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KATA PENGANTAR 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik yang terus berkembang, khususnya di 
Provinsi Sulawesi Selatan serta dalam rangka meningkatkan keandalan di bidang ketenaga 
listrikan PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.  PT UPC 
Sidrap Bayu Energi (UPC Renewables) merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik 
Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap 70 MW yang berlokasi di Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng 
Rapang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan. Proyek PLTB Sidrap 70 MW terletak di atas 
lahan kehutanan dengan status Hutan Produksi dan lahan masyarakat. Rencana 
pembangunan ini berpotensi menimbulkan dampak baik positif maupun negatif terhadap 
lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi rencana kegiatan pembangunan tersebut, 
sehingga diperlukan suatu kajian dampak lingkungan hidup sebagaimana disyaratkan oleh 
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis 
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL).  

Penyusunan dokumen ANDAL ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup 
Lampiran II.  

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) ini mengacu pada dokumen 
Kerangka Acuan (KA) yang telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) 
Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BLHD Provinsi Sulawesi 
Selatan No. 188.4/4892/I/BLHD tertanggal 10 November 2014. Dokumen ANDAL ini 
berisikan tentang telaah terhadap dampak penting yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan 
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap 70 MW.  

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini, kami sampaikan 
ucapkan terimakasih. 

 

Jakarta, 03 Juni 2015 

PT UPC Sidrap Bayu Energi 

 

 

 

 

Ir. ERWIN JAHJA, MBA 

Direktur Utama 
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1.0 PENDAHULUAN 
Berdasarkan data IEA (International Energy Agency) Clean Coal Center (sampai Mei 2012) 
menunjukkan bahwa jumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di dunia telah mencapai 
2300 unit (7000 unit individu) (Worldcoalorganization, 2013). Data ini secara tidak langsung 
juga menunjukkan bahwa konsumsi energi fosil dalam pemenuhan energi listrik sangat 
besar.  Penggunaan energi fosil dalam pemenuhan energi listrik ini ternyata lambat laun 
menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Dampak buruk yang paling terasa saat ini 
adalah pemanasan global (global warming). Semakin banyaknya dampak buruk yang timbul 
akibat penggunaan energi fosil ini, menyebabkan banyak negara membangun dan 
mengembangkan berbagai macam pembangkit listrik dengan energi alternatif. Salah satunya 
adalah pembangkit listrik tenaga bayu/angin (selanjutnya disebut PLTB). PLTB adalah 
pembangkit listrik yang dapat mengonversi (mengubah) energi angin menjadi energi listrik. 
Energi angin memutar tubin angin/kincir angin. Turbin angin yang berputar juga 
menyebabkan berputarnya rotor generator karena satu poros sehingga dapat menghasilkan 
energi listrik. 
Pada saat ini, sistem pembangkit listrik tenaga angin mendapat perhatian yang cukup besar 
sebagai sumber energi alernatif yang bersih, aman, dan ramah lingkungan serta kelebihan-
kelebihan lain yang telah disebutkan sebelumnya di atas. Turbin angin skala kecil 
mempunyai peranan penting terutama bagi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh 
jaringan listrik. Pemanfaatan energi angin merupakan pemanfaatan energi terbaru yang 
paling berkembang saat ini.  
Berdasarkan data dari WWEA (World Wind Energi Association), sampai dengan akhir tahun 
2013, energi listrik yang dihasilkan oleh turbin angin mencapai 318,5 gigawatts (GW) dan 
menyumbang 4% dari total kebutuhan listrik global. Cina masih merupakan negara terdepan 
dalam pemanfaatan energi angin dengan tambahan kapasitas baru sebesar16 GW dan total 
kapasitas sebesar 91 GW. Pasar Amerika Serikat cenderung turun di tahun 2013, dengan 
hanya menambah kapasitas sebesar 1 GW. Asia memiliki jumlah kapasitas yang hampir 
sama dengan Eropa (119 GW) dan diprediksi akan melampaui Eropa pada tahun 2014 
sebagai benua pengguna angin terbesar. Sedangkan Indonesia merupakan negara 
kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah lautan dan mempunyai garis pantai terpanjang di 
dunia yaitu ± 80.790 Km merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pembangkit 
listrik tenaga angin.  
Dalam rangka program percepatan program pembangunan pembangkit listrik untuk 
menunjang pemenuhan kebutuhan listrik terutama untuk menjamin pasokan listrik di 
Sulawesi Selatan yang mengalami krisis listrik maka PT UPC Sidrap Bayu Energi (sebuah 
perusahaan konsorsium antara UPC Renewables Indonesia, disingkat URI - investor asal 
Amerika Serikat dan PT Binatek Energi Terbarukan), berencana membangun PLTB di 
Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Untuk  lokasi  rencana  kegiatan  yang  berada  dalam  kawasan  hutan,  UPC  akan 
mengajukan ijin pinjam pakai mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.16/Menhut-II/2014  tentang  Pedoman  Ijin  Pinjam  Pakai  Kawasan  Hutan. Masa 
operasional PLTB Sidrap direncanakan beroperasi selama 25 tahun 

 

BAB I  PENDAHULUAN 
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1.1 Ringkasan Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 
1.1.1 Tahap Pra Konstruksi 

1.1.1.1 Survei dan Perizinan 

Sebelum kegiatan konstruksi dapat dilaksanakan, survei lapangan akan dilakukan 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, dsb.) juga akan ditandai dengan tanda yang jelas untuk mengetahui 
potensi gangguan atau bahaya yang ada. Semua areal yang kemungkinan akan terganggu 
oleh kegiatan proyek akan dimasukkan dan ditandai dalam rencana konstruksi. Setelah 
survei selesai, 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. Penyelidikan geoteknik biasanya akan 
menggunakan mesin bor untuk menyelidiki kondisi bawah permukaan tanah sampai 
kedalaman tertentu sebagaimana yang dibutuhkan oleh tenaga ahli dan sebuah backhoe 
untuk mengidentifikasi jenis dan kekuatan tanah dan batuan di bawah permukaan tanah 
melalui pengambilan contoh dan uji laboratorium. Uji laboratorium tersebut juga 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 akan 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 akan menggunakan jalan 
yang ada jika memungkinkan atau jalan akses yang telah direncanakan. 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 operasi. 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 Renewables akan 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 Renewables akan memastikan bahwa semua aspek spesifik dan juga kondisi aktual di 
lapangan akan benar-benar diperhatikan agar spesifikasi desain dan rencana konstruksi 
tersebut dibuat sesuai dengan peraturan provinsi dan kabupaten setempat serta tata cara 
pelaksanaan kegiatan konstruksi yang baik. 

Penyurvei berlisensi akan 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/situs peninggalan sejarah (jika ada) akan ditandai agar dihindari. Sekitar seminggu 
sebelum dimulainya konstruksi, pada lokasi konstruksi yang telah ditandai tersebut, seorang 
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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 izin mendirikan bangunan, izin penggunaan jalan umum dan 
jalan akses yang bersimpangan dengan jalan umum, izin pengangkutan dan penggunaan 
alat berat, izin operasional dan pemeliharaan atas fasilitas PLTB serta jalur transmisi di 
Kabupaten Sidrap. Saat ini, UPC Renewables dengan mitra usahanya (PT Binatek 
Rekaenergi) telah memperoleh izin dari Bupati Sidrap antara lain (Lampiran 1): 

x Izin Survei tertanggal 14 September 2011; 

x Izin Prinsip tertanggal 30 Juli 2013; dan 

x Izin Lokasi tertanggal 19 Maret 2014. 

 

1.1.1.2 Pengadaan Lahan 

Pengadaan lahan melalui pendekatan “bersedia menjual dan bersedia membeli” (tanpa 
paksaan) akan 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 Corporation disingkat IFC) dapat dilaksanakan. Konsultasi dengan para pemilik 
lahan dan wakil pemerintah daerah akan dilakukan sebelum pelaksanaan pengadaan lahan. 

Permohonan Izin Pinjam Pakai akan dilakukan sebelum penggunaan lahan di kawasan lahan 
kehutanan (hutan produksi) dilakukan. 

 

1.1.2 Tahap Konstruksi 

1.1.2.1 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 berikut ini adalah aktifitas konstruksi dan antisipasi 
selama dijadwalkan dalam 15 bulan (lihat Tabel 1-1). 
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Tabel 1-1 : 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 Pengurugan Kembali Lokasi Proyek 8 minggu 

 

Jumlah pekerja konstruksi di lapangan diperkirakan berkisar antara 100 sampai 250 (selama 
masa konstruksi). Lalu lintas 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 lalu lintas 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 yg ditentukan. 

UPC Renewables akan menunjuk kontraktor lokal untuk penyediaan jasa dan/atau pemasok 
lokal bahan dan peralatan selama konstruksi, tahap pengoperasian dan perawatan PLTB. 
Untuk rencana proyek ini, UPC Renewables saat ini menargetkan kandungan lokal sebesar 
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25% (dua puluh lima persen) atau lebih. Diharapkan penyerapan tenaga kerja lokal dapat 
mencapai 50-60%. Tabel 1-2 menunjukkan rencana jumlah pekerja untuk Tahap Konstruksi 
dan Operasi, sedangkan Tabel 1-3 memperlihatkan komposisi tenaga kerja PLTB. 

Tabel 1-2 : Rencana Jumlah Pekerja untuk Tahap Konstruksi dan Operasi 

No. Konstruksi, Operasi, dan Pasca Tahap 
Pengoperasian Perkiraan Jumlah Pekerja 

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) - 

 

Tabel 1-3 : Komposisi Tenaga Kerja PLTB 

No Pekerja Jumlah Yang 
dibutuhkan Keterangan 

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

2 
Pekerja konstruksi (non 
ahli) 

100-300 100% tenaga kerja lokal 

3 Manajer 5-10 50-60% tenaga kerja lokal 

4 Staf administrasi 10-20 100% tenaga kerja lokal 

5 Teknisi PLTB 5-10 Sebagian besar tenaga kerja 
asing 

6 Satpam 20-30 100% tenaga kerja lokal 
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1.1.2.2 Mobilisasi Material dan Peralatan 

Peralatan dan Fasilitas Utama  

Bila ijin kerja telah disetujui, peralatan dan material segera dimobilisasi ke lokasi proyek 
melalui rute yang telah dipilih oleh Kontraktor Angkutan dan Kontraktor Pelaksana Proyek. 
Peralatan utama terdiri dari:  

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

x 10 unit excavator; dan 

x 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.   

 

Mobilisasi Komponen Utama PLTB  

Bila jalan akses telah dapat digunakan, mobilisasi komponen utama PLTB dapat dilakukan 
oleh Kontraktor Angkutan Proyek.  

Menara PLTB akan dikirim menggunakan kapal tongkang dari Pelabuhan Ciwandan, Banten, 
Jawa Barat menuju pelabuhan terdekat. Kemudian, bagian menara tersebut (terdiri atas 4-5 
bagian dengan lebar masing-masing 4,3 m) akan dibongkar pada lahan yang datar dan 
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 terdekat dan diangkut 
menuju lokasi proyek 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 (1 - 2 
malam) atau 2 -3 bulan untuk mengangkut semua turbin ke lokasi proyek. 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 1-4 : Spesifikasi Umum Komponen GTA dan Alat Angkutnya 

Deskripsi Jumlah 
unit 

Berat  
(Ton) 

Panjang 
(m) 

Lebar  
(m) 

Tinggi  
(m) Alat Angkut 

Nacelle 27 51 11,25 3,5 3,8 Lowbed Trailer 

Drive Train 27 43,6 5,2 2,99 2,97 Lowbed Trailer 

Rotor Hub 27 30 3,6 3,25 3,39 Lowbed Trailer 
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Deskripsi Jumlah 
unit 

Berat  
(Ton) 

Panjang 
(m) 

Lebar  
(m) 

Tinggi  
(m) Alat Angkut 

Blade 81 12 57,61 3,22 3,295 

Hydraulic 
Module Trailer 
with Turn 
Tables & 
Manual Beams 

Switch 
Cabinet 

27 2,7 2,8 1,2 2,4 Flatbed Trailer 

Power 
Transformer 

27 8,6 2,6 1,3 2,5 Flatbed Trailer 

Switch 
Gear 

27 1,2 2,0 1,0 2,0 Flatbed Trailer 

1st Tower 108 72,3 16,6 4,3 4,37 
Hydraulic 
Module Trailer 
with Adaptors 

2nd Tower 108 63 22,56 4,03 4,10 

3rd Tower 108 45 24,85 4,02 4,09 

4th Tower 108 33 24,45 4,01 4,08 

Sumber: UPC Renewables 

 

1.1.2.3 Pembersihan dan Perataan Lahan 

Sebelum konstruksi dimulai, UPC Renewables akan 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, Surveior berlisensi akan mensurvei dan melakukan 
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 kesepakatan dan taksiran para ahli pertanian/ternak jikalau 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 peophonan 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 tersebut akan 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. 
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1.1.2.4 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, menghindari daerah sensitif 
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 mempertimbangkan 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 lalu lintas juga sedang dibuat dan akan mencakup 
semua langkah untuk mengurangi dampak dari meningkatnya lalu lintas truk. 

Pembangunan PLTB Sidrap membutuhkan jalan akses untuk mobilitas kendaraan proyek 
selama tahap konstruksi dan operasi. 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.  

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 
diurug dengan kerikil dan diratakan sehingga dapat digunakan kembali. 

Selama operasi pada lokasi proyek, jalan-jalan akan dilakukan pengecekan setiap 3 bulan 
sekali. Penilaian berkala dan penempatan kerikil mungkin diperlukan untuk menjaga kualitas 
jalan. 

 

1.1.2.5 Konstruksi Sarana Utama 

1.1.2.5.1 Konstruksi Pondasi dan Pemancangan Menara GTA 

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 
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galian akan ditimbun untuk digunakan sebagai material urugan 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 mengurug kembali lubang pondasi. Pada dasar masing-masing 
menara, areal berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 x 40 m akan dibuat sebagai 
bantalan kerikil untuk tumpuan crane. 

Konstruksi Bangunan Pembangkit 

x 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  m,  
x termasuk bahu jalan.  
x Tinggi  menara  permanen  berikut  baling-baling  diperkirakan  120-180  m  (dengan  
x 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 +2 ha.  
x Bangunan operasi dan pemeliharan seluas +250 m 

 

Spesifikasi, Perakitan dan Pergerakan Crane 

Dua 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 crane akan 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 crane akan dibongkar dan diangkut menggunakan 
semi-trailer menuju lokasi selanjutnya dan dirakit kembali. 

 

1.1.2.5.2 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 
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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 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 akan diterapkan: 

Langkah 1 - 4 :  perakitan menara - bagian dasar dipasang dengan baut ke pondasi 
menggunakan kunci pas pneumatik diikuti dengan torque wrench tertentu, 
kemudian bagian lain secara progresif juga terpasang bautnya. 

Langkah 5 : Instalasi nacelle – 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 1-1 menunjukkan komponen GTA dan perakitannya dan 
Gambar 1-2 memperlihatkan contoh proses pengangkatan dan pemasangan menara GTA. 
Proses pemasangan dan perakitan rotor dapat dilihat pada Gambar 1-3. 
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Gambar 1-1 : Komponen Generator Turbin Angin dan Perakitannya 
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Gambar 1-2 : Contoh Proses Pengangkatan dan Pemasangan Menara 

 

 
Gambar 1-3 : Dokumentasi Pemasangan Rotor dengan Menggunakan Crane dan 

Perakitan Rotor yang Telah Selesai 
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1.1.2.5.3 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 akan 
tergantung pada daya dukung tanah di masing-masing lokasi. 

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. 

 

1.1.2.6 Konstruksi Sarana Penunjang 

1.1.2.6.1 Konstruksi Gedung Operasi 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 
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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 tangki septik) 

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) 

 

1.1.2.6.2 Pemagaran 

UPC Renewables akan memasang rambu keselamatan dan peringatan, termasuk tanda lalu 
lintas (papan-papan bicara) yang dapat mudah dilihat oleh masyarakat selama aktivitas 
konstruksi terutama pada jalan akses yang terhubung dengan jalan 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-road 
akan 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 Renewables akan 
berkoordinasi dengan Pemda 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. 

 

1.1.2.7 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 
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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 
Renewables akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidrap dan tenaga ahli 
untuk meminimalkan dampak lingkungan terhadap daerah sensitif tersebut selama kegiatan 
konstruksi proyek. 

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. 

 

1.1.2.8 Pembersihan dan Restorasi Lahan Bekas Lokasi Konstruksi 

Pembersihan dan pembuangan sampah, puing-puing dan semak pada bagian-bagian di 
mana 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. 

 

1.1.3 Tahap Operasi 

1.1.3.1 Penerimaan Tenaga Kerja 

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

 

1.1.3.2 Operasional Pembangkit 

Prinsip kerja pembangkit adalah dengan memanfaatkan energi angin yang memutar turbin 
angin, diteruskan untuk memutar rotor pada generator dibagian belakang turbin angin, 
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sehingga akan menghasilkan energi listrik. Energi Listrik ini biasanya akan disimpan dalam 
baterai sebelum dapat dimanfaatkan. 

Proyek ini akan terhubung pada Gardu Induk Sidrap. Daya listrik 20 kV dari pembangkit akan 
dikirim ke transformator utama yang akan menaikkan tegangan sampai dengan 150 kV dan 
ditransmisikan ke PLN 150 kV terdekat sebelum didistribusikan kepada pelanggan melalui 
gardu PLN terdekat. 

 

1.1.3.3 Pemeliharaan Pembangkit 

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

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

Operasi energi listrik dikendalikan dari bagian bawah menara, termasuk operasi pemutus 
arus utama (main breakers) yang menghubungkan generator dengan Pembangkit Listrik, dan 
juga mengendalikan terhubung dengan breakers dan sistem lain. Sistem kendali beroperasi 
kontinyu dan memastikan mesin beroperasi dengan efisien dan aman. 

 

1.1.4 Tahap Pasca Operasi 

Tenaga angin adalah sumber energi terbarukan yg berkelanjutan. Pembangkit listrik tenaga 
angin ini dirancang untuk beroperasi selama 25 tahun. Turbin akan dipertahankan sesuai 
dengan kebutuhan dan dapat diperbaharui kembali. Terdapat tiga alternatif pada tahap 
pasca operasi, 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 operasi, pondasi turbin akan ditutup dengan tanah dan 
lubang pondasinya akan direhabilitasi (diisi dengan lapisan tanah atas) dan akan 
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ditanami kembali dengan vegetasi di atasnya. Jalan penghubung antar turbin dapat 
digunakan oleh masyarakat setempat atau direhabilitasi dan ditanami kembali. 

 

1.2 Ringkasan Dampak Penting Hipotetik yang Ditelaah/dikaji 
Evaluasi dampak potensial dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan dampak 
potensial yang dianggap tidak relevan atau tidak penting, sehingga diperoleh daftar Dampak 
Penting Hipotetik yang dipandang perlu dan relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam 
studi ANDAL. Identifikasi dampak potensial dilakukan dengan memaparkan interaksi antara 
komponen kegiatan dengan komponen lingkungan hidup dan mempertimbangkan deskripsi 
rencana kegiatan, rona lingkungan awal, kegiatan lain di sekitar rencana kegiatan dan hasil 
konsultasi publik serta rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat atas rencana 
kegiatan. Ringkasan Dampak Penting Hipotetik yang telah dikaji dalam KA ANDAL dapat 
dilihat pada Tabel 1-5.  

Berdasarkan Kerangka Acuan yang telah disepakati, teridentifikasi beberapa Dampak 
Penting Hipotetik (DPH) yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat adanya 
rencana kegiatan pembangunan PLTB Sidrap 70 MW. Dampak-dampak tersebut adalah 
sebagai berikut : 

a. Tahap Pra Konstruksi 

Tidak teridentifikasi adanya Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang akan timbul 
terhadap lingkungan hidup pada tahap pra konstruksi sebagai akibat adanya rencana 
kegiatan pembangunan. Hal ini disebabkan karena telah dilakukan sosialisasi yang 
berkelanjutan dan konsultasi dengan para pemilik lahan dan wakil pemerintah daerah 
sebelum pelaksanaan pengadaan lahan dan pengadaan lahan tanpa paksaan serta 
penyusunan dan penerapaan Rencana Pengadaan Lahan sesuai peraturan di 
Indonesia dan standar internasional (IFC). 

 

b. Tahap Konstruksi 

Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang akan timbul terhadap lingkungan hidup pada 
tahap  konstruksi sebagai akibat adanya rencana kegiatan pembangunan adalah 
sebagai berikut: 

1) Terbukanya kesempatan kerja (penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja) 

2) Terbukanya kesempatan berusaha (penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja)  

3) Peningkatan pendapatan (penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja) 

4) Perubahan dinamika sosial (interaksi sosial dan kerjasama) (penerimaan dan 
mobilisasi tenaga kerja, konstruksi bangunan utama dan sarana pendukungnya) 

5) Timbulnya keresahan masyarakat (penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja) 

6) Timbulnya persepsi masyarakat (penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja) 

7) Penurunan Kualitas udara (mobilisasi peralatan dan material, pembuatan jalan, 
konstruksi bangunan utama dan sarana pendukungnya) 
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8) Peningkatan tingkat kebisingan (mobilisasi peralatan dan material, pembuatan 
jalan)  

9) Kerusakan badan jalan dan jembatan (mobilisasi peralatan dan material) 

10) Kemacetan lalu lintas (mobilisasi peralatan dan material) 

11) Kecelakaan lalu lintas (mobilisasi peralatan dan material) 

12) Gangguan kesehatan masyarakat (pembuatan jalan) 

 

c. Tahap Operasi 

Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang akan timbul terhadap lingkungan hidup pada 
tahap  operasi sebagai akibat adanya rencana kegiatan pembangunan adalah 
sebagai berikut: 

1) Peningkatan kebisingan (operasional unit pembangkit) 

2) Efek bayangan (operasional unit pembangkit) 

3) Kecelakaan atau kematian  burung (operasional unit pembangkit) 

4) Peningkatan aktivitas ekonomi dan multiplier effect (operasional unit 
pembangkit) 

5) Timbulnya persepsi masyarakat (operasional unit pembangkit) 

 

d. Tahap Pasca Operasi 

Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang akan timbul terhadap lingkungan hidup pada 
tahap  pasca operasi sebagai akibat adanya rencana kegiatan pembangunan adalah 
sebagai berikut: 

1) Penurunan kualitas udara (pembongkaran komponen pembangkit)  

2) Peningkatan tingkat kebisingan (pembongkaran komponen pembangkit) 

3) Kemacetan lalu lintas (pembongkaran komponen pembangkit) 

4) Kecelakaan lalu lintas (pembongkaran komponen pembangkit). 
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Tabel 1-5 : Ringkasan Dampak penting Hipotetik yang Ditelaah/Dikaji 

NO 

DESKRIPSI 
RENCANA 

KEGIATAN YANG 
BERPOTENSI 

MENIMBULKAN 
DAMPAK 

LINGKUNGAN 

PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN YANG 

SUDAH DIRENCANAKAN 
SEJAK AWAL SEBAGAI 
BAGIAN DARI RENCANA 

KEGIATAN 

KOMPONEN 
LINGKUNGAN 

TERKENA 
DAMPAK 

PELINGKUPAN 

WILAYAH STUDI DAMPAK 
POTENSIAL EVALUASI DAMPAK POTENSIAL DAMPAK PENTING 

HIPOTETIK (DPH) 

A TAHAP PRA KONSTRUKSI (Tidak ada dampak penting Hipotetik)  

B TAHAP KONSTRUKSI 

1 Penerimaan dan 
Mobilisasi Tenaga 
Kerja 

Menyediakan kesempatan 
kerja bagi tenaga kerja 
lokal sebesar + 50-100% 
dari total jumlah tenaga 
kerja sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan 

Kesempatan kerja  Terbukanya 
kesempatan 
kerja  

Kegiatan konstruksi PLTB & fasilitasnya  akan melibatkan banyak 
tenaga kerja konstruksi dimana masyarakat sekitar berharap untuk 
dapat bekerja di proyek tersebut. Penyerapan tenaga kerja selama 
konstruksi PLTB dan fasilitas penunjangnya merupakan peluang dan 
kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar kegiatan. Jumlah tenaga 
kerja konstruksi maksimal yang diperlukan sekitar ±250 orang tenaga 
kerja. Jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) di desa sekitar 
tapak PLTB (Kecamatan Watang Pulu) adalah 11.597 jiwa. Potensi 
terserapnya kesempatan kerja seperti ini dapat dimanfaatkan oleh 
penduduk sekitar rencana PLTB yang masih membutuhkan pekerjaan. 
Oleh karena itu dampak ini dikategorikan dampak penting hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

  Menyediakan kesempatan 
berusaha kepada 
perusahaan lokal penyedia 
jasa dan/atau 
barang/material bagi 
kebutuhan proyek dan/atau 
tenaga kerja (target 
kandungan lokal + 25%) 

Kesempatan 
berusaha 

Terbukanya 
kesempatan 
berusaha 

Penyerapan tenaga kerja pada saat puncak kegiatan konstruksi dapat 
mencapai ±250 orang. Dari jumlah tersebut sebagian (+50-60%) 
diantaranya dapat diisi oleh masyarakat sekitar lokasi PLTB. Tingginya 
aktivitas konstruksi dan keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja 
proyek akan menimbulkan kesempatan berusaha lainnya yang dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyediakan kebutuhan sehari-
hari pekerja. Kesempatan berusaha tersebut diantaranya adalah tempat 
tinggal pekerja (kost) dan warung-warung makan serta toko keperluan 
sehari-hari dan lainnya. Selain itu, kebutuhan barang/material seperti 
pasir, batu split, semen, dsb., dapat disuplai oleh perusahaan lokal. 
Oleh karena itu dampak ini dikategorikan dampak penting hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

  Menyediakan kesempatan 
kerja bagi tenaga kerja 
lokal sebesar + 50-100% 
dari total jumlah tenaga 
kerja sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan 

Pendapatan Peningkatan 
pendapatan 

Sebagian masyarakat akan mendapatkan kesempatan menjadi tenaga 
kerja konstruksi baik secara langsung melalui Kontrak Pelaksana 
Pembangunan atau pun perusahaan lokal yang menyediakan 
barang/material untuk proyek. Pekerjaan ini bisa menjadi solusi bagi 
masyarakat yang saat ini tidak memiliki mata pencaharian. 
Ketersediaan lapangan pekerjaan di proyek pembangunan pembangkit 
dan kesempatan berusaha lainnya akan berpengaruh positif pada 
peningkatan pendapatan masyarakat sekitar sehingga termasuk 
dampak penting hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

  Menyediakan kesempatan 
kerja bagi tenaga kerja 

Dinamika sosial Perubahan 
dinamika 

Kegiatan konstruksi PLTB akan melibatkan banyak tenaga kerja baik 
tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja pendatang.  Interaksi sosial 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
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NO 

DESKRIPSI 
RENCANA 

KEGIATAN YANG 
BERPOTENSI 

MENIMBULKAN 
DAMPAK 

LINGKUNGAN 

PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN YANG 

SUDAH DIRENCANAKAN 
SEJAK AWAL SEBAGAI 
BAGIAN DARI RENCANA 

KEGIATAN 

KOMPONEN 
LINGKUNGAN 

TERKENA 
DAMPAK 

PELINGKUPAN 

WILAYAH STUDI DAMPAK 
POTENSIAL EVALUASI DAMPAK POTENSIAL DAMPAK PENTING 

HIPOTETIK (DPH) 

lokal sebesar + 50-100% 
dari total jumlah tenaga 
kerja sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan 

sosial 
(interaksi 
sosial dan 
kerjasama) 

antara penduduk sekitar dengan tenaga kerja pendatang dapat terjadi. 
Perbedaaan adat istiadat pendatang penduduk lokal dapat 
menyebabkan perubahan nilai dan norma sehingga terjadi pergeseran 
adat istiadat setempat dan perubahan dinamika sosial. Dampak ini 
menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat lokal sehingga dampak ini 
tergolong dampak penting hipotetik. 

Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 

Kecamatan Watang 
Pulu 

  Menyediakan kesempatan 
kerja bagi tenaga kerja 
lokal sebesar + 50-100% 
dari total jumlah tenaga 
kerja sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan 

Keresahan 
masyarakat 

Timbulnya 
keresahan 
masyarakat 

Adanya isu penerimaan tenaga kerja dari luar yang tidak sesuai 
dengan keinginan masyarakat dapat menimbulkan kecemburuan dan 
keresahan masyarakat akibat persepsi tentang adanya ketidak-
seimbangan proporsi antara peluang kerja bagi masyarakat lokal dan 
pendatang yang tersedia untuk kegiatan konstruksi. Sehingga dampak 
ini dinilai sebagai dampak turunan yang dikategorikan dampak penting 
hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

  Menyediakan kesempatan 
kerja bagi tenaga kerja 
lokal sebesar + 50-100% 
dari total jumlah tenaga 
kerja sesuai dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan 

Persepsi 
masyarakat 

Timbulnya 
persepsi 
masyarakat 

UPC Renewables menargetkan menyerap 100% pekerja konstruksi 
(bukan tenaga ahli) dari tenaga kerja lokal. Kebutuhan tenaga kerja 
pada saat puncak pembangunan PLTB adalah sekitar ±250 orang. 
Potensi terserapnya kesempatan kerja seperti ini dapat dimanfaatkan 
oleh penduduk sekitar rencana PLTB yang masih membutuhkan 
pekerjaan. Peluang tersebut akan menimbulkan persepsi masyarakat 
yang positif terhadap peningkatan kesempatan kerja. Dengan demikian 
dampak rencana kegiatan terhadap persepsi masyarakat dapat 
disimpulkan sebagai dampak penting hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

2 Mobilisasi Peralatan 
dan Material 

Pemilihan kendaraan yang 
layak operasi sesuai 
dengan standar 
operasional dari pabrik 
pembuat. 

Pengaturan waktu 
operasional kendaraan. 

Pemakaian terpal tertutup 
kendaraan pengangkut 
material. 

Kualitas udara 
ambien  

Penurunan 
Kualitas 
udara 

Kegiatan mobilisasi peralatan yang terdiri dari backhoe, 
bulldozer,trailer, dump truck/mixer truck, Crawler crane, truck crane, 
pilling unit, crane, pile driver, forklit dan material konstruksi seperti 
pasir, semen, batu, dll. diperkirakan menimbulkan cemaran berupa 
debu dan emisi kendaraan seperti SO2, CO, NO2, dan debu. Parameter 
kualitas udara dari kegiatan mobilisasi peralatan khususnya pollutan 
dari knalpot kendaraan bermotor adalah gas SO2, CO, NO2 dan Debu. 
Selama baseline tercatat parameter SO2 (13,591 µg/Nm3), CO (17,84 
µg/Nm3), NO2 (12,14 µg/Nm3), dan Debu TSP (11,29 µg/Nm3). Sebaran 
cemaran diperkirakan dapat mencapai lokasi pemukiman penduduk 
yang dilewati (berjarak sekitar 50 m – 200 m dari akses jalan yang 
dilewati), sehingga dampak ini tergolong dampak penting hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH Batas ekologis untuk 
kualitas udara di 
sekitar jalan di Desa 
Mattirotasi, Desa 
Lainungan, Kelurahan 
Lawawoi dan 
Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu yang dilewati 
kendaraan menuju 
lokasi konstruksi 
power blok. 

  Pemilihan kendaraan yang 
layak operasi, 

Pengaturan waktu 
operasional kendaraan. 

Kebisingan Peningkatan 
tingkat 
kebisingan 

Kegiatan mobilisasi  peralatan proyek diperkirakan dapat menimbulkan 
kebisingan. Selama baseline tercatat parameter kebisingan 58,3 dBA 
Paparan kebisingan dump truck yang melewati jalan diperkirakan 
sekitar 95 – 108 dBA pada sumber dampak. Pada jarak sekitar 61 m 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
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NO 

DESKRIPSI 
RENCANA 

KEGIATAN YANG 
BERPOTENSI 

MENIMBULKAN 
DAMPAK 

LINGKUNGAN 

PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN YANG 

SUDAH DIRENCANAKAN 
SEJAK AWAL SEBAGAI 
BAGIAN DARI RENCANA 

KEGIATAN 

KOMPONEN 
LINGKUNGAN 

TERKENA 
DAMPAK 

PELINGKUPAN 

WILAYAH STUDI DAMPAK 
POTENSIAL EVALUASI DAMPAK POTENSIAL DAMPAK PENTING 

HIPOTETIK (DPH) 

 kebisingan menurun menjadi 71 – 76 dBA dan pada jarak sekitar 244 m 
dapat menurun sekitar 60 – 64 dBA (sumber:Environmental Data Book 
(1992)) . Oleh karena itu kebisingan yang ditimbulkan dapat 
mengganggu penduduk yang dilewati peralatan berat tersebut (berjarak 
sekitar 50 m – 200 m), sehingga dampak ini tergolong dampak penting 
hipotetik. 

Kecamatan Watang 
Pulu 

  Inspeksi lapangan dan 
pembuatan jalan akses ke 
lokasi proyek serta 
perbaikan jalan dan 
jembatan  yang ada 
sebelum dilakukan kegiatan 
mobilisasi. 

Lalu lintas sekitar 
lokasi kegiatan dan 
jalan yang akan 
dilewati dari titik 
awal pengangkutan 
sampai lokasi 
proyek 

Kerusakan 
badan jalan 
dan jembatan 

Rute yang akan dilewati kendaraan proyek adalah dari Desa 
Mattirotasi, Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan 
Uluale, Kecamatan Watang Pulu menuju ke tapak lokasi PLTB. 
Kegiatan konstruksi PLTB berpotensi menimbulkan dampak 
peningkatan beban jalan dan jembatan terutama pada saat 
pengangkutan peralatan berat (truk khusus) yang mengangkut 
peralatan menara turbin dan baling-baling turbin yang memiliki panjang 
sekitar 40–60 m. Jalan lingkungan dan jembatan  tersebut diperkirakan 
dapat mengalami kerusakan setelah dilewati oleh alat berat dan 
pengangkutan material bangunan dan material. 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

  Pengaturan lalu lintas 
selama pelaksanaan 
kegiatan dan pemasangan 
rambu-rambu lalu lintas 

Volume lalu lintas 
sekitar lokasi 
kegiatan dan jalan 
yang dilewati dari 
tempat 

Kemacetan 
lalu lintas 

Alat berat dan material akan dimobilisasi melalui jalur darat. Lalu lintas 
konstruksi diperkirakan rata-rata sekitar 150 perjalanan per hari dan 
puncaknya sekitar 280 perjalanan per hari selama masa konstruksi. 
Jumlah truk pengangkut sebanyak ini  akan memberikan beban 
terhadap kondisi lalulintas di sekitar lokasi proyek.  Oleh karena itu, 
dampak kegiatan ini terhadap kemacetan lalu lintas tergolong dampak 
penting hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

  Pengaturan lalu lintas 
selama pelaksanaan 
kegiatan dan pemasangan 
rambu-rambu lalu lintas 

Lalu lintas sekitar 
lokasi kegiatan dan 
jalan yang dilewati 
dari tempat asal 
barang/material 
menuju lokasi 
proyek 

Kecelakaan 
lalu lintas 

Alat berat dan material akan dimobilisasi melalui jalur darat. Lalu lintas 
konstruksi diperkirakan rata-rata sekitar 150 perjalanan per hari dan 
puncaknya sekitar 280 perjalanan per hari selama masa konstruksi. 
Jumlah truk sebanyak ini disamping akan memberikan beban terhadap 
kondisi lalulintas di sekitar lokasi proyek juga akan rawan terhadap 
kecelakaan lalu lintas. Mengingat jalan di Desa Mattirotasi, Desa 
Lainungan, Desa Lawawoi dan Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu 
merupakan jalan desa yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat.  
Pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan kegiatan dan pemasangan 
rambu-rambu lalu lintas dinilai akan memperkecil resiko kecelakaan. 
Namun demikian, potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas tetap dinilai 
sebagai dampak penting hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

3 Pembuatan Jalan  Inspeksi bersama tokoh 
masyarakat sebelum 
kegiatan fisik di lapangan. 

Kualitas udara 
ambien  

Penurunan 
kualitas udara 

Kegiatan pembuatan jalan akses & drainase yang menggunakan 
peralatan berat diperkirakan dapat menimbulkan cemaran berupa debu 
beterbangan  dan juga emisi dari kendaraan serta alat-alat berat seperti 

Disimpulkan menjadi DPH Batas ekologis untuk 
kualitas udara di 
sekitar jalan di Desa 
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NO 
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RENCANA 

KEGIATAN YANG 
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MENIMBULKAN 
DAMPAK 
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PENGELOLAAN 
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SUDAH DIRENCANAKAN 
SEJAK AWAL SEBAGAI 
BAGIAN DARI RENCANA 

KEGIATAN 

KOMPONEN 
LINGKUNGAN 

TERKENA 
DAMPAK 

PELINGKUPAN 

WILAYAH STUDI DAMPAK 
POTENSIAL EVALUASI DAMPAK POTENSIAL DAMPAK PENTING 

HIPOTETIK (DPH) 

SO2, CO, NO2, O3, dan debu. Parameter kualitas udara dari kegiatan 
mobilisasi peralatan khususnya pollutan dari knalpot kendaraan 
bermotor adalah gas SO2, CO, NO2 dan Debu. Selama baseline tercatat 
parameter SO2 (13,591 µg/Nm3), CO (17,84 µg/Nm3), NO2 (12,14 
µg/Nm3), dan Debu TSP (11,29 µg/Nm3). Sebaran cemaran 
diperkirakan dapat mencapai lokasi pemukiman penduduk yang dilewati 
(berjarak sekitar 50 m – 200 m dari akes jalan yang dilewati). Inspeksi 
bersama tokoh masyarakat sebelum kegiatan fisik di lapangan akan 
dilakukan dinilai tidak memperkecil kemungkinan terjadinya dampak 
tersebut, sehingga dampak ini tergolong dampak penting hipotetik. 

