITP A. Hal inimengindikasikanbahwapergerakanaruslalulintasdi ruas-
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ruasjalantersebutmasihsangatbaiksesuaidengankecepatanrencanakendaraanpa
daruas-ruasjalan yang menjadijaringanrutemobilisasiperalatan dan komponen 
utama PLTB.  

3.2.  Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya  
Kota Parepare terletak antara 3°57’39” - 4°04’49” Lintang Selatan dan 

119°36’24” - 119°43’40” Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pinrang 
di sebelah utara, Kabupaten Sidrap di sebelah timur, Kabupaten Barru di 
sebelah selatan dan Selat Makassar di sebelah barat. Luas wilayah Kota 
Parepare hanya sebesar 0,21 % dari total luas daratan Provinsi Sulawesi 
Selatan yaitu sebesar 99,33 km2. Dari sisi geografis, kota ini tidak terlalu jauh 
dari ibukota provinsi. Jaraknya sekitar 155 kilometer ke arah utara. Kurang 
lebih 85 % wilayah Kota Parepare terdiri atas perbukitan, bergelombang dan 
bergunung dan berkisar 15 % dengan topografi datar yang berada dibagian 
barat. 
 
A. Penduduk 

Jumlah penduduk Kota Parepare mencapai 136.903 jiwa pada tahun 
2014. Dengan luas wilayah sekitar 99,33 km2, setiap km2 ditempati 
penduduk sebanyak 1.361 orang pada tahun 2013. 

Komposisi penduduk Kota Parepare didominasi oleh penduduk 
muda/dewasa. Pemerintah daerah Kota Parepare berhasil mempertahankan 
tingkat pertumbuhan yang rendah atau lebih rendah dibanding sebelumnya, 
hal tersebut ditandai dengan jumlah penduduk usia 0-4 tahun lebih rendah 
dibandingkan penduduk usia 5-9 tahun untuk penduduk perempuan.  

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak 
dibandingkan jumlah penduduk laki - laki.Hal ini dapat ditunjukkan oleh seks 
rasio yang nilainya kurang dari 100.Pada tahun 2014, untuk setiap 100 
penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki. 

Penduduk Kota Parepare sebanyak 66,33 persen berada pada 
kelompok umur produktif yaitu umur 15 sampai 64 tahun, sedangkan 
penduduk usia manula hanya sebanyak 3,4 persen dan usia anak – anak 
sebanyak 30,33 persen. Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), 
sekitar separuh penduduk Kota Parepare termasuk dalam angkatan kerja.  

 
Tabel-3.12: Indikator Kependudukan Kota Parepare Tahun 2013-2014 

Uraian 2013 2014 
Jumlah penduduk (jiwa) 135.200 136.903 
Pertumbuan (%) 1,50 1,44 
Kepadatan (Jiwa/km) 1.361 1.378 
Sex Ratio  96,15 96,46 
Jumlah rumah tangga 30.213 30.596 
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Rata-rata ART (jiwa/tr) 4 4 
0-14 tahun 42.479 39.829 
15-64 tahun 86.546 90.814 
>64 tahun 6.175 6.260 

 Sumber: Statistik Kota Parepare, 2015 
 
B. Tenaga Kerja 

Pasar tenaga kerja Kota Parepare juga ditandai dengan tingginya 
angka kesempatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada tingginya jumlah 
penduduk usia kerja yang bekerja mencapai 60,37 %, dengan pertumbuhan 
9,87 %. Sebagian besar penduduk Kota Parepare bekerja pada sektor 
perdagangan dan akomodasi yaitu sekitar 38 % dan yang terkecil adalah 
pada sektor pertanian hanya sekitar 2 %. 

 

Tabel-3.13: Pasar Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2014 

Uraian 2014 
TPAK (%) 60,37 
TPT (%) 7,06 
Bekerja (jiwa) 54.812 
Pertumbuhan tenaga kerja (%) 9,87 
Bekerja di Sektor (jiwa) : 30.596 
-Pertanian 1.405 
-Industri 3.973 
-Perdagangan 20.657 
-Jasa 16.904 
-Lainnya 11.873 

 Sumber: Statistik Kota Parepare, 2015 
 

C. PDRB Kota Parepare 
PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. 
Kontribusi PDRB kota Parepare terhadap Provinsi Sulawesi Selatan hanya 
mencapai 1,49 persen. Sedangkan angka perkapita penduduk Kota Parepare 
mencapai 32,344 juta rupiah. 

 
Tabel-3.14: Perkembangan  PDRB Kota Parepare tahun 2012-2014 

Uraian 2012 2013 2014 
PDRB ADHB (JutaRp) 3.501.130,18 3.938,434,72 4.428.049,43 
PDRB ADHK (Juta Rp) 3.150.257,39 3.401.319,79 3.608.584,81 
PDRB Perkapita (ADHB) 26.51.071,97 29.130.878,08 32.344.407,93 
PDRB Perkapita (ADHK) 23.856.911,04 25.157.690,73 26.358.697,80 
Pertumbuhan Ekonomi 8,80 7,97 6,09 

Sumber: Statistik Kota Parepare, 2015 
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Sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan, 
penggalian) memiliki andil yang kecil hanya mencapai 6,94 persen, sektor 
sekunder (industri, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air dan konstruksi) 
sebesar 19,19 persen dan yang paling tinggi adalah sektor tersier sebesar 
60,04 persen. 

 

Tabel-3.15: Distribusi Persentase PDRB Kota Parepare tahun 2013-2014 
No Uraian 2013 2014 
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 5,72 6,58 
2 Pertambangan dan penggalian 0,32 0,36 
3 Industri pengolahan 2,09 2,12 
4 Pengadaan listrik dan gas 0,07 0,07 
5 Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur 

ulang 
0,30 0,27 

6 Konstruksi  16,31 16,73 
7 Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 

sepeda motor 
15,75 14,94 

8 Transportasi dan perdagangan 5,06 5,47 
9 Pengadaan akomodasi dan makan minum 5,82 6,08 
10 Informasi dan komunikasi 6,00 4,99 
11 Jasa keuangan dan asuransi 7,97 7,92 
12 Real estate 8,91 9,16 
13 Jasa perusahaan 0,27 0,27 
14 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 

sosial wajib 
11,60 11,21 

15 Jasan pendidikan 6,89 6,68 
16 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 4,01 4,14 
17 Jasa lainnya 2,90 3,00 

Sumber: Statistik Kota Parepare, 2015 

 
D. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Kota Parepare 
1. Kondisi Lingkungan  

Kelurahan Watang Soreang merupakan kelurahan bagian dari kota 
Parepare, lanskap pemukiman penduduk kelurahan Watang Soreang berada 
di antara ciri lingkungan perkotaan dan perdesaan, dengan lebih condong ke 
ciri perdesaan, terutama di bagian Utara dan Selatan. Terdapat tiga lokasi 
pemukiman utama di kelurahan ini. Bagian Tengah, Utara, dan Selatan. Di 
bagian Tengah, rumah-rumah penduduk berjejer cukup tertata di antara 
jalan dan lorong yang sudah mendapat pengerasan aspal dan beton.Bagian 
ini adalah daerah pemukiman utama di Watang Soreang.Suasana lingkungan 
dibagian ini terlihat cukup bersih meski rumah-rumah penduduk berjejer 
cukup padat.Berdasarkan kondisi lingkungannya, bagian ini dapat dibagi 
dua.Tengah-Barat dan Tengah-Timur.Bagian Tengah-Barat didominasi oleh 
rumah-rumah semi permanen yang umumnya adalah rumah nelayan, dan 
lebih padat daripada bagian Tengah-Timur. Di bagian Tengah-Timur, rumah-
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rumah umumnya adalah bangunan permanen dengan ukuran relatif besar 
dan bertanah lebih lapang dibanding bagian Barat. 

Di bagian Utara dan Selatan kelurahan, rumah-rumah penduduk 
tersebar di antara lahan-lahan kosong dan rawa-rawa yang ditumbuhi semak 
dan sisa-sisa vegetasi mangrove.Di dua bagian ini, kesan kumuh tidak 
terhindari dengan banyaknya tumpukan sampah dan letak rumah-rumah 
penduduk yang tersebar tidak tertata.Rumah-rumah di bagian ini juga 
umumnya dihuni oleh penduduk yang bermatapencaharian nelayan. 

Di pantai kelurahan ini banyak tertambat perahu nelayan.Pantai 
merupakan tempat favorit nelayan memarkir perahu. Tidak sedikit nelayan 
dari kelurahan lain, bahkan termasuk nelayan-nelayan dari Kelurahan 
Labukkang yang terletak sekitar 6 km dari kelurahan ini, memarkir 
perahunya dipantai kelurahan ini. Hal ini disebabkan kontur pantai 
kelurahan ini (terutama di sisi Selatan kompleks PPI Cempa) yang landai dan 
bersubstrat pasir yang kondusif untuk memarkir perahu-perahu kecil. Di 
bagian Utara kompleks PPI, pantai kelurahan ini mengalami perubahan 
kontur yang drastis dalam 2 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh 
pembangunan tanggul reklamasi untuk jalan pantai selebar kurang-lebih 8 
meter yang melintasi sepanjang pantai kelurahan ini.Selain itu, di pantai 
kelurahan ini juga masih dapat ditemukan Bagang-bagang Perahu dan 
Bagang Tancap, pemandangan yang tidak akan dijumpai di kelurahan lain di 
Kota Parepare kecuali di Kelurahan Sumpang Minangae, sekitar 8 kilometer 
di Selatan Watang Soreang. Selain Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan 
Watang Soreang adalah kelurahan dengan jumlah nelayan terbesar di 
kotaParepare.  

Secara umum kontur tanah di kelurahan ini terbilang rata.Kemiringan 
hanya ditemukan di sejumlah kecil tempat di pemukiman penduduk di 
bagian tengah.Masih terdapat cukup banyak lahan kosong di kelurahan 
ini.Umumnya adalah lahan-lahan bekas tambak yang mulai menghilang. 
 
E. Mata Pencaharian Masyarakat di Pesisir  
1. Sumber-Sumber Pendapatan dan Mata Pencaharian Warga Kelurahan 
Pesisir  

Jumlah warga bermatapencaharian nelayan di kelurahan Watang 
Soreang cukup dominan dari total warga produktif yang ada, yakni 
menempati persentase 19,25% atau sebanyak 260 orang. Presentase ini 
menempati urutan kedua setelah bidang pekerjaan Karyawan Perusahaan 
Swasta yang berpresentase 25,48% (334 orang dari total 1.350 orang warga 
produktif). Secara keseluruhan, kegiatan mata pencaharian yang berbasis 
sumberdaya pesisir di kelurahan ini terdiri atas empat jenis pekerjaan yaitu 
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Nelayan Tangkap, Nelayan Pembudidaya Rumput Laut, Buruh Dermaga, 
Penjual Ikan dan Pengolah Ikan.  
 
2.  Nelayan Penangkap Ikan dan Pembudidaya Rumput Laut  

Dari 260 orang nelayan, akan terbagi ke dalam dua bidang pekerjaan, 
yakni nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Nelayan budidaya dalam hal 
ini adalah nelayan pembudidayaan Rumput Laut. Selanjutnya, nelayan 
tangkap terbagi atas 5 (lima) jenis berdasar alat tangkap yang dipakai, yakni 
(1) Nelayan Tangkap dengan Jaring, (2) Pancing, (3) Bagan Tancap, (4) 
Bagan Perahu, dan (5) Nelayan Tangkap dengan Bubu. 

Untuk bidang budidaya rumput laut, bidang ini masih terbatas hanya 
1 kelompok budidaya yang dilakukan oleh sekitar 10 Rumah Tangga.Para 
pekerja di bidang ini adalah anggota-anggota keluarga dari rumah tangga 
tersebut.Kegiatan ini terbilang masih baru di kelurahan ini meski kegiatan ini 
memberikan kontribusi pendapatan yang cukup berarti.Kisaran jumlah 
bentangan di antara 10 keluarga pembudidayaan tersebut adalah 200 hingga 
500 bentangan. Jumlah 200 adalah jumlah terbanyak di antara 10 rumah 
tangga tersebut, yakni meliputi 8 (delapan) keluarga, dan selebihnya adalah 1 
keluarga memiliki 450 bentangan dan 1 memiliki 500 bentangan. Rumput 
laut efektif selama 5 bulan dalam setahun sedangkan harga rumput laut pada 
saat survei berada pada kisaran Rp. 8.000-Rp. 9.000,- /kg kering. 

 
3. Usaha kecil sektor informal 

Usaha kecil sektor informal yang ikut terkena dampak akibat kegiatan 
mobilisasi peralatan dan komponen utama PLTB adalah aktivitas pedagang 
kecil dan menengah di wilayah pelabuhan Nusantara Parepare, dimana 
peralatan dan komponen utama tersebut dibongkar. Hasil peninjauan 
lapangan yang telah dilakukan oleh pemrakarsa bersama tim komisi AMDAL 
provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Mei 2016 pada lokasi pendaratan 
peralatan dan komponen utama PLTB ditunjukkan pada foto-foto dalam 
Gambar-3.11 di bawah ini. Terkait adanya rencana kegiatan mobilisasi 
peralatan dan komponen utama PLTB dari pelabuhan Nusantara Parepare 
menuju lokasi tikungan jembatan rumah jabatan walikota Parepare, maka:  

1) Terdapat maksimal 11 warung/kios yang terkena dampak mobilisasi 
peralatan dan komponen utama PLTB akan dipindahkan sementara 
waktu, dan selanjutnya akan dikembalikan ke tempat semula setelah 
selesai kegiatan mobilisasi ini; 

2) Satu tiang listrik/ tiang lampu harus di pindahkan sementara waktu 
selama kegiatan mobilisasi, dan 

3) Dua buah pohon rencananya akan dipangkas seperti ditunjukkan 
pada foto dalam Gambar-3.11. 
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Foto-1: Peninjauan pelabuhan Nusantara 
Parepare oleh Tim Teknis AMDAL dan 

Pemrakarsa serta Konsultan.  

Foto-2: Diskusi kecil Tim Teknis AMDAL 
dengan Pemrakarsa dan Konsultan. 

  
Foto-3: Beberapa usaha kecil sektor informal 

di pelabuhan Nusantara Parepare. 
Foto-4: Beberapa usaha kecil sektor informal 

di pelabuhan Nusantara Parepare. 

  
Foto-5: Pohon dan tiang listrik di pelabuhan 
Nusantara Parepare. 

Foto-6: Pohon dan tiang listrik di pelabuhan 
Nusantara Parepare. 

  
Gambar-3.11: Foto-foto survey lokasi pendaratan/ pembongkaran peralatan 

dan komponen utama PLTB di pelabuhan Nusantara 
Parepare. 

 
F. Kondisi Sosial Budaya Nelayan  

Secara umum tidak ada sistem sosial yang khas di kalangan 
masyarakat nelayan Watang Soreang dalam sistem organisasi aktivitas 
mereka. Satu-satunya sistem sosial yang dapat dikatakan khas adalah masih 
dianutnya sistem punggawa-sawi. Sistem ini terutama masih dapat ditemukan 
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di kalangan nelayan Bagan Perahu. Namun, mesti dicatat bahwa sistem ini 
berjalan tidak lagi seketat sistem punggawa-sawi konvensional yang 
umumnya dikenal. 

Melemahnya sistem punggawa-sawi ini sejalan dengan fakta bahwa 
rata-rata nelayan di Watang Soreang telah memiliki alat produksinya. 
Dengan memiliki peralatan tangkap sendiri, tingkat ketergantungan nelayan 
kepada pihak lain dengan sendirinya menjadi rendah.  

Sistem punggawa-sawi yang masih dapat ditemui di kalangan nelayan 
Watang Soreang berjalan melalui dua bentuk. Praktik punggawa-sawi biasa 
berupa bagi-hasil, dan praktik dalam bentuk hubungan hutang-piutang. 