Mattirotasi, Desa 
Lainungan, Kelurahan 
Lawawoi dan 
Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu yang dilewati 
kendaraan menuju 
lokasi konstruksi blok 
PLTB. 

  Inspeksi bersama tokoh 
masyarakat sebelum 
kegiatan fisik di lapangan. 

Kebisingan Peningkatan 
kebisingan 

Kegiatan pembuatan jalan akses & drainase yang menggunakan 
peralatan berat diperkirakan dapat menimbulkan kebisingan. Selama 
baseline tercatat parameter kebisingan 58,3 dBA. Kebisingan yang 
ditimbulkan dapat mengganggu kenyamanan penduduk yang dilewati 
kendaraan. Inspeksi bersama tokoh masyarakat sebelum kegiatan fisik 
di lapangan akan dilakukan dinilai tidak memperkecil kemungkinan 
terjadinya dampak tersebut, sehingga dampak ini tergolong dampak 
penting hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

  Inspeksi bersama tokoh 
masyarakat sebelum 
kegiatan fisik di lapangan. 

Kesehatan 
masyarakat 

Gangguan 
kesehatan 
masyarakat 

Aktivitas pembuatan jalan dapat menimbulkan penurunan kualitas 
udara serta kebisingan yang akan mengganggu kesehatan masyarakat  
yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan ini. Dalam kegiatan konsultasi 
publik masalah ini merupakan salah satu yang menjadi perhatian dan 
kekhawatiran dari masyarakat setempat. Dengan demikian dampak 
Gangguan kesehatan masyarakat ini dapat disimpulkan sebagai 
dampak penting hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH  

4 Konstruksi 
bangunan utama 
(Menara dan 
Generator Turbin 
Angin) dan sarana 
pendukungnya 

Tidak ada Dinamika sosial Perubahan 
dinamika 
sosial 
(interaksi 
sosial dan 
kerjasama) 

Kegiatan pembangunan sarana utama akan melibatkan tenaga kerja 
baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja pendatang.  Interaksi 
sosial antara penduduk sekitar dengan tenaga kerja pendatang dapat 
terjadi. Perbedaan adat istiadat pendatang penduduk lokal dapat 
menyebabkan perubahan nilai dan norma sehingga terjadi pergeseran 
adat istiadat setempat dan perubahan dinamika sosial di masyarakat. 
Dampak ini menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat lokal 
sehingga dampak ini tergolong dampak penting hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

  Inspeksi bersama tokoh 
masyarakat sebelum 
kegiatan fisik di lapangan. 

Kualitas udara 
ambien  

Penurunan 
kualitas udara 

Kegiatan konstruksi bangunan utama dan sarana pendukungnya 
diperkirakan dapat menimbulkan cemaran berupa debu beterbangan  
dan juga emisi dari penggunaan alat-alat berat seperti SO2, CO, NO2, 
serta debu. Parameter kualitas udara dari kegiatan mobilisasi peralatan 
khususnya pollutan dari knalpot kendaraan bermotor adalah gas SO2, 

Disimpulkan menjadi DPH Batas ekologis untuk 
kualitas udara di 
sekitar jalan di Desa 
Mattirotasi, Desa 
Lainungan, Kelurahan 
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NO 

DESKRIPSI 
RENCANA 

KEGIATAN YANG 
BERPOTENSI 

MENIMBULKAN 
DAMPAK 

LINGKUNGAN 

PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN YANG 

SUDAH DIRENCANAKAN 
SEJAK AWAL SEBAGAI 
BAGIAN DARI RENCANA 

KEGIATAN 

KOMPONEN 
LINGKUNGAN 

TERKENA 
DAMPAK 

PELINGKUPAN 

WILAYAH STUDI DAMPAK 
POTENSIAL EVALUASI DAMPAK POTENSIAL DAMPAK PENTING 

HIPOTETIK (DPH) 

CO, NO2 dan Debu. Selama baseline tercatat parameter SO2 (13,591 
µg/Nm3), CO (17,84 µg/Nm3), NO2 (12,14 µg/Nm3), dan Debu TSP 
(11,29 µg/Nm3).  Inspeksi bersama tokoh masyarakat sebelum kegiatan 
fisik di lapangan yang akan dilakukan dinilai tidak memperkecil 
kemungkinan terjadinya dampak tersebut, sehingga dampak ini 
tergolong dampak penting hipotetik. 

Lawawoi dan 
Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

C TAHAP OPERASI 

1 Operasional Unit 
Pembangkit 

Perjanjian penggunaan 
lahan menjamin adanya 
kompensasi terhadap 
kerugian akibat kegiatan ini 
yang besarannya 
ditentukan berdasarkan 
kesepakatan dan taksiran 
para ahli pertanian/ternak. 

Kebisingan Peningkatan 
kebisingan 

Kegiatan operasional PLTB berpotensi menimbulkan dampak timbulnya 
peningkatan kebisingan. Sumber kebisingan berasal dari putaran 
baling-baling yang menggerakkan turbin PLTB pada saat operasional. 
Selama baseline tercatat parameter kebisingan 58,3 dBA Mengingat 
lokasi turbin tersebut jaraknya jauh dari permukiman penduduk, maka 
dampak tersebut  dinilai sebagai dampak penting hipotetik hanya bagi 
ternak yang digembalakan di sekitar menara PLTB. Kekhawatiran ini 
juga telah disampaikan oleh sebagian masyarakat selama kegiatan 
konsultasi dengan masyarakat. 

Disimpulkan menjadi DPH Batas ekologis untuk 
kebisingan di sekitar 
unit PLTB di Desa 
Mattirotasi, Desa 
Lainungan, Kelurahan 
Lawawoi dan 
Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

  Perjanjian penggunaan 
lahan menjamin adanya 
kompensasi terhadap 
kerugian akibat kegiatan ini 
yang besarannya 
ditentukan berdasarkan 
kesepakatan dan taksiran 
para ahli pertanian/ternak. 

Visual Efek 
bayangan 
(Flicker 
Shadow) 

Kegiatan operasional PLTB berpotensi menimbulkan dampak timbulnya 
peningkatan efek bayangan (Flicker Shadow). Sumber dampak berasal 
dari perputaran turbin dan adanya bangunan PLTB yang dapat 
berlangsung sepanjang tahun selama operasional. Efek bayangan ini 
dapat berpengaruh terhadap visualisasi manusia atau hewan yang 
berada di bawah area lintasan pergerakan efek bayangan. Dampak 
tersebut dapat mempengaruhi manusia dan hewan yang tidak terbiasa 
dengan fenomena tersebut. Mengingat lokasi turbin tersebut jaraknya 
jauh dari permukiman penduduk, maka dampak tersebut  dinilai 
sebagai dampak penting hipotetik hanya bagi ternak yang 
digembalakan di sekitar menara PLTB. Kekhawatiran ini juga telah 
disampaikan oleh sebagian masyarakat selama kegiatan konsultasi 
dengan masyarakat. 

Disimpulkan menjadi DPH Batas ekologis di 
sekitar unit PLTB di 
Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

  Tidak ada Fauna darat Kecelakaan 
atau kematian  
burung  

Kegiatan operasional PLTB terutama perputaran baling-baling yang 
berdiameter 80-120 m berpotensi menimbulkan dampak penurunan 
populasi satwa liar yakni burung dan kelelawar. Penurunan populasi 
tersebut dapat terjadi jika ada sejumlah burung atau kelelawar yang 
menabrak baling-baling GTA pada saat operasional. Dampak tersebut 
akan berlangsung selama PLTB beroperasi. Berdasarkan pertimbangan 
tersebut maka dampaknya dinilai sebagai dampak penting hipotetik dan 
dikaji lebih lanjut untuk mempelajari apakah daerah pembangkit 
termasuk area perlintasan jenis burung dan/atau kelelawar yang 

Disimpulkan menjadi DPH Batas ekologis di 
sekitar unit PLTB di 
Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 
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NO 

DESKRIPSI 
RENCANA 

KEGIATAN YANG 
BERPOTENSI 

MENIMBULKAN 
DAMPAK 

LINGKUNGAN 

PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN YANG 

SUDAH DIRENCANAKAN 
SEJAK AWAL SEBAGAI 
BAGIAN DARI RENCANA 

KEGIATAN 

KOMPONEN 
LINGKUNGAN 

TERKENA 
DAMPAK 

PELINGKUPAN 

WILAYAH STUDI DAMPAK 
POTENSIAL EVALUASI DAMPAK POTENSIAL DAMPAK PENTING 

HIPOTETIK (DPH) 

dilindungi. 

  Aktivitas ekonomi dan 
multiplier effect 

Ekonomi lokal dan 
regional 

Peningkatan 
aktivitas 
ekonomi dan 
multiplier 
effect 

Dengan beroperasinya PLTB dan sarana penunjang lainnya, akan 
meningkatkan kegiatan industri dan perekonomian lokal begitu juga 
regional dan efek ganda (multiplier effect). Pada gilirannya nanti, 
berkembang kegiatan industri dan efek ganda (multiplier effect)  akan 
mempengaruhi kontribusi pembentukan sektor-sektor perekonomian 
terhadap PDRB regional. Dengan demikian dampak terhadap kegiatan 
ekonomi lokal dan regional ini dapat digolongkan sebagai dampak 
penting hipotetik 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu dan wilayah 
lainnya di Kabupaten 
Sidrap. 

  Tidak ada Persepsi 
masyarakat 

Timbulnya 
persepsi 
masyarakat 

Kegiatan operasional PLTB berpotensi menimbulkan dampak positif 
sebagai dampak sekunder dari peningkatan aktivitas ekonomi dan 
berkembangnya kegiatan industri dan efek ganda (multiplier effect) 
setelah operasional PLTB. Dengan demikian akan memunculkan 
dampak persepsi yang positif sehingga dapat disimpulkan sebagai 
dampak penting hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

D TAHAP PASCA OPERASI 

1 Pembongkaran 
Komponen 
Pembangkit 
(termasuk 
mobilisasi 
komponen keluar 
site) (alternatif 3) 

Pemilihan kendaraan yang 
layak operasi, 

Pengaturan waktu 
operasional kendaraan, 

Pemakaian terpal tertutup 
kendaraan pengangkut 
komponen turbin. 

Kualitas udara 
ambien  

Penurunan 
Kualitas udara 

Kegiatan mobilisasi peralatan untuk membongkar kincir dan mobilisasi 
kendaraan pengangkut komponen utama dan alat berat seperti Crawler 
crane, truck crane, pilling unit, crane, pile driver, forklit berpotensi 
menimbulkan cemaran berupa debu beterbangan dan juga emisi 
kendaraan dan alat-alat berat seperti SO2, CO, NO2, dan debu. Selama 
baseline tercatat parameter SO2 (13,591 µg/Nm3), CO (17,84 µg/Nm3), 
NO2 (12,14 µg/Nm3), dan Debu TSP (11,29 µg/Nm3). Sebaran cemaran 
diperkirakan dapat mencapai lokasi pemukiman penduduk yang dilewati 
(berjarak sekitar 50 m – 200 m dari akes jalan yang dilewati), sehingga 
dampak ini tergolong dampak penting hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

  Pemilihan kendaraan yang 
layak operasi, 

Pengaturan waktu 
operasional kendaraan. 

 

Kebisingan Peningkatan 
tingkat 
kebisingan 

Kegiatan mobilisasi peralatan untuk membongkar kincir dan mobilisasi 
kendaraan pengangkut komponen utama dan alat berat seperti Crawler 
crane, truck crane, pilling unit, crane, pile driver, forklit berpotensi 
menimbulkan kebisingan. Selama baseline tercatat parameter 
kebisingan 58,3 dB. Sebagai contoh, paparan kebisingan dump truck 
yang melewati jalan diperkirakan sekitar 95 – 108 dBA pada sumber 
dampak. Pada jarak sekitar 61 m kebisingan menurun menjadi 71 – 76 
dBA dan pada jarak sekitar 244 m dapat menurun sekitar 60 – 64 dBA 
(sumber: Environmental Data Book (1992)). Oleh karena itu kebisingan 
yang ditimbulkan dapat mengganggu penduduk yang dilewati peralatan 
berat tersebut (berjarak sekitar 50 m – 200 m), sehingga dampak ini 
tergolong dampak penting hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 



ANDAL PLTB SIDRAP 70 MW 
 

03 Juni 2015 

25

NO 

DESKRIPSI 
RENCANA 

KEGIATAN YANG 
BERPOTENSI 

MENIMBULKAN 
DAMPAK 

LINGKUNGAN 

PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN YANG 

SUDAH DIRENCANAKAN 
SEJAK AWAL SEBAGAI 
BAGIAN DARI RENCANA 

KEGIATAN 

KOMPONEN 
LINGKUNGAN 

TERKENA 
DAMPAK 

PELINGKUPAN 

WILAYAH STUDI DAMPAK 
POTENSIAL EVALUASI DAMPAK POTENSIAL DAMPAK PENTING 

HIPOTETIK (DPH) 

  Pengaturan lalu lintas 
selama pelaksanaan 
kegiatan 

Volume lalu lintas 
sekitar lokasi 
kegiatan dan jalan 
yang dilewati dari 
lokasi proyek 
menuju tempat 
pengangkutan 

Kemacetan 
lalu lintas 

Kegiatan mobilisasi peralatan untuk membongkar kincir dan mobilisasi 
kendaraan pengangkut komponen utama dan alat berat akan 
memberikan beban terhadap kondisi lalu lintas di sekitar lokasi proyek. 
Mengingat jalan di Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, Desa Lawawoi 
dan Desa Uluale, Kecamatan Watang Pulu merupakan jalan desa yang 
relatif tidak padat, sehingga penambahan beban volume kendaraan 
akan menyebabkan kemacetan lalu lintas pada titik tertentu, sehingga 
kemacetan lalu lintas merupakan dampak penting hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 

  Pengaturan lalu lintas 
selama pelaksanaan 
kegiatan 

Lalu lintas sekitar 
lokasi dan jalan 
yang dilewati dari 
lokasi proyek 
menuju tempat 
pengangkutan 

Kecelakaan 
lalu lintas 

Kegiatan mobilisasi peralatan untuk membongkar kincir dan mobilisasi 
kendaraan pengangkut komponen utama dan alat berat akan 
memberikan beban terhadap kondisi lalu lintas di sekitar lokasi proyek 
juga akan rawan terhadap kecelakaan lalu lintas. Mengingat jalan di 
Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, Desa Lawawoi dan Desa Uluale, 
Kecamatan Watang Pulu merupakan jalan desa yang juga 
dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga gangguan lalu lintas 
merupakan dampak penting hipotetik. 

Disimpulkan menjadi DPH Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang 
Pulu 
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Gambar 1-4 : Bagan Proses Pelingkupan 
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1.3 Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian 
1.3.1 Batas Wilayah Studi 

Pelingkupan ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada komponen 
lingkungan penting yang relevan dengan kegiatan proyek. Penyebaran dan akumulasi 
dampak untuk setiap aspek berbeda-beda, tergantung dari jenis aktivitas penyebab dampak 
serta rona/ aspek lingkungan yang terkena dampak. Masing-masing batas ini diuraikan 
dengan dasar pertimbangan kegiatan pembangunan PLTB. Dengan memperhatikan luasnya 
areal yang akan terkena dampak dan lama terjadinya dampak, maka pelingkupan ini 
merupakan pelingkupan berdasarkan ruang dan waktu. 

x Batas Proyek 

Batas proyek adalah area tempat berlangsungnya kegiatan proyek (pra-konstruksi, 
konstruksi dan operasi) dan merupakan sumber dampak bagi lingkungan 
sekitarnya.Batas proyek yang akan dikaji meliputi areal pembangunan Menara turbin 
angin sebanyak 28 unit, Jalan akses dan drainase, dan Fasilitas penunjang seperti Gardi 
induk, Gudang dan Pemagaran. Batas areal atau tapak proyek pembangunan PLTB 
Sidrap 70 MW dapat dilihat pada Gambar 1-5. 

x Batas Administratif 

Batas administrasi adalah ruang dimana masyarakat dapat secara leluasa melakukan 
kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di dalam ruang tersebut.Batas ruang ini berupa batas 
administrasi pemerintahan.Secara administratif lokasi tapak Menara turbin angin 
sebanyak 16 Menara berada di Desa Mattirotasi, 8 Menara terletak di Desa Lainungan, 2 
Menara terletak di Kelurahan Lawawoi dan 2 Menara terletak di Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Propinsi Sulawesi 
Selatan.Sedangkan lokasi Gardu Induk (Sub Station) berada di Desa Mattirotasi.Batas 
administrasi untuk kegiatan PLTB Sidrap70 MW dapat dilihat pada Gambar 1-6. 

x Batas Ekologi 

Batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu 
rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-
masing (seperti air dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang 
tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Pada studi ini, batas 
ekologi didasarkan pada daerah tangkapan hujan yang berada di dalam areal proyek. 
Batas ekologi ditentukan berdasarkan daerah tangkapan hujan yang tumpang tindih 
dengan batas proyek dan dampak perubahan partikel akibat mobilisasi kendaraan 
(Gambar 1-7). 

x Batas Sosial 

Batas sosial adalah ruang disekitar rencana usahadan/atau kegiatan yang merupakan 
tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai 
tertentu yang sudah  mapan (termasuk sistem dan  struktur  sosial),  sesuai dengan 
proses dan dinamika sosial suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan 
mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Pada 
dasarnya batas ini mencakup semua masyarakat yang terkena dampak langsung dari 



ANDAL PLTB SIDRAP 70 MW 
 

03 Juni 2015 28

kegiatan (masyarakat pada tingkat pertama seperti termasuk Dusun Kampung Baru – 
Desa Mattirotasi, Dusun Pabbaresseng – Desa Mattirotasi, Dusun Lainungeng – Desa 
Lainungeng, dan Dusun Uluale – Kelurahan Uluale). Batas ini ditentukan berdasarkan 
wilayah yang terdampak langsung oleh kegiatan proyek (Gambar 1-8). 

 

Masing-masing batas tersebut di atas kemudian disimpangsusunkan (overlay), sehingga 
dapat ditarik garis luar gabungan keempat garis batas tersebut sebagai batas wilayah studi 
seperti tertera pada Gambar 1-9. 

 

1.3.2 Batas Waktu Kajian 

Batas waktu kajian AMDAL merupakan batas atau rentang waktu kajian yang akan 
digunakan dalam melakukan prakiraan dan evaluasi dampak dalam kajian ANDAL. Sehingga 
batas waktu kajian berbeda-beda untuk setiap dampak yang ditimbulkan dari rencana 
kegiatan. Dalam studi ini, batas waktu kajian disesuaikan dengan tahapan kegiatannya maka 
batas waktu kajian terbagi menjadi tahap pra-konstruksi, konstruksi dan operasi. Seperti 
pada Tabel 1-6 berikut. 

Tabel 1-6 : Batas Waktu Kajian AMDAL 

No Deskripsi Rencana Kegiatan Waktu 

Pra Konstruksi  

1 Survei dan perijinan  

2 Pengadaan Lahan 12 bulan 

Konstruksi  

1 Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja 12 bulan 

2 Mobilisasi Peralatan dan Material 3 bulan 

3 Pembersihan dan Perataan Lahan 3 bulan 

4 Pembuatan Jalan 3 bulan 

5 Konstruksi bangunan utama (Menara dan Generator Turbin Angin) 
dan sarana pendukungnya 

8 bulan 

Tahap Operasi  

1 Penerimaan Tenaga Kerja  

2 Operasional Unit Pembangkit 25 tahun 

3 Pemeliharaan Unit Pembangkit 25 tahun 

Tahap Pasca Operasi  

1 Penyerahan Aset dan Lahan Kepada Pemerintah 3 bulan 

2 Pembongkaran Komponen Pembangkit 3 bulan 
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2.0 DESKRIPSI RINCI RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL 
2.1 Komponen Lingkungan Terkena Dampak Penting  

2.1.1 Komponen Geo – Fisik – Kimia  

2.1.1.1 Iklim 

Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki dua jenis musim yaitu musim hujan dan 
musim kemarau.Musim hujan terjadi pada bulan September- April dan musim kemarau 
terjadi pada bulan Maret- Oktober. 

Keadaan iklim Kabupaten Sidenreng Rappang adalah identik dengan keadaan iklim wilayah 
lain yang ada di Pulau Sulawesi secara keseluruhan, suhu udara maksimum 35°C dan suhu 
udara minimum 26°C dengan jumlah curah hujan rata-rata 991,50 mm/tahun (Buku Putih 
Sanitasi Sidrap 2013).  

Berdasarkan data curah hujan diperoleh dari stasiun pengamatan curah hujan di desa 
Mattirotasi (Dusun Pabberesseng) tahun 1999 – 2013. Curah hujan rata-rata bulanan 
tertinggi terjadi pada bulan December sebesar 340,73 mm, sedangkan curah hujan terendah 
terjadi pada bulan Agustus (67,6 mm) (Gambar 2-1). 

 
Gambar 2-1 : Curah Hujan Rata-rata di Lokasi Proyek 

 

Untuk pengamatan kondisi angin setempat UPC Renewables telah memasang peralatan 
pengamat arah dan kecepatan angin (met tower). Berdasarkan data yang tercatat selama 
Januari – Desember 2013, kecepatan angin bulanan rata-rata sebesar 6,5 m/dt.  Arah angin 
dominan adalah dari Timur (29%), dan Barat (28%). Arah angin tersebut dapat digambarkan 
dalam bentuk Mawar Angin (Wind Rose) seperti tertera pada Gambar 2-2. 

 

BAB II DESKRIPSI RINCI RONA LINGKUNGAN HIDUP AWAL 
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Gambar 2-2 : Wind Rose Rata Tahun 2013 

 

2.1.1.2 Kualitas Udara  

Data kualitas udara diperoleh dari hasil pengukuran langsung (in-situ) di lokasi studi selama 
satu periode di Desember 2013. Data kualitas udara yang diamati meliputi; parameter Sulfur 
Dioksida (SO2), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO2), Ozon (O3), Debu (TSP), 
Timah Hitam /Timbal (Pb) dan Hidrogen Sulfida (H2S).  

Standar kualitas udara dan kebisingan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan 
Nomor: 69 Tahun 2010 Baku mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup, lampiran III.A 
Baku Mutu Udara Ambien.  

Untuk gas di udara, pengukuran dilakukan dengan menggunakan impinger. Impinger adalah 
alat yang terdiri dari botol-botol tempat penyerap sampel gas di udara. Masing-masing botol 
berisi larutan penyerap untuk gas tertentu di udara.  Untuk debu di udara, pengukuran 
dilakukan dengan mengunakan Low Volume Dust Sampler (LVS). LVS dilengkapi dengan 
pompa pengisap udara. Pompa pengisap ini menyedot udara dari luar dan debu disaring 
dengan kertas filter. 

Hasil pengukuran kualitas udara di lokasi studi disajikan pada Tabel 2-1. 

Tabel 2-1 : Hasil Analisis Sampel Udara Ambien 

No Parameter Satuan 
Nilai 

Ambang 
Batas*) 

Hasil Pengukuran Spesifikasi 
Metode AQ1 AQ2 AQ3 AQ4 

1 
Sulfur Dioksida 
(SO2) 

µg/m3 900 13,691 10,064 11,735 14,787 SNI 19-
7119.7-
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No Parameter Satuan 
Nilai 

Ambang 
Batas*) 

Hasil Pengukuran Spesifikasi 
Metode AQ1 AQ2 AQ3 AQ4 

2005 

2 Nitrogen 
Dioksida (NO2) 

µg/m3 400 12,143 9,408 12,930 17,330 
SNI 19-
7119.7-

2005 

3 Karbon 
Monoksida (CO) µg/m3 30.000 17,840 30,167 28,496 20,567 Spektrofoto

metrik 

4 Timah Hitam 
(Pb) 

µg/m3 2 0,036 0,029 0,023 0,043 AAS-Flame 

5 Ozon (O3) µg/m3 235 21,240 14,898 26,583 17,971 
Spektrofoto

metrik 

6 Hidrogen Sulfida 
(H2S) 

ppm 0,02 0,0058 0,0113 0,0095 0,0062 Spektrofoto
metrik 

7 Partikel (TSP) µg/m3 230 11,295 22,232 32,021 28,044 
SNI 16-

7058-2004 

Sumber :  Baseline Study (UPC Renewables, 2013) 

Keterangan Lokasi : 

AQ 1 : Dusun Pabberessang, Desa Mattirotasi 

AQ 2 : Stasiun Meteorological Tower Desa Mattirotasi 

AQ 3 : Depan Kantor Desa Mattirotasi 

AQ 4 : Desa Lainungan 

 

Hasil pengukuran serta analisis kualitas udara secara umum menunjukkan bahwa kualitas 
udara di lokasi studi masih baik dan semua parameter kualitas udara menunjukkan nilai jauh 
di bawah baku mutu yang disyaratkan. Sedangkan untuk tingkat kebisingan di pemukiman 
(lokasi AQ1, dan AQ3) sudah melampaui baku tingkat kebisingan sesuai Peraturan Gubernur 
Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan 
Hidup. 

 

2.1.1.3 Kebisingan  

Proyek ini memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat kebisingan ambien selama fase 
konstruksi dan selama pengoperasian. Pihak yang terkena dampak kebisingan atau reseptor 
sensitif umumnya terletak dekat dengan daerah dampak, disebut reseptor sensitif. Titik-titik 
survei dipilih berdasarkan lokasi reseptor sensitif misalnya tempat tinggal terdekat. 
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat 
Kebisingan digunakan sebagai standar untuk tingkat kebisingan, khususnya baku tingkat 
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kebisingan di area pemukiman. Hasil pengukuran kebisingan di area studi dapat dilihat pada 
Tabel 2-2.  

Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2013 
antara pukul 12.40 – 17.30 WITA, tingkat kebisingan lokasi AQ2 dan AQ4 masih berada 
dibawah ambang batas tingkat kebisingan di area pemukiman yang ditetapkan oleh 
pemerintah (55 dB), sedangkan lokasi AQ1 dan AQ3 telah melebihi ambang batas 
kebisingan yang ditetapkan. AQ1, AQ3, dan AQ4 adalah kawasan pemukiman. Tipikal 
kebisingan di kawasan pemukiman memang � 55 dBA. Kebisingan ini ditimbulkan oleh 
kegiatan-kegiatan penduduk. Kebisingan di AQ1 mencapai 58 dBA karena pada saat 
pengukuran, banyak kendaraan yang lalu lalang. Sedangkan untuk AQ2, kebisingan jauh 
lebih rendah dibandingkan titik lainnya, karena titik ini adalah kawasan perkebunan dimana 
stasiun pengamatan cuaca berada. Kebisingan di titik ini rendah karena tidak terdapat 
aktifitas penduduk di sekitarnya. 

Tabel 2-2 : Hasil Pengukuran Tingkat Kebisingan di Lokasi Studi 

No Lokasi Satuan Ambang Batas* Hasil Pengukuran 

1 AQ1 dB(A) 55 58,3 

2 AQ2 dB(A) 55 35,9 

3 AQ3 dB(A) 55 56,6 

4 AQ4 dB(A) 55 52,6 

Sumber :  Baseline Study (UPC Renewables, 2013) 

Keterangan: 

*) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No, 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat 
Kebisingan  

AQ 1 : S:04° 00’ 00.4’’ E: 119° 43’ 02.9’’ (Dusun Pabberessang, Desa Mattirotasi) 

AQ 2 : S:03° 58’ 21.8’’ E: 119° 42’ 0.00’’ (Stasiun Meteorological Tower, Desa Mattirotasi) 

AQ 3 : S:05° 05’ 45.3’’ E: 119° 28’ 29.1’’ (Depan Kantor Desa Mattirotasi) 

AQ 4 : S:05° 05’ 43.6’’ E: 119° 28’ 28.6’’ (Desa Lainungan) 

 

2.1.1.4 Fisiografi 

2.1.1.4.1 Topografi  

Kabupaten Sidrap terletak pada ketinggian antara 10 m – 1500 m dari permukaan laut. 
Keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 
879,85 km² (46,72%), berbukit seluas 290,17 km² (15,43%) dan bergunung seluas 712,81 
km2 (37,85%) (Lampiran 3). 

Secara administrasi lokasi rencana pembangunan PLTB Sidrap terletak di Kecamatan 
Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Kondisi topografi Kecamatan Watang Pulu (area studi) 
seperti terlihat pada Lampiran 3 meliputi wilayah datar seluas 25%, wilayah berbukit seluas 
5% dan wilayah bergunung seluas 70%. 
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2.1.1.4.2 Geomorfologi  

Bagian barat area proyek adalah rangkaian perbukitan dengan kontur medium hingga kuat 
dan puncak tertinggi adalah Gunung Lajallu dengan ketinggian 892 m DPL. Wilayah ini 
dibentuk oleh batuan vulkanik Camba, Soppeng dan Parepare. Bagian timur terbentuk dari 
dataran atau tanah bergelombang, dibentuk oleh formasi Walanea, lapisan alluvial dan 
lapisan danau. Dataran ini umumnya digunakan sebagai lahan pertanian. 

Geomorfologi di daerah proyek terdiri dari bentuk bukit bergelombang ringan hingga medium, 
morfologi bukit curam, morfologi kubah dan morfologi datar dengan ketinggian 10 – 700+ m. 
Morfologi datar mendominasi daerah kabupaten yang terdiri dari batuan sedimen dan lapisan 
permukaan. Bukit bergelombang ringan hingga medium ditemukan di bagian barat yang 
terbentuk dari litologi vulkanik, sedangkan morfologi kubah membentuk kerucut terisolasi dan 
tersebar di bagian timur laut yang dibentuk oleh konfigurasi lava. 

 

2.1.1.5 Geologi  

2.1.1.5.1 Geologi  

Berdasarkan Peta Geologis  (Sukamto, 1982), Kabupaten Sidrap dipengaruhi oleh patahan 
Walanae yang aktif yang mengarah Barat Laut – Tenggara dan mempengaruhi deformasi 
batuan membentuk antiklin, kekar dan rekahan. Adanya struktur intrusi post-volcanism 
menyebabkan pembentukan struktur akibat aktivitas vulkanik yang tidak dapat ditentukan. 

Berdasarkan peta Geologi Indonesia Lembar Majene dan Bagian Barat Palopo (Pusat Survei 
Geologi) (Djuri, Sudjatmiko, Bachri, & Sukindo, 1998), wilayah terdekat area proyek yang 
dilalui patahan (sesar naik) adalah di Kecamatan Maiwa, Pitu Riawa dan Pitu Riase, dimana 
jaraknya dengan lokasi PLTB sejauh 27 km ke arah timur laut (Lampiran 3 – Peta Geologi 
Regional). 

 

2.1.1.5.2 Stratigrafi  

Area studi terdiri atas formasi batuan gunung api Parepare. Batuan lain seperti alluvium, 
anggota lava batuan gunung api Parepare dan batuan gunung api formasi camba 
persentasenya sangat kecil. Untuk lokasi turbin, di semua titik terletak pada area batuan 
gunung api Parepare (Lampiran 3 – Peta Geologi Regional). 

• Batuan Gunung Api Parepare (Tppv) 

Breksi gunung api berkomponen trakit dan andesit, batu apung, batu pasir, tufan, 
konglomerat dan breksi tufan; diterobos oleh retas-retas traki-andesit. Umur satuan 
adalah Pliosen berdasarkan pentarikhan radiometri pada trakit dan tuf di Parepare 
yang menghasilkan umur 4,25 dan 4,95 juta tahun. 

• Alluvium (Qa) 

Batuan ini terdiri dari alluvium sungai, Endapan alluvium sungai berupa bongkah, 
kerakal, kerikil, pasir dan lempung. 
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• Anggota Lava Batuan Gunungapi Parepare (Tppl) 

Lava trakit, kelabu muda hingga putih, berkekar-tiang. Umur satuan adalah Pliosen 
berdasarkan pentarikhan radiometri pada trakit yang menghasilkan umur 4,25 juta 
tahun. 

• Batuan Gunung Api Formasi Camba (Tmcv) 

Batuan ini terdiri dari breksi, lava dan konglomerat. Breksi dan konglomerat terdiri dari 
pragment andesit dan basal, matriks dan semen tufa halus hingga pasiran. 

 

2.1.1.6 Tipe tanah 

Kabupaten Sidrap memiliki 5 tipe tanah yang berbeda, yaitu alluvial, regosol, grumosol, 
mediteran dan podzolic. Tabel 2-3 berikut ini menampilkan tipe tanah di kabupaten Sidrap 
dan prosentase distribusinya.  

Tabel 2-3 : Tipe tanah di Kabupaten Sidrap dan Luas Penyebarannya 

Ok, Tipe Tanah Luas Penyebaran 
(%) 

1 Alluvial 21,08 

2 Grumosol 1,20 

3 Mediterranean 6,06 

4 Regosol 19,74 

5 Podzolic 50,39 

Total 98,47 

Sumber: Pemerintahan Kabupaten Sidrap 

 

Podzolic merupakan tipe tanah yang paling dominan di Kabupaten Sidrap. Tipe tanah ini 
telah melalui proses pembentukan profil tanah yang lama, peningkatan kelenturan di lapisan 
bawah, tekstur tanah liat lunak berdebu dan memliki struktur halus hingga padat. Tanah 
alluvial adalah tanah yang dibentuk oleh alluvium muda dan deposit pesisir, memiliki 
stratigrafi berulang, tingkat ketebalan, sumber tanah, warna, tekstur, dan struktur, memiliki 
stratigrafi yang berbeda namun karateristik atau tipe yang sama karena dibentuk oleh sungai 
atau limpasan air laut. Regosol adalah tipe tanah yang dibentuk oleh materi vulkanik, 
memiliki tekstur yang kasar bercampur dengan pasir, memiliki solum tebal dan tingkat 
kesuburan rendah. Tanah mediterania dibentuk oleh kapur karang, kapur terstratifikasi dan 
batu pasir. Tanah grumosol dibentuk oleh sumber kapur berlapis batu, napal dan rumput. 
Lokasi proyek didominasi oleh tanah grumosol dan tanah alluvial di beberapa bagian. 

Tipe tanah yang paling umum ditemukan di lokasi proyek adalah alluvial, regosol, grumosol 
dan tanah mediterania. Tidak ada tanah podzolic ditemukan di lokasi proyek. Alluvial 
dianggap tidak sensitif terhadap erosi, sedangkan tanah mediterania dianggap semi-sensitif 
dan grumosol dianggap sensitif terhadap erosi. 
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2.1.1.7 Potensi Bencana Alam 

Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Sidrap adalah banjir dan tanah longsor. 
Banjir umumnya disebabkan oleh penurunan kemampuan retensi air yang disebabkan oleh 
pergeseran fungsi alam, pertumbuhan pemukiman dan daerah industri, infrastruktur drainase 
yang tidak memadai di pemukiman, pembangunan pemukiman ilegal di dasar sungai, 
pembuangan limbah di sungai atau perairan lainnya. Sementara itu, tanah longsor sebagian 
besar disebabkan oleh curah hujan tinggi atau daerah rawan gempa, dan biasanya ditandai 
dengan kemiringan lereng lebih dari 20o. 

Meskipun ada lokasi di Kabupaten Sidrap tergolong daerah rawan bencana alam, tidak 
satupun dari daerah ini terletak dalam batas-batas pembangunan di lokasi proyek. Peta 
potensi bencana alam di Kabupaten Sidrap ditunjukkan dalam Lampiran 3. 

 

2.1.1.8 Ruang dan Lahan 

2.1.1.8.1 Rencana Kegiatan Terhadap Tutupan Lahan 

Batas lokasi berdasarkan Izin Prinsip Lokasi Wilayah Kerja Pengembangan PLTB di 
Kabupaten Sidrap tersebar dalam 3 lokasi kecamatan, dimana di dalamnya hanya mencakup 
delapan desa dengan total luas ± 233 km2. 