Praktik punggawa-sawi dalam bentuk yang pertama berlaku dalam 
pengoperasian bagan perahu. Aturannya, sawi yang bekerja mengoperasikan 
bagan (menjadi ABK) berhak atas 30% nilai keuntungan. 70% sisanya, 
dalam bentuk keuntungan kotor, menjadi milik punggawa. 70% tersebut 
termasuk didalamnya biaya operasional bagan yang harus ditutupi 
punggawa. Berbeda dengan sistem punggawa-sawi tradisional, perekrutan 
sawi dalam pengoperasian bagan perahu hampir sepenuhnya berlangsung 
melalui mekanisme kontrak-kerja (outsourcing). Selain itu, punggawa juga 
tidak berkewajiban menutupi biaya kebutuhan harian sawi. Artinya, sawi 
dapat berpindah atau berhenti bekerja kapan saja. 

Dibandingkan dengan ikatan patron-klien dalam sistem punggawa-
sawi tradisional, sistem yang berlaku di bagan perahu dapat dikatakan sangat 
longgar.  Dalam sistem punggawa-sawi tradisional, keterikatan sawi terhadap 
punggawa sangat tinggi. Merujuk Salman (Jagat Maritim, 2005), kuatnya 
keterikatan antara punggawa dan sawi itu dikarenakan oleh dua faktor. 
Pertama, sebab tidak adanya alat produksi yang dimiliki sawi, Kedua sebab 
nilai-nilai dalam masyarakat yang memang mendukung keterikatan sawi 
terhadap punggawanya. Para sawi memandang punggawa bukan sebagai 
orang biasa, tetapi sebagai orang yang berjasa terhadap dirinya sehingga 
harus dihormati. Sistem punggawa-sawi, sebagaimana dikatakan pula oleh 
Salman, menandai masyarakat yang berpola ‘gemeinschaft’ ketimbang 
‘gesellschaft’, atau dengan kata lain menandai masyarakat yang bericiri 
‘community’ ketimbang ‘society’. Community atau gemeinschaft adalah 
situasi sosial di mana hubungan antara orang per orang masih berupa bentuk 
hubungan kekeluargaan atau rasa persaudaraan, ketimbang hubungan yang 
berciri individual, rasional dan bersifat kontraktual. 

Dalam praktik punggawa-sawi jenis kedua di Watang Soreang, pola 
hubungan yang lebih individual lebih tampak lagi. Hubungan itu berlangsung 
dalam pinjam-meminjam modal (dalam hal ini, nelayan meminjam modal ke 
pengumpul). Dengan hubungan yang terbatas pada bidang tersebut, 
sesungguhnya debatable untuk menggolongkan sistem ini sebagai bagaian 
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dari sistem punggawa-sawi. Alasan untuk menggolongkan relasi pinjam-
meminjam modal ini sebagai salah satu bentuk sistem punggawa-sawi adalah 
adanya kemiripan antara mekanisme yang berjalan dalam sistem ini dengan 
mekanisme dalam sistem punggawa-sawi. 

Dalam sistem punggawa-sawi jenis kedua di Watang Soreang tersebut, 
aturan yang berlaku adalah setiap nelayan wajib menjual ikan hasil 
tangkapannya ke punggawa tempat ia meminjam uang. Utang nelayan 
diangsur dari potongan harga ikan yang dijual. Namun demikian, seperti 
dituturkan beberapa orang nelayan, aturan itu juga tidak berlaku secara ketat 
atau sepenuhnya ‘wajib’. Berbeda dengan ketentuan yang biasaya berlaku 
dalam sistem punggawa-sawi konvensional, di sini para nelayan tetap boleh 
menjual ikannya ke pengumpul/punggawa lain, tetapi tentu angsuran 
utangnya harus tetap berjalan. 
 
G. Persepsi Responden dengan Rencana Mobilisasi Peralatan 

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 35 responden yang 
berada di sepanjang jalur yang akan dilalui oleh kendaraan alat berat, yakni 
kelurahan Watang Soreang, Kelurahan Ujung Bulu, umumnya responden 
belum mengetahui akan adanya rencana mobilisasi peralatan dan komponen 
utama PLTB (71,43%) dan sudah mengetahui sebesar 28,57 %. Hal tersebut 
karena responden belum adanya informasi baik dari kelurahan atau dari 
media. 

 
 

 
Gambar-3.12: Pengetahuan Responden terhadap Rencana Kegiatan 

 
Sejauh mana responden mendukung pelaksanaan kegiatan mobilisasi 

peralatan dan komponen utama PLTB, sebanyak 74,29 % mendukung 
kegiatan mobilisasi dengan berbagai alasan: untuk kepentingan bersama, 
adanya penambahan sarana dan prasarana, dan mendukung kegiatan 
pembangunan daerah.  Sedangkan bagi responden yang tidak mendukung 
(25,71%) dengan alasan bahwa akan menambah kebisingan dimana saat ini 
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jalan poros Parepare-Pinrang sudah sangat bising, dan sangat rawan 
kecelakaan.  

 
 

Gambar-3.13: Sikap Responden terhadap Rencana Kegiatan 
 
Sebanyak 25,71 % responden mengatakan jika dilakukan mobilisasi 

peralatan dan komponen utama PLTB akan mengakibatkan terganggunya 
penduduk yang tinggal sepanjang jalan yang akan dilalui oleh kendaraan 
pengangkutdengan alasan kendaraan sangat banyak dan rawan kecelakaan. 
Sedangkan sebanyak 74,29 % mengatakan tidak merasa terganggu sepanjang 
dilaksanakan diluar jam-jam sibuk yaitu siang hari dan/atau malam hari dan 
adanya pihak aparat (polisi) untuk mengawal jalannya konvoi kendaraan 
mobilisasi dan komponen utama PLTB.    
 
 

 
Gambar-3.14: Sikap Responden terhadap Kegiatan Mobilisasi Peralatan dan 

Komponen Utama PLTB. 
 
 



Adendum ANDAL& RKL-RPL PLTB SIDRAP 75MW   

III-24 

 

Sementara itu, bagi responden yang terkena dampak langsung berupa 
kompensasi lahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan mobilisasi 
peralatan dan komponen utama PLTB, tergantung kesepakatan yang 
diinginkan oleh pihak pemilik lahan. Berdasarkan hasil survei pihak-pihak 
yang harus terlibat dalam proses pembebasan lahan yaitu kepala kelurahan, 
namun responden juga memilih camat sebagai pihak yang juga wajib 
dilibatkan dalam proses pembebasan lahan. 

Harapan responden terkait dengan pelaksanaan mobilisasi peralatan 
dan komponen utama PLTB, mengatakan bahwa perlunya dibuat jalur 
khusus agar tidak mengganggu masyarakat yang tinggal sepanjang jalan yang 
dilalui, perlunya pemberian kompensasi bagi masyarakat yang terkena 
dampak langsung dari kegiatan tersebut. 
 
3.3. Komponen Kesehatan Masyarakat 
1.  Pola Penyakit 

 Penyakit paling umum yang tercatat di Puskesmas Lapadde (Puskesmas 
yang berkaitan dengan wilayah studi yaitu terdapat di wilayah kerja 
kelurahan Ujung Bulu) adalah Influenza, Infeksi Saluran Pernapasan Atas 
(ISPA) dan batuk. Berbagai penyakit dilaporkan dapat dilihat pada Tabel-
3.16 dan Gambar-3.15: di bawah ini. 

Tabel-3.16: Sepuluh Penyakit tertinggi di puskesmas Lapadde Tahun 2015 

No Nama Penyakit Jumlah % 
1 Influenza 1.706 19.83 
2 Ispa 1.594 18.52 
3 Penyakit Gusi 1.447 16.82 
4 Diare 712 8.27 
5 Hipertensi 711 8.26 
6 Gastritis 612 7.11 
7 Batuk 569 6.61 
8 Gangguan Perke&Erupsi Gigi 516 6.00 
9 Atroitis lainnya 422 4.90 
10 Dermatitis 316 3.67 

 

Berdasarkan tren penyakit yang berhubungan dengan lingkungan, 
penyakit Influensa dan ISPA menduduki urutan pertama pada tahun 2015. 
Polusi udara dari kendaraan bermotor beserta debu jalanan yang efeknya 
mudah mengalami gangguan kesehatan terutama ISPA dan batuk. 
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Sumber: Profil Kesehatan Puskesmas Lapadde, 2015 

Gambar-3.15: Pola Penyakit di Kelurahan Ujung Bulu 
 

 

4. Tenaga Kesehatan 

Jumlah Tenaga Medis ditunjukkan dari data sekunder yang diperoleh 
dari Puskesmas Lapadde (lihat Tabel-3.17). 

Tabel-3.17: Jumlah Tenaga MedisPuskesmas Lapadde, 2015 

No Tenaga Medis Jumlah 
1 Dokter Umum 3 
2 Dokter Gigi 2 
3 Bidan 14 
4 Keperawatan 23 
5 Apoteker 2 
6 Gizi 4 
7 Kesmas 10 
8 Analis Lab 2 
9 Fisioterapi 1 

Sumber: Profil Kesehatan Puskesmas Lapadde, 2015 
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Sumber: Profil Kesehatan Puskesmas Lapadde, 2015 

Gambar-3.16: Tenaga kesehatan di Kelurahan Ujung Bulu, kota Parepare. 
 
 

2.1. Sumber Air Bersih 
Sumber air bersih utama pada masyarakat di desa/kelurahan 

terdampak pada kegiatan ini adalah mata air, baik digunakan untuk 
keperluan mandi, cuci, dan kakus ataupun untuk keperluan memasak. 
Berdasarkan wawancara, mayoritas responden memperoleh air bersih dari 
mata air dengan persentase yang hampir sama yaitu diatas 70%. Sebanyak 
20% responden memperoleh air bersih dari sumur gali. Selebihnya 
responden yang memperoleh air bersih dari sumur bor yaitu sebanyak 10 %. 

 

 
Gambar-3.17: Sumber Air Bersih untuk Keperluan Mandi, Cuci, Kakus (Kiri) 

dan Memasak (Kanan) di Kelurahan Ujung Bulu. 
 

2.2 Pengelolaan Sampah 
Mayoritas masyarakat terkena dampak yang disurvei yaitu sebanyak 

85%menyatakan bahwa sampah yang dihasilkan diangkut melalui petugas 2 
kali seminggu. Beberapa masyarakat (10 % dari total jumlah responden) di 
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kelurahan Ujung Bulu memiliki kebiasaan membakar sampahnya pada 
malam hari agar tidak terlihat oleh petugas kebersihan. 

 
 

Gambar-3.18: Penanganan Sampah di Kelurahan Ujung Bulu 

 

 

Di muat 

petugas 

sampah
85%

Di bakar

10%

Di buang 

keselokan

5%





Adendum ANDAL & RKL-RPL PLTB SIDRAP 75MW   

IV-1 
 

BAB IV. ANALISIS PERUBAHAN DAMPAK 

 

 

Berdasarkan rincian rencana perubahan (adendum) yang telah 

diuraikan serta kondisi rona lingkungan hidup awal yang telah diuraikan 

pada Bab 3, maka dilakukan analisis perubahan melalui tahap-tahap sebagai 

berikut: 

 

4.1. Identifikasi Dampak Potensial 

Indentifikasi dampak potensial adendum rencana kegiatan 

pembangunan PLTB Sidrap dilakukan dengan menggunakan metode bagan 

alir sebagaimana ditunjukkan pada Gambar-4.1 berikut: 

 

 

 

 

Gambar-4.1: Indentifikasi dampak potensial dalam adendum ANDAL & RKL-

RPL rencana kegiatan pembangunan PLTB Sidrap 75MW. 

 

 

Berdasarkan identifikasi dampak potensial tersebut maka diperoleh 

dampak potensial kegiatan mobilisasi peralatan dan komponen utama PLTB 

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel-4.1. 
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Tabel-4.1: Dampak Potensial Rencana Kegiatan Mobilisasi Peralatan dan 

Komponen Utama PLTB Sidrap 75MW. 

 

Kegiatan Dampak Potensial Keterangan 

Mobilisasi Peralatan 

& Komponen Utama 

- Gangguan Aksesibilitas 

Penumpang 

Pada saat jadwal kedatangan dan 

pemberangkatan penumpang, maka di 

dalam dan di sekitar lokasi pelabuhan 

Nusantara Parepare akan ramai 

dikunjungi penumpang maupun 

pengantar/penjemput. Dengan 

demikian, pada saat kegiatan mobilisasi 

peralatan dan fasilitas utama 

dilaksanakan maka akan terjadi 

gangguan aksesibilitas penumpang. 

- Persepsi Negatif Persepsi negatif penumpang akan 

timbul sebagai dampak lanjut dari 

gangguan aksesibilitas penumpang. 

- Persepsi Negatif Sektor 

Informal 

Persepsi negatif juga akan timbul karena 

akan terjadi gangguan kegiatan sektor 

informal yang ada di sekitar lokasi 

pelabuhan. 

- Keresahan Masyarakat Keresahan masyarakat akan terjadi 

sebagai dampak lanjut dari timbulnya 

persepsi negatif penumpang dan 

masyarakat yang terlibat pada sector 

informal. 

- Gangguan Aksesibilitas 

Darat 

Gangguan aksesibilitas pengguna jalan 

akan terjadi pada sepanjang jalan yang 

akan dilalui kendaraan pengangkut 

peralatan dan fasilitas utama. 

- Kemacetan Lalulintas Kemacetan lalulintas akan terjadi pada 

sepanjang jalan yang akan dilalui 

kendaraan pengangkut peralatan dan 

fasilitas utama karena ukuran 

kendaraan sangat besar dan akan 

mengangkut peralatan dan fasilitas 

utama yang berat sehingga kecepatan 

kendaraan akan lambat dan akan 

menyebabkan kemacetan lalulintas. 

- Gangguan Getaran Karena kendaraan akan mengangkut 

peralatan dan fasilitas utama berukuran 

besar dan berat maka diduga akan 

menyebabkan terjadinya getaran badan 

jalan. 

- Keretakan Bangunan Keretakan bangunan diduga akan 

terjadi karena adanya getaran yang 

akan dirasakan sampai pada lokasi 

perumahan penduduk. 

- Gangguan Kebisingan Gangguan kebisingan akan timbul pada 



Adendum ANDAL & RKL-RPL PLTB SIDRAP 75MW   

IV-3 
 

sepanjang jalan yang akan dilalui 

kendaraan pengangkut peralatan dan 

fasilitas utama. 

- Penurunan Kualitas 

Udara Ambien 

Penurunan kualitas udara akan terjadi 

pada sepanjang jalan yang akan dilalui 

kendaraan pengangkut peralatan dan 

fasilitas utama. 

- Kesehatan Masyarakat Gangguan kesehatan masyarakat yang 

bermukim pada sepanjang jalan yang 

akan dilalui kendaraan pengangkut 

peralatan dan fasilitas utama sebagai 

akibat dari penurunan kualitas udara 

dan peningkatan bising. 

- Kerusakan Badan Jalan  Kerusakan badan jalan akan terjadi 

pada sepanjang jalan yang akan dilalui 

kendaraan pengangkut peralatan dan 

fasilitas utama karena ukuran 

kendaraan sangat besar dan akan 

mengangkut peralatan dan fasilitas 

utama yang berat sehingga tekanan 

pada jalan akan melebihi kapasitas 

jalan. 

- Gangguan Kecelakaan 

Lalulintas 

Kecelakaan lalu lintas diduga akan 

terjadi pada sepanjang jalan yang akan 

dilalui kendaraan pengangkut peralatan 

dan fasilitas utama. 