Wilayah lokasi tersebut dibagi menjadi 6 klasifikasi tutupan lahan yang sebagian besar 
didominasi oleh tegalan dan hutan. Pembagian klasifikasi tutupan lahan, yaitu hutan 
(23,17%), kebun/perkebunan (1,56%), pemukiman (1,18%), sawah irigasi (9,62%), semak 
belukar/alang alang (16,42%) dan tegalan (48,05%). Sedangkan, berdasarkan batas wilayah 
studi kegiatan AMDAL pembangunan PLTB Sidrap Tahap 1 yang hanya berada pada 
Kecamatan Watang Pulu, dimana di dalamnya mencakup enam desa dengan total luas  
±85 km2. Klasifikasi tutupan lahan pada wilayah studi ini sebagian besar adalah tegalan. 
Tabel berikut ini menampilkan persentase klasifikasi tutupan lahan pada wilayah studi. 

Tabel 2-4 : Persentase Klasifikasi Tutupan Lahan pada Wilayah Studi 

No Klasifikasi 
Tutupan Lahan 

Luas 
Penyebaran  

(%) 

Luas 
Penyebaran  

(km2) 
Cakupan Desa 

1 Hutan 2,37 2 Mattirotasi 

2 Pemukiman 1,72 1 Arawa, Lainungan, Lawawoi, 
Mattirotasi, Uluale 

3 Sawah Irigasi 18,34 16 Arawa, Lainungan, Lawawoi, 
Mattirotasi, Uluale 

4 
Semak Belukar/ 

Alang Alang 14,60 12 
Buae, Lainungan, Lawawoi, Mattirotasi, 

Uluale 

5 Tegalan 62,98 54 Buae, Lainungan, Lawawoi, Mattirotasi, 
Uluale 

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Sidrap tahun 2011 
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Adapun dasar dari pembagian dan penghitungan persentase klasifikasi tutupan lahan di atas 
berdasarkan data peta tutupan lahan BAKOSURTANAL tahun 1991 dan peta administrasi 
BAPPEDA pemerintah kabupaten Sidrap tahun 2011. 

Berdasarkan hasil ground  truthing, mayoritas penggunaan lahan dalam batas proyek terdiri 
dari padang rumput dan beberapa pohon kayu yang berfungsi sebagai penanda batas tanah. 
Cakupan area ini mencapai 66,59% dari total luas proyek dan sisanya merupakan lahan 
budidaya jagung, kayu jati, jambu mete dan sawah.  

Dalam lokasi Generator Turbin Angin (GTA) yang diusulkan, seluruh lokasi GTA yang 
diusulkan berada di lahan budidaya. Hal ini dikarenakan banyak petani lebih memilih lahan 
budidaya pada area ridgelines (punggung bukit) sama halnya dengan rencana lokasi utama 
GTA yang berada sepanjang punggung bukit. Persentase penggunaan lahan dapat dilihat di 
Tabel 2-5. 

Lokasi dan dokumentasi foto dari setiap GTA yang telah disurvei terdapat dalam  
Lampiran 2. 

Tabel 2-5 : Penggunaan Lahan di Area Proyek 

Identifikasi 
Penggunaan Lahan 

Klasifikasi 
Penggunaan 

Laha 

Area 
(Ha) % ID_GTA 

Area Persawahan Area Budidaya 18,98 0,84% - 

Jagung dan Jambu 
Mete Area Budidaya 302,62 13,44% 

T02A, T03A, 
T04A, T06A, 
T12A, T14A, 
T24A, T20A 

Kayu Jati dan 
Pohon Kayu Area Budidaya 274,89 12,21% 

T01A, T08A, 
T11A, T19A, 
T21A, T22A, 

T25A 

Jambu Mete, Kayu 
Jati dan Pohon 

Kayu 
Area Budidaya 155,75 6,92% T10A, T26A 

Padang Rumput 
dan Pohon Kayu Area Budidaya 1499,60 66,59% 

T05A, T07A, 
T09A, T13A, 
T15A, T16A, 
T17A, T18A, 
T23A,T27A, 

T28A 

Sumber: Hasil Ground truthing (Desember, 2013) and intepretasi citra (Januari, 2014)  

 

Perlu dicatat bahwa tidak ada GTA yang terletak di area persawahan tetapi gardu dan jalur 
transmisi tegangan tinggi yang terletak di daerah persawahan. 
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Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No. 5/2012 mengenai Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Sidrap (Lampiran 3), seluruh batas proyek terletak di daerah 
budidaya, Daerah budidaya dibagi menjadi berbagai sub bagian. Wilayah proyek terdiri dari 
dua sub-area, termasuk daerah pertanian dan hutan produksi terbatas. Pola spasial yang 
mendominasi dalam batas proyek adalah area pertanian sebesar 69,14% dari luas total 
proyek. Daerah pertanian terdiri dari sawah, jagung, kakao, kelapa sawit, kopi, jambu mete, 
minyak jarak, merica dan kemiri. Tabel 2-6 menunjukkan persentase pola ruang di wilayah 
proyek. 

Tabel 2-6 : Persentase Pola Ruang di Wilayah Proyek 

No Pola Tata 
Guna Lahan 

Klasifikasi Tata 
Guna Lahan Area (Ha) Persentase ID_GTA 

1 Pertanian Budidaya 1555,69 69,14% 

T03A, T04A, T05A, 
T06A, T07A, T09A, 
T11A, T12A, T14A, 
T15A, T16A, T17A, 
T18A, T20A, T23A, 
T24A, T28A 

2 
Hutan Produksi 
Terbatas Budidya 694,30 30,86% 

T01A, T02A, T08A, 
T10A, T13A, T19A, 
T21A, T22A, T25A, 
T26A, T27A 

Sumber: Interpretasi Peta Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap 
No. 5/2012 

 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang, terdapat tumpang tindih lahan antara area budidaya, 
daerah pertambangan dan area peternakan. Gambar 2-3 menunjukan peta tutupan lahan 
yang berdekatan dengan area proyek berdasarkan Peraturan Daerah No. 5/2012. 

Berdasarkan hasil survei lapangan, area lokasi proyek sesuai dengan peruntukan lahan 
(area pertanian). 
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Gambar 2-3 : Peta Tutupan Lahan
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2.1.1.8.2 Rencana Kegiatan terhadap Pola Ruang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No, 5 tahun 2012 tentang RTRW 
Kabupaten Sidrap Tahun 2012-2032, pola ruang dibagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan 
lindung dan kawasan budidaya. 

Kawasan lindung dibagi menjadi tujuh kawasan peruntukan diantaranya kawasan sekitar 
danau waduk, kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan pelestarian alam dan 
cagar budaya, kawasan rawan bencana. 

Sedangkan kawasan budidaya dibagi menjadi sembilan kawasan peruntukan diantaranya 
kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, 
kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan 
kawasan lainnya. 

Batas lokasi berdasarkan Izin Prinsip Lokasi Wilayah Kerja Pembangunan PLTB di 
Kabupaten Sidrap tersebar dalam 3 lokasi kecamatan, dimana di dalamnya hanya mencakup 
8 desa dengan total luas  ±233 km2. Berdasarkan batas lokasi tersebut didapatkan bahwa 
kawasan lindung sebesar 11,27% dan kawasan budidaya sebesar 88,73%. Penggunaan 
lahan budidaya terutama meliputi sawah kering, perkebunan jagung, kakao, kopi, jambu 
mete, kacang, jatropha, cengkeh, kemiri, dan merica. Beberapa peruntukan dalam kawasan 
budidaya saling tindih (overlay) contohnya kawasan pertambangan dan peternakan. Gambar 
2-4 menunjukan status hutan di lokasi proyek. Tabel 2-7 Berikut ini menampilkan persentase 
peruntukan dari masing-masing kawasan pada lokasi izin prinsip.  
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Gambar 2-4 : Status Kawasan Hutan di Lokasi Proyek
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Tabel 2-7 : Persentase Peruntukan Kawasan pada Lokasi Izin Prinsip 

No Kawasan Peruntukan Kawasan Persentase Luas (km2) 

1 Hutan Lindung Lindung 11,27% 26 

2 Hutan Produksi Terbatas Budidaya 40,85% 95 

3 Pertanian Budidaya 47,38% 110 

4 Permukiman Budidaya 0,49% 1 

5 Pertambangan Budidaya 80,43%  187 

6 Peternakan Budidaya 58,80% 137 

Sumber: Overlay Peta Izin Prinsip dan Peta Pola Ruang Wilayah (BAPPEDA Kab. Sidrap, 2011) 

 

2.1.1.9 Lalu Lintas 

Volume lalu lintas diamati di jalan utama Pare-pare - Sidrap (168 km) dan jalan utama 
Mattirotasi, Jalan ini akan digunakan sebagai rute untuk mobilisasi selama fase konstruksi 
dan sebagai akses menuju turbin dan sub-stasiun selama fase operasi. Jalan utama Pare-
pare - Sidrap merupakan bagian dari jalan raya Trans Sulawesi yang menghubungkan kota-
kota di antara Sulawesi Selatan (termasuk Makassar) dan Sulawesi Utara (termasuk 
Manado). Jalan utama Mattirotasi adalah jalan lokal yang menghubungkan semua desa di 
Kecamatan Watang Pulu dalam wilayah proyek. Tabel 2-8 berikut menggambarkan arah 
pergerakan dan lebar dua jalan utama yang akan terkena proyek. Peta jaringan jalan di 
kabupaten Sidrap dapat dilihat pada Gambar 2-5. 

Tabel 2-8 : Kondisi Geometrik Jalan di Sekitar Lokasi Proyek 

No Parameter 
Geometrik Arah Pergerakan Dimensi (m) 

Jalan Utama Pare Pare - Sidrap 

1 Tipe Jalan  2/2 UD 

2 Jalan 
Kiri 2,5 

Kanan 2,5 

3 Median  Tidak ada 

4 Bahu 
Kiri 0,50 – 1,00 

Kanan 0,50 – 1,00 

5 Kondisi Jalan Baik,  Beraspal, 

Jalan Utama Mattirotasi (Pabberessang) 

1 Tipe Jalan  2/2UD 

2 Jalan 
Kiri 1,5 

Kanan 1,5 
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No Parameter 
Geometrik Arah Pergerakan Dimensi (m) 

3 Median  Tidak ada 

4 Bahu 
Kiri 0,40 – 1,00 

Kanan 0,50 – 1,00 

5 Kondisi Jalan 
Pada bagian jalan masuk, beraspal baik, namun 
pada bagian dalam kondisinya sebagian besar 
mengalami kerusakan (pengerasan), 

Sumber :  Studi Rona Awal (UPC Renewables, 2013) 

 

Jarak terjauh dari pusat administrasi kabupaten Sidrap adalah desa Mattirotasi sementara 
jarak terdekat adalah Kelurahan Uluale dengan jarak sejauh 7 km seperti yang ditunjukan 
Gambar 2-5 dibawah ini : 

 

Gambar 2-5 : Jarak Ke Kabupaten 

 

 

Kondisi Jalan 

Untuk kondisi jalan, jalan poros Pare Pare ke Sidrap maupun sebaliknya seluruhnya 
berbentuk jalan aspal sedangkan jalan-jalan akses ke desa maupun kelurahan terbagi 
menjadi jalan aspal, beton dan tanah. Kondisi jalan akses menuju lokasi proyek dapat dilihat 
pada Gambar 2-6, Gambar 2-7 dan Gambar 2-8.  Jalan utama Pare Pare – Sidrap melewati 
beberapa area antara lain area pemukiman, perkebunan campuran dan bangunan 
sementara (warung). 
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Gambar 2-6 : Jalan Utama Pare Pare – Sidrap (Kiri) dan Pintu Masuk Menuju Lokasi 

Proyek (Kanan) 

 
Gambar 2-7 : Jalan Desa Menuju Mattirotasi (Akses Potensial Menuju Lokasi) 

 
Gambar 2-8 : Jalan Penghubung Desa Mattirotasi dan Lokasi Proyek 

 

Dengan semakin diperlukannya alat transportasi untuk kegiatan ekonomi maupun kegiatan 
sosial, sepeda motor merupakan alat transportasi yang dominan di daerah. Tabel 2-9 
menunjukkan perbandingan antara jenis dan jumlah kendaraan bermotor. 
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Tabel 2-9 : Jumlah Sarana Angkutan di Areal Studi 

No Sarana Angkutan 
Desa Kelurahan 

Mattirotasi Lainungan Lawawoi Uluale 

1 Mobil Penumpang 
Umum 

3 6 9 12 

2 
Mobil Angkutan 
Umum 6 3 11 7 

3 Sepeda Motor 87 92 101 119 

4 Becak N/A N/A 1 1 

Sumber: Kecamatan Watang Pulu Dalam Angka, 2013 

Keterangan: N/A= Data tidak tersedia 

 

Karakteristik dan Kinerja Lalu Lintas 

a) Volume Pergerakan Lalu Lintas 

Hasil pengamatan volume lalulintas dan hasil pengolahannya memperlihatkan gambaran 
mengenai kondisi volume pergerakan lalulintas pada kondisi hari puncak pada ruas jalan 
yang diprakirakan akan mendapat pengaruh dari kegiatan pembangunan PLTB Kabupaten 
Sidrap, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2-9. 

 
Gambar 2-9 : Grafik Volume Lalu Lintas di Sekitar Lokasi Proyek 
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Pada Gambar 2-9 terlihat bahwa ruas Jl. Poros Pare Pare - Sidrap mempunyai nilai volume 
puncak sebesar 260 smp yang terjadi pada hari libur pukul 17.15 – 17.30 dengan volume 
rata-rata 160 smp, sedangkan Jl. Poros Mattirotasi (Pabbressang) hanya memiliki nilai 
volume puncak sebesar 36 smp yang terjadi pada hari kerja pukul 07.15 – 07.30 dengan 
volume rata-rata 19 smp. 

Besarnya volume lalulintas pada Jl. Poros Pare Pare-Sidrap dikarenakan fungsi jalan ini 
yang merupakan jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Kota Makassar dengan 
kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan maupun provinsi lainnya, seperti Propinsi 
Sulawesi Barat, Propinsi Sulawesi Tengah dan Propinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan 
Jalan Poros Mattirotasi merupakan jalan lokal yang menghubungkan desa-desa Kecamatan 
Watangpulu yang terdapat pada lokasi pembangunan PLTB Kabupaten Sidrap. 

 

b) Kapasitas Jalan 

Berdasarkan hasil survei dan pengolahan data diperoleh nilai kapasitas jalan dari ruas jalan 
di sekitar lokasi pembangunan PLTB Kabupaten Sidrap, seperti yang diperlihatkan pada 
Tabel 2-10. 

Tabel 2-10 : Kapasitas Jalan di Sekitar Lokasi Proyek 

Lokasi 
Pengamatan  

Kapasitas 
Dasar  
(Co)  

Faktor Penyesuaian untuk Kapasitas 
Kapasitas 

(C) 
(smp/jam) 

Lebar 
jalur         

(FCw) 

Pemisahan 
Arah  

(FCSP) 

Hambatan 
Samping 

(FCSF) 

Ukuran 
Kota           

(FCCS) 

Jl, Poros 
Parepare-
Sidrap 

2,900 0,56 1,00 0,96 0,90 1,403 

Jl, Poros 
Mattirotasi 2,900 0,56 1,00 0,89 0,90 1,301 

Sumber :  Studi Rona Awal (UPC Renewables, 2013) 

 

Pada Tabel 2-10 terlihat bahwa ruas jalan yang mempunyai kapasitas terbesar adalah ruas 
Jl. Poros Pare Pare - Sidrap dengan kapasitas 1,403 smp/jam dan ruas jalan Jl. Poros 
Mattirotasi hanya memiliki kapasitas 1,301 smp/jam. Besarnya kapasitas jalan yang dimiliki 
ruas Jl. Poros Pare Pare-Sidrap karena jalan ini memiliki lebar jalan yang lebih besar dan 
kondisi jalan yang lebih baik. 

 

c) Derajat Kejenuhan Lalu Lintas 

Berdasarkan hasil survai dan pengolahan data, diperoleh gambaran kondisi derajat 
kejenuhan (DK) lalulintas di sekitar lokasi pembangunan PLTB Kabupaten Sidrap, 
sebagaimana disajikan pada Tabel 2-11. 
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Tabel 2-11 : Derajat Kejenuhan (DK) Lalu Lintas di Sekitar Lokasi Proyek 

Waktu Pengamatan 
(Jam) 

Derajat Kejenuhan (DK) Lalu Lintas (smp/jam) 

Hari Libur Hari Kerja 

Jl. Poros 
Parepare-

Sidrap 

Jl. Poros 
Mattirotasi 

(Pabberessang) 

Jl. Poros 
Parepare-

Sidrap 

Jl. Poros 
Mattirotasi 

(Pabberessang) 

06,30 - 06,45 0,050 0,001 0,082 0,018 

06,45 - 07,00 0,044 0,000 0,098 0,018 

07,00 - 07,15 0,058 0,003 0,106 0,026 

07,15 - 07,30 0,054 0,007 0,117 0,028 

07,30 - 07,45 0,069 0,007 0,117 0,022 

07,45 - 08,00 0,060 0,008 0,146 0,018 

08,00 - 08,15 0,088 0,013 0,118 0,005 

08,15 - 08,30 0,078 0,010 0,105 0,013 

08,30 - 08,45 0,100 0,010 0,131 0,011 

08,45 - 09,00 0,112 0,014 0,101 0,010 

09,00 - 09,15 0,109 0,004 0,136 0,012 

09,15 - 09,30 0,093 0,009 0,093 0,014 

09,30 - 09,45 0,091 0,007 0,110 0,007 

09,45 - 10,00 0,122 0,008 0,133 0,015 

10,00 - 10,15 0,111 0,012 0,122 0,012 

10,15 - 10,30 0,144 0,010 0,101 0,009 

10,30 - 10,45 0,107 0,007 0,148 0,015 

10,45 - 11,00 0,100 0,013 0,129 0,013 

11,00 - 11,15 0,104 0,003 0,126 0,010 

11,15 - 11,30 0,112 0,009 0,129 0,015 

11,30 - 11,45 0,132 0,009 0,106 0,011 

11,45 - 12,00 0,118 0,013 0,149 0,013 

12,00 - 12,15 0,107 0,010 0,141 0,019 

12,15 - 12,30 0,110 0,013 0,098 0,011 

12,30 - 12,45 0,155 0,011 0,098 0,012 

12,45 - 13,00 0,101 0,016 0,110 0,010 
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Waktu Pengamatan 
(Jam) 

Derajat Kejenuhan (DK) Lalu Lintas (smp/jam) 

Hari Libur Hari Kerja 

Jl. Poros 
Parepare-

Sidrap 

Jl. Poros 
Mattirotasi 

(Pabberessang) 

Jl. Poros 
Parepare-

Sidrap 

Jl. Poros 
Mattirotasi 

(Pabberessang) 

13,00 - 13,15 0,131 0,019 0,114 0,004 

13,15 - 13,30 0,142 0,005 0,139 0,008 

13,30 - 13,45 0,124 0,013 0,135 0,006 

13,45 - 14,00 0,133 0,009 0,113 0,009 

14,00 - 14,15 0,148 0,010 0,141 0,007 

14,15 - 14,30 0,099 0,007 0,124 0,012 

14,30 - 14,45 0,113 0,010 0,143 0,023 

14,45 - 15,00 0,139 0,019 0,139 0,016 

15,00 - 15,15 0,140 0,004 0,131 0,016 

15,15 - 15,30 0,124 0,010 0,137 0,013 

15,30 - 15,45 0,130 0,008 0,146 0,020 

15,45 - 16,00 0,129 0,012 0,129 0,020 

16,00 - 16,15 0,118 0,009 0,112 0,018 

16,15 - 16,30 0,144 0,009 0,113 0,013 

16,30 - 16,45 0,132 0,011 0,126 0,019 

16,45 - 17,00 0,150 0,015 0,135 0,021 

17,00 - 17,15 0,133 0,010 0,147 0,013 

17,15 - 17,30 0,185 0,015 0,133 0,021 

17,30 - 17,45 0,155 0,012 0,120 0,024 

17,45 - 18,00 0,156 0,019 0,150 0,020 

Derajat Kejenuhan 
Puncak 

0,185 0,019 0,150 0,028 

Derajat Kejenuhan 
Rata-Rata 

0,114 0,010 0,123 0,015 

Sumber :  Studi Rona Awal (UPC Renewables, 2013) 

 

Pada Tabel 2-11 terlihat bahwa nilai Derajat Kejenuhan (DK) pada kedua ruas jalan yang 
terdapat di sekitar lokasi pembangunan PLTB Kabupaten Sidrap, semuanya masih berada di 
bawah nilai ambang batas Derajat Kejenuhan (DK) yang dipersyaratkan oleh Dirjen Bina 
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Marga (Direktorat Jenderal Bina Marga, 1990) dan Departemen Perhubungan (Direktorat 
Jenderal Perhubungan Darat, 1996), yaitu: DK maks = 0,75,. 

Pada hari libur ruas Jl. Poros Pare Pare-Sidrap memiliki nilai DK 0,185 pada jam puncaknya 
17.15 – 17.30 dengan DK rata-rata 0,114 dan pada Jl. Poros Mattirotasi memiliki nilai DK 
0,019 pada jam puncaknya 14.45 – 15.00 dengan DK rata-rata 0,010. Sedangkan, pada hari 
kerja ruas Jl. Poros Pare Pare-Sidrap memiliki nilai DK 0,150 pada jam puncaknya  
17.45 – 18.00 dengan DK rata-rata 0,123 dan pada Jl. Poros Mattirotasi memiliki nilai DK 
0,028 pada jam puncaknya 07.15 – 07.30 dengan DK rata-rata 0,015. Berdasarkan 
fenomena nilai Derajat Kejenuhan (DK) tersebut, dapat dikatakan bahwa konsentrasi arus 
lalulintas terbesar di sekitar lokasi pembangunan PLTB Kabupaten Sidrap, terjadi pada  
Jl. Poros Pare Pare-Sidrap yang terjadi pada jam puncak sore hari. 

 

d) Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) 

Nilai Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) pada ruas jalan yang diamati diperoleh dengan melihat 
nilai derajat kejenuhan (DK) dari ruas jalan yang diamati, seperti disajikan pada Tabel 2-12. 

Tabel 2-12 : Nilai Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) di Sekitar lokasi Proyek 

Waktu Pengamatan 
(Jam) 

Kinerja Pelayanan Jalan 

Hari Libur Hari Kerja 

Jl, Poros 
Pare Pare-

Sidrap 

Jl, Poros 
Mattirotasi 

(Pabberessang) 

Jl, Poros 
Pare Pare-

Sidrap 

Jl, Poros 
Mattirotasi 

(Pabberessang) 

DK ITP DK ITP DK ITP DK ITP 

06,30 - 06,45 0,050 A 0,001 A 0,082 A 0,018 A 

06,45 - 07,00 0,044 A 0,000 A 0,098 A 0,018 A 

07,00 - 07,15 0,058 A 0,003 A 0,106 A 0,026 A 

07,15 - 07,30 0,054 A 0,007 A 0,117 A 0,028 A 

07,30 - 07,45 0,069 A 0,007 A 0,117 A 0,022 A 

07,45 - 08,00 0,060 A 0,008 A 0,146 A 0,018 A 

08,00 - 08,15 0,088 A 0,013 A 0,118 A 0,005 A 

08,15 - 08,30 0,078 A 0,010 A 0,105 A 0,013 A 

08,30 - 08,45 0,100 A 0,010 A 0,131 A 0,011 A 

08,45 - 09,00 0,112 A 0,014 A 0,101 A 0,010 A 

09,00 - 09,15 0,109 A 0,004 A 0,136 A 0,012 A 

09,15 - 09,30 0,093 A 0,009 A 0,093 A 0,014 A 

09,30 - 09,45 0,091 A 0,007 A 0,110 A 0,007 A 
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Waktu Pengamatan 
(Jam) 

Kinerja Pelayanan Jalan 

Hari Libur Hari Kerja 

Jl, Poros 
Pare Pare-

Sidrap 

Jl, Poros 
Mattirotasi 

(Pabberessang) 

Jl, Poros 
Pare Pare-

Sidrap 

Jl, Poros 
Mattirotasi 

(Pabberessang) 

DK ITP DK ITP DK ITP DK ITP 

09,45 - 10,00 0,122 A 0,008 A 0,133 A 0,015 A 

10,00 - 10,15 0,111 A 0,012 A 0,122 A 0,012 A 

10,15 - 10,30 0,144 A 0,010 A 0,101 A 0,009 A 

10,30 - 10,45 0,107 A 0,007 A 0,148 A 0,015 A 

10,45 - 11,00 0,100 A 0,013 A 0,129 A 0,013 A 

11,00 - 11,15 0,104 A 0,003 A 0,126 A 0,010 A 

11,15 - 11,30 0,112 A 0,009 A 0,129 A 0,015 A 

11,30 - 11,45 0,132 A 0,009 A 0,106 A 0,011 A 

11,45 - 12,00 0,118 A 0,013 A 0,149 A 0,013 A 

12,00 - 12,15 0,107 A 0,010 A 0,141 A 0,019 A 

12,15 - 12,30 0,110 A 0,013 A 0,098 A 0,011 A 

12,30 - 12,45 0,155 A 0,011 A 0,098 A 0,012 A 

12,45 - 13,00 0,101 A 0,016 A 0,110 A 0,010 A 

13,00 - 13,15 0,131 A 0,019 A 0,114 A 0,004 A 

13,15 - 13,30 0,142 A 0,005 A 0,139 A 0,008 A 

13,30 - 13,45 0,124 A 0,013 A 0,135 A 0,006 A 

13,45 - 14,00 0,133 A 0,009 A 0,113 A 0,009 A 

14,00 - 14,15 0,148 A 0,010 A 0,141 A 0,007 A 

14,15 - 14,30 0,099 A 0,007 A 0,124 A 0,012 A 

14,30 - 14,45 0,113 A 0,010 A 0,143 A 0,023 A 

14,45 - 15,00 0,139 A 0,019 A 0,139 A 0,016 A 

15,00 - 15,15 0,140 A 0,004 A 0,131 A 0,016 A 

15,15 - 15,30 0,124 A 0,010 A 0,137 A 0,013 A 

15,30 - 15,45 0,130 A 0,008 A 0,146 A 0,020 A 

15,45 - 16,00 0,129 A 0,012 A 0,129 A 0,020 A 

16,00 - 16,15 0,118 A 0,009 A 0,112 A 0,018 A 
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Waktu Pengamatan 
(Jam) 

Kinerja Pelayanan Jalan 

Hari Libur Hari Kerja 

Jl, Poros 
Pare Pare-

Sidrap 

Jl, Poros 
Mattirotasi 

(Pabberessang) 

Jl, Poros 
Pare Pare-

Sidrap 

Jl, Poros 
Mattirotasi 

(Pabberessang) 

DK ITP DK ITP DK ITP DK ITP 

16,15 - 16,30 0,144 A 0,009 A 0,113 A 0,013 A 

16,30 - 16,45 0,132 A 0,011 A 0,126 A 0,019 A 

16,45 - 17,00 0,150 A 0,015 A 0,135 A 0,021 A 

17,00 - 17,15 0,133 A 0,010 A 0,147 A 0,013 A 

17,15 - 17,30 0,185 A 0,015 A 0,133 A 0,021 A 

17,30 - 17,45 0,155 A 0,012 A 0,120 A 0,024 A 

17,45 - 18,00 0,156 A 0,019 A 0,150 A 0,020 A 

ITP Puncak/jam A A A A 

ITP Rata2/jam A A A A 

Sumber :  Studi Rona Awal (UPC Renewables, 2013) 
Keterangan:  ITP  A :   �0,35 

 

Pada Tabel 2-12 terlihat bahwa secara umum, nilai Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) pada 
kedua ruas jalan yaitu: Jl. Poros Pare Pare-Sidrap dan Jl. Poros Mattirotasi, keduanya masih 
dalam kondisi ITP A (Kondisi arus lalu lintasnya bebas antara satu kendaraan dengan 
kendaraan lainnya, besarnya kecepatan sepenuhnya ditentukan oleh keinginan pengemudi 
dan sesuai dengan batas kecepatan yang telah ditentukan).  

 

e) Penilaian Kinerja Pelayanan Jalan 

Penilaian kinerja pelayanan ruas jalan didasarkan pada Manual Kapasitas Jalan Indonesia 
(MKJI, 1997), dimana pada MKJI tersebut kinerja pelayanan jalan dibedakan atas 2 (dua) 
kategori yaitu kategori kinerja pelayanan jalan ’Baik’ dan kategori kinerja pelayanan jalan 
’Buruk’,. 

x Nilai Derajat Kejenuhan : < 0,75 = Baik 

x Nilai Derajat Kejenuhan : > 0,75 = Buruk 

 

Hasil analisis penilaian kinerja pelayanan pada kedua ruas jalan yaitu Jalan Poros Pare Pare 
- Sidrap dan Jalan Desa Mattirotasi yang merupakan jalan akses menuju lokasi 
pembangunan PLTB Kabupaten Sidrap, disajikan pada Tabel 2-13. 
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Tabel 2-13 : Penilaian Kinerja Pelayanan Jalan 

ID Lokasi 

Volume 
Kapasitas 

pcu/jam 

DS = Q/C RSLI 
pcu pcu/jam 

15 
Dec 

16 
Dec 

15 
Dec 

16 
Dec 

15 
Dec 

16 
Dec 

15 
Dec 

16 
Dec 

Traffic 1 Pare Pare - SIDRAP Road 

Selatan 
ke Utara 

4646 5445 404,00 473,48 

1344,67 0,57 0,65 Baik Baik Utara ke 
Selatan 4148,5 4631,5 360,74 402,74 

Total 8794,5 10077 764,74 876,22 

Traffic 2 Mattirotasi Main Road 

Selatan 
ke Utara 

313 444 27,82 38,61 

692,80 0,08 0,11 Baik Baik Utara ke 
Selatan 

329 454 29,24 39,48 

Total 642 898 57,07 78,09 

Keterangan 
Pcu Passenger Car Unit (Satuan Mobil Penumpang) 
DS Degree of Saturation (Derajat Kejenuhan) 
Q Total Volume (pcu/hour) (Volume Kendaraan/Lalu Lintas) 
C Road Capacity (pcu/hour)(Kapasitas Jalan) 
 

Tabel 2-13 menunjukkan bahwa derajat kejenuhan (DS) di kedua lokasi survei berada di 
bawah 0,75. Ini berarti indeks tingkat pelayanan jalan kedua jalan dianggap baik dan 
kapasitas jalan dapat diterima untuk mengakomodasi volume lalu lintas. 
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2.1.2 Komponen Biologi 

Sidrap merupakan daerah yang belum dipelajari secara baik atau dilaporkan dalam jurnal 
sehingga informasi sekunder mengenai biota terestrial di Sidrap sulit untuk ditemukan. 
Pembahasan berikut memberikan informasi mengenai kondisi ekologi darat dan akuatik di 
area proyek dan sekitarnya berdasarkan observasi, wawancara dengan penduduk setempat 
dan pengamatan sesaat yang dilakukan selama survei rona awal lingkungan. Lokasi survei 
diidentifikasi dalam peta dalam Gambar 2-10. 

2.1.2.1 Biota Darat 

2.1.2.1.1 Flora Darat 

Berdasarkan hasil survei lapangan, sebagian besar penggunaan lahan di area studi adalah 
lahan budidaya, semak dan padang rumput. Keanekaragaman vegetasi cenderung rendah. 
Beberapa area telah terganggu oleh aktivitas pembersihan lahan untuk pertanian. Tanaman 
budidaya banyak ditemukan di area proyek termasuk diantaranya jagung (Zea mays), manga 
(Mangivera indica), jambu mete (Anacardium occidentale),  kemiri  (Aleurites moluccana), 
pisang (Musa paradisiaca), dll. Tidak ada jenis endemik dan hewan yang dilindungi 
ditemukan di sekitar area studi. Hasil identifikasi tanaman pertanian yang ditemukan dalam 
batas proyek dapat dilihat pada Tabel 2-14 berikut. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 
dua jenis yang memiliki status terancam punah (Mahoni) dan rentan/vulnerable (Angsana) 
berdasarkan daftar merah IUCN, Namun tidak terdapat jenis yang dilindungi oleh PP7/1999. 

Tabel 2-14 : Daftar Vegetasi di Area Studi 

No, Nama Lokal Nama Latin 
Status Konservasi 

Keterangan PP 
No.7/1999 IUCN CITES 

1 Jambu Mete/ 
Jampu semmeng 

Anacardium 
occidentale 

   
Sebagian 

besar wilayah 
GTA 

2 Mahoni Swietenia 
mahagoni 

 EN  GTA-2 

3 Jati Tectona grandis    
Sebagian 

besar wilayah 
GTA 

4 Jati putih Gmelina arborea    Beberapa 
wilayah GTA 

5 Sukun Artocarpus altilis    Desa 
Matirotasi  

6 Kelapa Cocos nucifera    
Desa 

Matirotasi  

7 Nangka/ panasa Artocarpus integra    Desa 
Matirotasi  
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No, Nama Lokal Nama Latin 
Status Konservasi 

Keterangan PP 
No.7/1999 IUCN CITES 

8 Kedondong Spondias pinnata    Desa 

9 Gamal Gliricidia sepium    GTA 2-27 

10 Sengon Albizia chinensis    GTA  1-2 

11 Kapuk/ kau kau Ceiba pentandra    Desa 

12 Kemiri/Peleng Aleurites mollucana 

 
  

GTA 2-27 & 

GTA 6-7 

13 Jagung Zea mays    GTA 6-7 

14 Mangga Mangifera indica    
Village & 
Beberapa 

wilayah GTA 

15 Pisang Musa paradisiaca    Desa 

16 Kayu jawa Lannea sp    
Beberapa 

wilayah GTA 

17 Awar-awar Ficus sp    Sekitar sungai 

18 Lantoro Laucaena glauca  Insp  Beberapa 
wilayah GTA 

19 
Putri malu/ jabe 
jabe Mimosa pudica  Insp  

Sebagian 
besar wilayah 

GTA 

20 Beringin Ficus benyamina    Sekitar sungai 
dan lainnya 

21 Waru Hibiscus tiliaceus    GTA 6-7 

22 Pulai/lita Alstonia scholaris    
Beberapa 

wilayah GTA 

23 Kalopo/ kacang 
asu 

Calopogonium sp,  Insp  Beberapa 
wilayah GTA 

24 Jarak Jatropha curcas    GTA 6-7 

25 Tembelekan Lantana camara  Insp  
Sebagian 

besar wilayah 
GTA 

26 Kirinyu Eupatorium 
odoratum 

 Insp  Sebagian 
besar wilayah 
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No, Nama Lokal Nama Latin 
Status Konservasi 

Keterangan PP 
No.7/1999 IUCN CITES 

GTA 

27 Sidaguri/Cnaguri Sida rhombifolia    
Sebagian 

besar wilayah 
GTA 

28 Terong liar/terong 
ale Solanum torvum,    GTA 6-7 

29 Copeng Syzygium cumini    GTA 6-7 

30 Kepuh/kalujang Sterculia  foetida    GTA 6-7 

31 Lobi lobi Flacourtia inermis    GTA 17-24 

32 Bampu Morinda bracteata    
Beberapa 

wilayah GTA 

33 
Kayu 
tangkurbuaja 

Bombacaceae 
(Fam,)    

Beberapa 
wilayah GTA 

34 Babadotan Ageratum    
Sebagian 

besar wilayah 
GTAs 

35 Tapak liman Elephantopus 
scaber 

   Beberapa 
wilayah GTA 

36 Meniran Phylanthus urinaria    Beberapa 
wilayah GTA 

37 Pecut kuda Starcytarpheta sp,    
Beberapa 

wilayah GTA 

38 Patikan Euphorbia hirta    Beberapa 
wilayah GTA 

39 Keladi hutan Colocasia sp,    GTA 17-24 

40 Bayam duri Amaranthus 
spinosus 

   GTA 6-7 

41 Rumput gajah Axonopus 
compressus 

   GTA 15-18 

42 Jambu biji Psidium guajava    Desa & GTA 2-
27 

43 Pinang hutan Pinanga sp    GTA 17-24 

44 Alang-alang Imperata cylindrica  Insp  Sebagian 
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No, Nama Lokal Nama Latin 
Status Konservasi 

Keterangan PP 
No.7/1999 IUCN CITES 

besar wilayah 
GTAs 

45 Teki Cyperus sp,    Some of GTAs 

46 Kayu raja Cassia fistula    GTA 2-27 

47 Sirih hutan/daun 
Ota 

Piper 
caducibracteum 

   GTA 6-7 

48 Sintrong Crassocephalum 
sp,    GTA 17-24 

49 Angsana Pterocarpus indicus  Vu  Desa 

Sumber :  Studi Rona Awal (UPC Renewables, 2013)  

Keterangan : 

*) jenis endemik 

P  =  Jenis yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 
Jenis Tumbuhan dan Satwa 

IUCN = Insp (Invasive Species Alien); Vu (Vulnerable); En (Endangered) 

CITES =  A1 (Appendix I); A2 (Appendix II); A3 (Appendix III) 

  



PratiwiRA
Stamp




ANDAL PLTB SIDRAP 70 MW 
 

03 Juni 2015 62

Indeks Keanekaragaman, Indeks Dominansi dan Indeks Kemerataan, 

Indeks keanekaragaman (H') merupakan perkiraan kuantitatif dari variabilitas biologis yang 
dapat digunakan untuk membandingkan entitas biologis terdiri dari komponen yang 
bermacam-macam, baik dalam skala ruang dan waktu. Indeks kemerataan menggambarkan 
seberapa meratanya distribusi individu dari jenis dalam suatu komunitas, Indeks dominasi 
menunjukkan kelimpahan proporsional dari jenis yang paling umum. 