- Kerusakan Bangunan Kerusakan beberapa bangunan akan 

terjadi pada sepanjang jalan yang akan 

dilalui kendaraan pengangkut peralatan 

dan fasilitas utama khususnya baling-

baling dengan panjang sekitar 60 m. 

Hal ini terutama akan terjadi pada 

posisi jalan berbelok. 

- Menurun Estetika Jumlah pohon yang akan ditebang 

adalah ±47 pohon. Jumlah ini cukup 

signifikan dalam memelihara estetika 

kawasan. 

- Meningkat suhu udara 

skala mikro 

Hilangnya pohon dipinggir jalan akan 

berpotensi menurunkan iklim mikro 

melalui peningkatan suhu udara 

permukaan pada skala mikro 

 

4.2. Evaluasi Dampak Potensial 

Evaluasi Dampak Potensial dilakukan dengan menggunakan metoda 

diskusi dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait. Evaluasi ini 

dilakukan dengan menggunakan 4(empat) kriteria. Hasil evaluasi dampak 

potensial kegiatan adendum ANDAL & RKL-RPL rencana pembangunan PLTB 

Sidrap 75MW seperti ditunjukkan pada Tabel-4.2. 
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Tabel-4.2: Hasil Evaluasi Dampak Potensial Rencana Kegiatan Mobilisasi 

Peralatan dan Komponen Utama PLTB SIDRAP 75MW. 

Kegiatan Dampak Potensial 
Kriteria DPH 

DPH 
1 2 3 4 

Mobilisasi 

Peralatan & 

Komponen  Utama 

- Gangguan Aksesibilitas 

Penumpang 

X √ √ X DPH 

- Persepsi Negatif X √ √ X DPH 

- Persepsi Negatif Sektor 

Informal 

X √ √ X DPH 

- Keresahan Masyarakat X √ √ X DPH 

- Gangguan Aksesibilitas 

Darat 

X √ √ X DPH 

- Kemacetan Lalulintas √ X X X DPH 

- Gangguan Getaran X √ √ X DPH 

- Keretakan Bangunan X √ √ X DPH 

- Gangguan Kebisingan X √ √ X DPH 

- Penurunan Kualitas Udara 

Ambien 

√ √ X √ DPH 

- Kesehatan masyarakat X √ X X DPH 

- Gangguan Kerusakan 

Badan Jalan 

X √ √ X DPH 

- Gangguan Kecelakaan 

Lalulintas 

X √ √ X DPH 

- Kerusakan Bangunan X √ √ X DPH 

- Menurun estetika X √ √ √ DPH 

- Meningkat suhu udara 

skala mikro 

X X X X DTPH 

Keterangan: 

1= Apakah beban terhadap komponen lingkungan tertentu sudah tinggi, hal ini dapat dilihat 

dari hasil analisis data sekunder dan kunjungan lapangan; 

2= Apakah komponen lingkungan tersebut memegang peranan penting dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat sekitar (nilai sosial dan ekonomi) dan terhadap komponen 

lingkungan lainnya (nilai ekologis)(sehingga perubahan besar pada kondisi komponen 

lingkungan tersebut akan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat dan keutuhan 

ekosistem). Hal ini dapat dilihat dari hasil kunjungan lapangan; 

3= Apakah ada kekhawatiran masyarakat yang tinggi tentang komponen lingkungan 

tersebut ? hal ini dapat dilihat dari terjemahan hasil konsultasi masyarakat; 

4= apakah ada aturan atau kebijakan yang akan dilanggar dan atau dilampaui oleh dampak 

tersebut. Hal ini dapat dijawab dengan mempelajari peraturan-peraturan yang 

menetapkan baku mutu lingkungan, baku mutu emisi/limbah, tata ruang dan sebagainya. 

 

 

4.3. Prakiraan dampak 

Asumsi yang digunakan dalam prakiraan dampak ini adalah kualitas 

parameter lingkungan yang akan datang dianggap sama dengan kondisi 

lingkungan saat ini (rona lingkungan hidup awal). Setelah diperoleh 

perubahan nilai parameter lingkungan menggunakan metoda formal maupun 

informal, kemudian dilakukan konversi perubahan nilai parameter 

lingkungan ke dalam perubahan skala kualitas lingkungan. Skala kualitas 
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lingkungan pada rona lingkungan awal (KLo) dan pada saat kegiatan 

berlangsung (KLp) ditampilkan dalam skala numerik (1 - 5) dengan kriteria: 

- Skala 1  : Kualitas lingkungan Sangat Buruk 

- Skala 2  : Kualitas lingkungan Buruk 

- Skala 3  : Kualitas lingkungan Sedang 

- Skala 4  : Kualitas lingkungan Baik 

- Skala 5 : Kualitas lingkungan Sangat Baik 

Sedangkan kriteria besaran dampak yang digunakan adalah : 

- Tidak ada dampak bila nilai perubahan dampaknya 0 

- Dampak dikatakan Kecil bila nilai perubahan dampaknya 1 

- Dampak dikatakan Sedang bila nilai perubahan dampaknya 2 

- Dampak dikatakan Besar bila nilai perubahan dampaknya 3 

- Dampak dikatakan Sangat Besar bila nilai perubahan dampaknya 

4 

 

Kriteria besaran dampak terhadap komponen lingkungan hidup 

diberikan pada Tabel-4.3 – Tabel-4.5. 

 

Tabel-4.3: Skala Kualitas Lingkungan Kualitas Udara Ambien 

No 
Komponen 

Lingkungan 
Satuan 

Nilai dan Rentangan 

1 2 3 4 5 

1. SO2 Pm/Nm3 > 365 292 - 365 146 -291 73 - 145 < 73 

2. NO Pm/Nm3 > 150 120 – 150 60 - 119 30 - 59 < 30 

3. CO Pm/Nm3 > 15.000 12.000 – 15.000 6.000 – 11.900 3.000 – 
5.900 

< 

3.000 

4. H2S ppm > 0,02 0,016 – 0,02  0,008 – 0,015 0,004 – 
0,007 

< 

0,004 

5. NH3 ppm > 2 1,6 – 2 0,8 – 1,5 0,4 – 0,7 < 0,4 

6. O3 Pm/Nm3 > 200 160 – 200 80 – 159 40 – 79 < 40 

7. TSP Pm/Nm3 > 230 184 – 230  92 – 183 46 – 91 < 46 

Sumber: Fandeli, 2001 

*) Nilai kriteria: 1=sangat buruk; 2) buruk; 3) sedang; 4) baik; 5) sangat baik.  

 
Tabel-4.4: Skala Kualitas Lingkungan Tingkat Kebisingan 

No 
Komponen 

Lingkungan 
Satuan 

Nilai dan Rentangan 

1 2 3 4 5 

1. Tingkat 

kebisingan 

dBA > 60 50 - 60 51 – 55  46 – 50  41 – 45  

2. Periode 

kejadian 

- Terus 

menerus 

Trus kadang-

kadang 

terputus 

Terputus-putus Terputus 

dan sesaat 

Hanya 

sesaat 

 Sumber: Fandeli, 2001 

*) Nilai kriteria: 1=sangat buruk; 2) buruk; 3) sedang; 4) baik; 5) sangat baik.  

 
 
 
 



Adendum ANDAL & RKL-RPL PLTB SIDRAP 75MW   

IV-6 
 

Tabel-4.5: Skala Kualitas Lingkungan Lalulintas 

No 
Komponen 

Lingkungan 

Nilai dan Rentangan 

1 2 3 4 5 

1. Kemacetan 

lalulintas 

(rasio V/C) 

0,85 – 1,00 0,75 – 0,84 0,45 – 0,74 0,20 – 0,44 0 – 0,20 

2. Kerusakan 

jalan 

Bergelomban

g/ tidak stabil 

Retak banyak 

gejala 

ketidakstabilan 

Retak sedang 

masih stabil 

Retak halus 

masih stabil 

Tidak retak 

sedikit 

deformasi 

pada jalur roda 

3. Kecelakaan 

lalulintas 

Kecelakaan 

fatal, V > 65 

km/jam, 

LJ<5,5m 

<15% selamat, 

V: 56-65 

m/jam, LJ: 5,5 

– 6,0 m 

15 - 55% 

selamat, V: 

45 – 55 

km/jam, LJ: 

6,0 – 6,5 m 

15 - 95% 

selamat, V: 34 

– 44 km/jam, 

LJ: 6,5 – 7,0 m 

<95% 

selamat, V: 

<35 km/jam, 

LJ: >7 m 

Sumber: MKJI, 1997 

*) Nilai kriteria: 1=sangat buruk; 2) buruk; 3) sedang; 4) baik; 5) sangat baik.  

 

 

Mobilisasi Peralatan dan Komponen Utama PLTB 

1. Gangguan Aksesibilitas Penumpang 

Besaran Dampak: 

Gangguan aksesibilitas penumpang terjadi akibat pembongkaran peralatan 

dan fasilitas utama PLTB di pelabuhan Nusantara, Parepare. Diketahui jumlah 

penumpang kapal yang sandar/berlabuh di Pelabuhan Nusantara Parepare 

tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 60.000 orang dan 

terendah pada bulan April sebanyak 40.980 orang. Berdasarkan data 

tersebut, rata-rata penumpang setiap hari adalah 1000 – 2000 orang, 

sehingga kondisi saat ini dapat dikategorikan ke dalam skala 2 (Buruk). 

Setelah kapal pengangkut peralatan dan fasilitas utama PLTB juga berlabuh 

dan melakukan pembongkaran, maka diprakirakan terjadi gangguan 

aksesibilitas penumpang sehingga kualitas lingkungan menurun menjadi 

sangat buruk (skala 1). Dengan demikian besaran dampaknya adalah negatif 

kecil (-1). 

 

Sifat Penting Dampak: 

1. Jumlah manusia terkena dampak; 

Jumlah penduduk yang terkena dampak cukup banyak yaitu 

penduduk yang memanfaatkan transportasi laut melalui pelabuhan 

Nusantara, Parepare. Dengan demikian, aspek ini dikategorikan 

penting (P). 

2. Luas wilayah sebaran dampak; 

Luas wilayah sebaran dampak relatif kecil hanya terjadi di areal 

pelabuhan Nusantara. Dengan demikian, aspek ini dikategorikan tidak 

penting (TP). 

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 
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Dampak akan berlangsung selama kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB dengan intensitas cukup tinggi karena 

diperkirakan rata-rata penumpang yang melalui pelabuhan Nusantara 

sebesar 1000 – 2000 orang/hari dan dampak akan berlangsung lama 

(1 bulan). Dengan demikian aspek ini tergolong penting (P). 

4. Banyaknya komponen lain yang terkena dampak; 

Komponen lain yang akan terkena dampak adalah timbulnya persepsi 

negatif para penumpang di pelabuhan Nusantara, Parepare. Dengan 

demikian, aspek ini dikategorikan penting (P). 

5. Sifat kumulatif dampak; 

Dampak bersifat tidak kumulatif. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

6. Berbalik atau tidak berbalik dampak; 

Dampak bersifat dapat balik. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

Berdasarkan uraian di atas, maka gangguan aksesibilitas penumpang akibat 

kegiatan mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB merupakan dampak 

negatif penting (-P) dengan sifat penting dampak sebesar 50%. 

 

2. Persepsi Negatif 

Dampak terhadap komponen lingkungan Sosial, Ekonomi dan Budaya, 

berupa persepsi negatif masyarakat yang merupakan dampak turunan dari 

gangguan terhadap aksesibilitas penumpang. 

 

Besaran Dampak: 

Kegiatan mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB pada tahap konstruksi 

ini, diprakirakan dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat akibat 

terganggunya kegiatan bongkar muat kapal penumpang dan barang di 

pelabuhan Nusantara, Parepare. Berdasarkan data tahun 2014, kunjungan 

kapal penumpang dalam negeri di pelabuhan Nusantara Parepare sebanyak 

557 kali, dengan jumlah kedatangan penumpang sebanyak 295.879 orang 

dan keberangkatan sebanyak 315.729 orang dengan jumlah 611.608 orang. 

Rata-rata kunjungan kapal penumpang setiap bulannya antara 35 – 89 buah 

kapal dengan jumlah penumpang yang datang dan berangkat sebanyak 

40.980 – 74.983 orang. Jika dirata-ratakan setiap hari maka jumlah 

penumpang yang akan datang dan pergi melalui pelabuhan Nusantara 

Parepare sebanyak 1.698 orang. Berdasarkan penilaian skala kualitas 

lingkungan pada kondisi rona lingkungan hidup awal maka saat 

dikategorikan pada skala 3 (sedang). Persepsi negatif masyarakat merupakan 

dampak turunan dari gangguan aksesibilitas penumpang dan kegiatan 
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bongkar muat di pelabuhan Nusantara, Parepare akibat adanya pembokaran 

dan pengangkutan peralatan dan fasilitas utama PLTB. Sehingga, dengan 

kegiatan ini diprakirakan kualitas lingkungan turun dan berada pada skala 2 

(buruk). Oleh karena itu, besaran dampak dari persepsi negatif masyarakat 

ini adalah negatif kecil (-1).  

 

Sifat Penting Dampak: 

1. Jumlah manusia terkena dampak; 

Jumlah manusia yang terkena dampak persepsi negatif kurang lebih 

1.698 orang penumpang (datang dan berangkat). Jumlah ini relatif 

banyak dan dampak ini tergolong sebagai dampak penting (P).   

2. Luas wilayah sebaran dampak; 

Luas wilayah sebaran dampak cukup luas yaitu mencakup wilayah 

pelabuhan Nusantara Parepare dan sekitarnya, sehingga dampak ini 

dikategorikan dampak penting (P). 

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

Intensitas dampak yang tinggi karena berlangsung setiap hari. Lama 

dampak akan berlangsung selama kegiatan tahap pengangkutan 

komponen dan fasilitas utama PLTB (1 bulan), sehingga dampak ini 

dikategorikan dampak penting (P). 

4. Banyaknya komponen lain terkena dampak; 

Tidak ada komponen lain yang terkena dampak persepsi negatif, 

sehingga dampak ini dikategorikan dampak tidak penting (TP).  

5. Sifat kumulatif dampak; 

Dampak bersifat tidak kumulatif sehingga dampaknya tidak penting 

(TP). 

6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; 

Dampak dapat berbalik, sehingga dampak dikategorikan sebagai 

dampak tidak penting (TP). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka persepsi negatif akibat kegiatan 

mobilisasi peralatan dan fasilitas PLTB merupakan dampak negatif penting 

(-P) dengan sifat penting dampak sebesar 50%. 

 

3. Gangguan Aksesibilitas Darat 

Besaran Dampak: 

Mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB menuju ke lokasi proyek akan 

menimbulkan gangguan terhadap akses darat berupa gangguan terhadap 

pengguna jalan mulai dari pelabuhan Nusantara Parepare menuju arah 

rumah jabatan walikota Parepare.  
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Berdasarkan hasil analisis volume lalulintas pada dua segmen jalan untuk 

periode waktu yang sesuai dengan jadwal mobilisasi yang direncanakan, 

maka periode waktu di atas jam 24:00 volume lalu lintas akan makin 

menurun. Pada periode jam 13:00 – 14:00 nilai volume lalulintas tercatat 

rata-rata 723 smp/jam (skala 1) kemudian pada jam 20:00 – 21:00 volume 

lalulintas menurun sebesar 515 smp/jam (skala 2). Selanjutnya pada jam 

00:00 – 01:00 volume lalulintas tercatat sebesar 149 smp/jam (skala 4). Jika 

kegiatan mobilisasi akan dilaksanakan mulai tengah malam, maka 

diprakirakan volume lalulintas akan semakin menurun atau berada pada 

skala 5. Dengan demikian besaran dampak adalah negatif kecil (-1). 

 

Sifat Penting Dampak: 

1. Jumlah manusia terkena dampak; 

Jumlah penduduk yang terkena dampak cukup banyak yaitu 

masyarakat pengguna jalan pada jalur mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB. Dengan demikian, aspek ini dikategorikan 

penting (P). 

2. Luas wilayah sebaran dampak; 

Luas wilayah sebaran dampak cukup luas sepanjang jalan yang dilalui 

transportasi peralatan utama dan fasilitas PLTB. Dengan demikian, 

aspek ini dikategorikan penting (P). 

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

Dampak akan berlangsung selama kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB dengan intensitas cukup tinggi dan dampak akan 

berlangsung lama (1 bulan). Dengan demikian aspek ini tergolong 

penting (P). 

4. Banyaknya komponen lain yang terkena dampak; 

Komponen lain yang akan terkena dampak adalah terjadinya 

kemacetan lalulintas. Dengan demikian, aspek ini dikategorikan 

penting (P). 

5. Sifat kumulatif dampak; 

Dampak bersifat tidak kumulatif. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

6. Berbalik atau tidak berbalik dampak; 

Dampak bersifat dapat balik. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka gangguan aksesibilitas darat akibat kegiatan 

mobilisasi peralatan dan fasilitas PLTB merupakan dampak negatif penting (-

P) dengan sifat penting dampak sebesar 67%. 
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4. Kemacetan Lalulintas 

Besaran Dampak: 

Kemacetan lalulintas merupakan dampak turunan dari gangguan aksesibilitas 

darat akibat mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB yang menyebabkan 

terjadinya peningkatan bangkitan lalulintas. Peralatan utama untuk 

pembangunan bangunan utama dan sarana pendukungnya terdiri dari 3 unit 

crane (1 unit untuk pekerjaan fondasi dan 2 unit untuk pembangunan 

menara turbin); 2 unit excavator; dan2 unit concrete batching plant, 3 unit 

generator (2 unit untuk pekerjaan fondasi dan 1 unit untuk pembangunan 

menara turbin) dan 2 unit dump truck. Selain itu juga ada konvoi kendaraan 

berat pengangkut komponen GTA.  

Pada saat ini, lokasi rencana kegiatan mobilisasi peralatan dan fasilitas utama 

PLTB menunjukkan bahwa pergerakan arus lalulintas di ruas-ruas jalan masih 

sangat baik (skala 5). Pada saat mobilisasi mobilisasi peralatan dan fasilitas 

utama PLTB dilakukan, diprakirakan terjadi kemacetan akibat meningkatnya 

volume kendaraan pada jalur mobilisasi. Namun demikian, gangguan ini 

dapat dikurangi dengan adanya pembukaan sementara median jalan. Kondisi 

lalulintas pada jalur yang akan dilewati pengangkut peralatan dan fasilitas 

utama PLTB diprakirakan akan menurun menjadi kondisi sedang (skala 3). 

Sehingga besaran dampaknya adalah negatif sedang (-2).  

 

Sifat penting dampak: 

1. Jumlah manusia yang terkena dampak; 

Jumlah penduduk yang terkena dampak cukup banyak yaitu 

penduduk yang melewati jalan yang sama dengan jalur mobilisasi 

peralatan dan fasilitas utama PLTB. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan penting (P). 

2. Luas wilayah sebaran dampak; 

Luas wilayah sebaran dampak cukup luas yaitu mulai dari pelabuhan 

Nusantara Parepare sampai jalan dekat rumah jabatan walikota 

Parepare. Dengan demikian, aspek ini dikategorikan penting (P). 

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

Dampak akan berlangsung selama kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama dengan intensitas yang tinggi dan dampak akan 

berlangsung lama (1 bulan). Dengan demikian aspek ini tergolong 

penting (P). 

4. Banyaknya komponen lain yang terkena dampak; 

Tidak ada komponen lain yang akan terkena dampak. Dengan 

demikian, aspek ini dikategorikan tidak penting (TP). 

 



Adendum ANDAL & RKL-RPL PLTB SIDRAP 75MW   

IV-11 
 

5. Sifat kumulatif dampak; 

Dampak bersifat tidak kumulatif. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

6. Berbalik atau tidak berbalik dampak; 

Dampak bersifat dapat balik. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka kemacetan lalulintas akibat kegiatan 

mobilisasi peralatan dan fasilitas PLTB merupakan dampak negatif penting   

(-P) dengan sifat penting dampak sebesar 50%. 

 

5. Persepsi Negatif Sektor Informal.  

Besaran Dampak: 

Dampak terhadap komponen lingkungan Sosial Ekonomi dan Budaya berupa 

persepsi negatif masyarakat yang merupakan dampak langsung dari kegiatan 

mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB. Kegiatan ini diprakirakan dapat 

menimbulkan persepsi negatif masyarakat terutama bagi para penjual/ 

pedangang sektor informal di sekitar pelabuhan Nusantara, Parepare. Jumlah 

pelaku usaha kecil dan menengah yang terdapat di Kecamatan Ujung 

berjumlah 1909.  

Berdasarkan penilaian skala kualitas lingkungan pada kondisi rona 

lingkungan hidup awal ini dikategorikan ke dalam skala 4 (baik). Dengan 

timbulnya persepsi negatif masyarakat akibat adanya kegiatan ini 

diprakirakan berada pada skala 2 (buruk). Dengan demikian, besaran 

dampaknya adalah negatif sedang (-2).  

 

Sifat Penting Dampak: 

1. Jumlah manusia terkena dampak; 

Jumlah manusia yang terkena dampak berupa persepsi negatif kurang 

lebih 1.909 orang pedagang kecil dan menengah. Jumlah ini relatif 

banyak dan dampak ini tergolong sebagai dampak penting (P). 

2. Luas wilayah sebaran dampak; 

Luas wilayah sebaran dampak mencakup wilayah di pelabuhan 

Nusantara Parepare dan sekitarnya, sehingga dampak yang timbul 

tergolong dampak penting (P). 

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

Intensitas dampak yang tinggi karena berlangsung setiap hari. Lama 

dampak akan berlangsung selama kegiatan pengangkutan peralatan 

dan fasilitas utama PLTB (1 bulan), sehingga dampak tergolong 

dampak penting (P). 



Adendum ANDAL & RKL-RPL PLTB SIDRAP 75MW   

IV-12 
 

4. Banyaknya komponen lain terkena dampak; 

Terdapat komponen lain yang terkena dampak persepsi negatif ini 

yaitu keresahan masyarakat, sehingga dampak dapat digolongkan 

sebagai dampak penting (P).  

5. Sifat kumulatif dampak; 

Dampak bersifat kumulatif seiring dengan lamanya kegiatan mobilisasi 

peralatan dan fasilitas utama PLTB, sehingga dampak digolongkan 

sebagai dampak penting (P). 

6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; 

Dampak dapat berbalik, sehingga dampak dikatakan sebagai dampak 

tidak penting (TP). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka persepsi negatif sektor informal akibat 

kegiatan mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB merupakan dampak 

negatif penting (-P) dengan sifat penting dampak sebesar 83%. 

 

6. Keresahan Masyarakat 

Besaran Dampak: 

Keresahan masyarakat merupakan dampak turunan dari persepsi negatif 

sektor informal terutama para pedagang kecil dan menengah yang berada di 

pelabuhan Nusantara Parepare dan sekitarnya.  

Kegiatan mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB, diprakirakan dapat 

menimbulkan keresahan masyarakat terutama bagi para penjual/pedangang 

sektor informal di pelabuhan Nusantara Parepare dan sekitarnya. 

Berdasarkan data, jumlah pelaku usaha kecil dan menengah yang terdapat di 

Kecamatan Ujung sebanyak 1909 usaha.  

Berdasarkan penilaian skala kualitas lingkungan pada kondisi rona 

lingkungan hidup awal ini dikategorikan pada skala 3 (sedang). Timbulnya 

keresahan masyarakat sebagai dampak turunan dari mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB, menyebabkan kualitas lingkungan menurun dan 

dikategorikan dengan skala 2 (buruk). Besaran dampaknya adalah negatif 

kecil (-1).  

Sifat Penting Dampak: 

1. Jumlah manusia terkena dampak; 

Jumlah manusia yang mengalami keresahan akibat turunan dari 

dampak persepsi negatif sektor informal kurang lebih 1.909 orang 

pedagang kecil dan menengah. Jumlah ini relatif banyak sehingga 

dampak ini tergolong sebagai dampak penting (P). 
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2. Luas wilayah sebaran dampak; 

Luas wilayah sebaran dampak mencakup wilayah pelabuhan 

Nusantara Parepare dan sekitarnya, sehingga dampak ini tergolong 

sebagai dampak penting (P). 

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

Intensitas dampak cukup tinggi karena berlangsung setiap hari. 

Dampak akan berlangsung selama kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB (1 bulan), sehingga dampak ini tergolong dampak 

penting (P). 

4. Banyaknya komponen lain terkena dampak; 

Tidak ada komponen lain yang terkena, sehingga dampak ini 

tergolong  sebagai dampak tidak penting (TP).  

5. Sifat kumulatif dampak; 

Dampak bersifat tidak kumulatif sehingga dampak tergolong sebagai 

dampak tidak penting (TP). 

6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; 

Dampak dapat berbalik, sehingga dampak tergolong sebagai dampak 

tidak penting (TP). 

Berdasarkan uraian di atas, maka keresahan masyarakat akibat kegiatan 

mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB merupakan dampak negatif 

penting (-P) dengan sifat penting dampak sebesar 50%. 

 

7. Gangguan Getaran 

Besaran Dampak: 

Kegiatan mobilisasi peralatan dan komponen utama PLTB 

diprakirakan menimbulkan dampak berupa gangguan getaran terutama bagi 

bangunan/ rumah warga yang ada di sekitar jalan yang dilalui oleh 

kendaraan pengangkut alat-alat berat PLTB. Gangguan getaran ini bersumber 

dari gesekan ban kendaraan pengangkut dengan badan jalan. Jika pada rona 

awal, kendaraan yang melintasi/ melewati jalur mobilisasi ini didominasi 

oleh kendaraan angkutan umum/pribadi dan truk. Berdasarkan kondisi ini, 

maka intensitas getaran yang ditimbulkan oleh kendaran-kendaraan yang 

melintas pada jalur mobilisasi peralatan dan komponen utama PLTB masih 

kurang dari 2 mm/detik (> 4Hz) atau dikategorikan tidak mengganggu 

(skala 4). The US Federal Transit Administration (FTA) memberikan 

pedoman mengenai perhitungan dampak getaran berupa dampak vibrasi 

berkaitan dengan aktivitas konstruksi yaitu: 
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Dimana: PPV      = Kecepatan partikel puncak (peak particle velocity) pada 

jarak Dsep 

     PPVplant = PPV referensi  pada jarak Dsep pada jarak Dref 

 

Tabel-4.6.  Tingkat vibrasi khas untuk aktivitas konstruksi umum 

 

Setelah adanya kegiatan mobilisasi dengan menggunakan alat-alat berat 

pengangkut peralatan dan komponen utama PLTB, maka diprakirakan 

tingkat getaran pada jalan yang dilewati akan bertambah yaitu lebih besar 

dari 2 mm/detik atau mengganggu (skala 3). Dengan demikian besaran 

dampaknya adalah negatif kecil (-1). 

 

 

 



Adendum ANDAL & RKL-RPL PLTB SIDRAP 75MW   

IV-15 
 

Sifat Penting Dampak: 

1. Jumlah manusia terkena dampak; 

Jumlah penduduk yang terkena dampak cukup banyak yaitu 

bangunan/rumah warga yang ada di sepanjang jalan pada jalur 

mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB. Dengan demikian, aspek 

ini dikategorikan penting (P). 

2. Luas wilayah sebaran dampak; 

Luas wilayah sebaran dampak cukup luas yaitu sepanjang jalan yang 

dilalui alat transportasi peralatan utama dan fasilitas utama PLTB. 

Dengan demikian, aspek ini dikategorikan penting (P). 

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

Dampak akan berlangsung selama kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB dengan intensitas sedang dan dampak akan 

berlangsung lama (1 bulan). Dengan demikian aspek ini tergolong 

penting (P). 

4. Banyaknya komponen lain yang terkena dampak; 

Komponen lain yang akan terkena dampak adalah terjadinya 

keretakan bangunan akibat getaran. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan penting (P). 

5. Sifat kumulatif dampak; 

Dampak bersifat tidak kumulatif. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

6. Berbalik atau tidak berbalik dampak; 

Dampak bersifat dapat balik. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

Berdasarkan uraian di atas, maka gangguan getaran akibat kegiatan 

mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB merupakan dampak negatif 

penting (-P) dengan sifat penting dampak sebesar 67%. 

 

8. Keretakan Bangunan 

Besaran Dampak: 

Keretakan bangunan merupakan dampak turunan dari gangguan getaran 

akibat adanya kegiatan mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB. 

Keretakan bangunan akan terjadi terutama bagi bangunan/rumah warga 

yang ada di sekitar jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut alat-alat 

berat PLTB. Saat ini kondisi bangunan/rumah warga yang berada pada jalur 

yang dilewati kendaraan pengangkut alat-alat berat masih dalam kondisi baik 

atau dikategorikan pada skala 4 (baik). Setelah ada kegiatan mobilisasi 

peralatan dan fasilitas utama PLTB, diprakirakan bahwa intensitas getaran 

akan meningkat akibat kendaraan pengangkut alat-alat berat yaitu lebih 
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besar dari 2 mm/detik  (>4Hz). Pada kondisi ini diduga kemungkinan terjadi 

kerusakan bangunan/ rumah warga berupa keretakan plesteran 

(retak/terlepas plesteran pada dinding pemikul beban) atau kualitas 

lingkungan pada skala 3 (sedang). Dengan demikian, besaran dampaknya 

adalah negatif kecil (-1). 

 

Sifat Penting Dampak: 

1. Jumlah manusia terkena dampak; 

Jumlah penduduk yang terkena dampak cukup banyak yaitu 

bangunan/rumah warga yang ada di sepanjang jalan pada jalur 

mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB. Dengan demikian, aspek 

ini dikategorikan penting (P). 

2. Luas wilayah sebaran dampak; 

Luas wilayah sebaran dampak cukup luas yaitu sepanjang jalan yang 

dilalui alat transportasi peralatan utama dan fasilitas utama PLTB. 

Dengan demikian, aspek ini dikategorikan penting (P). 

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

Dampak akan berlangsung selama kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB dengan intensitas sedang dan dampak akan 

berlangsung lama (1 bulan). Dengan demikian aspek ini tergolong 

penting (P). 

4. Banyaknya komponen lain yang terkena dampak; 

Tidak ada komponen lain yang akan terkena dampak. Dengan 

demikian, aspek ini dikategorikan tidak penting (TP). 

5. Sifat kumulatif dampak; 

Dampak bersifat tidak kumulatif. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

6. Berbalik atau tidak berbalik dampak; 

Dampak bersifat dapat balik. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

Berdasarkan uraian di atas, maka keretakan bangunan akibat gangguan 

getaran pada kegiatan mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB 

merupakan dampak negatif penting (-P) dengan sifat penting dampak sebesar 

50%. 

 

9. Gangguan Kebisingan 

Besaran Dampak: 

Gangguan kebisingan bersumber dari suara kendaraan pengangkut 

(goldhofer trailer) pada kegiatan mobilisasi peralatan dan komponen utama 

PLTB. Mobilisasi peralatan ini dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan 
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arus lalulintas kendaraan di sepanjang jalur transportasi dan dapat 

menyebabkan dampak lanjutan berupa gangguan kebisingan. Hasil 

pengukuran rona awal pada jalur mobilisasi peralatan dan komponen utama 

PLTB berkisar 55,7 – 64,8 dBA atau kualitas lingkungan berada pada kondisi 

buruk (skala 2).  