Rangkuman hasil analisa indeks keanekaragaman, indeks dominansi dan indeks 
kemerataan pada masing-masing stasiun sampling dapat dilihat pada Tabel 2-15. 
Bedasarkan hasil analisis, indeks keanekaragaman tertinggi (2,12) terdapat pada stasiun V, 
sedangkan indeks keanekaragaman  terendah (0,63) terdapat di Stasiun IV.  Pada tingkat 
perdu, indeks keanekaragaman tertinggi (1,43) terdapat pada stasiun V, sedangkan yang 
terendah terdapat pada Stasiun II (0,66) yang tidak terlalu jauh berbeda dengan stasiun IV. 
Hasil analisis keanekaragaman tingkat semai tertinggi terdapat pada Stasiun III (1,74), 
sedangkan yang terendah terdapat pada Stasiun V (0,92).   

Indeks kemerataan di hampir semua stasiun cenderung tinggi (E’ mendekati 1) menunjukkan 
bahwa distribusi inividu antar jenis cenderung merata. Hal ini diimbangi oleh hasil indeks 
dominansi yang cenderung rendah menunjukkan tidak ada nya jenis yang dominan pada 
setiap D’ (D’mendekati 0). 

Tabel 2-15 : Indeks Keanekaragaman, Indeks Dominansi dan Indeks Kemerataan 
Setiap Stasiun 

Bentuk 
Hidup 

Stasiun I Stasiun II Stasiun III Stasiun IV Stasiun V 

H’ E’ D’ H’ E’ D’ H’ E’ D’ H’ E’ D’ H’ E’ D’ 

Pohon 
1,6
2 

0,9
0 

0,2
2 

1,6
5 

0,8
5 

0,2
2 

1,2
2 

0,5
6 

0,4
2 

0,6
3 

0,5
8 

0,6
5 

2,1
2 

0,8
0 

0,1
9 

Perdu 
1,0
8 

0,9
9 

0,3
4 

0,6
6 

0,3
4 

0,5
3 

0,8
6 

0,6
8 

0,4
9 

0,6
9 

0,9
9 

0,5
1 

1,4
3 

0,8
9 

0,2
7 

Semai 
1,5
8 

0,8
8 

0,2
4 

1,3
0 

0,6
7 

0,3
2 

1,7
4 

0,9
7 

0,3
2 

1,2
2 

0,8
8 

0,3
4 

0,9
2 

0,6
6 

0,5
2 

Keterangan: 

H’ = Indeks Keanekaragaman Shannon Wiener 

E’ = Indeks Kemerataan 

D’ = Indeks Dominansi 

 

2.1.2.1.2 Fauna Darat 

Mamalia 

Jenis dan status konservasi mamalia di lokasi rencana PLTB Sidrap dapat dilihat pada Tabel 
2-16 berikut. Mamalia yang umum ditemui di lokasi studi adalah hewan ternak seperti sapi 
dan kerbau. Mamalia liar jarang ditemukan dan berada cukup jauh dari masyarakat setempat 
serta menghindari daerah terbuka.  
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Sapi merupakan mamalia budidaya yang dominan pada daerah observasi rencana 
pembangunan PLTB Sidrap. Lokasi studi yang sebagian besar merupakan ekosistem 
padang rumput menjadikan lokasi ini sebagai habitat yang cocok untuk peternakan sapi. 
Selain sapi, kerbau juga merupakan salah satu jenis mamalia budidaya yang juga dipelihara 
walaupun jumlahnya tidak banyak, hanya ditemukan pada daerah sekitar GTA 15 – 18. 
Salah satu jenis mamalia yang hidup liar yaitu Monyet/ceba (Macaca maura) ditemukan di 
sekitar lokasi observasi (GTA 18), di daerah Kelurahan Uluale. Primata ini merupakan jenis 
endemik Sulawesi dan termasuk jenis yang dilindungi berdasarkan PP No. 7/1999, namun 
berdasarkan IUCN, jenis ini dikategorikan Least concern (LC). 

Kelelawar merupakan salah satu jenis yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan 
pembangunan PLTB. Berdasarkan hasil studi terdapat dua jenis yang di lokasi studi yaitu, 
kelelawar codot (Pteropus edulis) dengan ukuran tubuh yang kecil dan kelawar pemakan 
buah (Cynopterus sp.). Berdasarkan IUCN, kedua jenis kelelawar tersebut termasuk kategori 
least concern (LC). Kelelawar codot terlihat saat senja di sekitar area pemukiman. 

Berdasarkan hasil observasi pada malam hari ditemukan dua ekor kelawar pemakan buah 
(Cynopterus sp.) di daerah GTA 6-7 yang datang untuk mencari makanan. Pada saat 
observasi dilakukan, jumlah kelelawar yang ditemukan sangat sedikit atau relatif tidak 
banyak ditemukan. Berdasarkan informasi dari masyarakat kelelawar banyak datang pada 
saat musim buah jambu mete dan mangga, yaitu sekitar bulan Agustus sampai Desember. 
Berdasarkan informasi masyarakat lokal, kelelawar pemakan buah datang dari Pulau 
Kamarang di daerah Suppa, Kabupaten Pinrang.  

Tabel 2-16 : Daftar Satwa Liar Kelas Mamalia di Daerah Studi 

No, Nama Lokal Nama Latin 
Status Konservsi 

Keterangan PP  
No. 7/1999 IUCN CITES 

1 Monyet/ Ceba Macaca 
maura* 

P LC A2 Jenis 
Endemik  

2 Kelelawar/ 
Panning 

Dobsonia 
exoleta 

 LC   

3 Codot/ Panning 
beccu 

Pteropus 
edulis 

 LC   

Sumber :  Studi Rona Awal (UPC Renewables, 2013)  

Keterangan : 

*) jenis endemik 

P  =  Jenis yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 7 Tahun 1999 tentang 
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 

IUCN = LC (Least Concern); Vu (Vulnerable); En (Endangered) 

CITES    = A1 (Appendix I); A2 (Appendix II); A3 (Appendix III) 
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Reptil dan Amfibi 

Secara ekologis, reptil mempunyai peranan dalam rantai dan jaring-jaring makanan, Biawak 
(Varanus salvator) merupakan reptil yang ditemukan melintas dijalur jalan pada saat 
observasi, sedangkan kadal yang umum ditemukan pada rerumputan di area perkampungan. 
Berdasarkan informasi masyarakat lokal, terdapat ular piton (Pyton molurus) di lokasi studi 
yang merupakan hewan yang dilindungi berdasarkan PP No. 7/1999. Namun jenis ini tidak 
ditemukan secara langsung selama studi lapangan.  

Amfibi merupakan fauna yang paling sedikit ditemukan jika dibandingkan kelompok fauna 
lainnya. Hanya ditemukan satu jenis yaitu katak sawah pada rawa-rawa di jalur jalan menuju 
GTA 6-7.  Jenis dan status konservasi Reptil dan Amfibi di lokasi rencana PLTB Sidrap dapat 
dilihat pada Tabel 2-17. Tidak terdapat jenis reptil dan amfibi endemik dan dilindungi selama 
studi lapangan. 

Tabel 2-17 : Daftar Satwa Liar Kelas Reptil di Daerah Studi 

No, Nama Lokal Nama Latin 
Status Konservasi 

Keterangan PP  
No. 7/1999 IUCN CITES 

Reptil 

1 Biawak/Pararang Varanus 
salvator 

 LC   

2 Kadal/Bucili Mabouya 
multifasciata 

 LC   

3 Kadal ekor biru Emoia 
caeruleocauda 

 LC   

Amfibi 

4 Katak air Rana cancrifora  LC   

Sumber :  Studi Rona Awal (UPC Renewables, 2013)  

Keterangan : 

*) jenis endemik 

P  =  Jenis yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 7 Tahun 1999 tentang 
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 

IUCN = Insp (Invasive Species Alien); LC (Least Concern); Vu (Vulnerable); En 
(Endangered) 

CITES    = A1 (Appendix I); A2 (Appendix II); A3 (Appendix III) 
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Burung 

Habitat 

Secara umum lokasi proyek pembangunan PLTB Sidrap (GTA 1 sampai GTA 28) terdiri dari 
ekosistem padang rumput dan semak belukar. Berdasarkan peta kehutanan, status lahan di 
area proyek terdiri dari hutan produksi dan hutan kemasyarakatan (HKM). Hutan masyarakat 
umumnya ditanami oleh Jambu Mete dan Jati, yang dapat ditemui di Desa Matirotasi, Desa 
Lainungan, Kelurahan Lawawoi, dan Kelurahan Uluale. Kebun jagung banyak ditemukan di 
Desa Lainungan (sekitar GTA 6 – 7). Ekosistem yang beragam ini mendukung keberadaan 
burung-burung jenis tertentu untuk bersarang dan mencari makan. 

Terdapat juga beberapa badan air di dalam wilayah studi yang cocok sebagai habitat yang 
satwa liar. Wilayah proyek terletak di antara danau dan laut, yang dapat dijadikan rute 
perjalanan untuk beberapa jenis burung. 

 

Keanekaragaman Burung dan Status Konservasi 

Sebanyak 30 jenis burung yang teridentifikasi di area studi (Tabel 2-18). 17 jenis burung 
teramati pada lima titik pandang (vantage points (VP)) dan 13 jenis dicatat berdasarkan 
wawancara dengan penduduk setempat dan observasi insidental di desa-desa dalam 
wilayah studi. 

Berdasarkan hasil survei lapangan, terdapat lima jenis burung yang berstatus dilindungi 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang 
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Ditemukan dua jenis endemik, yaitu Serak 
Sulawesi  (Tyto rosenbergii) dan Caladi Sulawesi (Dendrocopos temminckii) di area studi. 
Berdasarkan IUCN Red List, hampir semua jenis burung yang ditemukan dikategorikan tidak  
Least concern (LC), kecuali Gelatik jawa (Padda oryzivora)  dan  Serak  sulawesi  (Tyto 
rosenbergii) yang tergolong rentan (Vulnerable (VU)). 

Burung Gelatik jawa (Padda oryzivora) merupakan burung peliharaan di Jawa, Bali dan 
Bawean. Burung ini merupakan burung yang cukup popular dan telah diintroduksi di 
Sulawesi. Habitat utama jenis ini adalah penghuni lahan pertanian, sawah, semak dengan 
pohon-pohon yang tersebar dan sekitar pemukiman. Serak sulawesi (Tyto rosenbergii) 
merupakan jenis endemik Sulawesi, yang hidup di lahan budidaya dengan jumlah pohon 
yang tidak terlalu banyak, padang rumput, perbatasan hutan dan kebun kelapa. Burung 
hantu ini merupakan hewan nocturnal dan dikategorikan sebagai raptor, akan tetapi untuk 
kepentingan studi ini, mereka tidak dikategorikan sebagai raptor.  

Terdapat empat jenis yang termasuk ke dalam daftar Lampiran II (A2) CITES (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Lampiran II merupakan 
daftar jenis yang belum tentu terancam punah tetapi mungkin akan terancam punah, 
sehingga perdagangannya harus dikendalikan secara ketat. Daftar ini juga termasuk yang 
disebut "mirip jenis", yaitu jenis yang spesimen dalam perdagangan terlihat seperti jenis yang 
dilindungi atau masuk daftar jenis yang dikonservasi. 
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Tabel 2-18 : Jenis Burung di Area Studi dan Status Konservasinya 

No, Nama Lokal Nama Latin 
Status Konservasi 

Keterangan PP  
No. 7/1999 IUCN CITES 

1 Blekok sawah Ardeola speciosa  LC   

2 Kuntul kerbau /Campong Bulbulcus ibis  LC   

3 Elang tikus/ janna Elanus caeruleus P LC A2  

4 Elang hitam/ Sikko Ictinaetus 
malayensis 

P LC A2  

5 Alap-alap sapi Falco moluccensis P LC A2  

6 Ayam hutan/ manu ale Gallus gallus  LC   

7 Gemak loreng/ Puro Turnix suscitator  LC   

8 Merpati hutan 
metalik/Bekku dare Columba vitiensis  LC   

9 Tekukur/ Bekku lompo Streptopelia 
chinensis 

 LC   

10 Perkutut jawa/Bekku 
jawa Geopelia striata  LC   

11 Bubut alang-alang/ 
Kalukku 

Centropus 
bengalensis 

 LC   

12 Serak sulawesi/ Serra Tyto rosenbergii  VU A2 Jenis 
endemik 

13 
Cabak kota/Laga-laga 
tanah Caprimulgus affinis  LC   

14 Walet Collocalia 
vanikorensis 

 LC   

15 Cekakak sungai/ Jikki Halcyon chloris P LC  
 

 

16 
Caladi sulawesi / 
Tampali toto 

Dendrocopos 
temminckii 

 LC  
Jenis 

endemik 

17 Layang-layang/ Kori-kori Hirundo tahitica  LC   

18 Srigunting jambul/Patikko Dicrurus 
hottentottus 

 LC   

19 Kutilang Pycnonotus 
aurigaster 

 LC   
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No, Nama Lokal Nama Latin 
Status Konservasi 

Keterangan PP  
No. 7/1999 IUCN CITES 

20 Kepudang kuduk 
hitam/Cakuridi Oriolus chinensis  LC   

21 Gagak/Kao-kao Corvus enca  LC   

22 Decu belang/Kanci-kanci 
dongi Saxicola caprata  LC   

23 Kacamata gunung/cui-cui Zosterops 
montanus 

 LC   

24 Kekep babi Artamus 
leucorhynchus 

 LC   

25 Burung madu/Cui-cui Nectarinia jugularis P LC   

26 Burung gereja Passer montanus  LC   

27 Bondol rawa/Dongi 
sepang Lonchura Malacca  LC   

28 Bondol taruk/Dongi pere Lonchura mollucca  LC   

29 
Bondol kepala 
pucat/Dongi peca-ulu Lonchura pallida  LC   

30 Gelatik jawa/Dongi jawa Padda oryzivora  VU   

Sumber :  Studi Rona Awal (UPC Renewables, 2013)  

Keterangan : 

*) jenis endemik 

P  =  Jenis yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan 
Jenis Tumbuhan dan Satwa 

IUCN = Insp (Invasive Species Alien); LC (Least Concern); Vu (Vulnerable); En (Endangered) 

CITES = A1 (Appendix I); A2 (Appendix II); A3 (Appendix III) 

 

Selama survei lapangan, jenis target yang diobservasi adalah jenis-jenis burung yang elang 
atau rajawali dan migrasi. Terdapat tiga jenis burung elang yaitu Elang hitam (Ictinaeutus 
malayensis), Alap alap sapi (Falco moluccensis) dan Elang tikus (Elanus caeruleus). Elang 
hitam (Ictinaeutus malayensis) terlihat di VP1, VP2, VP3 dan VP5. Burung ini merupakan 
merupakan burung penetap yang menghuni hutan perbukitan dan pegunungan. Alap alap 
sapi  (Falco moluccensis) ditemukan di VP1, VP4 dan VP5. Burung ini mempunyai habitat 
yang cukup luas, menghuni padang rumput, pohon pohon, lahan budidaya dan tepian hutan 
primer dan sekunder. Elang tikus (Elanus caeruleus) merupakan burung penetap dan sering 
ditemukan di padang rumput dan lahan budidaya.  Selama observasi lapangan, sepasang 
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jenis ini hanya ditemukan di VP5.  Ketiga jenis burung elang yang ditemukan termasuk 
kategori hewan yang dilindungi berdasarkan PP No.7/1999, namun menurut IUCN, ketiganya 
termasuk kategori Least Concern (LC).  LC adalah kategori IUCN yang diberikan untuk jenis 
yang telah dievaluasi namun tidak masuk ke dalam kategori manapun. Jenis-jenis tersebut 
tidak termasuk ke dalam jenis terancam atau mendekati terancam punah, atau juga 
ketergantungan konservasi. Suatu jenis tidak bisa disebut sebagai "berisiko rendah" 
kecuali populasi jenis tersebut telah dievaluasi. Hal ini diperlukan untuk menentukan 
risiko kepunahan suatu spesies berdasarkan distribusi dan status populasi.  

Hasil pengamatan lapangan tidak menemukan adanya jenis burung migrasi. Keseluruhan 
hasil survei vantage point dapat dilihat pada Tabel 2-19.  

 

Pola Terbang 

Selama observasi dilakukan umumnya burung-burung terbang di bawah 50 m, kecuali 
burung layang-layang (Hirundo tahitica) dan Elang hitam (Ictinaeutus malayensis). Alap alap 
sapi  (Falco moluccensis) dan Elang tikus (Elanus caeruleus)diperkirakan dapat mencapai 
ketinggian lebih dari 50 m. Tidak ada pola terbang spesifik dari burung-burung tersebut. 
Kecuali burung raptor, dampak potensial terjadinya tabrakan pada sebagian besar jenis 
burung dengan kincir angin dapat dianggap rendah. 

 

Populasi 

Burung merupakan hewan yang selalu berpindah dan memiliki cakupan habitat yang cukup 
luas. Berdasarkan Birdlife International, ambang batas untuk kategori "populasi penting" 
adalah luasan bidang atau area yang mendukung kehidupan burung (contohnya catatan 
berapa kali dalam setahun burung-burung tersebut terlihat) (Birdlife, 2013). Dalam hal ini 
jastifikasi populasi diberikan kepada jenis target (raptor dan burung migran). 

Tiga raptor yang diamati selama survei lapangan memiliki kisaran yang luas dan karenanya 
tidak mendekati ambang batas kategori Rentan (vulnerable) berdasarkan kriteria kisaran 
ukuran (Tingkat kemunculan <20,000 km2 dikombinasikan dengan ukuran menurunnya atau 
fluktuasi kisaran, batas habitat/kualitas, atau ukuran populasi dan sejumlah kecil lokasi atau 
fragmentasi yang parah). Populasi yang cenderung meningkat sehingga jenis tidak 
mendekati ambang batas kategori Rentan (vulnerable) berdasarkan kriteria kecenderungan 
populasi (penurunan >30% lebih dari sepuluh tahun atau tiga generasi). Ukuran populasi 
mungkin cukup kecil hingga besar, tetapi tidak diyakini mendekati ambang batas untuk 
kategori Rentan (vulnerable) berdasarkan kriteria ukuran populasi (<10,000 individu dewasa 
dengan kecenderungan penurunan diperkirakan >10% dalam sepuluh tahun atau tiga 
generasi, atau dengan struktur populasi tertentu). Untuk alasan ini maka ketiga jenis ini 
dikategorikan ke dalam status Least Concern. 

Sekitar 10,000-100,000 burung Elang Hitam (Ictinaetus malayensis) menyebar dari timur laut 
Pakistan dan dasar Himalaya melalui Bhutan, India, Sri Lanka dan turun ke Indochina, 
Malaysia dan Indonesia, dari 34° sampai 9° S. Elang Hitam (Ictinaetus malayensis) dewasa 
adalah migran parsial (MacKinnon, Phillips, & Van Balen, 1992). Populasi lokal cenderung 
menurun. Populasi Alap-alap Sapi (Falco moluccensis) diperkirakan berjumlah puluhan ribu 
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dengan populasi lokal yang cenderung meningkat. Populasi Elang Tikus (Elanus caeruleus) 
cenderung stabil tetapi terancam oleh adanya penggunaan pestisida dalam jangkauan. 
Fakta-fakta utama tentang ketiga raptor tersebut dapat dilihat pada Tabel 2-20. 
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Tabel 2-19 : Pengamatan Burung pada lokasi rencana PLTB Sidrap dengan Vantage Point (VP) 

No, Nama Lokal Nama Latin 
VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 

Keterangan GTA 
9- 11 

GTA 
2- 27 

GTA 
17 -24 

GTA 
15 -18 

GTA 
6 - 7 

1 Blekok sawah/Campong Ardeola speciosa     
 

Sawah dekat GTA7 

2 Kuntul kerbau /Campong Bulbulcus ibis      Laporan masyarakat lokal 

3 Elang tikus/ janna* Elanus caeruleus     ࣟ  

4 Elang hitam/ Sikko* Ictinaeutus malayensis ࣟ ࣟ ࣟ  ࣟ  

5 Alap-alap sapi* Falco moluccensis ࣟ   ࣟ ࣟ  

6 Ayam hutan/ manu ale Gallus gallus      Laporan masyarakat lokal 

7 Gemak loreng/ Puro Turnix suscitator ࣟ      

8 Merpati hutan metalik/Bekku dare Columba vitiensis      Laporan masyarakat lokal 

9 Tekukur/ Bekku lompo Streptopelia chinensis  ࣟ ࣟ ࣟ ࣟ  

10 Perkutut jawa/Bekku jawa Geopelia striata      Laporan masyarakat lokal 

11 Bubut alang-alang/ Kalukku Centropus bengalensis  ࣟ  ࣟ ࣟ  

12 Serak sulawesi/ Serra Tyto rosenbergii      Laporan masyarakat lokal 

13 Cabak kota/Laga-laga tanah Caprimulgus affinis      Laporan masyarakat lokal 

14 Walet Collocalia vanikorensis     ࣟ  

15 Cekakak sungai/ Jikki Halcyon chloris ࣟ ࣟ ࣟ ࣟ ࣟ  

16 Caladi sulawesi / Tampali toto Dendrocopos temminckii      Laporan masyarakat lokal 

17 Layang-layang/ Kori-kori Hirundo tahitica ࣟ ࣟ ࣟ ࣟ ࣟ  
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No, Nama Lokal Nama Latin 
VP 1 VP 2 VP 3 VP 4 VP 5 

Keterangan GTA 
9- 11 

GTA 
2- 27 

GTA 
17 -24 

GTA 
15 -18 

GTA 
6 - 7 

18 Srigunting jambul/Patikko Dicrurus hottentottus   ࣟ ࣟ ࣟ  

19 Kutilang Pycnonotus aurigaster ࣟ ࣟ ࣟ ࣟ ࣟ  

20 Kepudang kuduk hitam/Cakuridi Oriolus chinensis      Laporan masyarakat lokal 

21 Gagak/Kao-kao Corvus enca  ࣟ ࣟ  ࣟ  

22 Decu belang/Kanci- kanci dongi Saxicola caprata ࣟ ࣟ   ࣟ  

23 Kacamata gunung/ cui-cui Zosterops montanus ࣟ ࣟ ࣟ ࣟ ࣟ  

24 Kekep babi Artamus leucorhynchus ࣟ ࣟ   ࣟ  

25 Burung madu/ Cui-cui Nectarinia jugularis      Desa Matirotasi 

26 Burung gereja Passer montanus      Desa Matirotasi dan 
lumbung padi  

27 Bondol rawa/ Dongi sepang Lonchura Malacca ࣟ  ࣟ  ࣟ  

28 Bondol taruk / Dongi pere Lonchura mollucca  ࣟ     

29 Bondol kepala pucat/Dongi peca-ulu Lonchura pallida      Laporan masyarakat lokal 

30 Gelatik jawa/ Dongi jawa Padda oryzivora      Laporan masyarakat lokal 

 Species Richness 10 11 9 8 15  

 Species Diversity 1,96 1,57 1,97 1,75 1,51  

 Evenness 0,85 0,65 0,89 0,84 0,55  

Sumber :  Studi Rona Awal (UPC Renewables, 2013)  

Keterangan : *) jenis target 
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Tabel 2-20 : Fakta Tentang Jenis Elang di Area Studi 

 
Elang Hitam (Ictinaetus 

malayensis) 
Alap – alap Sapi 

(Falco moluccensis) 
Elang Tikus  

(Elanus caeruleus) 

Kategori IUCN Least Concern Least Concern Least Concern 

Famili Accipitridae Falconidae Accipitridae 

Pola Populasi Menurun Meningkat Stabil 

Hewan Endemik No No  No 

Sumber: (Birdlife, 2013) 

 

Serangga 

Serangga memiliki peranan penting sebagai indikator kualitas lingkungan. Sebanyak tujuh 
jenis serangga yang ditemukan di area studi (Tabel 2-21). Tidak terdapat jenis serangga 
endemik dan dilindungi selama studi lapangan.  

Tabel 2-21 : Serangga Di Lokasi Studi 

No, Nama Lokal Nama Latin 

1 Belalang Valanga sp, 

2 Kumbang unknown 

3 Capung Gromphus sp, 

4 Kupu-kupu sayap hitam Graphium sp, 

5 Kupu-kupu hitam putih Appias sp, 

6 Kupu kuning tepi hitam Catopsilia sp, 

7 Jangkrik Gryllidae sp, 

Sumber :  Studi Rona Awal (UPC Renewables, 2013) 
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2.1.3 Komponen Sosio – Ekonomi – Budaya 

2.1.3.1 Demografi 

Luas total Kecamatan Watang Pulu adalah 15 ha yang secara administratif terbagi dalam 10 
desa termasuk empat desa yang berpotensi terkena dampak aktivitas proyek. Keempat 
desa/kelurahan tersebut adalah Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi, dan 
Kelurahan Uluale.  

Berdasarkan penelitian data sekunder, populasi terbesar adalah Kelurahan Lawawoi dengan 
total penduduk 5,243 individu termasuk 2,617 pria dan 2,626 perempuan. Pertumbuhan 
penduduk di empat desa/kelurahan pada tahun 2012 adalah 8,59% dibandingkan dengan 
2011. Populasi terpadat diamati di Kelurahan Lawawoi (574 orang/km2), sedangkan desa 
yang paling jarang penduduknya adalah Desa Mattirotasi dengan kepadatan penduduk 59 
orang/km2 (Tabel 2-22). 

Tabel 2-22 : Total Populasi Penduduk di Lokasi Proyek 

No Desa/Kelurahan 
Deskripsi 

Total 
Jumlah 
Rumah 
Tangga 

Area 
(Km²) 

Kepadatan 
Populasi 

(Individu/Km²) Pria Wanita 

1 Mattirotasi 995 1,001 1,996 541 34,06 59 

2 Lainungan 1,669 1,721 3,390 882 25,70 132 

3 Lawawoi 1,980 2,025 4,005 1,085 10,02 392 

4 Uluale 2,617 2,626 5,243 721 9,12 574 

 Total 7261 7373 11583 3229   

Sumber: Kecamatan Watang Pulu Dalam Angka, 2013 

 

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan peningkatan populasi suatu 
negara/provinsi/kabupaten/kecamatan selama periode waktu tertentu, biasanya lebih dari 
satu tahun dan dinyatakan sebagai persentase dari populasi pada awal periode tersebut. Hal 
ini mencerminkan jumlah kelahiran dan kematian selama periode dan jumlah orang yang 
bermigrasi ke dan dari negara/provinsi/kabupaten/kecamatan.  

Laju pertumbuhan di wilayah studi dihitung berdasarkan pertambahan penduduk di Desa 
Mattirotasi, Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale Kecamatan Watang 
Pulu (Tabel 2-23). Dari data sekunder selama tiga tahun, diperoleh bahwa laju pertumbuhan 
penduduk di Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale di 
Kecamatan Watang Pulu adalah 0,79%. 
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Tabel 2-23 : Pertumbuhan Penduduk di Area Studi 

No Desa/Kelurahan 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Mattirotasi 1,887       2,109     1,948      1,976      1,996 

2 Lainungan 3,110       3,150     2,759      2,781      3,390 

3 Lawawoi 2,488       2,913     3,328      3,363      4,005  

4 Uluale 5,122       5,164     5,160      5,256      5,243 

Sumber: Kecamatan Watang Pulu Dalam Angka, 2013 

 

Tingkat pertumbuhan penduduk di empat desa/kelurahan selama 5 tahun terakhir (2008-
2012) berfluktuasi. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Desa Lainungan (18%) dan Kelurahan 
Lawawoi (16%) pada tahun 2012 (Gambar 2-11). 

 
Gambar 2-11 : Pertumbuhan Populasi di Lokasi Studi 

 

Responden 

Survei sosial telah dilakukan dengan kuesioner terhadap 117 responden yang ditentukan 
secara acak di empat desa/kelurahan dalam daerah studi yaitu Desa Lainungan, Desa 
Mattirotasi, Kelurahan Lawawoi, dan Kelurahan Uluale. 99% responden adalah penduduk 
lokal dan hanya 1% responden merupakan penduduk pendatang di Kelurahan Lawawoi.  

90% responden adalah laki-laki dengan rentang usia antara 28 – 77 tahun. Jumlah 
responden perempuan yang dilakukan survei sebanyak 12 orang dari total responden, dan 
memiliki rentang usia antara 27 – 74 tahun. Jika dilihat pada Gambar 2-12 dibawah ini, 
mayoritas responden adalah masyarakat umum sebanyak 78%, dan lainnya adalah tokoh 
masyarakat dan pamong desa masing-masing sebesar 19% dan 3%. 

Pertumbuhan Penduduk 

Tahun 2008 - 2012 
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Gambar 2-12 : Responden Berdasarkan Status dalam Masyarakat 

 

2.1.3.2 Sosial Budaya 

Ada tiga komunitas utama yang tinggal di Kecamatan Watang Pulu antara lain masyarakat 
Bugis, masyarakat Makassar dan masyarakat transmigrant. Masyarakat Bugis kebanyakan 
ditemukan di Kecamatan Watang Pulu, sedangkan masyarakat Makassar dan transmigran 
memiliki jumlah yang relatif kecil. Tidak ada data resmi tentang jumlah tokoh adat atau 
masyarakat yang ditemukan di Kecamatan Watang Pulu. Namun, perlu dicatat bahwa para 
pemimpin agama telah terlibat di dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan adanya 
perubahan penting. Saat ini, hampir semua kegiatan sosial termasuk pemecahan masalah 
melibatkan pendapat pemimpin agama sebelum diarahkan ke kepala desa.  

Penduduk Desa Mattirotasi dan Kelurahan Uluale serta sebagian besar penduduk wilayah 
Kecamatan Watang Pulu merupakan etnik Bugis. Sebagaimana halnya golongan etnik lain, 
etnik Bugis juga memiliki identitas etnik yang membedakan mereka dengan etnik-etnik 
lainnya. Identitas etnik ini biasanya ditunjukkan dengan ciri yang terlihat nyata seperti 
bahasa, pakaian, makanan dan lain sebagianya. Jumlah komunitas etnis di daerah studi 
dapat dilihat pada Tabel 2-24. 

Tabel 2-24 : Ragam Etnis di Area Studi 

No Etnik 
Desa Kelurahan 

Mattirotasi Lainungan Lawawoi Uluale 

1 Bugis 1,946 N/A N/A 5,106 

2 Makasar 2 N/A N/A 1 

3 Jawa 2 N/A 20 116 

Sumber:  Monografi Desa 2013 dan Kecamatan Watang Pulu Dalam Angka, 2013 

Catatan: N/A = Data tidak tersedia 
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Kegiatan kemasyarakatan di desa/kelurahan daerah studi masih aktif berjalan walaupun 
hampir sebagian besar berjalan stagnan (tidak berubah dari waktu ke waktu) (Gambar 2-13). 
kegiatan-kegiatan tersebut adalah acara-acara adat maupun keagamaan, kerja bakti 
lingkungan, dan kegiatan memperbaiki jalan atau rumah (Gambar 2-14). 47% responden 
menyatakan bahwa acara adat dan keagamaan masih sering dilakukan oleh masyarakat, 
terutama di Desa Lainungan (sekitar 28%). Sedangkan di Kelurahan Uluale, kegiatan kerja 
bakti lingkungan paling sering dilakukan oleh masyarakat (sekitar 21% dari 32% total 
responden).  

 
Gambar 2-13 : Kondisi Kegiatan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Daerah Studi 

 

 
Gambar 2-14 : Kegiatan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan Daerah Studi 

 

Terdapat ritual tahunan yang disebut Mappadendang di Kecamatan Watang Pulu, 
Mappadendang adalah upacara tradisional yang biasanya diadakan setelah musim panen. 
Komposisi utama acara ini terdiri atas enam perempuan, tiga laki-laki, Baruga bilik, lesung, 
alu dan pakaian adat (Baju Bodo). Acara ini diselenggarakan dalam bentuk pertunjukan 
kesenian tradisional. 
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2.1.3.3 Kepemilikan Lahan 

Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan para pemangku kepentingan, termasuk 
kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga di Desa Mattirotasi, Desa 
Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, kepemilikan lahan terdiri dari 
kepemilikan pribadi dan kepemilikan negara di wilayah kehutanan. Jenis atau tipe 
kepemilikan pribadi atas tanah terdiri dari:  

1. Milik pribadi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM)  

2. Milik pribadi berdasarkan akta jual tanah  

3. Milik pribadi berdasarkan surat (ahli waris) 

 

Tabel 2-25 : Persentase Status Kepemilikan Lahan 

Desa / 
Kelurahan 

Rencana Status saat ini Persentase 

Jumlah 
Persil Luas (Ha) Jumlah 

Persil Luas (Ha) (Ha) 

Mattirotasi 4 26 1 24 92% 

Lainungan  22 55 15 48.83 87% 

Uluale  0 0 0 0 100% 

Lawawoi  0 0 0 0 100% 

 

 

2.1.3.4 Sosial Ekonomi 

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap dari tahun 2008 sampai dengan 2012 
sekitar 8% dengan pengecualian pada tahun 2010. Penurunan pertumbuhan di tahun 2009 
dan 2010 diperkirakan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional di Sulawesi Selatan 
dimana pertumbuhan ekonomi regional di Sulawesi Selatan menurun pada tahun yang sama. 
Secara umum, selama lima tahun dari tahun 2008-2012, tren pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Sidrap terus meningkat sebagaimana tampak pada Gambar 2-15. 
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Sumber: Kabupaten Sidrap Dalam Angka, 2013 

Gambar 2-15 : Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidrap (2008-2012) 

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencakup nilai produk dari beberapa sektor utama 
perekonomian termasuk pertanian, pertambangan, industri, transportasi, listrik, gas, air 
bersih, konstruksi, keuangan, hotel dan restoran, rental dan jasa, Industri tambang menjadi 
penopang utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap (Gambar 2-16). 

 
Sumber: Kabupaten Sidrap Dalam Angka, 2013 

Gambar 2-16 : Angka Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sidrap (2008-2012) 

 

Berdasarkan pada data sekunder, komoditas utama dari sektor pertanian di Kecamatan 
Watang Pulu adalah kacang mete dengan total produksi mencapai 996 ton pada tahun 2012 

2008 2009 2010 2011 2012
Pembangunan 22.88 22.39 14.36 25.22 16.1
Pertumbuhan 8.23 6.66 4.45 11.82 8.37
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dan komoditas terbanyak berikutnya adalah kemiri dengan total produksi mencapai 357 ton 
(Gambar 2-17). 

 
Sumber: Kecamatan Watang Pulu Dalam Angka, 2013 

Gambar 2-17 : Komoditi Utama Perkebunan di Kecamatan Watang Pulu (Dalam Ton) 

 

Ternak ayam ras merupakan usaha peternakan utama di Kecamatan Watang Pulu. Hal ini 
dikarenakan oleh pertumbuhan yang cepat, berat ayam ras dapat mencapai 1500 g/ekor 
dalam waktu enam minggu (Gambar 2-18). Populasi ternak ayam ras terbesar berada di 
Kelurahan Lawawoi (+ 57,877 ekor). 

 
Sumber: Kecamatan Watang Pulu Dalam Angka, 2013 

Gambar 2-18 : Komoditi Ternak di Kecamatan Watang Pulu 
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Industri skala kecil di Kecamatan Watang Pulu, terutama di Kelurahan Lawawoi dan 
Kelurahan Uluale telah membantu pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Watang Pulu. 
Berdasarkan hasil survei dan wawancara, industri skala kecil yang tumbuh pesat antara lain 
industri kacang mete, toko kelontong dan toko bahan bangunan. Di Kecamatan Watang 
Pulu, terdapat dua industri skala besar yaitu produsen kain di Desa Mattirotasi dan tambang 
batu di Kelurahan Lawawoi (Gambar 2-19). 

 
Sumber: Kecamatan Watang Pulu Dalam Angka, 2013 

Gambar 2-19 : Jenis Industri berdasarkan Skala Usaha di Kecataman Watang Pulu 

 

Gambaran umum tentang tingkat kesejahteraan penduduk (+ 2,294 KK) di daerah studi 
disajikan menurut kategori sejahtera sebagai berikut:  

x Kategori Pra Sejahtera/Miskin: Keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu 
indikator dari kebutuhan dasar minimal keluarga termasuk kebutuhan sandang, 
pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. 

x Kategori Sejahtera I: Sebuah keluarga sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar 
keluarga belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sosio-psikologis antara lain 
kebutuhan ibadah, konsumsi protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, 
kesehatan, mempunyai pendapatan, membaca menulis dan mempunyai 
perencanaan keluarga.  

x Kategori Sejahtera II: Sebuah keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan 
dasar keluarga dan memenuhi kebutuhan sosio-psikologis tetapi belum mampu untuk 
memenuhi kebutuhan pengembangan keluarga, seperti membiayai guru mengaji, 
menabung, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan memperoleh informasi 
(dapat memproleh berita dari surat kabar, radio, televisi atau majalah). 

x Kategori Sejahtera III: Sebuah keluarga yang mampu memenuhi selain kebutuhan 
dasar keluarga, juga kebutuhan sosio-psikologis dan kebutuhan pengembangan 
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Industri Rumah Tangga 28 9 29 37
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keluarga, tetapi belum mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar 
seperti memberikan donasi secara rutin, membiayai kegiatan sosial dan ikut aktif 
dalam kegiatan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan yayasan.  

x Kategori Sejahtera III Plus: Sebuah keluarga mampu untuk memenuhi semua 
kebutuhan pengembangan keluarga dan secara keuangan mampu untuk 
berkontribusi terhadap masyrakat. 

Tingkatan sejahtera penduduk di daerah studi dapat dilihat pada Gambar 2-20. Berdasarkan 
gambar tersebut, tampak bahwa sebagian besar penduduk di daerah studi digolongkan 
dalam Kelompok Keluarga Sejahtera II. 

 
Sumber: Kecamatan Watang Pulu Dalam Angka, 2013 

Keterangan: *) Tidak ada data 

Gambar 2-20 : Gambaran Umum Kesejahteraan Penduduk di Daerah Studi  

 

2.1.3.4.1 Tenaga Kerja 

Komposisi penduduk Kabupaten Sidereng Rappang yang bekerja dan pengangguran 
berdasarkan kelompok usia angkatan kerja dapat dilihat pada tabel Tabel 2-26. 

Tabel 2-26 : Angkatan Kerja Kabupaten Sidrap 

No Golongan 
Usia 

Jumlah 
Penduduk 

Angkatan 
Kerja 

Bekerja Pengangguran 

Jumlah % Jumlah % 

1 15 – 19 25.883 5.733 4.231 4% 1.502 19% 

2 20 – 24 18.994 11.985 9.394 9% 2.591 33% 

3 25 – 29 23.579 16.646 15.628 15% 1.018 13% 

4 30 – 34 22.024 16.156 15.343 15% 813 10% 
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No Golongan 
Usia 

Jumlah 
Penduduk 

Angkatan 
Kerja 

Bekerja Pengangguran 

Jumlah % Jumlah % 

5 35 – 39 18.783 12.128 11.435 11% 693 9% 

6 40 – 44 21.634 13.333 13.019 12% 314 4% 

7 45 – 49 15.903 11.023 10.697 10% 326 4% 

8 50 -54 13.456 8.881 8.555 8% 326 4% 

9 55 – 59 9.406 6.024 5.734 5% 290 4% 

10 60 – 64 9.633 5.278 5.278 5% - 0% 

11 �65 17.563 5.396 5.396 5% - 0% 

 Jumlah 196.858 112.583 104.710 100 7.873 100 

Sumber: Kabupaten Sidrap Dalam Angka 2013  

 

Data Kabupaten Sidrap Dalam Angka (BPS, 2014) hanya menyebutkan angka total untuk 
parameter ketenaga-kerjaan sebagai berikut: 

x Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Angkatan Kerja: 104.006 orang 

x Jumlah Penduduk Bekerja : 96.076 orang (92%) 

x Jumlah Pengangguran  : 7.930 orang (8%) 

 

Kedua data tersebut di atas mengindikasikan bahwa jumlah penduduk berdasarkan 
Kelompok Usia Angkatan Kerja 2014 berkurang 8% bila dibandingkan dengan 2013, 
sedangkan jumlah pengangguran bertambah 1% dan jumlah penduduk bekerja berkurang 
9%. Hal ini dapat diartikan bahwa pertambahan populasi penduduk usia dini (< 15 tahun) dan 
populasi penduduk usia lanjut (> 64 tahun) lebih besar dibanding populasi penduduk yang 
termasuk dalam kelompok usia angkatan kerja (15-64 tahun). 

Komposisi tenaga kerja di Kabupaten Sidrap terdiri dari pegawai pemerintah dan karyawan 
swasta. Pegawai pemerintah antara lain aparat pemerintah (Pegawai Negri Sipil atau PNS), 
anggota Tentara Nasional (Tentara Nasional Indonesia atau TNI) dan anggota Kepolisian 
Negara (POLRI). Sedangkan pegawai swasta termasuk diantaranya pengusaha 
(wiraswastawan) dan karyawan perusahaan swasta.  

Berdasarkan jenis profesinya, jumlah tenaga di sektor swasta jauh lebih tinggi tinggi dari 
jumlah pegawai negeri sipil. Peran sektor swasta dalam mengembangkan kegiatan ekonomi 
lebih besar dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang diciptakan di 
sektor swasta, seperti pertanian, perkebunan dan peternakan (Gambar 2-21). Sebagian 
besar masyarakat di lokasi studi bekerja di sektor pertanian. Dari total 3,444 pekerja, sekitar 
1,468 orang atau 42,62% bekerja sebagai petani. Setelah pertanian, 444 orang atau 12% 
bekerja di sektor perkebunan, dan 359 orang atau 10% bekerja sebagai peternak. 
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Sumber: Kabupaten Sidrap Dalam Angka 2013 

Gambar 2-21 : Komposisi Tenaga Kerja di Lokasi Studi 

 

2.1.3.4.2 Mata Pencaharian 

29% responden adalah buruh industri dan 23% dari buruh industri tersebut bertimpat tinggal 
di Kelurahan Uluale dan sisanya tinggal di Kelurahan Lawawoi dan Desa Mattirotasi. Tidak 
ada responden yang tinggal di Desa Lainungan bekerja sebagai buruh industri, 13% 
penduduk di desa tersebut berprofesi sebagai petani sekaligus pemilik lahan. Diikuti oleh 
penduduk Desa Mattirotasi (9%) dan Kelurahan Lawawoi (5%) yang juga berprofesi sebagai 
petani pemilik lahan (Gambar 2-22). 

 
Sumber: Survei Sosial, 2014 

Gambar 2-22 : Mata Pencaharian Responden 
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2.1.3.4.3 Pendapatan dan Pengeluaran 

Berdasarkan survei lapangan terhadap 154 responden di empat desa/kelurahan di daerah 
studi, pendapatan bulanan rata-rata penduduk kurang lebih Rp. 1.500.000,-. Berdasarkan 
hasil wawancara, jumlah responden terbesar yang memiliki penghasilan dibawah satu juta 
rupiah (sebesar 40%), dan jumlah responden terbesar kedua, memiliki penghasilan antara 
satu hingga dua juta rupiah (sebesar 36%). Pendapatan terbesar terdapat di desa 
Lainungan, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan pendapatan terendah berada di desa 
Mattirotasi sebesar Rp. 200.000,-. Pendapatan rata-rata bulanan tertinggi terdapat di 
Kelurahan Lawawoi dengan jumlah rata-rata pendapatan responden adalah sekitar Rp 
2,500,000 (Gambar 2-23).  

 
Sumber: Survei Sosial, 2014 

Gambar 2-23 : Pendapatan Bulanan Masyarakat di Daerah Studi 

 

Pendapatan rata-rata setiap bulan yang didapat oleh penduduk yang bekerja di sektor 
industri (29% responden) adalah sebesar Rp. 1.700.000,- dengan kisaran antara  
Rp. 500.000,- – Rp. 3.800.000,- Responden dari Kelurahan Lawawoi memiliki pendapatan 
bulanan rata-rata lebih besar daripada daerah lainnya, yaitu sebesar Rp. 2.500.000,-. 
Sementara itu, pendapatan rata-rata setiap bulan penduduk yang bekerja di sektor pertanian 
(26% responden) yang berdomisili di Desa Lainungan, Desa Mattirotasi dan Kelurahan 
Lawawoi, sebesar Rp. 1.600.000,- dengan kisaran antara Rp. 450.000,- – Rp. 10.000.000,-. 
Hanya 1% reponden di Desa Lainungan yang memiliki pendapatan terbesar sebagai seorang 
petani pemilik (+ Rp. 10.000.000,-).  

Berdasarkan survei pendapatan tahunan sektor pertanian dari masing-masing bidang yakni 
pertanian, perkebunan dan peternakan (Gambar 2-24), sebagian besar penduduk 
(responden) memperoleh pendapatan di bawah Rp. 5.000.000,- per tahun. Pendapatan 
tahunan tertinggi dari pertanian dan peternakan dijumpai di Desa Lainungan, masing–masing 
sebesar Rp. 30.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- per tahun, sedangkan pendapatan tertinggi 
untuk perkebunan terdapat di Kelurahan Lawawoi.  
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Sumber: Survei sosial, 2014 

Gambar 2-24 : Pendapatan Tahunan dari Sektor Pertanian (kiri), Perkebunan (Tengah), 
dan Peternakan (Kanan) 

 

Pengeluaran bulanan yang dimaksud dalam survei sosial rona lingkungan awal adalah 
sejumlah uang yang dikeluarkan masyarakat (responden) untuk membiayai kebutuhan 
sehari-hari, seperti biaya makan/minum, biaya pendidikan, biaya rumah tangga, biaya sosial, 
biaya transportasi, dan biaya lainnya.  Pengeluaran bulanan responden sebagian besar 
berkisar antara Rp. 500.000,- – Rp. 1.000.000,-. Pengeluaran bulanan rata-rata pada 
desa/kelurahan terdampak adalah sekitar antara Rp. 700.000,- – Rp. 1.400.000,-. Hanya 2% 
responden yang memiliki pengeluaran lebih besar antara Rp. 4.500.000,- – Rp. 5.000.000,- 
(Gambar 2-25). 

 
Sumber: Survei Sosial, 2014 

Gambar 2-25 : Pengeluaran Bulanan Masyarakat di Daerah Studi 
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2.1.3.5 Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu sektor utama pembangunan yang diprioritaskan oleh 
Pemerintah Indonesia. Tujuan utama dari pembangunan pendidikan adalah untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Indikator utama untuk 
menentukan pembangunan pendidikan adalah rasio antara jumlah sekolah, siswa dan guru.  

Patut disayangkan bahwa fasilitas pendidikan di Kecamatan Watang Pulu, khususnya di 
daerah studi sangat terbatas. Sebagian besar fasilitas hanya mencakup pendidikan dasar 
(TK/SD). Sementara itu, SMU hanya ada di Uluale yang berada dekat dengan Jalan Poros. 
Tabel 2-27 menunjukkan fasilitas pendidikan di studi dan Tabel 2-28 menunjukkan jumlah 
guru dan siswa berdasarkan jenjang pendidikan. Data tersebut mengindikasi bahwa rasio 
antara jumlah guru dan siswa masih dalam batas ideal sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 74 tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 (TK/RA/Sederajat 1:15, 
SD/Sederajat 1:20, MI/Sederajat 1:15, SMP/Sederajat 1:20,  MTs/Sederajat 1:15,  
SMA/Sederajat 1:20, dan MA/Sederajat 1:15). 

Tabel 2-27 : Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Daerah Studi 

No Sekolah 
Desa/Kelurahan 

Mattirotasi Lainungan Lawawoi Uluale 

1 TK/RA* 1 1 1 1 

2 SD/Sederajat** 2 2 3 3 

3 SMP/Sederajat** 1 N/A N/A 2 

4 SMU/Sederajat* N/A N/A N/A 1 

Sumber: Kabupaten Sidrap Dalam Angka, 2013  

Keterangan: *) Swasta **) Negeri dan Swasta  

                    N/A = Data tidak tersedia 

 

Tabel 2-28 : Jumlah Guru dan Siswa Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di 
Daerah Studi 

Desa/ 
Kelurahan 

TK SD SMP SMA 

Guru Siswa Guru Siswa Guru Siswa Guru Siswa 

Mattirotasi 3 28 19 191 19 210 N/A N/A 

Lainungan 3 41 19 406 N/A N/A N/A N/A 

Lawawoi 2 47 42 406 N/A N/A N/A N/A 

Uluale 6 58 30 620 74 775 7 64 

Sumber: Kabupaten Sidrap Dalam Angka, 2013  

Keterangan: N/A = Data tidak tersedia 
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Mayoritas responden (38%) adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), dan sebesar 24% tidak 
tamat SD. Latar belakang pendidikan responden lainnya adalah lulusan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) sebesar 13%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 17%, dan hanya 2% 
responden merupakan sarjana, dapat dilihat pada Gambar 2-26. 

 
Sumber: Survei sosial, 2014 

Gambar 2-26 : Pendidikan Masyarakat di Daerah Studi 

 

2.1.3.6 Agama dan Keyakinan 

Berdasarkan data statistik, Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh penduduk di 
daerah studi, yakni 88% dari total jumlah penduduk di Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Ulale. Jumlah penduduk daerah studi berdasarkan 
agama/keyakinan ditunjukkan pada Tabel 2-29. Tidak dijumpai rumah ibadah di daerah studi 
selain masjid/musholla yang jumlahnya di masing-masing desa/kelurahan daerah studi 
ditunjukkan pada Tabel 2-30.  

Tabel 2-29 : Jumlah Penduduk Daerah Studi Berdasarkan Agama/Keyakinan 

No Keyakinan 
Desa/Kelurahan 

Mattirotasi Lainungan Lawawoi Uluale 

1 Islam 2.009 1.925 3.848 4.835 

2 Hindu (Tolotang) N/A 1.465 129 408 

Sumber: Kecamatan Watang Pulu Dalam Angka, 2013 

Keterangan: N/A = Data tidak tersedia 

 
 

 

 

 



ANDAL PLTB SIDRAP 70 MW 
 

03 Juni 2015 88

Tabel 2-30 : Jumlah Tempat Ibadah di Lokasi Studi 

No Tempat Ibadah 
Desa/Kelurahan 

Mattirotasi Lainungan Lawawoi Uluale 

1 Mesjid 3 1 4 5 

3 Gereja N/A N/A N/A N/A 

4 Vihara N/A N/A N/A N/A 

5 Kuil N/A N/A N/A N/A 

Sumber: Kecamatan Watang Pulu Dalam Angka, 2013 

Keterangan: N/A = Data tidak tersedia 

 

Hasil survei lapangan (lihat Gambar 2-27) memperlihat data yang sedikit berbeda. 
Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat empat agama yang dianut oleh 
masyarakat responden di daerah studi. Mayoritas responden (80%) beragama Islam, 
sedangkan lainnya adalah beragama Hindu (17%), Katolik (2%) dan Budha (1%). Reponden 
di Kelurahan Uluale dan Desa Mattirotasi semuanya (100%) muslim. Sementara itu, 
Kelurahan Lawawoi memiliki beragam penganut agama, yaitu Islam, Katolik, Budha, dan 
Hindu, namun agama Islam tetap mendominasi sekitar 20% dari total jumlah responden di 
daerah studi. 

 
Sumber: Survei Sosial, 2014 

Gambar 2-27 : Agama yang Dianut Masyarakat di Daerah Studi 

 

Di Lainungan terdapat komunitas masyarakat adat Tolotang, yakni suatu komunitas 
masyarakat yang hidup dengan tetap mempertahankan agama leluhur mereka. Masyarakat 
adat Tolotang ini sebenarnya adalah suku Bugis. Tapi berbeda dari segi keyakinan dengan 
suku Bugis pada umumnya yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Sedangkan 
masyarakat adat Tolotang ini masih mempertahankan agama leluhur mereka, yaitu agama 
kepercayaan Towani Tolotang.  
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Masyarakat adat Tolotang menjadikan kepercayaan mereka sebagai dasar etika sosial di 
mana praksis sosial digerakkan. Keberagamaan masyarakat Tolotang memiliki 
kepemimpinan yang dikendalikan oleh Uwa’dan Uwatta dengan pola pewarisan estafet dari 
generasi ke generasi berikutnya sampai sekarang dan masih tetap dipertahankan sebagai 
sesuatu yang sakral. Mereka terpaksa menyematkan status agama mereka sebagai Hindu 
ketika membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena kepercayaan mereka tidak termasuk 
agama yang diakui oleh pemerintah. 

Masyarakat adat Tolotang bergantung pada lima keyakinan, yakni: 

1. Kepercayaan Seuwae Allah (Esa) 

2. Kepercayaan pada hari kiamat yang menandai sebagai akhir dari kehidupan di dunia 

3. Keyakinan ada dunia kedua setelah Hari Penghakiman 

4. Kepercayaan wahyu dari Allah 

5. Keyakinan di Lontara (Alkitab Kudus) melalui ibadah batuan, sumur dan kuburan. 

 

Berdasarkan sejarahnya, Komunitas Tolotang, pada awalnya adalah orang-orang yang 
mempunyai kepercayaan Bugis kuno yang tinggal di Wajo. Pada awal abad ke-17 Wajo 
mengalami islamisasi besar-besaran setelah dikalahkan Raja Gowa (Sultan Alauddin) yang 
dikenal melakukan upaya Islamisasi melalui jalur kekuasaan politik formal, penuh tekanan-
paksaan dan nyaris tanpa kompromi. Akhirnya Raja Wajo La Sangkuru Arung Matoa secara 
resmi masuk agama Islam. Raja kemudian mengeluarkan maklumat agar seluruh warga 
kerajaan Wajo mengikuti agama Islam dan patuh pada perintah raja. Sebagian besar 
penduduk mematuhi maklumat raja tersebut, namun sebagian orang yang tinggal di wilayah 
Wani tidak mau mengikuti perintah itu. Orang-orang yang tidak mau memeluk Islam ini 
kemudian lari ke Sidenreng. Versi lain menyebutkan bahwa mereka bukan lari tapi berperang 
hingga terdesak ke Sidenreng. Tidak diketahui pasti keterangan mana yang paling benar, 
yang jelas serombongan orang dari Wajo kemudian menetap di Sidenreng hingga kini. 

 

2.1.3.7 Infrastruktur 

Mayoritas responden di desa/kelurahan daerah studi memiliki infrastruktur rumah yang masih 
sederhana. Berdasarkan survei, 73% responden menempati bangunan rumah semi 
permanen yang terbuat dari papan/kayu, paling banyak terdapat di Desa Mattirotasi (sekitar 
25%), sedangkan responden yang memiliki rumah permanen (dinding tembok) hanya 
sebesar 16% dan paling banyak (sekitar 10%) berada di Kelurahan Lawawoi, dapat dilihat 
pada Gambar 2-28 bagian a. 

Kondisi lantai rumah juga sama demikian, 57% responden memiliki bangunan rumah dengan 
lantai dari kayu, kemudian 21% responden telah memiliki rumah dengan lantai dari tegel, 
sedangkan hanya 10% responden yang memiliki rumah dengan lantai dari ubin (Gambar 
2-28 b). Atap bangunan yang dimiliki oleh responden rata-rata adalah seng, didominasi 
sebesar 60% atau 70 responden, sedangkan atap bangunan dengan genteng didominasi 
pada responden di Kelurahan Lawawoi sebesar 6%, lihat pada Gambar 2-28 c. 
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(a)  Dinding       (b)  Lantai     (c) Atap 

Gambar 2-28 : Kondisi Rumah Penduduk di Daerah Studi 

 

2.1.4 Komponen Kesehatan Masyarakat 

2.1.4.1 Sumber Penyakit 

Penyakit paling umum yang tercatat di Puskesmas Lawawoi (puskesmas kecamatan) adalah 
Infeksi Saluran Pernapasan Atas dan batuk. Berbagai penyakit dilaporkan dapat dilihat pada 
Tabel 2-31 dan Gambar 2-29. 

Tabel 2-31 : Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Tahun 2012  

No 
Rawat Jalan Rawat Inap 

Penyakit Jumlah % Penyakit Jumlah % 

1 ISPA 2.584 16,22 Diare 134 33,92 

2 Batuk 2.585 16,23 Gastritis 89 22,53 

3 Dermatitis 2.089 13,12 Demam Tipoid 76 19,24 

4 Gastaris 1.860 11,68 Hypertensi 21 5,32 

5 Cephalgia 1.462 9,18 Batu Ginjal 17 4,30 

6 Artritis 1.432 8,99 Luka KLL 16 4,05 

7 Diare 1.172 7,36 Disentri 13 3,29 

8 Hypertensi 1.008 6,83 Diabetes Melitus 12 3,04 

9 Influensa 838 5,26 ISPA 11 2,78 

10 Luka KLL 818 5,14 DBD 6 1,52 

Sumber: Profil Kesehatan Puskesmas Lawawoi, 2012 
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Sumber: Profil Kesehatan Puskesmas Lawawoi, 2012 

Gambar 2-29 : Pola Penyakit di Kecamatan Watang Pulu 

 

Berdasarkan tren penyakit yang berhubungan dengan lingkungan, penyakit batuk dan ISPA 
menduduk urutan pertama di tahun 2012 dan penyakit diare adalah penyakit yang paling 
sering memerlukan rawat inap. Polusi udara dari kendaraan bermotor beserta debu jalanan 
yang efeknya mudah mengalami gangguan kesehatan terutama ISPA dan batuk. 

Untuk penyakit diare, bila dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah 
dipekarangan rumah serta sumur sebagai sumber air minum yang berdekatan tangki septik, 
maka hal ini akan mudah dipahami mengapa hal ini terjadi.  

 

2.1.4.2 Fasilitas Kesehatan 

Adanya fasilitas kesehatan merupakan aspek penting dari kesehatan masyarakat. Tabel 2-32 
mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Watang Pulu. 

Tabel 2-32 : Jumlah Fasilitas Kesehatan di Areal Studi 

No Fasilitas Kesehatan Pemerintah Swasta 

1 Puskesmas 1 N/A 

2 Puskesmas 
Pembantu 5 N/A 

3 Puskesmas Keliling 1 N/A 

4 Balai Pengobatan N/A 1 

5 Poskesdes 10 N/A 

6 Posyandu 30 N/A 

7 Apotek 1 N/A 
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No Fasilitas Kesehatan Pemerintah Swasta 

8 Toko Obat 2 N/A 

Sumber: Profil Kesehatan Puskesmas Lawawoi, 2012 

Keterangan: N/A = Data tidak tersedia 

 

Dari jumlah tenaga medis dalam Tabel 2-33, terdapat hanya satu dokter umum dan dokter 
gigi yang terdapat di Kelurahan Uluale dan rata-rata setiap desa memiliki bidan desa beserta 
dukun bayi. 

Tabel 2-33 : Jumlah Tenaga Medis  

No Tenaga Medis 
Desa Kelurahan 

Mattirotasi Lainungan Lawawoi Uluale 

1 Dokter Umum N/A N/A N/A 1 

2 Dokter Gigi N/A N/A N/A 1 

3 Perawat 1 1 N/A N/A 

4 Bidan 1 1 2 3 

5 Dukun Bayi 5 2 2 2 

Sumber: Profil Kesehatan Puskesmas Lawawoi, 2012 

Keterangan: N/A = Data tidak tersedia 

 

2.1.4.3 Sumber Air Bersih 

Sumber air bersih utama pada masyarakat di desa/kelurahan terdampak proyek adalah mata 
air, baik digunakan untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus ataupun untuk keperluan 
memasak. Berdasarkan survei, mayoritas responden memperoleh air bersih dari mata air 
dengan persentase yang hampir sama yaitu diatas 70% (Gambar 2-30). Sebanyak  
14% - 15% responden memperoleh air bersih dari sumur gali. Sedikit sekali responden yang 
memperoleh air bersih dari sumur artesis dan/atau membeli dari penjual air bersih. 
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Gambar 2-30 : Sumber Air Bersih untuk Keperluan Mandi, Cuci, Kakus (Kiri) dan 

Memasak (Kanan) di Desa/Kelurahan Daerah Studi 

 

2.1.4.4 Fasilitas Kakus/Jamban 

60% responden menggunakan jamban keluarga untuk membuang hajat/air besar, 
Masyarakat di Desa Lainungan (sekitar 28%) dan Kelurahan Lawawoi (sekitar 24%) lebih 
memilih penggunaan jamban keluarga. Sedangkan masyarakat di Desa Mattirotasi dan 
Kelurahan Uluale lebih nyaman membuang hajat/air besar di kali/sungai, masing-masing 
sekitar 10% dan 26% (Gambar 2-31). 

 
Gambar 2-31 : Kakus di Desa/Kelurahan Daerah Studi 
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Gambar 2-32 : Penampungan Tinja di Desa/Kelurahan Daerah Studi 

 

Pembuangan limbah Tinja paling banyak (sekitar 47%) dilakukan dengan menyalurkannya ke 
kali/selokan di dekat tempat tinggal, terutama terjadi di Desa Mattirotasi dan Kelurahan 
Uluale, terutama di tempat tinggal mereka belum memiliki jamban pribadi/keluarga, dapat 
lihat pada Gambar 2-32. Sekitar 38% responden sudah memiliki tangki septik pada rumah 
mereka masing-masing, Alternatif pembuangan lainnya adalah disalurkan ke sumur 
gali/cubluk (10%), disalurkan ke empang (2%), dan dibuang di sembarang tempat (2%). 

 

2.1.4.5 Pembuangan dan Pengelolaan Sampah 

Sekitar 43% masyarakat terdampak yang disurvei menyatakan bahwa sampah yang 
dihasilkan dibuang secara sembarang. Kebiasaan ini banyak dilakukan oleh warga di Desa 
Mattirotasi (24%) dan Kelurahan Uluale (18%), sementara itu hanya sebagian kecil (sekitar 
2%) masyarakat  di Desa Lainungan yang membuang sampah sembarangan (Gambar 2-33). 
Mayoritas masyarakat (13% dari total jumlah responden) di Desa Lainungan memiliki 
kebiasaan membuat lubang untuk tempat pembuangan sampah. Namun demikian, seperti 
beberapa masyarakat di Kelurahan Lawawoi (15%) yang sudah memiliki fasilitas tong/bak 
sampah, sampah warga Desa Lainungan selanjutnya diangkut juga ke Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA). 

 
Gambar 2-33 : Pembuangan Sampah di Desa/Kelurahan Daerah Studi 
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Pengelolaan sampah masyarakat di desa/kelurahan terdampak biasanya dilakukan dengan 
cara dibakar (82% responden, lihat pada Gambar 2-34). Penggunaan lubang sampah tidak 
hanya untuk menimbun sampah namun juga menghilangkan sampah secara cepat dengan 
cara dibakar. Masih sedikit masyarakat yang mengolah sampah menjadi produk bermanfaat, 
seperti yang dilakukan masyarakat di Desa Lainungan (hanya 1%) yang mengolah sampah 
menjadi pupuk. 

 
Gambar 2-34 : Pengelolaan Sampah di Desa/Kelurahan Terdampak 

 

2.1.5 Saran, Pendapat dan Tanggapan Masyarakat (SPT) 

Berdasarkan survei kepada masyarakat, terdapat beberapa saran, pendapat dan tanggapan 
(SPT) dari masyarakat terutama mengenai informasi proyek, berikut data dalam gambar di 
bawah:  

 
Gambar 2-35 : Saran, Pendapat dan Tanggapan Masyarakat 
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Berdasarkan Gambar 2-35 berikut, sosialisasi menjadi SPT terbanyak yang disampaikan 
oleh masyarakat menyangkut sosialisasi dan publikasi tentang proyek, dalam hal ini 
mendapatkan informasi tentang: 

a. Sosialisasi mengenai proyek, sebanyak 54% masyarakat mengharapkan 
adanya sosialisasi mengenai proyek PLTB yang dilakukan oleh perusahaan 

b.  Sosialisasi mengenai kompensasi lahan sebanyak 15% 

c. Sosialisasi proyek yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan sosialisasi 
melalui media setempat (pengumuman di balai desa, mesjid, acara-acara 
desa dll) 

d. Sosialisasi lain yang diharapkan oleh masyarakat mengenai keuntungan yang 
akan didapat masyarakat dari proyek itu sendiri sebesar 8%, dampak yang 
akan terjadi sebesar 2%, pihak yang terlibat dan sosialisasi mengenai lokasi 
serta waktu pelaksanaan sebesar 1% 

 
Gambar 2-36 : Bentuk Sosialisasi 

 

SPT terbanyak kedua adalah mengenai kompensasi lahan, bagaimana mekanisme 
pembebasan lahan, daftar warga-warga yang tanahnya terkena titik turbin, negosiasi lahan 
maupun penentuan harga lahan. Sekitar 95% responden menyatakan bahwa kompensasi 
lahan yang diinginkan adalah dalam bentuk uang dan hanya 5% yang menyatakan ingin 
dikompensasi dengan lahan kembali. Sementara itu, bentuk kompensasi penggunaan lahan 
dalam bentuk uang yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat adalah dengan cara 
penyewaan lahan, hanya 19% responden yang menyatakan berniat menjual lahan mereka 
kepada perusahaan. 
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Gambar 2-37 : Bentuk Kompensasi Pembebasan Lahan 

 

  
Gambar 2-38 : Jenis Pembebasan Lahan 

 

 
Gambar 2-39 : Pihak yang Harus Terlibat dalam Pembebasan Lahan 

 

Berdasarkan hasil survei, pihak-pihak yang harus terlibat dalam proses pembebasan lahan 
yaitu kepala desa dan kepala lingkungan (52%), namun sebesar 19% responden juga 
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memilih camat, selain kepala desa dan kepala lingkungan, sebagai pihak yang juga wajib 
dilibatkan dalam proses pembebasan lahan. 

Berdasarkan survei dan wawancara, masyarakat menyampaikan tanggapan mengenai 
kesempatan kerja di perusahaan, bagaimana informasi dan kualifikasi tenaga kerja yang 
dibutuhkan oleh perusahaan, jumlah lowongan pekerjaan, sistematika perekrutan dan 
pengumuman tenaga kerja yang dibutuhkan serta saran untuk memprioritaskan tenaga kerja 
lokal. 

 

2.2 Kegiatan di Sekitar Lokasi Proyek 
Di kawasan sekitar rencana lokasi pembangunan PLTB Sidrap 70 MW yang sudah ada 
adalah peternakan ayam dan peternakan sapi (tanpa kandang atau dilepasliarkan) serta 
permukiman penduduk yang berada di sebelah utara, barat dan selatan. Selain peternakan 
juga terdapat perkebunan jambu mete yang tersebar di area proyek. Peta kondisi kegiatan di 
sekitar rencana lokasi PLTB Sidrap 70 MW seperti tertera pada Gambar 2-40. 
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3.0 PRAKIRAAN DAMPAK PENTING 
 

Berdasarkan Kerangka Acuan yang telah disepakati, teridentifikasi beberapa Dampak 
Penting Hipotetik (DPH) yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat adanya 
rencana kegiatan pembangunan PLTB Sidrap 70 MW. Dampak tersebut telah 
dipertimbangkan melalui tahapan pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. 
Tidak ada DPH pada tahap pra-konstruksi karena konsultasi public dan rencana pengadaan 
lahan telah mengikuti regulasi di Indonesia dan juga standar internasional, yaitu IFC General 
EHS Guidelines. Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tahap Konstruksi 

Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang akan timbul terhadap lingkungan hidup pada tahap 
konstruksi sebagai akibat adanya rencana kegiatan pembangunan adalah sebagai berikut: 

1) Terbukanya kesempatan kerja (penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja) 

2) Terbukanya kesempatan berusaha (penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja)  

3) Peningkatan pendapatan (penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja) 

4) Perubahan dinamika sosial (interaksi sosial dan kerjasama) (penerimaan dan 
mobilisasi tenaga kerja, konstruksi bangunan utama dan sarana pendukungnya) 

5) Timbulnya keresahan masyarakat (penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja) 

6) Timbulnya persepsi masyarakat (penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja) 

7) Penurunan Kualitas udara (mobilisasi peralatan dan material, pembuatan jalan, 
konstruksi bangunan utama dan sarana pendukungnya) 

8) Peningkatan tingkat kebisingan (mobilisasi peralatan dan material, pembuatan 
jalan)  

9) Kerusakan badan jalan dan jembatan (mobilisasi peralatan dan material) 

10) Kemacetan lalu lintas (mobilisasi peralatan dan material) 

11) Kecelakaan lalu lintas (mobilisasi peralatan dan material) 

12) Gangguan kesehatan masyarakat (pembuatan jalan) 

 

Tahap Operasi 

Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang akan timbul terhadap lingkungan hidup pada tahap 
operasi sebagai akibat adanya rencana kegiatan pembangunan adalah sebagai berikut: 

1) Peningkatan kebisingan (operasional unit pembangkit) 

2) Efek bayangan (operasional unit pembangkit) 

3) Kecelakaan atau kematian  burung (operasional unit pembangkit) 

BAB III PRAKIRAAN DAMPAK PENTING 
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4) Peningkatan aktivitas ekonomi dan multiplier effect (operasional unit pembangkit) 

5) Timbulnya persepsi masyarakat (operasional unit pembangkit) 

 

Tahap Pasca Operasi 

Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang akan timbul terhadap lingkungan hidup pada tahap 
pasca operasi sebagai akibat adanya rencana kegiatan pembangunanadalah sebagai 
berikut: 

1) Penurunan kualitas udara (pembongkaran komponen pembangkit)  

2) Peningkatan tingkat kebisingan (pembongkaran komponen pembangkit) 

3) Kemacetan lalu lintas (pembongkaran komponen pembangkit) 

4) Kecelakaan lalu lintas (pembongkaran komponen pembangkit) 

 

Prakiraan dampak dilakukan untuk mengetahui intensitas dampak yang terjadi akibat adanya 
proyek atau kegiatan yang mencakup besaran dampak dan penentuan sifat pentingnya 
dampak. 

 

Prakiraan Besaran Dampak 

Besaran dampak adalah selisih antara kondisi lingkungan hidup karena kegiatan proyek 
dengan kondisi lingkungan hidup tanpa proyek, atau diformulasikan dengan rumus: 

 

KLoKLp �|'  

dimana : 

  = Besaran dampak 

 KLp = Nilai parameter lingkungan hidup yang akan datang dengan proyek 

 KLo = Nilai parameter lingkungan hidup yang akan datang tanpa proyek 

 

Satuan dari besaran dampak adalah sesuai dengan satuan dari parameter lingkungan yang 
ditinjau. Nilai parameter lingkungan yang akan datang tanpa proyek diasumsikan sama 
dengan kondisi rona lingkungan awal. Secara umum metode prakiraan dampak besar dan 
penting yang dapat dilakukan adalah dengan metode formal/ matematis, metode analogi, 
dan metode lainnya.  

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 
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dalam perubahan skala kualitas lingkungan. Skala kualitas lingkungan pada rona lingkungan 
awal (KLo) dan pada saat kegiatan berlangsung (KLp) ditampilkan dalam skala numerik (1 
sampai dengan 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 

 

Kriteria Besarnya Dampak : 

- 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 masing-masing komponen lingkungan hidup dijelaskan 
secara rinci di Lampiran 5. 

 

Prakiraan Sifat Penting Dampak 

Prediksi dampak penting dilakukan dengan menghubungkan setiap besaran dengan  
7 kriteria dampak penting sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-undang 
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan 
Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yaitu : 

1) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ atau 
kegiatan 

2) Luas wilayah persebaran dampak 

3) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung 

4) Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena dampak 

5) Sifat kumulatif dampak 

6) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak 

7) Kriteria ilmu dan teknologi 

 

Berdasarkan kriteria dan kategori penentuan penting/tidaknya dampak, maka dilakukan 
keputusan akhir untuk menentukan tingkat kepentingan dampak rencana kegiatan proyek 
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terhadap lingkungan untuk setiap parameter lingkungan. Tingkat kepentingan dampak yang 
digunakan adalah Dampak Penting (P) dan Dampak Tidak Penting (TP). 

Kriteria penetapan tingkat kepentingan dampak adalah sebagai berikut : 

1) Jika kriteria No 1 (Jumlah penduduk yang terkena dampak) masuk dalam kriteria 
penting, maka prakiraan dampak adalah Penting (P). 

2) Jika jumlah kriteria P (Penting) � 3 maka prakiraan dampaknya adalah Penting (P). 

3) Jika jumlah P � 2 maka prakiraan dampaknya adalah Tidak Penting (TP). 