Prediksi kebisingan dilakukan berdasarkan kendaraan pengangkut 

yang akan digunakan, jika diasumsikan terdapat 3 buah kendaraan 

pengangkut dengan tipikal intensitas bunyi dari truk berkisar 85 – 95 db(A). 

Pemanfaatkan penjumlahan logaritma dengan mengasumsikan intensitas 

bising masing-masing kendaraan alat berat yaitu: 

L1 =  93 dB(A) 

L2  =  87  dB(A) 

L3  =  90  dB(A) 

Maka superposisi intensitas bising ketiga kendaraan tersebut dapat dihitung 

menurut persamaan: 

L = 10 log (10
L1
10 + 10

L2
10 + 10

L3
10) 

   = 10 log (10
93
10 + 10

87
10 + 10

90
10) 

  = 95,4 dB(A) 

Pada saat kegiatan mobilisasi peralatan dan komponen utama PLTB 

dilakukan, maka diprakirakan tingkat kebisingan pada sumber bising akan 

bertambah menjadi 95,4 dB(A). Intensitas bising ini akan menurun terhadap 

penerima dengan bertambahnya jarak dari sumber bising berdasarkan 

persamaan: 

LP2 = LP1 −  20. log
r2

r1
 

 

Jika jarak dari sumber bunyi lebih dari 10 m, maka intensitas bising menjadi 

lebih kecil dari 55 dB(A). Akan tetapi, jika jarak dari sumber lebih kecil dari 

10 m, maka intensitas bising yang diterima masih lebih besar dari baku mutu 

yang dipersyaratkan (> 55 dB(A)). Kondisi ini menurunkan kualitas 

lingkungan menjadi skala 1 atau sangat buruk. Dengan demikian besaran 

dampaknya adalah negatif kecil (-1). 
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Sifat Penting Dampak: 

1. Jumlah manusia terkena dampak; 

Jumlah penduduk yang terkena dampak cukup banyak yaitu 

masyarakat yang bermukim di sepanjang jalan pada jalur mobilisasi 

peralatan dan fasilitas utama PLTB. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan penting (P). 

2. Luas wilayah sebaran dampak; 

Luas wilayah sebaran dampak cukup luas yaitu sepanjang jalan yang 

dilalui alat transportasi peralatan dan fasilitas utama PLTB. Dengan 

demikian, aspek ini dikategorikan penting (P). 

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

Dampak akan berlangsung selama kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB dengan intensitas sedang dan dampak akan 

berlangsung lama (1 bulan). Dengan demikian aspek ini tergolong 

penting (P). 

4. Banyaknya komponen lain yang terkena dampak; 

Tidak ada komponen lain yang terkena dampak. Dengan demikian, 

aspek ini dikategorikan tidak penting (TP). 

5. Sifat kumulatif dampak; 

Dampak bersifat tidak kumulatif. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

6. Berbalik atau tidak berbalik dampak; 

Dampak bersifat dapat balik. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

Berdasarkan uraian di atas, maka gangguan kebisingan akibat kegiatan 

mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB merupakan dampak negatif 

penting (-P) dengan sifat penting dampak sebesar 50%. 

 

10. Penurunan Kualitas Udara Ambien 

Besaran Dampak: 

Mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB ke lokasi proyek akan 

menimbulkan terjadinya emisi udara. Aktivitas mobilisasi mencakup 

penggunaan jalan yang ada dan diduga tidak akan merubah karakter kualitas 

udara ambien. Data pengukuran awal kualitas udara ambien yang dilakukan 

pada 5(lima) titik sampling pada lokasi mobilisasi peralatan dan fasilitas 

utama PLTB masih tergolong sangat baik atau memiliki kualitas lingkungan 

pada skala 5 (sangat baik). 

Kegiatan mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB diprakirakan akan 

memberikan dampak terhadap kualitas udara ambien dengan polutan-

polutan yang diperhitungan yaitu debu (TSP), SO2, NO2 dan CO. Kendaraan 
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pengangkut peralatan dan fasilitas utama PLTB serta sarana pendukung 

lainnya terdiri dari 13 unit truk. Pada saat mobilisasi peralatan dan fasilitas 

utama PLTB dilakukan, diprakirakan akan terjadi penuruan kualitas udara 

ambien namun tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Nilai kualitas 

udara ambien akan menurun dan berada pada skala 4 (baik). Sehingga, 

dampak kegiatan mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB terhadap 

penurunan kualitas udara ambien adalah negatif kecil (-1). 

 

Sifat Penting Dampak: 

1. Jumlah manusia yang terkena dampak; 

Jumlah penduduk yang terkena dampak cukup banyak yaitu 

penduduk yang bermukim di sekitar jalur mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB. Dengan demikian, aspek ini dikategorikan 

penting (P). 

2. Luas wilayah sebaran dampak; 

Luas wilayah sebaran dampak cukup luas yaitu mulai dari pelabuhan 

Nusantara sampai jalan dekat rumah jabatan walikota Parepare. 

Dengan demikian, aspek ini dikategorikan penting (P). 

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

Dampak akan berlangsung selama kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB dengan intensitas yang tinggi karena diperkirakan 

beberapa parameter kualitas udara akan melampaui baku mutu dan 

dampak akan berlangsung singkat. Dengan demikian aspek ini 

tergolong penting (P). 

4. Banyaknya komponen lain yang terkena dampak; 

Komponen lain yang akan terkena dampak adalah kesehatan 

masyarakat. Dengan demikian, aspek ini dikategorikan penting (P). 

5. Sifat kumulatif dampak; 

Dampak bersifat tidak kumulatif. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

6. Berbalik atau tidak berbalik dampak; 

Dampak bersifat dapat balik. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penurunan kualitas udara ambien akibat 

kegiatan mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB merupakan dampak 

negatif penting (-P) dengan sifat penting dampak sebesar 67%. 
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11. Gangguan Kesehatan Masyarakat  

Besaran Dampak: 

Gangguan kesehatan masyarakat merupakan dampak lanjutan dari 

penurunan kualitas udara ambien. Berdasarkan hasil analisis parameter 

udara, peningkatan debu akibat mobilisasi peralatan dan fasilitas utama 

sebelum dan setelah kegiatan. Prakiraan konsentrasi polutan dalam udara 

ambien ini semuanya masih jauh lebih rendah dibanding baku mutu yang 

ditetapkan. Sedangkan, peningkatan CO, NO2 dan SO2 di udara diperkirakan 

tidak akan memberikan perubahan yang signifikan, karena prakiraan 

konsentrasi polutan setelah adanya kegiatan sangat jauh dari nilai ambang 

batas. Belum lagi kondisi lingkungan yang baik yang memiliki banyak 

pepohonan yang dapat berfungsi sebagai fitoremidiasi. Sehingga kegiatan 

mobilisasi peralatan dan fasilitas utama tidak akan memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat terutama 

pada gangguan pernapasan seperti ISPA dan batuk akibat paparan debu dan 

polutan lainnya. Berdasarkan penilaian skala kualitas lingkungan pada 

kondisi rona lingkungan hidup awal pada timbulnya gangguan prevalensi 

termasuk skala 3 (sedang),  sedangkan penilaian besaran dampak terhadap 

kemunginan timbulnya prevalensi penyakit berada pada skala 2 (buruk). 

Sehingga, besaran dampaknya adalah negatif kecil (-1). 

Sifat penting dampak: 

1. Jumlah manusia yang terkena dampak;  

Penduduk yang bermukim sepanjang jalan yang dilalui oleh kendaraan 

pengangkut peralatan dan komponen utama PLTB. Jumlah tersebut 

relatif banyak, sehingga dampak ini dikategorikan sebagai dampak 

penting (P).   

2. Luas wilayah sebaran dampak;  

Dampak gangguan kesehatan terhadap risiko paparan polutan dalam 

wilayah Kecamatan Soreang dan Kecamatan Ujung yang merupakan 

tapak proyek, maka dampak dikategorikan sebagai dampak penting 

(P). 

3. Intensitas dan Lamanya Dampak Berlangsung;  

Dampak ini berlangsung dengan intensitas sedang dan berlangsung 

relatif lama (1 bulan), maka dampak dikategorikan sebagai dampak 

penting (P).  

4. Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak;  

Tidak ada komponen lingkungan lain yang terkena dampak, sehingga 

dapat dikategorikan sebagai dampak tidak penting (TP). 
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5. Sifat kumulatif dampak;  

Dampak ini tidak bersifat kumulatif karena polutan yang dihasilkan 

tidak sampai mengganggu kesehatan manusia. Dengan demikian, 

dampak dikategorikan sebagai dampak tidak penting (TP). 

6. Berbalik atau Tidak Berbaliknya Dampak;  

Dampak ini dapat berbalik secara alamiah ataupun jika dilakukan 

pengobatan, maka dampak ini dikategorikan sebagai dampak tidak 

penting (TP). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka gangguan kesehatan masyarakat akibat 

kegiatan mobilisasi peralatan dan fasilitas PLTB akan merupakan dampak 

negatif penting (-P) dengan sifat penting dampak sebesar 50%. 

 

12. Kerusakan Badan Jalan  

Besaran Dampak: 

Selain dapat menyebabkan gangguan lalulintas, dapat pula terjadi kerusakan 

prasarana jalan di lokasi jalur mobilisasi peralatan dan fasilitas PLTB. 

Kerusakan jalan dapat terjadi apabila beban kendaraan yang melewati jalan 

tersebut melebihi kapasitas/daya dukung jalan yang ada, disamping tingginya 

frekuensi/intensitas lalu lintas dengan bobot muatan yang sangat berat.  

Kegiatan ini berpotensi menimbulkan dampak peningkatan beban jalan 

terutama pada saat pengangkutan peralatan dan fasilitas utama terutama 

pengangkutan komponen GTA yang menggunakan kendaraan berat. 

Kegiatan mobilisasi peralatan berpotensi menyebabkan kerusakan jalan. 

Kondisi jalan pada rona awal masih relatif baik (skala 4), pada saat kegiatan 

mobilisasi berlangsung diprakirakan jalan akan mengalami kerusakan akibat 

beban yang berlebihan melebihi kapasitas jalan yang ada. Dengan demikian 

diprakirakan akan mengalami kerusakan sedang (skala 3). Besaran dampak 

dari kerusakan jalan yaitu negatif kecil (-1). 

 

Sifat penting dampak: 

1. Jumlah manusia yang terkena dampak; 

Jumlah penduduk yang terkena dampak cukup banyak yaitu 

penduduk yang melewati jalur mobilisasi peralatan dan fasilitas utama 

PLTB. Dengan demikian, aspek ini dikategorikan penting (P). 

2. Luas wilayah sebaran dampak; 

Luas wilayah sebaran dampak cukup luas yaitu mulai dari pelabuhan 

Nusantara Parepare sampai ke jalan dekat rumah jabatan walikota 

Parepare. Dengan demikian, aspek ini dikategorikan penting (P). 
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3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

Dampak akan berlangsung selama kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama dengan intensitas yang tinggi dan dampak akan 

berlangsung lama (1 bulan). Dengan demikian aspek ini tergolong 

penting (P). 

4. Banyaknya komponen lain yang terkena dampak; 

Komponen lain yang akan terkena dampak adalah keresahan 

masyarakat. Dengan demikian, aspek ini dikategorikan penting (P). 

5. Sifat kumulatif dampak; 

Dampak bersifat tidak kumulatif. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

6. Berbalik atau tidak berbalik dampak; 

Dampak bersifat dapat balik. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerusakan jalan akibat kegiatan mobilisasi 

peralatan dan fasilitas utama PLTB merupakan dampak negatif penting (-P) 

dengan sifat penting dampak sebesar 67%. 

 

13. Kecelakaan Lalulintas 

Besaran Dampak: 

Kemungkinan dampak kecelakaan lalulintas akan timbul seiring dengan 

peningkatan volume lalulintas. Kegiatan mobilisasi peralatan dan fasilitas 

utama PLTB akan menimbulkan terjadinya kecelakaan lalulintas. Berdasarkan 

data kasatlantas Polres Parepare tahun 2015, jumlah kasus kecelakaan 

lalulintas sebanyak 107 kasus. Jika dibandingkan tahun 2014, jumlah ini 

meningkat sehingga dapat dikatakan berada pada kondisi sedang (skala 3). 

Pada saat dilakukan mobilisasi peralatan dan fasilitas utama, maka jumlah 

kecelakan lalulintas kemungkinan mengalami peningkatan karena terjadi 

kemacetan lalulintas. Kondisi ini diprakirakan berada pada kondisi buruk 

(skala 2). Dengan demikian, besaran dampak terhadap kecelakaan lalulintas 

akibat adanya kegiatan mobilisasi peralatan dan fasilitas utama PLTB adalah 

negatif kecil (-1). 

 

Sifat Penting Dampak: 

1. Jumlah manusia yang terkena dampak; 

Jumlah penduduk yang terkena dampak cukup banyak yaitu 

penduduk yang melewati jalur mobilisasi peralatan dan fasilitas utama 

PLTB. Dengan demikian, aspek ini dikategorikan penting (P). 
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2. Luas wilayah sebaran dampak; 

Luas wilayah sebaran dampak cukup luas yaitu mulai dari pelabuhan 

Nusantara sampai ke Jalan dekat rumah jabatan walikota Parepare. 

Dengan demikian, aspek ini dikategorikan penting (P). 

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

Dampak akan berlangsung selama kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama dengan intensitas yang tinggi dan dampak akan 

berlangsung lama (1 bulan). Dengan demikian aspek ini tergolong 

penting (P). 

4. Banyaknya komponen lain yang terkena dampak; 

Tidak ada komponen lain yang akan terkena dampak. Dengan 

demikian, aspek ini dikategorikan tidak penting (TP). 

5. Sifat kumulatif dampak; 

Dampak bersifat tidak kumulatif. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

6. Berbalik atau tidak berbalik dampak; 

Dampak bersifat dapat balik. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka kecelakaan lalulintas akibat kegiatan 

mobilisasi peralatan dan fasilitas PLTB merupakan dampak negatif penting (-

P) dengan sifat penting dampak sebesar 50%. 

 

 

14. Kerusakan Bangunan 

Besaran Dampak: 

Kerusakan bangunan merupakan dampak dari kegiatan mobilisasi komponen 

utama PLTB. Kerusakan bangunan akan terjadi apabila jalur yang dilewati 

kendaraan pengangkut cukup sempit untuk melakukan manuver terutama 

pada belokan-belokan yang tajam dengan jalan yang sempit. Dengan kondisi 

ini terlebih dahulu dilakukan pembersihan bangunan dan pohon-pohon yang 

kemungkinan dapat mengganggu jalur pengangkutan. Saat ini, jalur yang 

akan dilewati kendaraan pengangkut alat-alat berat masih dalam kondisi baik 

atau dikategorikan pada skala 4 (baik). Setelah ada kegiatan mobilisasi 

komponen utama PLTB, diprakirakan bahwa kerusakan bangunan akan 

terjadi yang disengaja agar akses mobilisasi komponen utama PLTB dapat 

berjalan lancar. Pada kondisi ini, kualitas lingkungan dapat dikategorikan 

buruk (skala 2). Dengan demikian, besaran dampaknya adalah negatif sedang 

(-2). 
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Sifat Penting Dampak: 

1. Jumlah manusia terkena dampak; 

Jumlah penduduk yang terkena dampak cukup banyak yaitu 

bangunan/rumah warga yang ada di sepanjang jalan pada jalur 

mobilisasi komponen utama PLTB. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan penting (P). 

2. Luas wilayah sebaran dampak; 

Luas wilayah sebaran dampak cukup luas yaitu sepanjang jalan yang 

dilalui alat transportasi komponen utama PLTB. Dengan demikian, 

aspek ini dikategorikan penting (P). 

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

Dampak akan berlangsung selama kegiatan mobilisasi komponen 

utama PLTB dengan intensitas sedang dan dampak akan berlangsung 

lama (1 bulan). Dengan demikian aspek ini tergolong penting (P). 

4. Banyaknya komponen lain yang terkena dampak; 

Tidak ada komponen lain yang akan terkena dampak. Dengan 

demikian, aspek ini dikategorikan tidak penting (TP). 

5. Sifat kumulatif dampak; 

Dampak bersifat tidak kumulatif. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

6. Berbalik atau tidak berbalik dampak; 

Dampak bersifat dapat balik. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerusakan bangunan akibat kegiatan 

mobilisasi komponen utama PLTB merupakan dampak negatif penting (-P) 

dengan sifat penting dampak sebesar 50%. 

 

15. Menurun Estetika 

Besaran Dampak: 

Menurunnya estetika merupakan dampak dari kegiatan mobilisasi peralatan 

dan komponen utama PLTB. Hal ini akan terjadi apabila jalur yang dilewati 

kendaraan pengangkut dilakukan penebangan pohon. Pohon-pohon yang 

rencananya akan ditebang terkonsentrasi sebelum dan sesudah tikungan di 

rumah jabatan walikota. Saat ini, kondisi estetika sepanjang jalur yang akan 

dilewati kendaraan pengangkut alat-alat berat masih dalam kondisi baik atau 

dikategorikan pada skala 4 (baik). Setelah ada kegiatan penebangan pohon, 

diprakirakan akan terjadi penurunan nilai estetika. Pada kondisi ini, kualitas 

lingkungan dapat dikategorikan sedang (skala 3). Dengan demikian, besaran 

dampaknya adalah negatif kecil (-1). 
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Sifat Penting Dampak: 

1. Jumlah manusia terkena dampak; 

Jumlah penduduk yang terkena dampak cukup banyak yaitu warga 

yang bermukim di sepanjang jalan dan terutama para pengguna jalan 

yang akan melewati jalur mobilisasi peralatan dan komponen utama 

PLTB. Dengan demikian, aspek ini dikategorikan penting (P). 

2. Luas wilayah sebaran dampak; 

Luas wilayah sebaran dampak sempit yaitu hanya sekitar tikungan 

jalan di rumah jabatan walikota Parepare. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 

Dampak akan berlangsung singkat dengan intensitas rendah. Dengan 

demikian aspek ini tergolong tidak penting (TP). 

4. Banyaknya komponen lain yang terkena dampak; 

Komponen lain yang akan terkena dampak adalah kesehatan 

masyarakat dan ekologi. Dengan demikian, aspek ini dikategorikan 

penting (P). 

5. Sifat kumulatif dampak; 

Dampak bersifat tidak kumulatif. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

6. Berbalik atau tidak berbalik dampak; 

Dampak bersifat dapat balik. Dengan demikian, aspek ini 

dikategorikan tidak penting (TP). 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerusakan bangunan akibat kegiatan 

mobilisasi komponen utama PLTB merupakan dampak negatif penting (-P) 

dengan sifat penting dampak sebesar 33,3%. 

 

4.4. Evaluasi Dampak 

 Berdasarkan evaluasi secara holistik dan telaahan keterkaitan dan 

interaksi seluruh dampak pentig hipotetik rencana mobilisasi peralatan dan 

komponen utama PLTB dapat diperoleh informasi antara lain:  

a) Hubungan keterkaitan dan interaksi dampak penting hipotetik 

beserta karakteristiknya seperti frekuensi terjadinya dampak, durasi 

dan intensitas dampak yang dapat digunakan untuk menentukan 

sifat penting dampak; 

b) Komponen-komponen rencana kegiatan yang paling banyak 

menimbulkan dampak lingkungan; 

c) Area yang perlu mendapat perhatian penting yang mendapat 

paparan berbagai dampak dan banyak dihuni oleh masyarakat. 
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Berdasarkan hasil telaahan tersebut maka dilakukan telaahan atas berbagai 

opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin bisa dilakukan oleh 

pemrakarsa ditinjau dari:  

a) Ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (best available technology); 

b) Kemampuan melakukan opsi pengelolaan terbaik (best achievable 

technology); 

c) Relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan karakteristik 

lingkungan lokal. 

 

Tahap Konstruksi 

Seperti telah ditunjukkan pada prakiraan dampak, rencana kegiatan 

mobilisasi peralatan dan komponen utama PLTB Sidrap 75 MW akan 

menimbulkan 15 dampak penting terhadap komponen lingkungan fisik-

kimia, sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat. Hasil evaluasi dampak 

penting rencana kegiatan mobilisasi peralatan dan komponen utama PLTB 

Sidrap 75 MW pada Tahap Konstruksi ditunjukkan pada Tabel-4.7. Hasil 

evaluasi ini menunjukkan bahwa dampak lingkungan yang ditimbulkan 

kegiatan ini bersifat negatif dan memiliki skala kecil. 

 

Tabel-4.7:  Matriks Evaluasi Dampak Penting Kegiatan Mobilisasi Peralatan 

dan Komponen Utama PLTB Sidrap 75 MW Pada Tahap 

Konstruksi. 

 

 

4.5. Arahan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan Hidup 

Arahan pengelolaan dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan 

yang menimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyak 

Dampak 

(5-4)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Gangguan Aksesibilitas 

Penumpang

2 2 1 1 -1

2 Persepsi Negatif 3 3 2 1 -1

3 Gangguan Aksesibilitas 

Darat

5 5 4 1 -1

4 Kemacetan Lalulintas 5 5 3 2 -2

5

Persepsi Negatif Sektor 

Informal 4 4 2 2 -2

6 Keresahan Masyarakat 3 3 2 1 -1

7 Gangguan Getaran 4 4 3 1 -1

8 Keretakan Bangunan 4 4 3 1 -1

9 Gangguan Kebisingan 2 2 1 1 -1

10

Penurunan Kualitas Udara 

Ambien 5 5 4 1 -1

11

Gangguan Kesehatan 

Masyarakat 3 3 2 1 -1

12 Kerusakan Badan Jalan 4 4 3 1 -1

13 Kecelakaan Lalulintas 3 3 2 1 -1

14 Kerusakan Bangunan 4 4 2 2 -2

15 Menurun Estetika 4 4 3 1 -1

55 55 37 -18

3.7 3.7 -1.2

Total

Rata-rata

Dampak Negatif (-)

(5-3)

+ -

No Dampak Penting

SKL Tanpa Kegiatan

Kondisi 

sekarang

Kondisi yang 

akan datang

Kondisi yang akan 

datang dengan 

adanya kegiatan

Selisih
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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. 
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Tabel-4.8: Arahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PLTB Sidrap 75MW 

No Dampak Lingkungan yang Dikelola Sumber Dampak Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup Arahan Pemantauan Lingkungan Hidup 

Tahap Konstruksi 

Mobilisasi Peralatan dan Komponen Utama PLTB 

1.  Gangguan Aksesibilitas Penumpang 
Kegiatan pembongkaran peralatan 

dan fasilitas utama PLTB dari kapal 

Melakukan pembongkaran  peralatan dan fasilitas utama PLTB pada 

waktu di luar jam sibuk pelabuhan. 

x Pengumpulan data dilakukan dengan survey lapangan; 

x Data dianalisis secara deskriptif dengan bantuan tabel dan 

grafik. 

2. Persepsi Negatif 

Melakukan pembongkaran  

peralatan dan fasilitas utama PLTB 

pada waktu di luar jam sibuk 

pelabuhan. 

1) Melakukan musyawarah guna memperoleh pemecahan yang 

tepat ketika kegiatan mobilisasi peralatan dan fasilitas utama 

PLTB yang diduga menimbulkan dampak kerugian masyarakat; 

2) Melakukan sosialisasi secara rutin setiap kemajuan dan rencana 

kegiatan dalam sebuah diskusi; 

3) Melakukan pembokaran  peralatan dan fasilitas utama PLTB 

pada waktu di luar jam sibuk/puncak pelabuhan (bongkar muat 

barang). 

x Pengumpulan data dilakukan dengan survey lapangan; 

x Data dianalisis secara deskriptif dengan bantuan tabel dan 

grafik. 

3. Persepsi Negatif Sektor Informal 
Kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB 

x Membangun komunikasi terbuka yang terprogram antara 

pemrakarsa dengan masyarakat yang terkena dampak; 

x Keikutsertaan Pemrakarsa dalam bidang kemasyarakatan untuk 

peningkatan kesejahteraan warga yang terkena dampak. 

x Pengumpulan data dilakukan dengan survey lapangan; 

x Data dianalisis secara deskriptif dengan bantuan tabel dan 

grafik. 

4. Keresahan Masyarakat 

Dampak turunan dari timbulnya 

persepsi negatif sektor informal 

pada kegiatan mobilisasi peralatan 

dan fasilitas utama PLTB 

Melakukan musyawarah guna memperoleh pemecahan yang tepat 

ketika kegiatan pengangkutan peralatan dan fasilitas utama PLTB 

menimbulkan keresahan masyarakat. 

x Pengumpulan data dilakukan dengan survey lapangan; 

x Data dianalisis secara deskriptif dengan bantuan tabel dan 

grafik. 

5. Gangguan Aksesibilitas Darat 
Kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB 
Melakukan pengangkutan pada siang hari dan/atau malam hari. 

x Pengumpulan data dilakukan dengan survey lapangan; 

x Data dianalisis secara deskriptif dengan bantuan tabel dan 

grafik. 

6. Kemacetan Lalulintas 
Kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB 

x Melakukan pengangkutan  pada waktu siang hari dan/atau 

malam hari; 

x Pengangkutan peralatan dan fasilitas utama PLTB akan 

dikoordinasikan dengan Satlantas Polres Kota Parepare, Satlantas 

Polres Kab. Sidrap dan Dinas Perhubungan setempat. 

x Observasi lapangan; 

x Data dianalisis secara deskriptif dengan bantuan tabel dan 

grafik. 

7. Gangguan Getaran 
Kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB 

x Pendekatan Teknologi: 

1) Perawatan mesin secara reguler; 

2) Penggantian/perawatan knalpot kendaraan ; 

3) Kecepatan kendaraan maksimum ±10 km/jam. 

x Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran langsung 

menggunakan alat ukut Geo-Sam atau Mikrotremor di 

lapangan; 

x Data dianalisis secara deskriptif dengan bantuan tabel dan 

grafik. 

8. Keretakan Bangunan 
Kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB 

x Membentuk tim kecil untuk melakukan identifikasi kondisi 

bangunan sebelum dilakukan mobilisasi; 

x Tim kecil melakukan evaluasi terhadap kondisi bangunan setelah 

dilakukan mobilisasi peralatan; 

x Melakukan pergantian dan/atau perbaikan terhadap bangunan 

yang mengalami keretakan. 

x Pengumpulan data dilakukan dengan survey lapangan; 

x Data dianalisis secara deskriptif dengan bantuan tabel dan 

grafik. 

9. Gangguan Kebisingan Kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB  

x Pendekatan Teknologi 

1.   Perawatan mesin secara reguler; 

2.  Penggantian/perawatan knalpot kendaraan; 

3.  Kecepatan kendaraan maksimum ±10 km/jam. 

x Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan 

menggunakan alat ukut Noise Level Meter;  

x Data dianalisis secara deskriptif dengan bantuan tabel dan 

grafik. 

10. Penurunan Kualitas Udara Ambien Kegiatan mobilisasi peralatan dan Untuk pengendalian emisi debu:  x Pengumpulan data dengan alat high volume sampler dan 
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 fasilitas utama PLTB  - Membatasi kecepatan kendaraan maksimum ±10 km/jam, 

karena pada kecepatan tersebut kemungkinan terjadinya 

resuspensi debu sangat kecil; 

- Melakukan perawatan mesin secara regular untuk pengendalian 

emisi kendaraan. 

selanjutnya dianalisis di laboratorium; 

x Data dianalisis secara deskriptif dengan bantuan tabel dan 

grafik. 

11. Gangguan Kesehatan  

Masyarakat  

 

Kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB  

x Pendekatan Teknologi: 

1) Melakukan penyiraman jalan untuk meminimalisir emisi debu; 

2) Melakukan pengaturan lalulintas kendaraan angkutan 

peralatan dan fasilitas utama PLTB  untuk menghindari 

penyebaran debu. 

x Survei lapangan dan wawancara; 

x Data dianalisis secara deskriptif dengan bantuan tabel dan 

grafik.  

12. Kerusakan Badan Jalan 

 

Kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB  

1) Peningkatan kapasitas jalan eksisting sebelum mobilisasi; 

2) Melakukan analisis teknik dan pembuatan laporan sebelum 

mobilisasi untuk memastikan bahwa struktur jalan mampu 

mendukung beban alat-alat berat proyek; 

1) Melakukan perbaikan semua kerusakan. 

Survey lapangan dan wawancara 

13. Kecelakaan Lalulintas  

 

 

Kegiatan mobilisasi peralatan dan 

fasilitas utama PLTB  

x Pendekatan Institusional: 

Pengangkutan peralatan dan fasilitas utama PLTB akan 

dikoordinasikan dengan Satlantas Polres kota Parepare, Satlantas 

Polres Kab. Sidrap dan Dinas Perhubungan setempat; 

x Pendekatan Teknologi: 

1) Implementasikan manajemen lalu lintas; 

2) Rambu atau Papan Penunjuk (mobile variable message signs) 

akan ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu di sepanjang rute 

untuk memberitahukan pengendara lain tentang adanya 

kegiatan mobilisasi fasilitas dan komponen utama PLTB . 

Survey lapangan dan wawancara 

14. Kerusakan Bangunan 
Kegiatan mobilisasi komponen 

utama PLTB 

x Membentuk tim kecil untuk melakukan identifikasi kondisi 

bangunan sebelum dilakukan mobilisasi; 

x Tim kecil melakukan evaluasi terhadap kondisi bangunan setelah 

dilakukan mobilisasi peralatan; 

x Memberikan ganti-rugi dan/atau perbaikan terhadap bangunan 

yang mengalami kerusakan. 

x Pengumpulan data dilakukan dengan survey lapangan; 

x Data dianalisis secara deskriptif dengan bantuan tabel dan 

grafik. 

15. Menurun Estetika Kegiatan penebangan pohon 

x Mengganti pohon yang ditebang melalui penanaman jenis pohon 

yang sama; 

x Memelihara pohon (memagari tanaman, menyiram, memupuk, 

menyiang, dan mengganti pohon yang mati) sampai mencapai 

kondisi optimal (umur pohon ± 2 tahun) 

x Memantau pertumbuhan tanaman; 

x Memantau kondisi pagar tanaman. 
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4.6 Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup 

Berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak penting 

dalam evaluasi  secara holistik terhadap dampak lingkungan, pemilihan 

alternatif dan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup,  maka 

pemrakarsa/ penyusun AMDAL menyampaikan penilaian kelayakan 

lingkungan hidup pembangunan PLTB Sidrap 75MW seperti tertera pada 

Tabel-4.9. Pernyataan kelayakan lingkungan hidup atas rencana kegiatan 

pembangunan PLTB Sidrap 75MW sudah mempertimbangkan 10(sepuluh) 

kriteria kelayakan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Dokumen Lingkungan Hidup, Lampiran II tentang Pedoman Penyusunan 

Dokumen ANDAL. 

 

Tabel-4.9: Kriteria yang Menjadi Dasar Pertimbangan di dalam Penilaian 

Kelayakan Lingkungan Rencana Pembangunan PLTB SIDRAP 

75MW. 
 

No Kriteria Pernyataan Kelayakan Lingkungan Hidup 

1. Rencana tata ruang sesuai  

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Rekomendasi Kesesuaian Rencana 

Pengembangan PLTB Sidrap 75MW terhadap 

RTRW telah memperhatikan Surat BAPPEDA 

Kabupaten Sidrap No 050/ 14/ Bappeda 

tanggal 8 Januari 2014. 