Tabel 3-1 : Kriteria Penentuan Sifat Penting Dampak 

NO, FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT PENTING DAMPAK 

TIDAK PENTING (TP) PENTING (P) 

1, Besarnya jumlah 
penduduk yang akan 
terkena dampak rencana 
usaha dan/ atau kegiatan 

Jumlah penduduk yang 
menerima dampak positif 
penting lebih besar dari 
jumlah penduduk yang 
terkena dampak negatif 
penting 

Jumlah penduduk yang 
menerima dampak positif 
penting lebih kecil atau 
sama dengan jumlah 
penduduk yang terkena 
dampak negatif penting 

2, Luas wilayah 
penyebaran dampak  

Luas wilayah penyebaran 
dampak lebih kecil 
dibandingkan dengan luas 
wilayah rencana kegiatan  

Luas wilayah penyebaran 
dampak lebih besar 
dibandingkan dengan luas 
wilayah rencana kegiatan  

3, Intensitas dampak Ringan, populasi terkena 
dampak tidak terpengaruh 

Sedang sampai berat, 
populasi terkena dampak 
terpengaruh 

Lamanya dampak 
berlangsung  

<1 tahapan kegiatan >1 tahapan kegiatan 

4, Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain 
yang terkena dampak 

Hanya merupakan 
dampak primer 

Menimbulkan dampak 
sekunder dan dampak 
lanjutan lainnya 

5, Sifat Kumulatif dampak Tidak kumulatif Kumulatif tidak dapat 
diasimilasi oleh lingkungan 

6, Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

Dampaknya dapat 
dipulihkan (berbalik) 

Dampaknya tidak dapat 
dipulihkan (tidak berbalik) 

7, Kriteria lain sesuai 
dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

 

Dampak penting negatif 
yang ditimbulkan dapat 
ditanggulangi oleh ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang tersedia 

Dampak penting negatif 
yang ditimbulkan tidak 
dapat ditanggulangi 
dengan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang tersedia 

    Sumber : Tim Studi, 2014 
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3.1 Tahap Konstruksi 
3.1.1 Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja 

3.1.1.1 Terbukanya Kesempatan Kerja 

Besaran Dampak 

Kegiatan konstruksi PLTB & fasilitasnya akan melibatkan banyak tenaga kerja konstruksi 
lokal. Pada konsultasi publik yang merupakan bagian dari proses AMDAL, masyarakat 
sekitar menyatakan bahwa mereka berharap bahwa proyek ini akan membuka peluang 
usaha dan kerja. Jumlah tenaga kerja konstruksi maksimal yang diperlukan sekitar ±250 
orang tenaga kerja, dengan target penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 25%, kurang 
lebih 63 orang tenaga kerja, sehingga tenaga kerja lokal yang akan diterima maksimum 
sebanyak + 150 orang. Jumlah penduduk usia produktif (15 – 59 tahun) di desa sekitar tapak 
PLTB (Kecamatan Watang Pulu) adalah 11.597 jiwa. Potensi terserapnya kesempatan kerja 
seperti ini dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar rencana PLTB yang masih 
membutuhkan pekerjaan utamanya pekerjaan yang non-skill seperti tenaga kerja kasar, 
tukang kayu, tukang batu, tukang angkut, dan petugas lapangan, 

UPC Renewables akan menunjuk kontraktor lokal untuk penyediaan jasa dan/atau pemasok 
lokal bahan dan peralatan selama konstruksi, tahap pengoperasian dan perawatan PLTB. 
Untuk rencana proyek ini. UPC Renewables saat ini menargetkan kandungan lokal sebesar 
25% (dua puluh lima persen) atau lebih. Terdapat berbagai tingkatan tenaga kerja yang akan 
dipekerjakan oleh UPC Renewables antara lain: 

x Tingkat rendah (non-skill): asisten Surveior, pekerja konstruksi (tukang kayu, tukang 
batu, tukang angkut), asisten teknisi, office boy/girl, dll; 

x Tingkat menengah: teknisi umum, operator alat berat, staff administrasi, petugas 
keamanan, dll; 

x Tingkat manajer: manajer administrasi, manajer hubungan masyarakat/government 
liason, dll 

 

Munculnya kesempatan kerja ini merupakan dampak positif langsung bagi masyarakat, 
Sehubungan dengan Sidrap Dalam Angka (2014), laju pengangguran yang ada sebesar 8% 
dan kualitas lingkungan sosial dianggap baik (level 4). 

Kesempatan kerja merupakan dampak positif bagi masyarakat, Digabung dengan adanya 
multiplier effect, diharapkan akan terjadi dampak sosial yang bersifat positif bagi masyarakat. 

Potensi penyerapan tenaga kerja langsung bagi 150 pekerja lokal akan mengurangi laju 
pengangguran dari 8% menjadi 6% (deviasi 2%) berdasarkan prediksi dampak di bawah ini. 
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Tabel 3-2 : Prediksi Dampak Penyerapan Tenaga Kerja 

Deskripsi Rona Lingkungan 
Awal* 

Prediksi Dampak  
(Penyerapan + 150 orang 

tenaga kerja lokal) 

Jumlah Angkatan Kerja di 
Kec. Watang Pulu  11.597 100% 11.597 100% 

Jumlah Pengangguran di 
Kec. Watang Pulu 

884 8% 734 6% 

Jumlah Penduduk Bekerja di 
Kec.Watang Pulu 10.713 92% 10.863 94% 

Keterangan: *) Diolah dari Kabupaten Sidrap Dalam Angka (BPS, 2014) 

 

Hal ini akan memberi dampak langsung pada masyarakat lokal, namun besar dampak dapat 
dikategorikan rendah karena skala kualitas lingkungan hanya meningkat satu tingkat dari 4 
ke 5. Karenanya, besaran dampak untuk penyerapan tenaga kerja dianggap Rendah 
dengan skala perubahan dampak lingkungan adalah Positif Satu (+1). 

 

Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-3 berikut. 

Tabel 3-3 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi 
Tenaga Kerja terhadap Tingkat Kesempatan Kerja 

NO, FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk 
yang akan terkena dampak 
rencana usaha dan/ atau 
kegiatan 

TP Penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) di 
Kecamatan Watang Pulu yang pada tahun 
2013 menurut data statistik mencapai 
11.597 jiwa dengan tingkat penggangguran 
8%, sedangkan peluang kerja konstruksi 
hanya150 orang, Dengan demikian, 
penurunan tingkat pengangguran 
diperkirakan hanya 2% (dari 8% menjadi 
6%). 

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

P Luas wilayah dampak akan meliputi seluruh 
wilayah Kecamatan Watang Pulu yang 
merupakan wilayah berlangsungnya 
aktivitas proyek dan wilayah lainnya di luar 
Kecamatan Watang Pulu.   

3. Intensitas dampak TP Rasio antara peluang kerja yang tersedia 
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NO, FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

dengan jumlah penduduk usia produktif 
yaitu 1:77. Artinya, satu peluang kerja 
diperebutkan oleh 77 orang pencari kerja.  

Lamanya dampak 
berlangsung  

TP Dampak akan berlangsung selama 15 
bulan. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain yang 
terkena dampak 

P Menimbulkan dampak sekunder terhadap 
komponen lingkungan hidup yaitu persepsi 
masyarakat dan pendapatan. Nantinya 
akan mengarah pada efek ganda pada 
masyarakat lokal. 

5. Sifat kumulatif dampak P Kesempatan kerja memiliki dampak yang 
dapat terakumulasi.  

6. Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

P Dampak positif dapat ditingkatkan melalui 
pengelolaan yang baik dan tergolong 
dampak berbalik.  

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  

- Tidak ada kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk penanggulangan dampak 

  Sifat Penting Dampak +P Positif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja 
konstruksi PLTB terhadap munculnya kesempatan kerja menunjukan 4 kriteria dampak 
memiliki nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Positif Penting 
(+P). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja terhadap 
munculnya kesempatan kerja akan memiliki efek ganda (multiplier effect) dan secara 
langsung terkait dengan komponen sosial-ekonomi dan budaya. Hal ini memberikan dampak 
positif terhadap komponen sosial lainnya dan dampak balik pada rencana kegiatan 
pembangunan PLTB, karena dampaknya akan bersifat sementara melalui tahap konstruksi. 
Proyek akan berusaha untuk menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin dalam transisi ke 
tahap operasi yang akan mempekerjakan lebih sedikit orang. 

 

3.1.1.2 Terbukanya Peluang Berusaha 

Besaran Dampak 

Penyerapan tenaga kerja pada saat puncak kegiatan konstruksi dapat mencapai + 250 orang 
dimana sekitar 25% (± 63 orang atau maksimal ± 150 orang) darinya akan dipenuhi oleh 



ANDAL PLTB SIDRAP 70 MW 
 

03 Juni 2015 107

tenaga kerja lokal dan sisanya berasal dari luar daerah. Keberadaan tenaga kerja tersebut 
diperkirakan akan membuka peluang usaha bagi siapa pun yang menyediakan barang dan 
jasa untuk Proyek dan tenaga kerjanya. 

Kehadiran tenaga kerja dari luar daerah (±100 orang atau 40% dari total keseluruhan) 
diperkirakan akan membuka peluang berusaha bagi 3.229 rumah tangga di Kecamatan 
Watang Pulu antara lain penyewaan tempat tinggal pekerja, penyewaan kendaraan, warung-
warung makan/katering, jasa laundry, toko penjual keperluan sehari-hari dan lainnya. Selain 
itu. Proyek juga akan melibatkan kontraktor lokal untuk memasok material konstruksi seperti 
pasir, batu dan semen yang diperkirakan berasal dari sumber setempat. 

Pada saat ini, jenis usaha masyarakat setempat yang umum dijumpai adalah warung makan 
dan toko penjual keperluan sehari-hari, sehingga hal tersebut digolongkan dalam skala 
kualitas lingkungan 3.   Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja diperkirakan akan 
menciptakan baik peluang usaha baru, maupun penambahan skala usaha saat ini akibat 
kehadiran dan daya beli tenaga kerja. Hal ini merupakan dampak positif bagi masyarakat 
yang akan menciptakan keseimbangan antara aspek sosial dan rencana kegiatan 
pembangunan PLTB, sehingga dampaknya diperkirakan akan  mengubah skala kualitas 
lingkungan dari 3 menjadi skala kualitas 5. Dengan demikian besaran dampak terhadap 
munculnya peluang usaha tergolong Sedang dengan nilai perubahan dampaknya Positif 
Dua (+2). 

 

Sifat Penting Dampak 

Sifat penting dampak ditentukan berdasarkan kriteria dampak penting yang dikemukakan 
pada Tabel 3-4.  

Tabel 3-4 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi 
Tenaga Kerja terhadap Tingkat Kesempatan Berusaha 

NO, FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah 
penduduk yang akan 
terkena dampak rencana 
usaha dan/ atau kegiatan 

P Pemenuhan kebutuhan material bagi Proyek 
akan mempengaruhi peluang usaha 
pemasok barang tersebut. Begitu pun bagi 
usaha penyedia makanan, akomodasi, dan 
kebutuhan sehari-hari yang akan terdampak 
secara langsung. 

Kehadiran tenaga kerja dari luar daerah 
(±100 orang atau 40% dari total keseluruhan) 
diperkirakan akan membuka peluang 
berusaha bagi 3,229 KK di Kecamatan 
Watang Pulu antara lain penyewaan tempat 
tinggal pekerja, penyewaan kendaraan, 
warung-warung makan, jasa laundry, toko 
penjual keperluan sehari-hari dan lainnya. 
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NO, FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

Diharapkan terdapat dampak positif bagi 4 
desa yang diperkirakan menerima dampak 
langsung. 

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

P Dengan mempertimbangkan jarak antara 
lokasi proyek dan lokasi potensial terdampak, 
maka luas wilayah dampak diperkirakan 
hanya terbatas di wilayah Kecamatan 
Watang Pulu yang merupakan wilayah 
berlangsungnya sebagian besar aktivitas 
proyek.  

3. Intensitas dampak P Intensitas kebutuhan tenaga kerja 
diperkirakan akan mempengaruhi peluang 
usaha yang akan menyediakan kebutuhan 
sehari-hari tersebut seperti  penyewaan 
tempat tinggal pekerja, penyewaan 
kendaraan, warung-warung makan, jasa 
laundry, toko penjual keperluan sehari-hari. 

Lamanya dampak 
berlangsung  

TP Dampak dapat berlangsung melebihi tahap 
konstruksi yang hanya15 bulan. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain 
yang terkena dampak 

P Dampak ini akan menimbulkan dampak 
sekunder yakni peningkatan peluang usaha 
masyarakat. Hal ini akan membantu 
terciptanya persepsi positif terhadap proyek. 

5. Sifat Kumulatif dampak P Keterkaitan antara masing-masing jenis 
usaha yang muncul akibat kehadiran tenaga 
kerja akan terakumulasi menjadi aktivitas 
ekonomi mikro di Kecamatan Watang Pulu.  

6. Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

TP Aktivitas ekonomi mikro di Kecamatan 
Watang Pulu akibat terciptanya peluang 
usaha diperkirakan akan terjadi secara 
berkesinambungan seiring dengan semakin 
terbukanya/dikenalnya daerah ini akibat 
pembangunan PLTB sebagai ikon baru 
Kabupaten Sidrap.    

7.  Kriteria lain sesuai 
dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi  

- Tidak ada kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk penanggulangan dampak 
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NO, FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

 Sifat Penting Dampak +P Positif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja 
konstruksi PLTB terhadap munculnya peluang usaha menunjukan 5 kriteria dampak yang 
dikategorikan penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Positif Penting 
(+P). Proyek akan menghasilkan peluang bagi beberapa pengembangan usaha yang dapat 
membantu warga untuk memperluas usaha mereka atau membuat usaha baru. 

Mekanisme aliran dampak kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja PLTB terhadap 
munculnya kesempatan berusaha bersifat langsung pada komponen lingkungan sosial 
ekonomi, dan budaya. Dampak bersifat berbalik, namun dapat dikelola dan ditingkatkan 
hingga memberi dampak positif bagi komponen sosial yang lain. 

 

3.1.1.3 Peningkatan Pendapatan 

Besaran Dampak 

Kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja pada tahap konstruksi diprediksikan dapat 
menimbulkan dampak positif pada pendapatan masyarakat, Adanya kesempatan kerja 
terutama terserapnya tenaga kerja lokal akan memunculkan dampak positif pada 
masyarakat. Rona awal pendapatan masyarakat berdasarkan kuesioner mengidentifikasi 
bahwa pendapatan bulanan rataan masyarakat adalah kurang lebih Rp. 1.500.000,-. Jumlah 
responden terbesar yang memiliki penghasilan dibawah satu juta rupiah (sebesar 40%), dan 
jumlah responden terbesar kedua yang memiliki penghasilan antara satu hingga dua juta 
rupiah (sebesar 36%), sehingga rata-rata pendapatan masyarakat tersebut masuk dalam 
kategori skala kualitas 3 atau sedang.  

Dengan adanya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam kegiatan proyek pada tahap konstruksi 
dan tercipta usaha baru atau pengembangan usaha yang ada, diperkirakan akan 
meningkatkan peningkatan pendapatan tenaga kerja lokal dan masyarakat yang 
memanfaatkan peluang usaha. Bagi tenaga kerja lokal, peningkatan pendapatan 
diperkirakan sesuai dengan Upah Minumum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan yang selalu 
meningkatkan setiap tahunnya. Sementara pendapatan pelaku usaha lokal, peningkatannya 
diperkirakan akan sebanding daya beli tenaga kerja. Kegiatan penerimaan dan mobilisasi 
tenaga kerja diperkirakan akan meningkatkan kualitas lingkungan (tingkat pendapatan) 
menjadi skala 4, Dengan demikian besaran dampak terhadap meningkatnya pendapatan 
pada tahap konstruksi adalah tergolong Kecil dengan nilai perubahan dampaknya Positif 
Satu (+1). 
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Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja terhadap 
perubahan tingkat pendapatan tertera pada Tabel 3-5 berikut ini. 

Tabel 3-5 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi 
Tenaga Kerja Konstruksi terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat 

NO. FAKTOR PENENTU DAMPAK 
PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk yang 
akan terkena dampak rencana 
usaha dan/ atau kegiatan 

P Jumlah maksimum tenaga kerja lokal 
yang dapat terserap pada pekerjaan 
konstruksi adalah sekitar 150 orang. 

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

P Luas wilayah dampak akan melingkupi 
seluruh wilayah Kecamatan Watang 
Pulu yang merupakan wilayah 
berlangsungnya aktivitas proyek dan 
wilayah lainnya di luar Kecamatan 
Watang Pulu.   

3. Intensitas dampak P Dampak ini diperkirakan terjadi dalam 
intensif tinggi sesuai parameter rona 
lingkungan untuk pendapatan. 
Kegiatan konstruksi akan 
mempengaruhi pendapatan 
masyarakat dan juga berdampak pada 
dinamika sosial masyarakat.  

Lamanya dampak berlangsung  TP Dampak dapat berlangsung melebihi 
tahap konstruksi yang hanya15 bulan. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain yang 
terkena dampak 

P Menimbulkan dampak sekunder pada 
persepsi masyarakat. 

5. Sifat Kumulatif dampak P Pendapatan masyarakat lokal 
merupakan dampak yang bersifat 
kumulatif. 

6. Berbalik atau tak berbaliknya 
dampak 

P Melalui pengelolaan yang baik, 
dampak positif dapat ditingkatkan  

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi  

- Tidak ada kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi  

 Sifat Penting Dampak +P Positif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 
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Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja 
konstruksi PLTB terhadap perubahan tingkat pendapatan menunjukkan 6 kriteria dampak 
memiliki nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Positif Penting 
(+P).  

Mekanisme aliran dampak kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja konstruksi PLTB 
terhadap peningkatan pendapatan bersifat langsung pada komponen lingkungan sosial 
ekonomi. Hal ini merupakan peningkatan sementara yang diakibatkan oleh kegiatan proyek 
selama tahap konstruksi. 

 

3.1.1.4 Perubahan Dinamika Sosial  

Besaran Dampak 

Kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja pada tahap konstruksi PLTB akan 
melibatkan banyak tenaga kerja (+ 250 orang), yang diantaranya merupakan tenaga kerja 
dari luar.  

Masuknya tenaga kerja dari luar (sekitar 100 orang) yang memiliki perbedaan nilai dan 
norma dengan masyarakat lokal akan berpengaruh terhadap dinamika sosial masyarakat 
setempat, Interaksi antara penduduk sekitar dengan tenaga kerja dari luar selama ± 15 bulan 
masa konstruksi diperkirakan akan mempengaruhi kebiasaan pada masyarakat setempat. 
Namun demikian masyarakat setempat sampai saat ini masih memegang teguh adat istiadat 
lokal, sehingga jika terdapat perubahan kebiasaan tidak akan memberi dampak siginifikan 
yang dapat mengubah kebiasaan masyarakat setempat secara drastis. Di lain pihak, tenaga 
kerja dari luar, seperti umumnya orang yang berasal dari “budaya timur”, tetap akan menjaga 
kesantunan dan menghormati tradisi setempat.  

Berdasarkan data statistik, Islam adalah agama yang paling banyak dianut (88%) oleh 
penduduk Kecamatan Watang Pulu. Migrasi dan interaksi masyarakat telah mengakibatkan 
terjadinya diversifikasi agama meskipun tidak signifikan. Selain itu, ada komunitas adat 
Tolotang yang hingga saat ini masih eksis. Hingga saat ini tidak pernah terjadi konflik 
berlatar-belakang SARA (Suku, Agama dan Ras). 

Dari data rona awal kualitas lingkungan parameter dinamika sosial masuk kategori sangat 
baik, atau skala 5 dalam artian dinamika sosial masih bercermin pada adanya sikap 
kooperatif dari masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan suku bangsa.  Dengan 
kehadiran tenaga kerja dari luar diperkirakan dapat menimbulkan gesekan pada norma/nilai 
yang dianut oleh masyarakat. Namun demikian kondisi tersebut diperkirakan masih dapat 
dikelola secara akomodatif. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk kepada usaha-
usaha masyarakat untuk meredakan pertentangan-pertentangan atau usaha-usaha untuk 
mencapai kestabilan interaksi sosial, sehingga skala kualitas lingkungan dinamika sosial 
tersebut tergolong skala 3. Besaran dampak terhadap perubahan dinamika sosial tergolong 
Sedang dengan nilai perubahan dampaknya Negatif Dua (-2).  
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Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja terhadap 
perubahan dinamika sosial tertera pada  Tabel 3-6 berikut ini.  

Tabel 3-6 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi 
Tenaga Kerja Konstruksi terhadap Perubahan Dinamika Sosial 

NO. FAKTOR PENENTU DAMPAK 
PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk yang 
akan terkena dampak rencana 
usaha dan/ atau kegiatan 

P Jumlah manusia terkena dampak dari 
4 desa yang diteliti, yakni 14.634 jiwa. 

2. Luas wilayah penyebaran dampak  P Dampak terjadi pada 4 
desa/kelurahan wilayah studi meliputi: 
Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan 
Uluale, Kecamatan Watang Pulu. 

3. Intensitas dampak TP Intensitas dampak kecil, jumlah 
tenaga kerja luar diperkirakan sekitar 
100 orang (maksimal) yang 
kemungkinan akan tinggal tersebar di 
desa wilayah studi. 

Lamanya dampak berlangsung  TP Dampak diprediksikan akan 
berlangsung pada tahap konstruksi 
yaitu sekitar 15 bulan. 

4. Banyaknya komponen lingkungan 
hidup lain yang terkena dampak 

P Menimbulkan dampak sekunder pada 
persepsi masyarakat. 

5. Sifat Kumulatif dampak P Dapat bersifat kumulatif, meskipun 
hanya terjadi pada tahap konstruksi 
namun periode konstruksi ini akan 
memakan waktu ±15 bulan. 

6. Berbalik atau tak berbaliknya 
dampak 

TP Dampak dapat dipulihkan dengan 
sosialisasi terprogram keberadaan 
tenaga kerja terhadap masyarakat 
lokal. 

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi  

- Tidak ada kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk penanggulangan 
dampak. 

 Sifat PentingDampak -P Negatif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 
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Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja 
konstruksi PLTB terhadap perubahan dinamika sosial menunjukan 4 kriteria dampak memiliki 
nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Penting (-P).  

Mekanisme aliran dampak kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja konstruksi PLTB 
terhadap perubahan dinamika sosial bersifat langsung pada komponen lingkungan sosial 
ekonomi, dan selanjutnya dapat menimbulkan dampak balik pada rencana kegiatan 
pembangunan PLTB. 

 

3.1.1.5 Timbulnya Keresahan Masyarakat  

Besaran Dampak 

Munculnya informasi yang tidak akurat tentang kebutuhan tenaga kerja akan memunculkan 
ketidakpastian tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan. Aktivitas penerimaan dan 
mobilisasi tenaga kerja diprediksi dapat menimbulkan keresahan masyarakat di tapak Blok 
PLTB.  Hal ini dipicu karena adanya isu penerimaan tenaga kerja dari luar yang tidak sesuai 
dengan keinginan masyarakat dapat menimbulkan kecemburuan dan keresahan masyarakat 
akibat persepsi tentang adanya ketidakseimbangan proporsi antara peluang kerja bagi 
masyarakat lokal dan pendatang yang tersedia untuk kegiatan konstruksi.  

Aktivitas penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja diperkirakan akan meningkatkan keresahan 
masyarakat di empat desa/kelurahan meliputi Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, Kelurahan 
Lawawoi dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu. Keadaan ini dinilai mencerminkan 
kualitas lingkungan yang dikategorikan negatif satu (-1). Rona kualitas lingkungan pada 
parameter keresahan masyarakat masuk pada kriteria sedang atau pada skala 3, dalam 
artian kondisi masyarakat dalam keadaan netral (tidak berpihak). Kegiatan penerimaan dan 
mobilisasi tenaga kerja diperkirakan akan menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga 
menurunkan kualitas lingkungan menjadi skala 2. Dengan demikian besaran dampak 
terhadap meningkatnya keresahan masyarakat pada tahap konstruksi adalah tergolong Kecil 
dengan nilai perubahan dampaknya Negatif Satu (-1). 

 

Sifat Penting Dampak  

Analisis rinci penentuan dampak kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja terhadap 
meningkatnya keresahan masyarakat tertera pada Tabel 3-7 berikut, 

Tabel 3-7 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Penerimaan dan Mobilisasi 
Tenaga Kerja terhadap Meningkatnya Keresahan Masyarakat 

NO. FAKTOR PENENTU DAMPAK 
PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk yang 
akan terkena dampak rencana 
usaha dan/ atau kegiatan 

P Jumlah manusia terkena dampak dari 
4 desa yang diteliti, yakni 14.634 jiwa 
(3.229 KK). Meskipun akan banyak 
keuntungan didapat oleh masyarakat, 
namun tidak setiap KK akan 
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NO. FAKTOR PENENTU DAMPAK 
PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

mendapatkan keuntungan tersebut.  

2. Luas wilayah penyebaran dampak  P Dampak terjadi pada 4 
desa/kelurahan wilayah studi meliputi: 
Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan 
Uluale, Kecamatan Watang Pulu. 

3. Intensitas dampak P Intensitas dampak cukup mengingat 
perbedaan sikap yang dapat 
mengganggu kebersamaan warga 
dan muncul kekhawatiran tidak dapat 
bekerja pada konstruksi proyek PLTB. 

Lamanya dampak berlangsung  TP Dampak diprediksikan akan 
berlangsung pada tahap konstruksi  

4. Banyaknya komponen lingkungan 
hidup lain yang terkena dampak 

P Menimbulkan dampak lanjutan pada 
persepsi masyarakat 

5. Sifat Kumulatif dampak P Dapat bersifat kumulatif karena 
adanya perubahan dinamika sosial 
pada masyarakat  

6. Berbalik atau tak berbaliknya 
dampak 

TP Dampak dapat dipulihkan dengan 
adanya program yang memperhatikan 
aspirasi masyarakat melalui kegiatan 
sosialisasi yang berkesinambungan.  

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi  

- Tidak ada kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk penanggulangan 
dampak. 

 Sifat Penting Dampak -P Negatif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja 
terhadap meningkatnya keresahan masyarakat menunjukan 5 kriteria dampak memiliki nilai 
penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Penting (-P).  

Mekanisme aliran dampak kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja terhadap 
meningkatnya keresahan masyarakat bersifat langsung pada komponen lingkungan sosial 
budaya, dan selanjutnya dapat menimbulkan dampak balik pada rencana kegiatan 
pembangunan PLTB. 
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3.1.1.6 Timbulnya Sikap dan Persepsi Masyarakat  

Besaran Dampak 

Persepsi masyarakat yang muncul pada kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja 
akan bersifat positif. Persepsi positif muncul karena terbukanya kesempatan kerja, peluang 
usaha sehingga terjadi kenaikan pendapatan masyarakat yang menerima manfaat terutama 
di desa Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang Pulu, 

Berdasarkan data survei sosial tahun 2014, persepsi masyarakat yang setuju terhadap 
rencana proyek pembangunan turbin angin adalah sekitar 91% responden dengan alasan 
ingin berpartisipasi dalam pembangunan, berharap adanya peningkatan pendapatan atau 
kesempatan kerja dan berharap adanya penambahan pasokan listrik. Rona awal kualitas 
lingkungan pada aspek persepsi masyarakat masuk dalam kategori sangat baik dengan 
harapan tersebut di atas dan termasuk dalam kategori skala 5.  

Besaran dampak persepsi masyarakat dengan adanya peluang kesempatan kerja dan 
berusaha pada tahap konstruksi tergolong Tidak Ada dampak dengan nilai besaran dampak 
Nol (0). Dampak bersifat positif berarti ada keseimbangan lingkungan sosial yang cukup 
kondusif untuk pelaksanaan rencana pembangunan PLTB. 

 

Sifat Penting Dampak 

Analisis rinci penentuan sifat penting dampak kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga 
kerja terhadap perubahan persepsi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3-8 berikut ini, 

Tabel 3-8 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja 
Konstruksi terhadap Perubahan Persepsi Masyarakat 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk 
yang akan terkena dampak 
rencana usaha dan/ atau 
kegiatan 

P Persepsi terhadap Proyek dapat muncul 
baik pada  masyarakat yang terkena 
dampak secara langsung (+ 150 orang 
tenaga kerja lokal) maupun tidak 
langsung. 

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

P Dampak terjadi pada 4 desa/kelurahan 
wilayah studi meliputi: Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, Kecamatan 
Watang Pulu. 

3. Intensitas dampak P Intensitas dampak cukup tinggi 
mengingat masyarakat masih sangat 
membutuhkan pekerjaan dan tambahan 
pendapatan. 
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NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

Lamanya dampak 
berlangsung  

TP Lamanya dampak persepsi masyarakat 
akan berlangsung hanya pada saat awal 
dari tahap konstruksi. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain yang 
terkena dampak 

TP Tidak membawa dampak ikutan pada 
komponen lain. 

5. Sifat Kumulatif dampak P Dapat bersifat kumulatif karena 
kemungkinan dapat berlanjut pada tahap 
operasi. 

6. Berbalik atau tak berbaliknya 
dampak 

TP Dampak positif dapat ditingkatkan dan 
dampak negatif dapat dipulihkan dengan 
sosialisasi kepada masyarakat secara 
terprogram. 

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  

- Tidak ada kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk penanggulangan 
dampak. 

 Sifat Penting Dampak +P Positif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja 
konstruksi PLTB terhadap perubahan persepsi masyarakat menunjukan 4 kriteria dampak 
memiliki nilai penting dan secara umum survei persepsi masyarakat menunjukkan penilaian 
dari masyarakat secara positif, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Positif 
Penting (+P). Hal penting bahwa proyek ini akan melakukan kegiatan sosialisasi yang tepat 
untuk mengelola harapan masyarakat, dan memastikan bahwa persepsi masyarakat tetap 
positif.  

Mekanisme aliran dampak kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja konstruksi 
terhadap perubahan persepsi masyarakat bersifat langsung pada komponen lingkungan 
sosial budaya dan dampak positif dapat berbalik dan perlu untuk dikelola secara hati-hati. 
Selanjutnya dapat menimbulkan dampak balik pada rencana kegiatan pembangunan PLTB. 

 

3.1.2 Mobilisasi Peralatan dan Material 

3.1.2.1 Penurunan Kualitas Udara 

Besaran Dampak 

Mobilisasi peralatan dan material konstruksi dan pengiriman komponen-komponen Generator 
Turbin Angin (GTA) ke lokasi proyek akan menimbulkan emisi udara. Aktivitas mobilisasi 
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mencakup penggunaan jalan yang ada dan adanya konstruksi jalan baru untuk menfasilitasi 
proyek. Penggunaan jalan yang ada tidak akan merubah karakter kualitas udara yang ada. 
Namun adanya pembuatan jalan baru (tanpa perkerasan/beton/aspal) akan menambah emisi 
pada jalan dan merubah kondisi lingkungan yang ada. Polutan dapat berupa emisi dari 
kendaraan dan debu yang berasal dari penggunaan jalan tanpa perkerasan.  

Data pengukuran awal kualitas udara yang terdeteksi pada 4 titik sampling di Kecamatan 
Watang Pulu adalah SO2 < 73 µg/m3, NO2 < 30 µg/m3 dan TSP < 46 µg/m3. Rona awal dari 
kualitas udara di sekitar lokasi proyek tersebut masih tergolong sangat baik dan memiliki 
skala kualitas lingkungan 5. 

Digunakan software CALINE untuk memperkirakan emisi udara dari jalan yang baru selama 
masa konstruksi, Program ini merupakan alat estimasi sederhana untuk memperkirakan 
sebaran polusi udara pada jalan akses. Emisi sepanjang ruas jalan diperkirakan 
menggunakan referensi USEPA AP42 (Oktober 2001). 

Kegiatan mobilisasi rangkaian GTA diperkirakan akan memberikan dampak terhadap kualitas 
udara. Polutan yang diperhitungan adalah debu (TSP), NO2 dan CO. Peralatan utama untuk 
mengangkut fasilitas bangunan utama dan sarana pendukungnya terdiri dari 13 unit truk. 
Untuk memperkiraan emisi, digunakan asumsi setiap kendaraan akan melakukan 1 ritasi per 
hari. Kemudan diperkirakan bahwa adanya lalu lintas incidental (di luar rutinitas) akan setara 
dengan 5 ritasi dari standar kendaraan penumpang per jam. 

AP42 menyatakan bahwa 4 kendaraan yang berlalu lintas menggunakan jalan industri tanpa 
perkerasan dapat diperkirakan menggunakan persamaan berikut: 

ܧ ൌ ݇ × ( ܵ12)
 × (

ܹ
3 )

 

Dimana: 

E –  Emisi 

k, a, b, c, dan d adalah konstanta empiris yang merupakan turunan dari sifat 
permukaan jalan, Hal ini berbeda-beda tergantung ukuran partikel yang 
diperhitungkan (contoh: PM10, PM2,5 or TSP). 

S – merupakan faktor lanau/endapan lumput (silt) pada jalan (atau jumlah material 
halus), dan 

W – adalah berat kendaraan. 

 

Nilai S jalan tidak diketahui, namun AP42 memberikan rentang 1,8% sampai 25,5% untuk 
jalan industri tanpa perkerasan (aspal). Untuk permodelan pada rentang nilai sedang, 
digunakan asumsi 15%. Permodelan mempertimbangkan kondisi atmosfer sedang dan 
kecepatan angin sekitar 2,2 m/detik dengan arah sesuai dengan data klimatologi. Pemodelan 
juga mempertimbangkan parameter operasional umum seperti penyiraman jalan yang akan 
meningkatkan kelembaban material jalan. AP42 mengindikasikan bahwa peningkatan 
kelembaban jalan dapat mengurangi emisi debu dari permukaan jalan sampai 75% dan hal 
ini merupakan kondisi standar minimal (peningkatan rasio kelembaban merupakan bagian 
dari strategi mitigasi). 
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Untuk mengetahui potensi dampak, lokasi reseptor direpresentasikan menggunakan lokasi 
monitoring kualitas udara AQ3. Ditambahkan 10 titik pengukuran (5 pada setiap sisi jalan) 
dengan jarak 25, 50, 75, 100, dan 125 meter dari garis tengah jalan. Penambahan 10 titik ini 
dilakukan untuk mendemonstrasikan model konsentrasi di sekitar jalan, namun tidak 
merepresentasikan manusia sebagai reseptor sensitif. Dalam pemodelan, digunakan suhu 
rata-rata 30oC. 

Kalkulasi emisi debu menggunakan emisi TSP dari kendaraan industri standar. Emisi gas 
dari kendaraan (NOx dan CO) dihitung menggunakan US-FEMA-CALCULATION SHEET-
TRANSPORTATION COMBUSTIBLE EMISSIONS, 2009 (http://www,fema,gov/media-
library-data/20130726-1711-25045-6430/appendix_d,pdf). 

Hasil perhitungan dari permodelan merupakan kondisi terburuk untuk setiap parameter 
selama 1 jam. Data ini kemudian dikonversi ke data rata-rata 24 jam untuk kemudian 
dibandingkan dengan standar nasional Indonesia menggunakan faktor yang ada. 
Diasumsikan bahwa jalan akan beroperasi selama 12 jam per hari. Untuk perhitungan rata-
rata 24 jam digunakan perhitungan 12 jam dan diasumsikan tidak ada emisi pada malam 
hari. 