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 vital dan strategis dengan 

teknologi tinggi dan merupakan upaya 

diversifikasi pembangunan energi listrik 

terbarukan untuk meningkatkan ketahanan 

energi nasional. 

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, sosial ekonomi, 

sosial budaya, dan kesehatan masyarakat pada 

tahap pra konstruksi, konstruksi operasi dan 

pasca operasi atas kegiatan pembangunan 

Bangunan Utama dan Fasilitas Penunjang PLTB 

Sidrap 75MW. 

5. Hasil evaluasi secara holistik  

terhadap seluruh dampak 

Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh 

dampak penting hipotetik telah dilakukan 
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penting  

sebagai sebuah kesatuan yang  

saling terkait dan saling  

mempengaruhi sehingga 

diketahui  

perimbangan dampak penting  

yang bersifat positif dengan 

yang  

bersifat negatif. 

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 hidup terhadap aspek 

biogeofisik kimia, sosial ekonomi, sosial 

budaya, dan kesehatan masyarakat pada  tahap 

prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca 

operasi usaha dan/atau kegiatan. 

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 teknologi PLTB 

terkini. 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, perubahan nilai dan norma dalam 

masyarakat melalui forum  

komunikasi dengan masyarakat terkena 

dampak, 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. 

Rencana kegiatan tidak akan mempengaruhi 

dan/atau mengganggu entitas ekologis. Karena 

lokasi pembangunan berada pada tata guna 

lahan tegalan dan bukan merupakan ekosistem 

hutan atau hutan lindung. 

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. Rencana kegiatan mempengaruhi 

usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di 

sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan 

namun dapat dikelola dan menjadi lebih 

berkembang. Pemrakarsa berkomitmen 
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bermitra dengan masyarakat di desa-desa 

sekitarnya untuk mengembangkan 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 geofisik-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 rencana pembangunan PLTB SIDRAP 75MW 

dapat memenuhi kelayakan lingkungan yang dipersyaratkan. Namun demikian 

perusahaan akan tetap melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

hidup sesuai dengan arahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Untuk selanjutnya kelayakan lingkungan rencana pembangunan 

PLTB Sidrap 75MW ini akan diterjemahkan ke dalam rencana pengelolaan 

lingkungan secara integral dan komprehensif. 
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BAB V. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN 

HIDUP (RKL-RPL) 
 
5.1. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 

Untuk mengelola dampak penting yang sudah diprediksi dari studi 
ANDAL, maka disusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap 75MW. Secara 
umum, rencana pengelolaan tersebut di atas dapat dibedakan menurut 
pendekatan sebagai berikut: 

x Pendekatan Teknologi:  
Cara/teknologi terpilih yang digunakan dalam pengelolaan dampak; 

x Pendekatan Sosial Ekonomi:  
Tindakan pengelolaan dampak dengan motif sosial ekonomi; dan  

x Pendekatan Institusional:   
Mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh Pemrakarsa dalam  
menanggulangi dampak negatif. 
 
Penerapan pendekatan-pendekatan tersebut di atas untuk masing-

masing dampak dapat berupa kombinasi darinya atau pendekatan tertentu 
yang dipilih sebagai upaya pengelolaan dampak yang sesuai. Untuk lebih 
jelasnya, berikut ini dijabarkan isi RKL PLTB Sidrap 75 MW menurut masing-
masing pendekatan. 
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5.2. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) 
Untuk memantau keberhasilan pengelolaan dampak penting yang 

sudah dilakukan, maka disusun Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup 
(RPL) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) SIDRAP 75 MW 
sebagaimana yang tercantum pada Tabel-5.2. 
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Tabel-5.2:Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) SIDRAP 75MW 

NO 

 

DAMPAK LINGKUNGAN  YANG DIPANTAU 
BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

METODE PENGUMPULAN 
DAN ANALISIS DATA 

LOKASI PANTAU 
WAKTU DAN 
FREKUENSI 

PELAKSANA PENGAWAS PENERIMA LAPORAN JENIS 
DAMPAK 

YANG TIMBUL 

INDIKATOR/ 
PARAMETER 

SUMBER 
DAMPAK 

DAMPAK PENTING YANG DIPANTAU 
MOBILISASI PERALATAN DAN KOMPONEN UTAMA PLTB 

1. Gangguan 
Aksesibilitas 
penumpang 

Tidak terganggunya akses 
penumpang  

Kegiatan 
pembongkaran 
peralatan dan 
komponen 
utama PLTB 
dari kapal 

x Pengumpulan data 
dilakukan dengan survei 
lapangan; 

x Data dianalisis secara 
deskriptif dengan 
bantuan tabel dan 
grafik. 

Pada pelabuhan Nusantara 
Parepare 

Dilakukan setiap 
saat pada saat 
mobilisasi peralatan 
dan komponen 
utama PLTB 

PT UPC SIDRAP 
BAYU ENERGI, 
sebagai 
pemrakarsa 
rencana kegiatan. 
 

BLHD Kota 
Parepare, BLHD 
Provinsi Sul-Sel 
dan 
Kesyahbandaran 
dan Otoritas 
Pelabuhan 
Parepare. 

BLHD Kota Parepare 
dan BLHD Provinsi 
Sul-Sel. 

2. Persepsi Negatif Jumlah penduduk yang 
berpersepsi negatif 

Dampak 
turunan dari 
gangguan 
bongkar muat 
dan gangguan 
aksesibilitas 
penumpang 
akibat kegiatan 
pembongkaran 
peralatan dan 
komponen 
utama PLTB 
dari kapal 

x Pengumpulan data 
dilakukan dengan 
survey lapangan dan 
wawancara; 

x Data dianalisis secara 
deskriptif dengan 
bantuan tabel dan 
grafik. 

Pada pelabuhan Nusantara 
Parepare 

Dilakukan setiap saat 
pada saat mobilisasi 
peralatan dan 
komponen utama 
PLTB 

PT UPC SIDRAP 
BAYU ENERGI, 
sebagai 
pemrakarsa 
rencana kegiatan. 
 

BLHD Kota 
Parepare, BLHD 
Provinsi Sul-Sel 
dan 
Kesyahbandaran 
dan Otoritas 
Pelabuhan 
Parepare. 

BLHD Kota Parepare 
dan BLHD Provinsi 
Sul-Sel. 

3. Persepsi Negatif 
Sektor Informal 

Tidak terganggunya 
aktivitas pedagang kecil 
dan menengah 

Mobilisasi 
peralatan dan 
komponen 
utama PLTB 

x Pengumpulan data 
dilakukan dengan 
survey lapangan dan 
wawancara; 

x Data dianalisis secara 
deskriptif dengan 
bantuan tabel dan 
grafik. 

Pada pelabuhan Nusantara 
Parepare dan sekitarnya 

Dilakukan setiap saat 
pada saat mobilisasi 
peralatan dan 
komponen utama 
PLTB 

PT UPC SIDRAP 
BAYU ENERGI, 
sebagai 
pemrakarsa 
rencana kegiatan. 
 

BLHD Kota 
Parepare, BLHD 
Provinsi Sul-Sel 
dan 
Kesyahbandaran 
dan Otoritas 
Pelabuhan 
Parepare.  

BLHD Kota Parepare 
dan BLHD Provinsi 
Sul-Sel. 

4. Keresahan 
Masyarakat 

Tidak terganggunya 
aktivitas pedagang kecil 
dan menengah 

Mobilisasi 
peralatan dan 
komponen 

x Pengumpulan data 
dilakukan dengan 
survey lapangan dan 

Pada pelabuhan Nusantara 
Parepare dan sekitarnya 

Dilakukan setiap saat 
pada saat mobilisasi 
peralatan dan 

PT UPC SIDRAP 
BAYU ENERGI, 
sebagai 

BLHD Kota 
Parepare, BLHD 
Provinsi Sul-Sel 

BLHD Kota Parepare 
dan BLHD Provinsi 
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NO 

 

DAMPAK LINGKUNGAN  YANG DIPANTAU 
BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

METODE PENGUMPULAN 
DAN ANALISIS DATA 

LOKASI PANTAU 
WAKTU DAN 
FREKUENSI 

PELAKSANA PENGAWAS PENERIMA LAPORAN JENIS 
DAMPAK 

YANG TIMBUL 

INDIKATOR/ 
PARAMETER 

SUMBER 
DAMPAK 

utama PLTB wawancara; 
x Data dianalisis secara 

deskriptif dengan 
bantuan tabel dan 
grafik. 

komponen utama 
PLTB 

pemrakarsa 
rencana kegiatan. 
 

dan 
Kesyahbandaran 
dan Otoritas 
Pelabuhan 
Parepare. 

Sul-Sel. 

5. Gangguan 
Aksesibilitas 
Darat 

Tidak terganggunya akses 
pengguna jalan sepanjang 
jalur lalulintas mobilisasi 
peralatan dan komponen 
utama PLTB 

Mobilisasi 
peralatan dan 
komponen 
utama PLTB 

x Pengumpulan data 
dilakukan dengan 
survey lapangan; 

x Data dianalisis secara 
deskriptif dengan 
bantuan tabel dan 
grafik. 

Sepanjang jalur mobilisasi 
peralatan dan fasilitas  utama 
PLTB, mulai dari: 
1. Pelabuhan Nusantara 

Parepare (119.62069o 
E;04.01266o S); 

2. Perempatan Tugu Habibie-
Ainun (119.62177o E; 
04.01272o S); 

3. Perempatan - Kr. Burane –
Veteran (119.62299o E; 
04.01286o S);  

4. Perempatan - Kr. Burane -
A.Mappatola –Agussalim 
(119.62514o E; 04.01272o S); 

5. Simpang Tugu Tunas 
Kelapa (119.62621o E; 
04.01272o S); 

6. Belokan Jembatan Rujab 
Parepare (119.63310oE; 
04.00989o S). 

Dilakukan setiap saat 
pada saat mobilisasi 
peralatan dan 
komponen utama 
PLTB 

PT UPC SIDRAP 
BAYU ENERGI, 
sebagai 
pemrakarsa 
rencana kegiatan. 
 

Dinas 
Perhubungan 
Kota Parepare, 
BLHD Kota 
Parepare, BLHD 
Provinsi Sul-Sel, 
Satlantas  Polres 
Kota Parepare 
dan Satlantas  
Polres Kab. 
Sidrap 

BLHD Kota Parepare 
dan BLHD Provinsi 
Sul-Sel. 

6. Kemacetan 
Lalulintas 

Jumlah volume lalulintas Mobilisasi 
peralatan dan 
komponen 
utama PLTB 

x Pengumpulan data 
dilakukan dengan 
survey lapangan dan 
wawancara; 

x Data dianalisis secara 
deskriptif dengan 
bantuan tabel dan 
grafik. 

Sepanjang jalur mobilisasi 
peralatan dan fasilitas  utama 
PLTB, mulai dari: 
1. Pelabuhan Nusantara 

Parepare (119.62069o 
E;04.01266o S); 

2. Perempatan Tugu Habibie-
Ainun (119.62177o E; 
04.01272o S); 

3. Perempatan – Kr. Burane –

Dilakukan setiap saat 
pada saat mobilisasi 
peralatan dan 
komponen utama 
PLTB 

PT UPC SIDRAP 
BAYU ENERGI, 
sebagai 
pemrakarsa 
rencana kegiatan. 
 

Dinas 
Perhubungan 
Kota Parepare, 
BLHD Kota 
Parepare, BLHD 
Provinsi Sul-Sel, 
Satlantas Polres 
Kota Parepare 
dan Satlantas 
Polres Kab. 

BLHD Kota Parepare 
dan BLHD Provinsi 
Sul-Sel. 
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NO 

 

DAMPAK LINGKUNGAN  YANG DIPANTAU 
BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

METODE PENGUMPULAN 
DAN ANALISIS DATA 

LOKASI PANTAU 
WAKTU DAN 
FREKUENSI 

PELAKSANA PENGAWAS PENERIMA LAPORAN JENIS 
DAMPAK 

YANG TIMBUL 

INDIKATOR/ 
PARAMETER 

SUMBER 
DAMPAK 

Veteran (119.62299o E; 
04.01286o S);  

4. Perempatan – Kr. Burane –
A.Mappatola –Agussalim 
(119.62514o E; 04.01272o S); 

5. Simpang Tugu Tunas 
Kelapa (119.62621o E; 
04.01272o S); 

6. Belokan Jembatan Rujab 
Parepare (119.63310oE; 
04.00989o S). 

Sidrap. 

7. Gangguan 
Getaran 

Getaran tidak melebihi 
baku mutu seperti 
dipersyaratkan dalam 
Lampiran IV Pergub Sul-
Sel No. 69 Tahun 2010 
tentang baku tingkat 
gangguan getaran. 

Mobilisasi 
peralatan dan 
komponen 
utama PLTB 

x Pengumpulan data 
dilakukan melalui 
pengukuran langsung di 
lapangan dengan 
menggunakan alat ukur 
penangkap getaran 
yaitu Accelerometer, 
Geo-Sam atau 
Mikrotremor; 

x Data dianalisis secara 
deskriptif dengan 
bantuan tabel dan 
grafik. 

Sepanjang jalur mobilisasi 
peralatan dan fasilitas  utama 
PLTB, mulai dari: 
1. Perempatan Tugu Habibie-

Ainun (119.62177o E; 
04.01272o S); 

2. Perempatan – Kr. Burane –
Veteran (119.62299o E; 
04.01286o S);  

3. Perempatan – Kr. Burane –
A.Mappatola –Agussalim 
(119.62514o E; 04.01272o S); 

4. Simpang Tugu Tunas 
Kelapa (119.62621o E; 
04.01272o S); 

5. Belokan Jembatan Rujab 
Parepare (119.63310oE; 
04.00989o S). 

Dilakukan setiap saat 
pada saat mobilisasi 
peralatan dan 
komponen utama 
PLTB 

PT UPC SIDRAP 
BAYU ENERGI, 
sebagai 
pemrakarsa 
rencana kegiatan. 
 

BLHD Kota 
Parepare dan 
BLHD Provinsi 
Sul-Sel. 

BLHD Kota Parepare 
dan BLHD Provinsi 
Sul-Sel. 

8. Keretakan 
Bangunan 

Jumlah bangunan yang 
mengalami keretakan 

Mobilisasi 
peralatan dan 
komponen 
utama PLTB 

x Pengumpulan data 
dilakukan dengan 
survey lapangan dan 
wawancara; 

x Data dianalisis secara 
deskriptif dengan 
bantuan tabel dan 

Bangunan/rumah warga 
sepanjang jalur mobilisasi 
peralatan dan fasilitas  utama 
PLTB, mulai dari: 
1. Perempatan Tugu Habibie-

Ainun (119.62177o E; 
04.01272o S); 

2. Perempatan – Kr. Burane –

Dilakukan setiap saat 
pada saat mobilisasi 
peralatan dan 
komponen utama 
PLTB 

PT UPC SIDRAP 
BAYU ENERGI, 
sebagai 
pemrakarsa 
rencana kegiatan. 
 

BLHD Kota 
Parepare dan 
BLHD Provinsi 
Sul-Sel. 

BLHD Kota Parepare 
dan BLHD Provinsi 
Sul-Sel. 
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NO 

 

DAMPAK LINGKUNGAN  YANG DIPANTAU 
BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

METODE PENGUMPULAN 
DAN ANALISIS DATA 

LOKASI PANTAU 
WAKTU DAN 
FREKUENSI 

PELAKSANA PENGAWAS PENERIMA LAPORAN JENIS 
DAMPAK 

YANG TIMBUL 

INDIKATOR/ 
PARAMETER 

SUMBER 
DAMPAK 

grafik. Veteran (119.62299o E; 
04.01286o S);  

3. Perempatan – Kr. Burane –
A.Mappatola –Agussalim 
(119.62514o E; 04.01272o S); 

4. Simpang Tugu Tunas 
Kelapa (119.62621o E; 
04.01272o S); 

5. Belokan Jembatan Rujab 
Parepare (119.63310oE; 
04.00989o S). 

9. Gangguan 
Kebisingan 

Kebisingan tidak melebihi 
baku mutu seperti termuat 
dalam KepmenLH No. 
48/MENLH/11/ 1996 
tentang baku tingkat 
kebisingan untuk  
Permukiman (55 dBA). 

Mobilisasi 
peralatan dan 
komponen 
utama PLTB 

x Pengumpulan data 
dilakukan melalui 
pengukuran langsung di 
lapangan dengan 
menggunakan alat ukur 
Noise Level Meter; 

x Data dianalisis secara 
deskriptif dengan 
bantuan tabel dan 
grafik. 

Sepanjang jalur mobilisasi 
peralatan dan fasilitas  utama 
PLTB, mulai dari: 
1. Perempatan Tugu Habibie-

Ainun (119.62177o E; 
04.01272o S); 

2. Perempatan – Kr. Burane –
Veteran (119.62299o E; 
04.01286o S);  

3. Perempatan – Kr. Burane –
A.Mappatola –Agussalim 
(119.62514o E; 04.01272o S); 

4. Simpang Tugu Tunas 
Kelapa (119.62621o E; 
04.01272o S); 

5. Belokan Jembatan Rujab 
Parepare (119.63310oE; 
04.00989o S).   

Dilakukan setiap saat 
pada saat mobilisasi 
peralatan dan 
komponen utama 
PLTB 

PT UPC SIDRAP 
BAYU ENERGI, 
sebagai 
pemrakarsa 
rencana kegiatan. 
 

BLHD Kota 
Parepare dan 
BLHD Provinsi 
Sul-Sel. 

BLHD Kota Parepare 
dan BLHD Provinsi 
Sul-Sel. 

10. Penurunan 
Kualitas Udara 

Penurunan kualitas udara 
akibat kenaikan 
konsentrasi parameter-
parameter kunci di bawah 
ini tidak melebihi 
konsentrasi  yang 
diizinkan oleh Peraturan 
Gubernur (Pergub) Sulsel 

Mobilisasi 
peralatan dan 
komponen 
utama PLTB 

Pemantauan secara reguler 
dengan menggunakan alat 
(BSN, 2005) antara lain: 
x Electric ambient pump 

set 
x Electric Emission pump 

set 

Sepanjang jalur mobilisasi 
peralatan dan fasilitas  utama 
PLTB, mulai dari: 
1. Pelabuhan Nusantara 

Parepare (119.62069o 
E;04.01266o S); 

2. Perempatan Tugu Habibie-
Ainun (119.62177o 

Dilakukan setiap saat 
pada saat mobilisasi 
peralatan dan 
komponen utama 
PLTB 

PT UPC SIDRAP 
BAYU ENERGI, 
sebagai 
pemrakarsa 
rencana kegiatan. 
 

BLHD Kota 
Parepare, BLHD 
Provinsi Sul-Sel 
dan Dinas 
Kesehatan Kota 
Parepare. 

BLHD Kota Parepare 
dan BLHD Provinsi 
Sul-Sel. 
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NO 

 

DAMPAK LINGKUNGAN  YANG DIPANTAU 
BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

METODE PENGUMPULAN 
DAN ANALISIS DATA 

LOKASI PANTAU 
WAKTU DAN 
FREKUENSI 

PELAKSANA PENGAWAS PENERIMA LAPORAN JENIS 
DAMPAK 

YANG TIMBUL 

INDIKATOR/ 
PARAMETER 

SUMBER 
DAMPAK 

No. 69 tahun 2010 
sebagai berikut: 
1. SO2: 0,02 – 0,18 

µg/Nm3; 
2. NO2:<0,01 – 67,8 

Pg/Nm3; 
3. CO: 1115,3 – 

660,6Pg/Nm3; 
4. TSP: 0,1 µm – 25 µm 

x Humidity/Hygrometer 
x Anemometer 
x Barometer 
x Impinger 

 

E;04.01272o S); 
3. Perempatan – Kr. Burane –

Veteran (119.62299o E; 
04.01286o S);  

4. Perempatan – Kr. Burane –
A.Mappatola –Agussalim 
(119.62514o E; 04.01272o S); 

5. Simpang Tugu Tunas 
Kelapa (119.62621o E; 
04.01272o S); 

6. Belokan Jembatan Rujab 
Parepare (119.63310oE; 
04.00989o S). 

11. Gangguan 
Kesehatan 
Masyarakat 

Tidak terjadi peningkatan 
jumlah penderita penyakit 
ISPA. 

Dampak 
turunan dari 
penurunan 
kualitas udara 
ambien pada 
kegiatan 
mobilisasi 
peralatan dan 
komponen 
utama PLTB. 

x Pengumpulan data 
primer dilakukan dengan 
survey lapangan dan 
wawancara; 

x Pengumpulan data 
sekunder kesehatan 
masyarakat di Puskesmas 
setempat. 

A. Sepanjang jalur mobilisasi 
peralatan dan fasilitas  
utama PLTB, mulai dari: 

1.   Pelabuhan Nusantara 
Parepare (119.62069o E; 
04.01266o S); 

2.  Perempatan Tugu Habibie-
Ainun (119.62177o 
E;04.01272o S); 

3.   Perempatan – Kr. Burane –
Veteran (119.62299o E; 
04.01286o S);  

4.  Perempatan – Kr. Burane –
A.Mappatola – Agussalim 
(119.62514o E; 04.01272o S); 

5.  Simpang Tugu Tunas Kelapa 
(119.62621o E; 04.01272o S); 

6.  Belokan Jembatan Rujab 
Parepare (119.63310oE; 
04.00989o S). 

B. Puskesmas setempat. 

Dilakukan setiap saat 
pada saat mobilisasi 
peralatan dan 
komponen utama 
PLTB 

PT UPC SIDRAP 
BAYU ENERGI, 
sebagai 
pemrakarsa 
rencana kegiatan. 
 

BLHD Kota 
Parepare, BLHD 
Provinsi Sul-Sel 
dan Dinas 
Kesehatan Kota 
Parepare. 

BLHD Kota Parepare 
dan BLHD Provinsi 
Sul-Sel. 

12. Kerusakan 
Badan Jalan 

Kerusakan struktur jalan 
akibat penggunaan 

Mobilisasi 
peralatan dan 

x Pengumpulan data 
dilakukan dengan 

Sepanjang jalur mobilisasi 
peralatan dan fasilitas utama 

Dilakukan setiap saat 
pada saat mobilisasi 

PT UPC SIDRAP 
BAYU ENERGI, 

Dinas Bina 
Marga Kota 

BLHD Kota Parepare 
dan BLHD Provinsi 
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NO 

 

DAMPAK LINGKUNGAN  YANG DIPANTAU 
BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

METODE PENGUMPULAN 
DAN ANALISIS DATA 

LOKASI PANTAU 
WAKTU DAN 
FREKUENSI 

PELAKSANA PENGAWAS PENERIMA LAPORAN JENIS 
DAMPAK 

YANG TIMBUL 

INDIKATOR/ 
PARAMETER 

SUMBER 
DAMPAK 

kendaraan alat-alat berat 
dimana tidak 
terlampauinya indikator 
berikut: 
x Lebar maximum; 
x Panjang maximum dan; 
x Maksimum sumbu 

terberat (MST). 

komponen 
utama PLTB 

survey lapangan dan 
wawancara; 

x Data dianalisis secara 
deskriptif dengan 
bantuan tabel dan 
grafik. 

PLTB, mulai dari: 
1. Perempatan Tugu Habibie-

Ainun (119.62177o E; 
04.01272o S); 

2. Perempatan – Kr. Burane –
Veteran (119.62299o E; 
04.01286o S);  

3. Perempatan – Kr. Burane –
A.Mappatola –Agussalim 
(119.62514o E; 04.01272o S); 

4. Simpang Tugu Tunas 
Kelapa (119.62621o E; 
04.01272o S); 

5. Belokan Jembatan Rujab 
Parepare (119.63310oE; 
04.00989o S). 

peralatan dan 
komponen utama 
PLTB 

sebagai 
pemrakarsa 
rencana kegiatan. 
 

Parepare, BLHD 
Kota Parepare, 
dan BLHD 
Provinsi Sul-Sel. 
 

Sul-Sel. 

13. Kecelakaan 
Lalulintas 

Analisis data kecelakaan 
lalulintas, meliputi: 

x Korban luka-luka 
dan 

x Korban kecelakaan 
fatal (tewas). 

Mobilisasi 
peralatan dan 
komponen 
utama PLTB 

x Pengumpulan data 
dilakukan dengan 
survey lapangan dan 
wawancara; 

x Pengumpulan data 
sekunder dari Satlantas 
Polres, Parepare; 

x Data dianalisis secara 
deskriptif dengan 
bantuan tabel dan 
grafik. 

Sepanjang jalur mobilisasi 
peralatan dan fasilitas  utama 
PLTB, mulai dari: 
1. Perempatan Tugu Habibie-

Ainun (119.62177o E; 
04.01272o S); 

2. Perempatan – Kr. Burane –
Veteran (119.62299o E; 
04.01286o S);  

3. Perempatan – Kr. Burane –
A.Mappatola –Agussalim 
(119.62514o E; 04.01272o S); 

4. Simpang Tugu Tunas 
Kelapa (119.62621o E; 
04.01272o S); 

5. Belokan Jembatan Rujab 
Parepare (119.63310oE; 
04.00989o S). 

Dilakukan setiap saat 
pada saat mobilisasi 
peralatan dan 
komponen utama 
PLTB 

PT UPC SIDRAP 
BAYU ENERGI, 
sebagai 
pemrakarsa 
rencana kegiatan. 
 

Dinas 
Perhubungan 
Kota Parepare, 
Satlantas Polres 
Kota Parepare, 
Satlantas Polres 
Kab. Sidrap,  
BLHD Kota 
Parepare dan 
BLHD Provinsi 
Sul-Sel. 
 

BLHD Kota Parepare, 
BLHD Provinsi Sul-Sel 
dan Dinas 
Perhubungan Kota 
Parepare. 

14. Kerusakan 
Bangunan  

Kerusakan bangunan yang 
terjadi akibat aktivitas 
kegiatan mobilisasi 

Mobilisasi 
peralatan dan 
komponen 

x Pengumpulan data 
dilakukan dengan 
survey lapangan dan 

Sepanjang jalur mobilisasi 
peralatan dan fasilitas  utama 
PLTB, mulai dari: 

Dilakukan setiap saat 
pada saat mobilisasi 
peralatan dan 

PT UPC SIDRAP 
BAYU ENERGI, 
sebagai 

Camat Kec. 
Ujung, Camat 
Camat Kec. 

BLHD Kota Parepare 
dan BLHD Provinsi Sul-
Sel. 
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NO 

 

DAMPAK LINGKUNGAN  YANG DIPANTAU 
BENTUK PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP INSTITUSI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

METODE PENGUMPULAN 
DAN ANALISIS DATA 

LOKASI PANTAU 
WAKTU DAN 
FREKUENSI 

PELAKSANA PENGAWAS PENERIMA LAPORAN JENIS 
DAMPAK 

YANG TIMBUL 

INDIKATOR/ 
PARAMETER 

SUMBER 
DAMPAK 

komponen utama PLTB utama PLTB wawancara; 
x Data dianalisis secara 

deskriptif dengan 
bantuan tabel dan 
grafik. 

1. Perempatan Tugu Habibie-
Ainun (119.62177o E; 
04.01272o S); 

2. Perempatan – Kr. Burane –
Veteran (119.62299o E; 
04.01286o S);  

3. Perempatan – Kr. Burane –
A.Mappatola –Agussalim 
(119.62514o E; 04.01272o S); 

4. Simpang Tugu Tunas 
Kelapa (119.62621o E; 
04.01272o S); 

5. TikunganJembatan Rujab 
Parepare (119.63310oE; 
04.00989o S). 

komponen utama 
PLTB 

pemrakarsa 
rencana kegiatan. 
 

Soreang, BLHD 
Kota Parepare 
dan BLHD 
Provinsi Sul-Sel. 

15. Menurun 
Estetika 

Jumlahpohon yang 
ditebang, dipangkas dan 
dipindahkan sementara 
waktu dengan teknikTree 
Balling pada jalur yang 
dilewati kegiatan 
mobilisasi komponen 
utama PLTB 

Penebangan, 
pemangkasan, 
dan 
pemindahan 
sementara 
waktu dengan 
teknikTree 
Balling 
beberapa 
pohon pada 
jalur mobilisasi 
peralatan dan 
komponen 
utama PLTB 

x Pengumpulan data 
dilakukan dengan 
survey lapangan dan 
wawancara; 

x Data dianalisis secara 
deskriptif dengan 
bantuan tabel dan 
grafik. 

Sepanjang jalur mobilisasi 
sebelum dan sesudah Tikungan 
Jembatan Rujab Walikota 
Parepare (119.63310oE; 
04.00989o S). 

Dilakukan setiap saat 
pada saat mobilisasi 
peralatan dan 
komponen utama 
PLTB 

PT UPC SIDRAP 
BAYU ENERGI, 
sebagai 
pemrakarsa 
rencana kegiatan. 
 

Dinas 
Kebersihan & 
Pertamanan 
Kota Parepare, 
BLHD Kota 
Parepare dan 
BLHD Provinsi 
Sul-Sel. 
 

BLHD Kota Parepare 
dan BLHD Provinsi Sul-
Sel. 
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VI. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN 

Pada kegiatan mobilisasi peralatan dan komponen utama PLTB tidak 
menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Oleh karena itu, 
tidak diperlukan izin PPLH sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3).  
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VII. PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN RKL-

RPL 
Sesuai dengan Kebijakan Lingkungan PT UPC Sidrap Bayu Energi, maka 

komitmen terhadap pelaksanaan RKL-RPL dituangkan dalam Surat 

Pernyataan sebagaimana yang tercantum di bawah ini. Dengan Surat 

Pernyataan tersebut, PT UPC Sidrap Bayu Energi selaku Pemrakarsa rencana 

kegiatan pembangunan PLTB Sidrap 75MW menyatakan sanggup dan siap 

melaksanakan RKL-RPL dengan penuh tanggung jawab. 
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SURAT PERNYATAAN 
No: 050.I/DIR/ UPC-SBE/ IV/ 2016 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Erwin  Jahja 
Jabatan : Direktur Utama 
Alamat : Pusat Niaga Duta mas Fatmawati, Blok C1 

No.02 – 03. Jl. R.S. Fatmawati No.39, Jakarta 
Selatan, 12150. 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama: 
Nama : PT. UPC SIDRAP BAYU ENERGI 
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.92 Pangkajene, 

SIDRAP, Sul-Sel. 91611 
 

Sehubungan dengan pelaksanaan Adendum ANDAL dan RKL-RPL 
pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Selatan atas rencana 
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) SIDRAP 75 MW yang 
terletak di Desa Mattirotasi dan Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, 
Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan ini 
menyatakan sebagai berikut: 

1. Bersedia melaksanakan komitmen pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup sebagaimana tercantum di dalam dokumen Rencana 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan 
Hidup (RKL-RPL) rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 
Bayu (PLTB) SIDRAP 75MW yang terletak di Mattirotasi dan Desa 
Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, 
Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Bersedia melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup secara berkala sebagaimana mestinya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3. Apabila kami lalai dalam melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan, maka kami bersedia menghentikan kegiatan dan bersedia 
menanggung resiko yang ditimbulkan serta bersedia pula ditindak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat 
digunakan sebagaimana mestinya.  

Jakarta,  17 April 2016 
PT SIDRAP Bayu Energi 

 
 
 
 

Ir. Erwin Jahja 
Direktur Utama 
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