Tabel 3-9 : Hasil Pemodelan CALINE untuk Prakiraan Dampak Kualitas Udara pada 
Kondisi Angin Tenang 

 

Ekstrapolasi Pemodelan CALINE untuk Emisi Kendaraan 24 jam  
(kondisi terburuk) 

Kondisi Tenang 

  

Tanpa Penyiraman Dengan Penyiraman Minimum 

NOx CO TSP PM10 PM2,5 TSP PM10 PM2,5 

AQ2  6   <37   211   68   7   53   17   2  

AQ3  6   <37   206   66   7   51   16   2  

N-25  12   <37   3,045   975   97   761   244   24  

N-50  6   <37   2,001   640   64   500   160   16  

N-75  6   <37   1,529   490   49   382   122   12  

N-100  6   <37   1,258   403   40   314   101   10  

N-125  6   <37   1,070   343   34   268   86   9  

S-25  6   <37   3,049   976   98   762   244   24  

S-50  6   <37   2,000   640   64   500   160   16  

S-75  6   <37   1,540   493   49   385   123   12  

S-100  6   <37   1,264   405   40   316   101   10  

S-125  6   <37   1,070   343   34   268   86   9  

GR41/1999 150 10,000 230 150 65 230 150 65 

Catatan: Semua konsentrasi dinyatakan dalam Pg/m3 
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Tabel 3-10 : Hasil Pemodelan CALINE untuk Prakiraan Dampak Kualitas Udara pada 
Kondisi Angin Kuat 

 

Ekstrapolasi Pemodelan CALINE untuk Emisi Kendaraan 24 jam (kondisi 
terburuk) 

Kondisi Angin Kuat 

  

Tanpa Penyiraman Dengan Penyiraman Minimum 

NOx CO TSP PM10 PM2,5 TSP PM10 PM2,5 

AQ2 6 <37 69 22 2 17 6 0 

AQ3 6 <37 55 18 1 14 4 0 

N-25 6 <37 766 263 20 191 66 5 

N-50 6 <37 499 168 13 125 42 3 

N-75 6 <37 398 127 10 100 32 3 

N-100 6 <37 325 104 8 81 26 2 

N-125 6 <37 278 89 7 69 22 2 

S-25 6 <37 823 264 21 206 66 5 

S-50 6 <37 524 168 14 131 42 3 

S-75 6 <37 398 128 10 100 32 3 

S-100 6 <37 326 104 8 82 26 2 

S-125 6 <37 278 89 7 69 22 2 

GR41/1999 150 10,000 230 150 65 230 150 65 

Catatan: Semua konsentrasi dinyatakan dalam Pg/m3 

 

Tabel 3-9 dan Tabel 3-10 menunjukkan hasil pemodelan pada kondisi angin tenang dan 
kuat, dengan dan tanpa penyiraman jalan minimum. Hasil permodelan menunjukkan bahwa 
kualitas udara ambien pada lokasi reseptor yang sensitif (AQ2 dan AQ3) tidak akan berubah 
selama tidak ada perubahan kegiatan. Pemodelan menunjukkan bahwa tidak ada emisi  
(CO dan NOx) di setiap lokasi yang melebihi baku mutu. Kemungkinan peningkatan debu 
sangat tinggi pada area sekitar jalan dan terutama terjadi dalam bentuk TSP tidak mencakup 
partikel halus (PM10 dan PM2,5) kecuali pada beberapa kasus tertentu. Pada kondisi yang 
umum terjadi pada lokasi proyek, dengan adanya penyiraman jalan (minimum) tidak ada 
dampak peningkatan parameter polutan udara. 

Melalui pemodelan diketahui bahwa mobilisasi selama konstruksi dapat menimbulkan 
dampak pada kualitas udara ambien, terutama pada kondisi angin tenang dan tidak ada 
penyiraman jalan yang baru dibuat. 

Beberapa parameter udara melebihi baku mutu kebisingan (PP 41/1999) dan Keputusan 
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69/2010 tentang Baku Mutu dan Kriteria Penurunan 
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Kualitas Lingkungan Hidup, Lampiran IIIA. Kualitas udara pada area sekitar jalan akan 
menurun pada siang hari selama masa konstruksi. 

Rona awal lingkungan pada daerah tersebut dinilai 5 (sangat baik) dan pada periode waktu 
terbatas selama masa konstruksi akan terjadi penuruan kualitas udara namun tidak melebihi 
baku mutu nasional maupun lokal. Pada masa terjadinya dampak, diperkirakan nilai kualitas 
udara akan menurun menjadi 4. Karenanya, dampak dari mobilisasi proyek selama masa 
konstruksi tergolong Dampak Negatif Kecil atau dengan kata lain Negatif Satu (-1). 

 

Sifat Penting Dampak  

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-11 berikut ini. 

Tabel 3-11 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Mobilisasi Peralatan Dan 
Material terhadap Penurunan Kualitas Udara 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk 
yang akan terkena dampak 
rencana usaha dan/ atau 
kegiatan 

TP Tidak terdapat penduduk yang tinggal di 
sekitar koridor jalan yang baru dibuat. 
Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di 
Desa Lainungan (132 jiwa/km2). Pemodelan 
kualitas udara menunjukkan bahwa tidak 
akan terjadi dampak yang cukup penting 
pada lokasi tersebut. 

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

TP Dampak hanya akan terjadi pada +150 m 
pada setiap sisi jalan sepanjang 2,4 km atau 
merepresentasikan area sepanjang 10 ha. 
Area yang terkena dampak adalah sekitar 
jalan akses yang menghubungkan GTA 
terdekat dengan jalan Desa Mattirotasi, 
Lainungan, Lawawoi, dan Uluale pada 
Watang Pulu. 

3. Intensitas dampak TP Terdapat beberapa parameter kualitas 
udara yang akan melebihi baku mutu pada 
area sekitar jalan. 

Nilai tersebut tergolong tidak signifikan. 

Lamanya dampak 
berlangsung  

TP Dampak berlangsung hanya satu tahapan 
kegiatan yaitu saat tahap konstruksi selama 
15 bulan. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain yang 
terkena dampak 

TP Tidak ada reseptor sensitif (permukiman) 
pada daerah yang terkena dampak. Dapat 
dianggap tidak ada dampak kesehatan 
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NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

sekunder yang terjadi. 

5. Sifat Kumulatif dampak P Dampak penurunan kualitas udara bersifat 
kumulatif 

6. Berbalik atau tak berbaliknya 
dampak 

TP Dampaknya dapat dipulihkan (berbalik) - 
Dengan pengendalian tingkat minimum, 
dampak dapat dikurangi dengan drastis. 

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  

TP Dampak penting negatif yang ditimbulkan 
dapat ditanggulangi oleh teknologi yang 
tersedia. 

 Sifat Penting Dampak - TP Negatif Tidak Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak mobilisasi peralatan dan material konstruksi PLTB 
terhadap penurunan kualitas udara menunjukan bahwa hanya 1 kriteria dampak yang memiliki 
nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Tidak Penting  
(-TP). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi PLTB 
terhadap kualitas udara berpotensial mengakibatkan penurunan kualitas udara, namun tidak 
menjadi hal yang berbahaya bagi reseptor sensitif lokal. Dampak bersifat langsung pada 
komponen lingkungan fisik kimia dan selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada 
lingkungan sosial lainnya. 

 

3.1.2.2 Peningkatan Kebisingan 

Besaran Dampak 

Kebisingan yang timbul berasal dari mobilisasi peralatan dan transportasi komponen proyek. 
KA ANDAL mempertimbangkan dampak proyek pada jalan eksisting dan menyimpulkan 
bahwa perubahan pada kondisi kebisingan awal eksisting dapat diabaikan. Beberapa faktor 
penggunaan jalan yang digunakan untuk mengestimasi kebisingan, antara lain: 

x Transportasi peralatan untuk pekerjaan sipil terdiri dari 3 unit mesin derek, 2 unit 
excavator, 3 unit concrete batching plant, 3 unit generator, dan 2 unit dump truk, 
(Harus diperhatikan bahwa proses operasi peralatan ini termasuk pada bagian 
konstruksi. Pada bagian ini, yang diperhitungkan hanya kebisingan dari mobilisasi); 

x Transportasi komponen turbin ke lokasi instalasi termasuk baling-baling, komponen 
menara dan transmisi. Akan digunakan 13 unit alat berat, dengan asumsi 1 rit per hari 
per kendaraan; 
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x Penggunaan jalan untuk mobilisasi tenaga kerja, misalnya untuk menuju ke lokasi 
proyek.   

 

Untuk pemodelan, diasumsikan bahwa aktivitas proyek akan dilaksanakan jam 6 pagi sampai 
jam 6 sore (12 jam), 7 hari per minggu selama 15 bulan periode konstruksi. Pada 
pelaksanaannya, aktivitas proyek dapat berjalan kurang dari waktu tersebut. Asumsi yang 
digunakan merupakan representasi estimasi konservatif dari dampak kebisingan. 

Level kebisingan selama survei rona lingkungan pada 4 titik sampling di Watang Pulu 
berkisar antara 52,6 sampai 58,3 dB(A). Nilai ini termasuk pada tingkat sedang ke buruk 
dengan angka kualitas lingkungan 3.  

Dilakukan pemodelan kebisingan terkait mobilisasi peralatan menggunakan TNM versi 2,5 
dari FHWA USA. Asumsi yang digunakan dalam pemodelan ini, antara lain: 

x Peralatan berat, 13 rit per hari, kecepatan rata-rata 15 km/jam; 

x Kendaraan ringan, 5 rit per jam, kecepatan rata-rata 40 km/jam. 

Rangkuman perhitungan disajikan pada Tabel 3-12. 

 

Tabel 3-12 : Estimasi Kebisingan pada Mobilisasi Peralatan Dan Material PLTB 
terhadap Peningkatan Kebisingan 

Titik 
Penerima 

Tata Guna 
Lahan 

Kebisingan 

Kontribusi 
dB(A) 

Rona 
lingkungan 
Awal dB(A)* 

Rona 
Lingkungan 

Akhir 
dB(A)** 

Peningkatan 
(%)*** 

AQ1 Permukiman 9,6 58,3 58,3 0% 

AQ2 Perkebunan  18,9 35,9 35,9 0% 

AQ3 Permukiman 23,0 56,6 56,6 0% 

AQ4 Permukiman 18,4 52,6 52,6 0% 

Sumber: Hasil perhitungan (2014) 

Keterangan: 

*) Kondisi tanpa adanya proyek, **) Kondisi saat ada proyek, ***) Perubahan kondisi akibat adanya 
proyek 

 

Baku mutu nasional untuk kebisingan ambien di kawasan permukiman adalah 55 dB(A). 
Tingkat kebisingan awal di titik AQ1 adalah 58,3 dB(A). Nilai tersebut melebihi baku mutu 
kebisingan. Penambahan kebisingan akibat mobilisasi proyek diperkirakan hanya 9,6 dB(A) 
dan tidak memberikan perubahan pada tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan awal di titik 
AQ2 (35,9 dB(A)) berada di bawah baku mutu. Diestimasikan bahwa kebisingan kontribusi 
dari mobilisasi proyek pada lokasi tersebut adalah 18,9 dB(A), hal ini menyebabkan 
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kebisingan akhir pada lokasi tersebut menjadi 35,9 dB(A)1. Titik AQ2 terletak di lokasi 
perkebunan dan bukan merupakan reseptor sensitif, AQ3 merupakan reseptor komunitas 
terdekat dan memiliki tingkat kebisingan awal 56,6 dB(A), yang sudah melampaui baku mutu 
kebisingan. Penambahan kumulatif dari mobilisasi proyek pada AQ3 adalah 23 dB(A), 
sehingga tingkat kebisingan akhir pada lokasi tersebut menjadi 56,6 dB(A). Perubahan pada 
kondisi kebisingan di Desa Mattirotasi dapat diabaikan. Sama seperti titik AQ1 dan AQ3, 
tingkat kebisingan awal di AQ4 berada di atas baku mutu kebisingan. Kontribusi kebisingan 
dari mobilisasi sebesar 18,4 dB(A) tidak memberikan perubahan pada tingkat kebisingan 
yang ada. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa tingkat kebisingan dari kegiatan mobilisasi pada jalan baru tidak 
memberikan perubahan pada nilai lingkungan, dimana angka kualitas lingkungannya 3, 
besaran dampak Tidak Ada dengan nilai perubahan dampaknya Nol (0). 

 

Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-13 berikut ini, 

Tabel 3-13 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Mobilisasi Peralatan Dan 
Material terhadap Peningkatan Kebisingan 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk 
yang akan terkena dampak 
rencana usaha dan/ atau 
kegiatan 

TP Rentang peningkatan kebisingan dari 
mobilisasi dan pergerakan kendaraan di 
jalan tidak memiliki dampak terukur pada 
manusia sebagai reseptor sensitif. 

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

P Luas wilayah penyebaran dampak lebih luas 
dari area proyek (226,4 Ha) dan mencakup 
4 desa (Desa Mattirotasi dan Lainungan, 
Kecamatan Watang Pulu).  

3. Intensitas dampak TP Pada titik AQ2 (daerah perkebunan), akan 
terjadi peningkatan kecil dalam tingkat 
kebisingan. Pada titik AQ3, rona lingkungan 
sudah melewati baku mutu kebisingan. 
Adanya kegiatan proyek tidak memberikan 
perubahan yang signifikan terhadap kualitas 
lingkungan/tingkat kebisingan. 

Lamanya dampak 
berlangsung  

TP Dampak hanya terjadi pada tahap 
konstruksi. 

4. Banyaknya komponen P Ada komponen lain yang terkena dampak 

                                                
1 kebisingan yang diukur pada skala desibel merupakan logaritmik, sehingga penambahan nilai bersama-sama 
bukan merupakan penambahan yang mudah seperti nilai-nilai numerik. 
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NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

lingkungan hidup lain yang 
terkena dampak 

efek bayangan (Flicker Shadow) 
diantaranya adalah kemungkinan gangguan 
bagi sapi yang diternak/digembala oleh 
masyarakat pada lahan gembalaan sekitar 
menara, namun hewan ternak ini dapat 
beradaptasi 

5. Sifat Kumulatif dampak TP Dampak kebisingan tidak kumulatif dan 
hanya terjadi pada waktu pelaksanaan 
mobilisasi, dengan pengecualian adanya 
kebisingan yang tidak berhubungan dengan 
kegiatan ini. 

6. Berbalik atau tak berbaliknya 
dampak 

TP Dampaknya dapat dipulihkan (berbalik). 

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  

TP Dampak yang penting dan negatif dapat 
dimitigasi menggunakan teknologi yang ada. 

 Sifat Penting Dampak -TP Negatif Tidak Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

Dengan menggunakan kerangka kerja penilian AMDAL, ditinjau dari 7 kriteria sifat penting 
dampak mobilisasi peralatan dan material PLTB terhadap peningkatan kebisingan 
menunjukan 2 kriteria dampak memiliki nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya 
dampak tergolong Negatif Tidak Penting (-TP). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan mobilisasi peralatan dan material PLTB pada tahap 
konstruksi terhadap peningkatan kebisingan menghasilkan dampak negatif, dalam hal ini 
dampak tersebut dinilai sebagai perubahan sangat kecil terhadap kondisi lingkungan saat ini.  
Perubahan pada komponen lingkungan fisik kimia dan selanjutnya dapat menimbulkan 
dampak negatif pada lingkungan sosial dan persepsi terhadap proyek. 

 

3.1.2.3 Kerusakan Badan Jalan  

Besaran Dampak 

Mobilisasi komponen PLTB ke tapak proyek mencakup mobilisasi barang dengan beban 
berat yang melebihi beban jalan. Aktivitas konstruksi juga akan mencakup transportasi truk 
yang mengangkut barang-barang dan material untuk konstruksi yang diperkirakan melebihi 
beban jalan. 

Rute untuk mobilisasi selama tahap konstruksi dan sebagai akses menuju turbin dan sub-
stasiun akan menggunakan Jalan poros Pare Pare – Sidrap dan Jalan Desa Mattirotasi. 
Jalan poros Pare Pare - Sidrap merupakan bagian dari jalan raya Trans Sulawesi yang 
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menghubungkan kota-kota di antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Jalan Desa 
Mattirotasi adalah jalan lokal yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Watang Pulu 
dalam wilayah proyek seperti Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan 
Kelurahan Uluale.  

Jalur jalan lingkungan dan jembatan yang akan dilalui mobilisasi alat berat dan 
pengangkutan material bangunan tergolong jalan kabupaten kelas III B dengan kemampuan 
maksimum sumbu terberat (MST) 8 ton (Dinas Perhubungan Kabupaten Sidrap, 2013), 
sedangkan hasil survei lapangan memperkirakan beban gandar maksimum 10 ton. Melihat 
kondisi yang ada saat ini maka dapat dikategorikan skala kualitas jalan yang ada tergolong 
baik (skala 4). 

Hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi peralatan menggunakan alat berat berpotensi untuk 
menambah beban jalan. Jalan di sekitar area proyek diprediksikan akan rusak setelah 
digunakan untuk transportasi material dan alat berat. Aktivitas ini akan menimbulkan 
kerusakan jalan dan gangguan terhadap lalu lintas darat, karenanya nilai lingkungan akan 
berubah menjadi 1 (sangat buruk). 

Tabel 3-14 Perkiraan Dampak Kegiatan Mobilisasi Terutama Komponen-Komponen 
GTA Terhadap Jalan 

Kelas 
Jalan Fungsi Jalan 

Dimensi Maksimum dan Muatan 
Sumbu Terberat (MST)** 

Persentase Perkiraan Kelebihan 
Berdasarkan Dimensi 

Maksimum*** 

Lebar 
(m) 

Panjang 
(m) 

MST 
(Ton) 

Tinggi 
(m) 

Lebar 
(m) 

Panjang 
(m) 

MST 
(Ton) 

Tinggi 
(m) 

I 
Arteri 

2,5 1,8 10 
4,2 dan 
tidak lebih 
dari 1,7 x 
lebar 
kendaraan 

76% 3100% 620% 4% 

II 2,5 1,8 10 76%  3100% 620% 4% 

III A Arteri/Kolektor* 2,5 1,8 8 76% 3100% 800% 4% 

III B Kolektor* 2,5 1,2 8 76% 4700% 800% 4% 

III C Lingkungan * 2,1 0,9 8 110% 6300% 800% 4% 

Keterangan: 

*)  Estimasi rona kelas jalan menurut Pedoman Kelas Jalan Nasional menurut Peraturan 
Pemerintah (PP) No,43/1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan 

**)  Sumber PP No.43/1993 

***) Dimensi maksimum komponen GTA (lihat Tabel 1-4), tidak termasuk dimensi kendaraan 
pengangkut 

 

Dengan demikian besaran dampak kerusakan infrastruktur jalan akibat adanya kegiatan 
mobilisasi peralatan dan material adalah tergolong Besar dengan nilai perubahan 
dampaknya Negatif Tiga (-3).   
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Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-15 berikut ini. 

Tabel 3-15 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Mobilisasi Peralatan Dan 
Material Konstruksi terhadap Kerusakan Badan Jalan 

NO. FAKTOR PENENTU DAMPAK 
PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk 
yang akan terkena dampak 
rencana usaha dan/ atau 
kegiatan 

P Penduduk yang tinggal di dekat jalan 
akses (Desa Lainungan) berpotensi 
untuk terkena dampak. 

. 

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

P Luas wilayah yang terkena dampak 
lebih luas dari area proyek, 
mencakup Desa Mattirotasi dan 
Lainungan, Kecamatan Watang Pulu.   

3. Intensitas dampak P Intensitas sedang sehubungan 
dengan kondisi jalan yang baik. 
Intensitas akan meningkat pada 
tahap konstruksi.. 

Lamanya dampak berlangsung  P Dampak akan berlangsung selama 
mobilisasi peralatan dan material 
pada tahap konstruksi untuk satu set 
GTA diperkirakan memakan waktu 3-
4 hari atau keseluruhan 27 set GTA 
memakan waktu 81-108 hari. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain yang 
terkena dampak 

P Dampak sekunder lain berupa 
timbulnya keresahan dan persepsi 
negatif masyarakat, dan gangguan 
akses lalu lintas akibat jalan yang 
rusak. 

5. Sifat Kumulatif dampak P Dampak dapat terakumulasi bila tidak 
dilakukan pelebaran dan perbaikan 
jalan khususnya di sekitar jalan 
masuk menuju tapak pembangkit. 

6. Berbalik atau tak berbaliknya 
dampak 

TP Dampaknya dapat dipulihkan 
(berbalik) dengan melakukan 
perbaikan jalan untuk areal jika terjadi 
kerusakan akibat kendaraan proyek. 

Potensi kerusakan dampak yang 
mungkin tidak berbalik adalah 
terhadap struktur, dimana potensi ini 
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NO. FAKTOR PENENTU DAMPAK 
PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

dapat dihindari tergantung pada 
kajian teknis. 

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  

TP Dampak penting negatif yang 
ditimbulkan dapat ditanggulangi oleh 
teknologi yang tersedia dengan 
perkuatan jalan dan jembatan. 

 Sifat Penting Dampak -P Negatif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak mobilisasi peralatan dan material konstruksi 
PLTB terhadap kerusakan badan jalan menunjukan bahwa 5 kriteria dampak memiliki nilai 
penting dimana salah satunya terkait dengan jumlah manusia yang terkena dampak, maka 
prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Penting (-P). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi PLTB 
terhadap kerusakan badan jalan menghasilkan dampak negatif, dalam hal ini dampak 
tersebut dinilai sebagai perubahan signifikan terhadap kondisi lingkungan saat ini. 
Perubahan bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik kimia dan selanjutnya dapat 
menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sosial lainnya dan persepsi mayarakat. 

 

3.1.2.4 Kemacetan Lalu Lintas 

Besaran Dampak 

Material konstruksi pada tahap konstruksi yang akan menyebabkan peningkatan bangkitan 
lalulintas. Mobilisasi peralatan dan material konstruksi terlihat pada kegiatan keluar dan 
masuknya kendaraan proyek yang membawa peralatan dan material konstruksi sehingga 
diperkirakan menyebabkan arus lalulintas akan terhambat. Kendaraan proyek yang menuju 
tapak proyek PLTB antara lain truk dan peralatan berat lainnya, Rute yang akan dilewati dari 
jalur Jalan Poros Parepare-Sidrap dan melalui jalan masuk dari Desa Lainungan menuju 
Desa Mattirotasi, Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu.  

Berdasarkan penghitungan volume lalu lintas sebagai rona awal pada tahun 2013 tercatat 
bahwa volume lalulintas pada kondisi tanpa proyek di ruas Jalan Poros Parepare – Sidrap 
ada pada Tabel 3-16. Derajat kejenuhan (V/C ratio) di kedua lokasi survei berada di bawah 
0,75, hal ini berarti indeks tingkat pelayanan sebelum ada kegiatan pembangunan PLTB 
pada jalan kedua jalan dianggap baik dan kapasitas jalan dapat diterima untuk 
mengakomodasi volume lalu lintas.  

Digunakan asumsi bahwa proyek akan berlangsung dari jam 6 pagi sampai 6 sore (12 jam), 
7 hari per minggu selama 15 bulan selama masa konstruksi, Dalam pelaksanaannya, tingkat 
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kegiatan dapat berlangsung tidak sepadat ini. Perhitungan merepresentasikan estimasi 
konservasi untuk dampak kebisingan. 

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan, antara lain: 

x Kendaraan berpenumpang 280 rit per hari (23,33 smp/jam); 

x Dump truk dan kendaraan alat berat 100 rit per hari (10,83 smp/jam); 

x Kendaraan dengan beban sangat banyak -  lebih dari 26 rit per hari (2,82 smp/jam). 

 

Mobilisasi proyek selama fase konstruksi diprediksi akan menghasilkan peningkatan lalu 
lintas sebesar 36,98 ekuivalen pcu per jam. 

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan kendaraan di Sidrap (Profil Sidrap, 2006) sebesar 
11,9% per tahun, volume kendaraan dengan ada atau tanpa proyek dapat dilihat pada Tabel 
3-16. 

Tabel 3-16 : Volume Kendaraan pada Kondisi Tanpa dan Dengan Proyek 

Deskripsi Kondisi Rona 
Lingkungan (2013) 

Tahun 
pertama 

Tahun 
kedua 

Jalan Poros Parepare-Sidrap  

Volume tanpa ada proyek (smp/jam)  876,22 980,49 1,097,17 

Volume proyek (smp/jam)  36,98 36,98 

Volume dengan adanya proyek (smp/jam)  1,017,47 1,134,15 

Kapasitas (smp/jam) 1,344,67 1,344,67 1,344,67 

V/C – Tanpa Proyek  0,652 0,729 0,816 

V/C – Dengan Proyek   0,757 0,843 

Jalan Lokal Mattirotasi 

Volume tanpa proyek (smp/jam) 78,09 87,38 97,78 

Volume proyek (smp/jam)  36,98 36,98 

Volume dengan proyek (smp/jam)  124,37 134,76 

Kapasitas (smp/jam) 692,80 692,80 692,80 

V/C – Tanpa Proyek  0,113 0,126 0,141 

V/C – Dengan Proyek   0,180 0,195 

Sumber : Hasil Analisa, 2014 

 

Berdasarkan Tabel 3-16 di atas, volume lalulintas pada kondisi dengan proyek di ruas Jalan 
Poros Pare Pare - Sidrap sebesar 876,22 smp/jam dan pada Jalan Lokal Mattirotasi sebesar 
78,09 smp/jam. Dalam 2 tahun berikutnya volume lalulintas pada ruas Jalan Poros Pare Pare 
- Sidrap sebesar 1097,17 smp/jam tanpa proyek dan dengan proyek sebesar 1134,67 
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smp/jam. Sedangkan volume lalu lintas ruas Jalan Poros - Mattirotasi menjadi sebesar 97,78 
smp/jam tanpa proyek dan 134,76 smp/jam dengan proyek. 

Kemacetan lalu lintas dapat dilihat dari rasio V/C, Nilai V/C pada Jalan Poros Pare Pare – 
Sidrap adalah 0,652 dengan nilai Skala 3 (Sedang). 

Bangkitan lalu lintas di Pare Pare Sidrap dengan proyek diperkirakan akan mengubah nilai 
V/C menjadi 0,843 atau nilai Skala 2 (Buruk). Dengan demikian besaran dampak terhadap 
bangkitan lalu lintas kendaraan akibat adanya kegiatan mobilisasi peralatan dan material 
tergolong Rendah dengan nilai perubahan dampaknya Negatif Satu (-1).  

 

Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-17 berikut ini, 

Tabel 3-17 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Mobilisasi Peralatan Dan 
Material Konstruksi terhadap Kemacetan Lalulintas 

NO. FAKTOR PENENTU DAMPAK 
PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk yang 
akan terkena dampak rencana 
usaha dan/ atau kegiatan 

P Jumlah orang yang terkena dampak 
negatif lebih sedikit dari yang terkena 
dampak positif akibat akses yang ada 
dari perbaikan jalan. Total 
pertumbuhan populasi di 4 desa 
adalah 132 orang/km2 dan nilai 
tersebut dapat bertambah apabila 
mencakup orang-orang yang 
menggunakan Jalan Utama Parepare-
Sidrap dan Matirotasi. 

2. Luas wilayah penyebaran dampak  P Persebaran dampak setidaknya terjadi 
di 2 desa akibat mobilisasi peralatan 
dan material (Desa Matirotasi dan 
Lainungan, Kecamatan Watang Pulu). 
Area yang terkena dampak sekitar 
0,0114 km2 di Jalan Matirotasi (2,4 km 
dari Jalan utama Parepare-Sidrap). 
Apabila menggunakan Jalan 
Lainungan dengan panjang 3 km, luas 
area menjadi 0,018 km2.    

3. Intensitas dampak P Intensitas rendah karena kapasitas di 
segmen Lainungan adalah 36,98 
smp/jam dan V/C rasionya 0,843. Hal 
ini tidak akan memberikan perubahan 
signifikan pada kerusakan jalan dan 
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NO. FAKTOR PENENTU DAMPAK 
PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

infrastruktur. 

Lamanya dampak berlangsung  TP Dampak akan berlangsung selama 
tahap konstruksi. 

4. Banyaknya komponen lingkungan 
hidup lain yang terkena dampak 

TP Hanya satu dampak primer. 

5. Sifat Kumulatif dampak TP Dampak tidak dapat terakumulasi. 

6. Berbalik atau tak berbaliknya 
dampak 

TP Dampaknya dapat dipulihkan 
(berbalik) dengan melakukan 
manajemen pengangkutan dan 
pengaturan lalu lintas. 

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi  

TP Dampak penting negatif yang 
ditimbulkan dapat ditanggulangi oleh 
teknologi yang tersedia 

 Sifat Penting Dampak -P Negatif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak mobilisasi peralatan dan material konstruksi 
PLTB terhadap kemacetan lalulintas darat menunjukan bahwa 3 kriteria dampak memiliki 
nilai penting dimana salah satunya terkait dengan jumlah manusia yang terkena dampak, 
maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Penting (-P). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi PLTB 
terhadap lalulintas darat bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik kimia dan 
selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sosial lainnya. 

 

3.1.2.5 Kecelakaan Lalu Lintas 

Besaran Dampak 

Selama masa konstruksi, mobilisasi proyek diperkirakan sebagai berikut: 

x Kendaraan ringan 280 rit per hari; 

x Dump truk dan kendaraan berat 100 rit per; dan 

x Kendaraan dengan beban sangat berat lebih dari 26 rit per hari. 

 

Diperkirakan bahwa semua mobilisasi akan berlangsung pada siang hari dan penggunaan 
harian tidak akan melebihi estimasi. 
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Berdasarkan Tabel 3-16, volume lalulintas pada kondisi dengan proyek di ruas Jalan Poros 
Pare Pare - Sidrap sebesar 876,22 smp/jam pada tahun 2013. Sedangkan volume lalu lintas 
ruas Jalan Poros - Mattirotasi pada tahun 2013 adalah 78,09 smp/jam.  Rona awal dari 
kondisi lalu lintas dan kejadian kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Poros Pare Pare - 
Sidrap dan Poros - Mattirotasi keduanya masih masuk dalam skala kualitas lingkungan 5 
(sangat baik) karena kedua jalan tersebut memiliki lajur jalan 7 m dan kecepatan kendaraan 
masih rendah (<35 km/jam). 

Perlu dicatat bahwa walaupun kendaraan proyek akan berjalan dengan kecepatan rendah 
bahkan sangat rendah pada lokasi tertentu, namun alat berat tersebut merupakan kendaraan 
angkut yang besar dan lebar, berbeda dengan kendaraan biasa yang melaju di jalan-jalan 
tersebut. Perkiraan bangkitan lalulintas sampai tahun ke 2 dihitung berdasarkan proyeksi 
pertumbuhan penduduk di sekitar lokasi proyek di ruas Jalan Poros Parepare-Sidrap sebesar 
1.097,17 smp/jam tanpa proyek dan 1.134,67 smp/jam dengan proyek. Sedangkan 
penambahan pada ruas Jalan Poros Mattirotasi 97,78 smp/jam dengan proyek dan 134,76 
smp/jam dengan proyek. Penambahan tersebut akan sedikit meningkatkan resiko terjadinya 
kecelakaan lalu lintas, sehingga menurunkan kualitas lingkungan menjadi skala 4 (baik). 
Dengan demikian besaran dampak terhadap kecelakaan lalu lintas akibat adanya kegiatan 
mobilisasi peralatan dan material tergolong Kecil dengan nilai perubahan dampaknya 
Negatif Satu (-1).  

 

Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-18 berikut ini, 

Tabel 3-18 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Mobilisasi Peralatan Dan 
Material Konstruksi terhadap Kecelakaan Lalu Lintas 

NO. FAKTOR PENENTU DAMPAK 
PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk 
yang akan terkena dampak 
rencana usaha dan/ atau 
kegiatan 

P Jumlah orang yang terkena dampak 
negatif lebih sedikit dari yang terkena 
dampak positif. Total kepadatan populasi 
di 4 desa adalah 132 orang/km2 dan nilai 
tersebut dapat bertambah apabila 
mencakup orang-orang yang 
menggunakan Jalan Utama Parepare-
Sidrap dan Matirotasi. 

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

P Persebaran dampak setidaknya terjadi di 4 
desa akibat mobilisasi peralatan dan 
material. (Desa Mattirotasi dan Lainungan, 
dan Kelurahan Lawawoi dan Uluale, 
Kecamatan Watang Pulu). Akan terdapat 
juga pengguna jalan dari daerah lain. 

3. Intensitas dampak TP Intensitas rendah karena kapasitas di 
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NO. FAKTOR PENENTU DAMPAK 
PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

segmen Lainungan adalah 36,98 smp/jam. 
Karenanya potensi terjadi kecelakaan 
rendah. 

Lamanya dampak berlangsung  TP Dampak akan berlangsung selama tahap 
konstruksi. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain yang 
terkena dampak 

TP Hanya dampak primer.  

5. Sifat kumulatif dampak TP Dampak tidak dapat terakumulasi. 

6. Berbalik atau tak berbaliknya 
dampak 

TP Dampaknya dapat dipulihkan (berbalik) 
dengan melakukan manajemen 
pengangkutan dan pengaturan lalu lintas. 

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  

TP Dampak penting negatif yang ditimbulkan 
dapat ditanggulangi oleh teknologi yang 
tersedia. 

 Sifat Penting Dampak -P Negatif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak mobilisasi peralatan dan material konstruksi 
PLTB terhadap kecelakaan lalu lintas menunjukan bahwa 2 kriteria dampak memiliki nilai 
penting dimana salah satunya terkait dengan jumlah manusia yang terkena dampak, maka 
prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Penting (-P). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi PLTB 
terhadap kecelakaan lalu lintas bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik kimia dan 
selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sosial lainnya. 

 

3.1.3 Konstruksi Jalan Akses 

3.1.3.1 Penurunan Kualitas Udara 

Besaran Dampak 

Data pengukuran awal kualitas udara yang terdeteksi pada 4 titik sampling di Kecamatan 
Watang Pulu adalah SO2 < 73 µg/m3, NO2 < 30 µg/m3, dan TSP < 46 µg/m3. Rona awal dari 
kualitas udara di sekitar lokasi proyek tersebut masih tergolong sangat baik dan memiliki 
skala kualitas lingkungan 5. 

Peralatan utama untuk pembuatan jalan akses diperkirakan akan memberikan dampak 
terhadap kualitas udara. Dampak ini terjadi akibat dari emisi dari kendaraan pengangkut. 
Polutan yang diperhitungan adalah Debu (TSP), NO2 dan CO. 
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Untuk perkiraan sebaran polutan dari emisi ini dengan menggunakan SCREEN3, digunakan 
asumsi-asumsi sebagai berikut: 

x Emisi mobilisasi dimodelkan sebagai sumber area, Melihat panjangnya rute mobiliasi 
ini, area total mobilisasi dibagi menjadi beberapa sumber area, Total area mobilisasi 
adalah panjang jalan dikali lebar jalan, Satu sumber area dimodelkan dengan panjang 
140 m dan lebar 7 m (sesuai max rasio panjang terhadap lebar di SCREEN3). 

x Konsentrasi maksimum polutan dimodelkan untuk satu sumber area kemudian secara 
konservatif dikalikan jumlah sumber area untuk memperoleh konsentrasi polutan dari 
area secara keseluruhan. 

Untuk lebih jelasnya, hasilnya perkiraan besarnya kontribusi kualitas udara dapat dilihat pada 
Tabel 3-19. 

Tabel 3-19 : Perkiraan Konsentrasi Rona Akhir Polutan Akibat Kegiatan Pembuatan 
Jalan 

Polutan 
Luas Satu 
Sumber 

Area (m2) 

Jumlah 
Sumber 

Area 

Emisi per 
Sumber Area 

(g/m2-s) 

Kons Max 1-
jam Satu 

Sumber Area 
(ug/m3) 

Kons Max 1-
jam Total 
Sumber 

Area (ug/m3) 

CO 1,960 23 7,67E-10 9,64E-03 2,22E-01 

NO2 1,960 23 2,89E-09 3,63E-02 8,34E-01 

TSP 1,960 23 1,45E-10 1,82E-03 4,20E-02 

 

Dari hasil perhitungan, kegiatan pembuatan jalan tidak memberikan dampak yang signifikan 
terhadap kualitas udara ambien. Hal ini karena kegiatan ini memberikan kontribusi polutan 
yang sangat kecil ke udara ambien dan tidak menyebabkan baku mutu udara ambien 
Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1999 tentang Baku Tingkat Kebisingan serta Peraturan 
Gubernur Sulawesi Selatan No 69 Tahun 2010 Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan 
Lingkungan Hidup, lampiran IIIA Baku Mutu Udara Ambien terlampaui. 

Dengan demikian adanya kegiatan pembuatan jalan, maka akan berpengaruh pada kondisi 
rona akhir kualitas udara yang dinilai tidak terlalu signifikan khususnya untuk parameter gas 
CO, NO2 dan TSP. Pertambahan konsentrasi yang diperkirakan akan terjadi tidak signifikan 
yaitu untuk parameter CO = 2,22E-01µg/m3, NO2 = 8,34E-01 µg/m3, dan TSP = 4,20E-02 
µg/m3, dan skala kualitas lingkungan tidak berubah masih dalam skala 5 (sangat baik). 
Dengan demikian perubahan besaran skala dampak terhadap kualitas udara dengan adanya 
kegiatan pembuatan jalan tergolong Tidak Ada Dampak atau dengan kata lain tidak terjadi 
perubahan skala lingkungan dan dampaknya tergolong Negatif.  

 

Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-20 berikut ini. 
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Tabel 3-20 : Penentuan Sifat Penting Dampak Konstruksi Jalan Akses Terhadap 
Penurunan Kualitas Udara 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk 
yang akan terkena dampak 
rencana usaha dan/ atau 
kegiatan 

TP Jumlah penduduk yang terkena dampak 
negatif lebih kecil daripada yang 
memperoleh manfaat. Penduduk yang akan 
terkena dampak hanya yang tinggal di 
pinggir jalan akses. Kepadatan penduduk 
tertinggi pada 4 desa yang dilewati yaitu di 
desa Lainungan sebesar 132 jiwa/km2.  

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

TP Jika akses melewati Poros Mattirotasi, 
maka luas wilayah persebaran dampak 
pada jarak 20 m sebelah kiri dan 20 m 
sebelah kanan dengan jarak sejauh 2,4 km, 
atau luas wilayah persebarannya adalah 
0,1104 km2. Sedangkan jika melalui jalan 
Lainungan yang berjarak 3,0 km, atau luas 
wilayah persebarannya adalah 0,1380 km2, 
Wilayah yang terpengaruh dampak adalah 
Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang Pulu. 

3. Intensitas dampak TP Intensitas kontribusi dampak adalah 
sebagai berikut : 

a) CO = 2,22E-01µg/m3,  

b) NO2 = 8,34E-01 µg/m3,  

c) TSP = 4,20E-02 µg/m3
. 

Nilai tersebut tergolong tidak signifikan. 

Lamanya dampak 
berlangsung  

TP Dampak berlangsung hanya satu tahapan 
kegiatan yaitu selama pekerjaan jalan yaitu 
selama 27 minggu. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain yang 
terkena dampak 

P Terdapat komponen lain yang terkena 
dampak yakni kesehatan masyarakat. 

5. Sifat Kumulatif dampak P Dampak penurunan kualitas udara bersifat 
kumulatif. 

6. Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

TP Dampaknya dapat dipulihkan (berbalik). 
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NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  

TP Dampak penting negatif yang ditimbulkan 
dapat ditanggulangi oleh teknologi yang 
tersedia. 

 Sifat Penting Dampak - TP Negatif Tidak Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak pembuatan jalan terhadap penurunan kualitas 
udara menunjukan bahwa hanya 2 kriteria dampak yang memiliki nilai penting, maka  
prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Tidak Penting (-TP). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan pembuatan jalan terhadap penurunan kualitas udara 
bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik kimia dan selanjutnya dapat menimbulkan 
dampak pada lingkungan sosial lainnya. 

 

3.1.3.2 Peningkatan Kebisingan 

Besaran Dampak 

Konstruksi jalan baru akan menimbulkan kebisingan akibat pekerjaan sipil dan penggunaan 
peralatan di koridor jalan baru. Koridor jalan terletak di area sekitar reseptor sensitif yang 
direpresentasikan oleh titik AQ2 dan AQ3. Titik tersebut merupakan lokasi pengukuran rona 
awal kualitas udara. 

Pengukuran rona awal kebisingan dari 4 titik pengukuran menunjukan tingkat kebisingan 
pada siang hari adalah 52,6 – 58,3 dB(A). Nilai ambang batas kebisingan pada siang hari di 
area permukiman adalah 55 dB. Karenanya, nilai lingkungan untuk kebisingan di area studi 
adalah sedang ke buruk, dengan nilai 3. 

Pekerjaan sipil pada konstruksi merupakan sumber kebisingan. Untuk memperkirakan tingkat 
tekanan suara dari pekerjaan sipil, digunakan referensi dari “Technical Memorandum on 
Noise from Construction Work Other Than Percussive Piling” (1998), yang memperkirakan 
tingkat tekanan suara dari beberapa tipe instalasi dan peralatan yang digunakan di pekerjaan 
konstruksi. 

Pada periode konstruksi, tidak diketahui jenis peralatan yang mana yang akan digunakan 
pada koridor jalan tertentu. Karenanya, digunakan asumsi skenario terburuk dimana tingkat 
kebisingan kumulatif dari setiap peralatan dihitung sebagai sumber titik. Lalu, dilakukan 
kalkulasi dari jarak terhadap sumber dan reseptor dan peningkatan kebisingannya. Perlu 
diingat bahwa panjang koridor jalan adalah 2 km. Walaupun semua peralatan ada pada 1 
lokasi, aktivitas tersebut akan dekat dengan reseptor hanya untuk beberapa minggu. 
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Tabel 3-21 : Perkiraan Tingkat Kekuatan Suara (SWL) dari Peralatan Konstruksi 

Peralatan Jumlah Unit SWLi (dB) 

Excavator 4 112 

Dozer 2 115 

Dump Truck 4 117 

Scraper 2 119 

Road Grader 3 113 

Total SWL  
 

127 

 

Jarak aktual dari setiap perwakilan reseptor dihitung, dengan memperhitungkan jarak 
horizontal dari koridor dan perubahan elevasi. Penurunan tingkat kebisingan dihitung 
berdasarkan perubahan jarak, adanya peredaman dari tanaman alami, dan faktor magnifikasi 
dari fasad bangunan menggunakan persamaan: 

ܦܥ ൌ െ(20݈ܦ݃ + 8) 
ܮܰܥ ൌ ܮܹܵ  ܦܥ  ܤܥ   ܨܥ

dimana: 

CNL  = faktor koreksi tingkat kebisingan di reseptor (dB(A)) 

SWL  = Tingkat kekuatan suara di sumber  (dB(A)) 

CD   = Faktor koreksi untuk jarak (dB(A)) 

D   = Jarak ke reseptor (m) 

CB   = Koreksi untuk barrier alami (diperkirakan at -10dB(A)) 

CF   = Faktor koreksi Façade (3dB(A)) 

 

Peningkatan kebisingan dihitung dan nilai akhir kebisingan merupakan asumsi kejadian 
terburuk pada tahap konstruksi dan dapat di lihat di Tabel 3-22. 

Tabel 3-22 : Peningkatan dan Estimasi Nilai Kebisingan Akhir pada Reseptor 

Reseptor 
Representatif 

Jarak terhitung 
(m) (Termasuk 

kemiringan) 

Peningkatan 
tingkat 

kebisingan  
dB(A) 

Rona awal 
kebisingan  

dB(A) 

Rona akhir 
kebisingan  

dB(A) 

AQ1 923 53,1 58,30 59,44 

AQ2 186 67,0 35,90 66,96 

AQ3 2.090 46,0 56,60 56,96 

AQ4 2.248 45,3 52,60 53,35 
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Lokasi AQ2 merupakan area perkebunan, dekat dengan koridor jalan, dan 3 lokasi yang lain 
merupakan titik yang mewakili permukiman sekitar. Rona awal kebisingan di lokasi AQ1 dan 
AQ3 melebihi ambang batas kebisingan untuk siang hari. Standar internasional (IFC 
guidelines) menyatakan bahwa, apabila rona awal lingkungan sudah melebihi baku mutu, 
kontribusi kebisingan dari proyek tidak boleh melebihi 3 dB. Pada titik AQ1 dan AQ3, 
peningkatan kebisingan kurang dari 3 dB. Pada titik AQ4, rona akhir kebisingan kurang dari 
55 dB. AQ2, yang jaraknya hanya 186 m dari koridor jalan, akan mengalami peningkatan 
kebisingan yang besar dan melebihi ambang batas permukiman pada siang hari, namun 
lokasi ini bukan merupakan reseptor permukiman. 

Tidak ada lokasi reseptor representatif yang merupakan area permukiman dan reseptor 
permukiman tidak mengalami peningkatan kebisingan yang besar dari rona lingkungan. Akan 
terjadi degradasi tingkat kebisingan. Pada titik AQ2, diindikasikan kebisingan konstruksi dari 
aktivitas merupakan simpangan yang besar dari rona awal yang ada. Karenanya, nilai 
lingkungan menjadi 2 atau terdapat perubahan sebesar -1. Menggunakan kalkulasi skala dari 
besaran dampak, hal ini merupakan dampak kecil. 

 

Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-23 berikut ini, 

Tabel 3-23 : Penentuan Sifat Penting Dampak Konstruksi Jalan Akses terhadap 
Peningkatan Kebisingan 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk 
yang akan terkena dampak 
rencana usaha dan/ atau 
kegiatan 

TP Peningkatan kebisingan akan berakibat 
terganggunya kenyamanan masyarakat 
sekitar, karena jumlah penduduk yang 
yang terkena dampak negatif penting 
tergolong kecil. 

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

P Luas wilayah persebaran dampak lebih 
luas dibandingkan dengan luas rencana 
kegiatan (226,4 Ha) mencakup wilayah di 
4 desa/kelurahan yang dilalui kegiatan 
mobilisasi peralatan dan material (Desa 
Mattirotasi, dan Desa Lainungan, 
Kecamatan Watang Pulu). 

3. Intensitas dampak P Tingkat kebisingan pada titik AQ2 melebihi 
baku mutu lingkungan 55 dB. Walaupun 
lokasi ini bukan reseptor permukiman, 
diketahui bahwa tingkat kebisingan pada 
konstruksi dapat melebihi ambang batas 
pada beberapa tempat yang masih di 
bawah nilai ambang batas. 



ANDAL PLTB SIDRAP 70 MW 
 

03 Juni 2015 138

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

Lamanya dampak 
berlangsung  

TP Dampak dapat berlangsung selama satu 
tahapan kegiatan yaitu kegiatan 
pembangunan jalan dan hanya jika 
kegiatan didalam wilayah koridor 
kedekatan dengan reseptor. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain yang 
terkena dampak 

P Kebisingan berpotensi untuk mengganggu 
kenyamanan dan aktivitas normal 
masyarakat. Walaupun gangguan hanya 
terjadi pada siang hari, terdapat potensi 
untuk menghasilkan gangguan dan isu 
sosial.  

5. Sifat Kumulatif dampak TP Meskipun kebisingan bersifat kumulatif 
dengan adanya kegiatan lainnya, namun 
hal itu tidak akan bertahan lama dan 
hanya akan berlangsung selama waktu 
operasi. Sehingga dampak yang 
ditimbulkan dari kegiatan lain tidak bersifat 
kumulatif. 

6. Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

TP Dampaknya dapat dipulihkan (berbalik). 

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  

TP Dampak penting negatif yang ditimbulkan 
tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi 
yang tersedia. 

 Sifat Penting Dampak -P Negatif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak mobilisasi peralatan dan material PLTB terhadap 
peningkatan kebisingan menunjukan 3 kriteria dampak memiliki nilai penting, maka prakiraan 
sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Penting (-P). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan pembuatan jalan terhadap peningkatan kebisingan 
bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik kimia dan selanjutnya dapat menimbulkan 
dampak pada lingkungan sosial lainnya. 
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3.1.3.3 Gangguan Kesehatan Masyarakat 

Besaran Dampak 

Kegiatan pembuatan jalan akses PLTB menyebabkan aktivitas dan volume lalulintas 
bertambah yang berakibat terjadinya pencemaran udara. Sumber emisi debu selama masa 
konstruksi, antara lain: 

x Emisi dari kendaraan, mesin, dan generator diesel yang di gunakan di lokasi proyek; 

x Emisi debu fugitif dari kendaraan di jalan; 

x Debu dari pekerjaan (insidentil); dan 

x Erosi angin terhadap tumpukan dan tanah terbuka. 

 

Penelitian Zou, dkk, (1997) menunjukan bahwa debu yang ada di jalan-jalan adalah debu 
yang sangat halus. Karena halusnya, debu yang berukuran kurang dari 10 mikron yang 
dilepaskan oleh knalpot kendaraan bermotor atau dari gesekan roda dengan muka jalan. 

Debu akan terhirup oleh organ pernafasan tanpa mampu disaring oleh bulu-bulu halus 
hidung, selanjutnya diteruskan ke organ-organ pernafasan bagian dalam. Debu dengan 
ukuran 5 - 10 mikron yang ikut masuk saat kita mengambil nafas tertahan dan tertimbun 
dalam saluran nafas bagian atas (dari hidung - faring). Debu ukuran 3 - 5 mikron yang ikut 
masuk saat kita mengambil nafas akan tertahan pada saluran nafas bagian tengah (dari 
trakea - bronkhiolus) dan debu ukuran 1 - 3 mikron akan tertimbun pada saluran nafas 
bagian bawah (bronkhiolus terminalis - alveolus). Debu dengan ukurannya kurang dari 1 
mikron akan berdifusi keluar masuk alveolus dan akan ikut keluar saat nafas dihembuskan. 
Pengaruh bahan pencemar dapat meningkatkan resiko atau penyakit pada seseorang atau 
sekelompok orang.  Pengaruh ini dapat diperberat oleh beberapa faktor seperti umur dan 
ada tidaknya penurunan kapasitas paru dan jantung. Anak-anak dan para lanjut usia rentan 
terhadap infeksi saluran nafas oleh karena kapasitas, fungsi parunya dan imunitasnya 
kurang sempurna. 

Kegiatan pembangunan jalan akses diperkirakan akan memberikan beban pencemaran 
udara berupa debu, NOx,  dan  SOx. Selanjutnya akan berdampak sekunder terhadap 
kesehatan masyarakat berupa indikasi infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA) 
terutama pada perlintasan penduduk yang bermukim di sekitar Desa Mattirotasi, Desa 
Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu.  

Rona awal pola penyakit (Profil Kesehatan Puskesmas Lawawoi, 2012) menunjukkan bahwa 
kondisi pola penyakit pada angka kesakitan masih masuk tergolong dalam skala kualitas 2 
(buruk) dikarenakan tiga penyakit terbanyak yang dialami oleh penduduk merupakan 
penyakit infeksi yaitu infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), batuk, dan dermatis. Dengan 
adanya mobilitas kendaraan yang melewati jalan-jalan di desa dengan frekuensi maksimum 
untuk truk angkut 230 kali per hari maka diprakirakan akan terjadi peningkatan pola penyakit 
terutama ISPA sehingga skala kualitas lingkungan akan tetap sama pada skala 2 (buruk). 
Dengan demikian besaran dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat akibat adanya 
kegiatan pembangunan jalan adalah tergolong Tidak Ada dampak dengan nilai perubahan 
dampaknya Nol (0).  
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Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-24 berikut ini. 

Tabel 3-24 : Penentuan Sifat Penting Dampak Konstruksi Jalan Akses terhadap 
Gangguan Kesehatan Masyarakat 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk 
yang akan terkena dampak 
rencana usaha dan/ atau 
kegiatan 

P Penduduk yang terkena dampak negatif 
adalah penduduk yang tinggal berdekatan 
dengan jalan akses di Desa Lainungan dan 
Mattirotasi. 

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

P Luas wilayah persebaran dampak jika 
melalui jalan Mattirotasi yang berjarak 2,4 
km dan dengan jarak pengaruh 20 m 
sebelah kiri dan 20 m sebelah kanan adalah 
0,1104 km2. Sedangkan bila melalui jalan 
Lainungan yang berjarak 3,0 km luas 
sebaran dampaknya adalah 0,1380 km2.  
Wilayah yang terpengaruh dampak adalah 
Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, 
Kecamatan Watang Pulu. 

3. Intensitas dampak TP Intensitas dampak yang ditimbulkan dari 
kegiatan ini tergolong kecil, dapat terjadi 
peningkatan penderita penyakit ISPA lebih 
dari 10%. 

Lamanya dampak 
berlangsung  

TP Lamanya dampak hanya saat kegiatan 
pembangunan jalan pada tahap konstruksi. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain yang 
terkena dampak 

TP Kegiatan ini merupakan dampak sekunder 
dari penurunan kualitas udara terutama 
debu yang menggangu kesehatan 
masyarakat. 

5. Sifat kumulatif dampak TP Dampaknya tidak bersifat kumulatif  

6. Berbalik atau tak berbaliknya 
dampak 

TP Dampak yang timbul merupakan dampak 
terbalikkan, atau dapat dipulihkan  

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  

TP Dampak yang ditimbulkan dapat 
ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia 

 Sifat Penting Dampak -P Negatif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 
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Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak gangguan kesehatan pada kegiatan 
pembangunan jalan menunjukan 2 kriteria dampak memiliki nilai penting, maka prakiraan 
sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Penting (-P). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan pembangunan jalan terhadap gangguan kesehatan 
masyarakat bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik kimia (kualitas udara) dan 
berlanjut pada aspek kesehatan masyarakat serta dampak balik pada rencana kegiatan 
pembangunan PLTB. 

 

3.1.4 Konstruksi Bangunan Utama dan Sarana Pendukung 

3.1.4.1 Penurunan Kualitas Udara 

Besaran Dampak 

Konstruksi pembangkit listrik membutuhkan pembersihan lahan, penggalian untuk pondasi, 
persiapan pondasi, pembangunan menara dan pengangkatan nasel dan rotor. Aktivitas ini 
tidak akan berlangsung berurutan, namun terdapat jeda antar kegiatan. Durasi setiap 
kegiatan kurang lebih, sebagai berikut: 

• pembersihan lahan, beberapa hari; 

• penggalian lahan pondasi, sekitar 1 minggu; 

• Persiapan pondasi (penuangan dan perkesasan beton), sekitar 2 minggu, dengan 
periode solidifikasi 1 bulan; 

• Pengangkatan dan pemasangan komponen nasel dan rotor, sekitar 3 hari. 

 

Aktivitas konstruksi meliputi persiapan pondasi dan pemasangan menara dan generator 
GTA. 

Waktu dari setiap aktivitas kegiatan akan ditentukan saat urutan konstruksi selesai 
direncanakan. Adanya dampak kualitas udara dari lokasi tersebut akan terjadi sementara 
pada tahap konstruksi dan berlangsung beberapa hari. 

Peralatan utama untuk pembangunan bangunan utama dan sarana pendukungnya terdiri 
dari:  

• 5 unit crane (crane pembantu untuk pekerjaan pemancangan dan crane pendukung 
untuk bongkar muat);  

• 2 unit excavator;  

• 2 unit concrete batching plant;  

• 3 unit generator (2 unit untuk pekerjaan fondasi dan 1 unit untuk pembangunan 
menara turbin); dan  

• 2 unit dump truk.  
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Data pengukuran awal kualitas udara yang terdeteksi pada 4 titik sampling di Kecamatan 
Watang Pulu adalah SO2 < 73 µg/m3, NO2 < 30 µg/m3, dan TSP < 46 µg/m3. Rona awal dari 
kualitas udara di sekitar lokasi proyek tersebut masih tergolong sangat baik dan memiliki 
skala kualitas lingkungan 5. 

Kegiatan konstruksi bangunan utama (menara dan generator turbin angin/GTA) diperkirakan 
akan memberikan dampak terhadap kualitas udara. Dampak ini terjadi akibat dari emisi dari 
peralatan konstruksi dan kegiatan penggalian lahan. Pondasi ‘mat’ umumnya berbentuk segi 
delapan yang memiliki ukuran mulai dari 15 sampai 20 m dan tiang pancang beton yang 
membentang dari bagian puncak ‘mat’ sampai ke permukaan tanah. Biasanya, jumlah 
material tanah galian yang dihasilkan pondasi ‘mat’ berkisar antara 1.400 – 1.800 m3. Bahan 
tersebut kemudian dikembalikan setelah pondasi selesai dipasang. Untuk perkiraan dampak, 
kegiatan konstruksi bangunan utama ini dibagi menjadi dua komponen kegiatan utama yaitu 
kegiatan konstruksi pondasi GTA dan kegiatan pemasangan rangkaian menara GTA. Emisi 
dihitung pada masing-masing komponen kegiatan ini. Polutan yang diperhitungan adalah 
Debu (TSP), NO2 dan SO2. 

Untuk perkiraan dampak, emisi dihitung dari konstruksi satu bangunan utama GTA. Sebaran 
konsentrasi polutan kemudian dihitung pada reseptor terdekat dari satu titik rencana GTA 
tertentu (Lampiran 4). Reseptor diambil dari titik-titik pengukuran rona awal kualitas udara 
(Lihat Tabel 3-25).  

Tabel 3-25 : Titik Reseptor dan GTA Terdekatnya yang Digunakan dalam Pemodelan 
Dispersi Udara 

Titik Reseptor Guna Lahan Titik GTA Terdekat Jarak (m) 

AQ 1 Permukiman  T-13A 923 

AQ 2 Tegalan T-27A 185 

AQ 3 Permukiman  T-08A 2.090 

AQ 4 Permukiman  T-06A 2.248 

 

Emisi dari konstruksi pondasi GTA dihitung dari dua sumber yaitu dari dari peralatan 
konstruksi yang digunakan (pembakaran mesin) dan dari kegiatan penggalian (TSP saja). 
Emisi TSP dari penggalian kemudian ditambahkan dengan emisi TSP dari peralatan. Emisi 
dari kegiatan pemasangan rangkaian menara GTA dihitung hanya dari sumber peralatan 
konstruksi saja. Emisi dihitung pada kondisi terburuk yaitu pada satu hari dimana semua 
peralatan beroperasi. Alat yang digunakan selama konstruksi dan digunakan dalam 
perhitungan seperti tertera pada Tabel 3-26. 

Tabel 3-26 : Peralatan Yang Digunakan Selama Konstruksi 

Tahap Kegiatan Peralatan yang digunakan Kuantitas 

1 Konstruksi Pondasi GTA Crane 1 

Excavator 2 

Concrete Mixer 2 
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Tahap Kegiatan Peralatan yang digunakan Kuantitas 

Generator, standard 2 

Dump Truck 2 

2 Pemasangan Rangkaian GTA Crane 2 

Generator, standard 1 

 

Emisi dari peralatan dihitung dengan rumus sebagai berikut (FEMA, 2009): 

Eei = (nei x pei x tei x EFei )/ (86400*tei/24 ) 

Dimana: 

Eei  = Emisi dari peralatan i (gr/dt); 

nei  = jumlah peralatan i yang digunakan;  

pei  = kapasitas daya dari peralatan i (hp);  

tei  = waktu penggunaan peralatan i dalam satu hari (jam/hr); 

EFei = Faktor emisi dari peralatan i (gr/hp-jam). 

 

Detil perhitungan emisi dari peralatan pada saat konstruksi pondasi GTA dan pemasangan 
rangkaiannya disajikan pada Lampiran 5.  

Emisi dari kegiatan penggalian tanah untuk pondasi GTA dihitung dengan rumus sebagai 
berikut (USEPA, 2011): 

Ed = EFd x R / Ad 

Dimana: 

Ed  = Emisi debu (TSP) dari kegiatan penggalian tanah (gr/dt-m2); 

EFd  = Faktor emisi penggalian (ton/jam); 

R  = Jumlah material tanah yang digali per jam (kg/jam); 

Ad  = Luas area yang digali (m2). 

 

EFd diperkirakan dengan rumus : 

EFd = k (0,0016) x (U/2,2)^1,3 / (M/2)^1,4 

Dimana: 

k = faktor pengali untuk TSP; 

U = kecepatan angin rata-rata (m/dt); 

M = kadar air tanah galian (%). 
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R diperkirakan dengan rumus: 

R = (Ad x Hg x d) / (Ad x Hg / ug *  tg) 

Dimana: 

Hg  = Kedalaman tanah yang digali (m3); 

d  = berat jenis tanah (kg/m3); 

tg  = durasi penggalian dalam satu hari (jam/hr). 

 

Total emisi masing-masing polutan pada kegiatan konstruksi pondasi dan pemasangan GTA 
disajikan pada Tabel 3-27. Detil perhitungan emisi dari kegiatan penggalian lahan pada saat 
konstruksi pondasi GTA disajikan pada Lampiran 5. 

Tabel 3-27 : Hasil Perhitungan Total Emisi Masing-Masing Polutan pada Kegiatan 
Konstruksi Pondasi dan Pemasangan GTA 

Polutan Satuan 
Komponen Kegiatan 

Konstruksi Pondasi GTA Pemasangan GTA 

TSP g/sec-m2 5.348*10-5 8.114*10-6 

NO2 g/sec-m2 3.306*10-4 6.224*10-5 

SO2 g/sec-m2 4.218*10-5 7.997*10-6 

 

Perkiraan Sebaran Polutan 

Sebaran polutan dari kegiatan konstruksi GTA diperhitungkan dengan menggunakan model 
SCREEN3 (USEPA, 1995). Emisi dari kegiatan konstruksi dimodelkan sebagai sumber area. 
Parameter-parameter yang digunakan dalam SCREEN3 disajikan pada Tabel 3-28, Kegiatan 
konstruksi diasumsikan hanya terjadi pada siang hari. Oleh karena itu , stabilitas atmosfer 
yang dapat digunakan kelas D.  

Untuk keperluan perkiraan dampak, stabilitas yang digunakan adalah D karena diperkirakan 
akan memberikan konsentrasi yang tertinggi (worst case). 

Tabel 3-28 : Kondisi Reseptor dan Lingkungan 

Parameter Satuan Nilai 

Ketinggian emisi Meter 0 

Sisi panjang Meter 100 

Sisi lebar Meter 100 

Tinggi reseptor Meter 1,5 

Kelas Stabilitas A-F D 

Kec,Angin m/dt 6,5 
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Parameter Satuan Nilai 

Terrain (medan) Simple/Complex Simple (flat) 

Koefisien Dispersi Urban/Rural Rural 

  

Perkiraan konsentrasi rona akhir polutan menurut reseptor dan sumber area terdekat pada 
saat konstruksi pondasi dan pemasangan rangkaian GTA disajikan pada  Tabel 3-29 dan 
Tabel 3-30. 

Dari hasil perhitungan, konstruksi pondasi GTA di titik T-27A berpotensi meningkatkan 
konsentrasi NOx di AQ2 sehingga tidak memenuhi baku mutu 400 ug/m3. Kondisi ini 
terpenuhi jika angin berhembus dari arah titik T-27A menuju titik AQ2 dengan kecepatan  
6,5 m/s dan kondisi stabilitas atmosfer D (netral).  Oleh karena itu konstruksi pondasi GTA di 
AQ2 perlu mendapatkan perhatian. 
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Tabel 3-29 : Perkiraan Konsentrasi Rona Akhir Polutan menurut Reseptor dan Sumber Area Terdekat pada Saat Konstruksi 
Pondasi GTA 

Reseptor 
Sumber 

Area 
Terdekat 

Jarak 
Reseptor 

(m) 
Polutan 

Rata-
rata 

Waktu 

Konsentrasi 
Rona Awal 

(ug/m3) 

Konsentrasi 
Hasil Model 

(ug/m3) 

Konsentrasi 
Rona Akhir 

(ug/m3) 

Memenuhi 
Baku Mutu 
(Ya/Tidak) 

AQ1 T-13A 923 TSP 24-jam 4,518 1,67 6,183 Ya 

NO2 1-jam 12,143 77,190 89,333 Ya 

SO2 1-jam 13,691 9,848 23,539 Ya 

AQ2 T-27A 185 TSP 24-jam 8,893 13,43 22,319 Ya 

NO2 1-jam 9,408 622,200 631,608 Tidak 

SO2 1-jam 10,064 79,390 89,454 Ya 

AQ3 T-08A 2.090 TSP 24-jam 12,808 0,50 13,305 Ya 

NO2 1-jam 12,930 23,010 35,940 Ya 

SO2 1-jam 11,735 2,936 14,671 Ya 

AQ4 T-06A 2.248 TSP 24-jam 11,218 0,44 11,662 Ya 

NO2 1-jam 17,330 20,610 37,940 Ya 

SO2 1-jam 14,787 2,630 17,417 Ya 
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Tabel 3-30 : Perkiraan Konsentrasi Rona Akhir Polutan menurut Reseptor dan Sumber Area Terdekat pada Saat Pemasangan 
Rangkaian GTA 

Reseptor 
Sumber 

Area 
Terdekat 

Jarak 
Reseptor 

(m) 
Polutan 

Rata-
rata 

Waktu 

Konsentrasi 
Rona Awal 

(ug/m3) 

Konsentrasi 
Hasil Model 

(ug/m3) 

Konsentrasi 
Rona Akhir 

(ug/m3) 

Memenuhi 
Baku Mutu 

(Ya/Tidak) 

AQ1 T-13A 923 TSP 24-jam 4,518 0,253 4,771 Ya 

   NO2 1-jam 12,143 14,530 26,673 Ya 

   SO2 1-jam 13,691 1,867 15,558 Ya 

AQ2 T-27A 185 TSP 24-jam 8,893 2,036 10,929 Ya 

   NO2 1-jam 9,408 117,100 126,508 Ya 

   SO2 1-jam 10,064 15,050 25,114 Ya 

AQ3 T-08A 2.090 TSP 24-jam 12,808 0,075 12,884 Ya 

   NO2 1-jam 12,930 4,333 17,263 Ya 

   SO2 1-jam 11,735 0,557 12,292 Ya 

AQ4 T-06A 2.248 TSP 24-jam 11,218 0,067 11,285 Ya 

   NO2 1-jam 17,330 3,881 21,211 Ya 

   SO2 1-jam 14,787 0,499 15,286 Ya 
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Berdasarkan Tabel 3-30 di atas menunjukkan bahwa kegiatan konstruksi bangunan utama 
dan sarana pendukungnya diperkirakan akan memberikan beban pencemaran udara berupa 
Debu, dan SO2 yang relatif kecil namun untuk NO2, tergolong signifikan, Kontribusi TSP, 
SO2, dan NO2,yang berasal dari aktifitas pondasi GTA lebih tinggi bila dibandingkan dengan 
saat pemasangan rangkaian GTA.  

Dengan demikian adanya kegiatan konstruksi bangunan utama dan sarana pendukungnya, 
maka akan berpengaruh pada kondisi rona akhir kualitas udara yang dinilai tidak terlalu 
signifikan khususnya untuk parameter gas SO2 dan TSP. Hasil perhitungan rona akhir 
kualitas udara di Desa Mattirotasi (AQ2) akibat pekerjaan pondasi untuk parameter  
SO2 = 89,5 µg/m3, NO2 = 631,6 µg/m3, dan TSP = 22,3 µg/m3, diperkirakan masih di bawah 
baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 
tentang Baku Tingkat Kebisingan serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 69 Tahun 
2010 Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup, lampiran III.A Baku Mutu Udara 
Ambien kecuali NO2. Khusus skala kualitas lingkungan NO2 berubah menjadi skala 1 (sangat 
buruk). Dengan demikian perubahan besaran skala dampak terhadap kualitas udara dengan 
adanya kegiatan konstruksi bangunan utama dan sarana pendukungnya PLTB tergolong 
Dampak Besar atau dengan kata lain sedikit terjadi perubahan skala lingkungan dan 
dampaknya tergolong Negatif (-4).  

 

Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-31 berikut ini. 

Tabel 3-31 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Konstruksi Bangunan Utama 
Dan Sarana Pendukung terhadap Penurunan Kualitas Udara 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah 
penduduk yang akan 
terkena dampak rencana 
usaha dan/ atau 
kegiatan 

TP Jumlah penduduk yang terkena dampak negatif 
lebih kecil daripada yang memperoleh manfaat. 
Penduduk yang akan terkena dampak hanya 
yang tinggal di pinggir jalan akses. Kepadatan 
penduduk tertinggi pada 4 desa yang dilewati 
yaitu di desa Lainungan sebesar 132 jiwa/km2.  

2. Luas wilayah 
penyebaran dampak  

TP Luas wilayah persebaran dampak pada jarak 20 
m sebelah kiri dan 20 m sebelah kanan dengan 
jarak sejauh 5,4 km, atau luas wilayah 
persebarannya adalah 0,216 km2. Wilayah yang 
terpengaruh dampak adalah Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan 
Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, 

3. Intensitas dampak P Hasil perhitungan rona akhir kualitas udara di 
Desa Mattirotasi (AQ2) akibat pekerjaan 
pondasi untuk parameter SO2 = 89,5 µg/m3, 
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NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

NO2 = 631,6 µg/m3, dan TSP = 22,32 µg/m3. 

Lamanya dampak 
berlangsung  

TP Dampak berlangsung hanya satu tahapan 
kegiatan yaitu saat tahap konstruksi selama 15 
bulan. Namun durasi dampak pada setiap 
lokasi hanya terjadi dalam beberapa minggu (5-
6 minggu). 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain 
yang terkena dampak 

P Terdapat komponen sekunder yang terkena 
dampak yakni kesehatan masyarakat. 

5. Sifat Kumulatif dampak P Dampak penurunan kualitas udara bersifat 
kumulatif. 

6. Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

TP Dampaknya dapat dipulihkan (berbalik). 

7. Kriteria lain sesuai 
dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi  

TP Dampak penting negatif yang ditimbulkan dapat 
ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. 

 Sifat Penting Dampak - P Negatif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak konstruksi bangunan utama dan sarana 
pendukungnya PLTB terhadap penurunan kualitas udara menunjukan bahwa hanya 3 kriteria 
dampak yang memiliki nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong 
Negatif Penting (-P). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan konstruksi bangunan utama dan sarana pendukungnya 
PLTB terhadap penurunan kualitas udara bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik 
kimia dan selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sosial lainnya. 

 

3.1.4.2 Erosi Tanah 

Besaran Dampak 

Kondisi lokasi rencana kegiatan berbukit-bukit dengan kemiringan lereng + 220 atau 40%-nya 
curam. Dampak pada erosi tanah dapat terjadi sebagai akibat adanya penggalian tanah yang 
volumenya diperkirakan 1400 - 1800 m3 pada setiap titik menara. Selain itu dapat juga terjadi 
erosi yang disebabkan berubahnya tutupan lahan di lokasi menara. Tutupan lahan 
dilambangkan oleh C (Nilai Faktor Pengelolaan Tanaman). 
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Dengan perhitungan Tingkat Bahaya Erosi (TBE) dengan menggunakan rumus laju erosi 
tahunan USLE (A = 2,1 ton per tahun) dan Kelasifikasi TBE menurut Suripin (2001) diketahui 
bahwa TBE lokasi rencana kegiatan tergolong sangat ringan (Kualitas Lingkungan = 5). 
Pembersihan lahan untuk pondasi GTA akan memperkecil faktor C. Faktor C menunjukkan 
tutupan lahan oleh vegetasi yang akan mempengaruhi hilangnya tanah rata-rata tahunan 
dan bagaimana potensi TBE selama kegiatan konstruksi. 

Tutupan lahan eksisting terdiri dari sebagian besar rerumputan dan sebagian kecil kebun 
tanaman keras. Dalam perhitungan laju erosi, nilai tutupan lahan eksisting terbesar 
(rerumputan) adalah 0,3. Setelah konstruksi, maka terjadi perubahan nilai tutupan lahan. 
Lahan menjadi gundul dan tanpa tanaman, dalam hal ini nilai C-faktor menjadi 0,95, 
sehingga laju erosi tahunan (A) menjadi 6,7 ton per tahun atau TBE tergolong sangat ringan  
(Kualitas Lingkungan = 5). Perubahan ini tidak mempengaruhi kondisi yang ada (5-5 = 0) , 
sehingga peningkatan tingkat bahaya erosi yang terjadi akibat pembersihan lahan untuk 
penggalian pondasi dianggap sebagai dampak tidak penting. 

 

Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-32 berikut ini. 

Tabel 3-32 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Konstruksi Bangunan Utama 
Dan Sarana Pendukung terhadap Erosi Tanah 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah 
penduduk yang akan 
terkena dampak rencana 
usaha dan/ atau 
kegiatan 

TP Tidak ada manusia yang terkena dampak, 
namun kegiatan konstruksi ini dapat 
menyebabkan erosi dan sedimentasi di sekitar 
area proyek. 

2. Luas wilayah 
penyebaran dampak  

P Luas persebaran dampak yaitu daerah hilir 
punggung bukit yang berpotensi terjadi erosi. 

3. Intensitas dampak TP Intensitas dampak ringan, dikarenakan 
konstruksi pondasi hanya berlangsung dalam 
24 minggu dan boleh jadi dilaksanakan  pada 
musim kemarau.  

Lamanya dampak 
berlangsung  

TP Dampak berlangsung selama konstruksi 
pondasi tower selama 24 minggu untuk 27 unit 
GTA. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain 
yang terkena dampak 

P Terdapat komponen lingkungan lain yang 
terkena dampak yakni kualitas air permukaan, 
dikarenakan terjadinya disposisi sedimen oleh 
aliran air hujan ke badan air di hilir tapak 
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NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

proyek. 

5. Sifat Kumulatif dampak TP Dampak ini tidak bersifat kumulatif, karena 
lahan yang dibuka akan segera 
direhabilitasi/ditanami kembali setelah 
konstruksi pondasi selesai. 

6. Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

TP Dampaknya dapat dipulihkan (berbalik) dengan 
penanaman kembali lahan yang rusak karena 
aktivitas konstruksi ini. Potensi tidak 
berbaliknya dampak dapat dihindari, tergantung 
pada penilaian teknis. 

7. Kriteria lain sesuai 
dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi  

TP Dampak penting negatif yang ditimbulkan dapat 
ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia 
(perbaikan lahan) 

 Sifat Penting Dampak - P Negatif Tidak Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak konstruksi bangunan utama dan sarana 
pendukungnya PLTB terhadap penurunan erosi tanah menunjukan hanya 3 kriteria dampak 
yang memiliki nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Tidak 
Penting (-P). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan konstruksi bangunan utama dan sarana pendukungnya 
PLTB terhadap erosi tanah bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik kimia, namun 
tidak menimbulkan dampak pada lingkungan sosial lainnya. 
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3.1.4.3 Perubahan Dinamika Sosial 

Besaran Dampak 

Kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja pada kegiatan pembangunan bangunan 
utama dan sarana pendukung akan melibatkan banyak tenaga kerja (+ 250 orang), yang 
diantaranya merupakan tenaga kerja dari luar.  

Masuknya tenaga kerja dari luar (sekitar 100 orang) yang memiliki perbedaan nilai/norma 
dengan masyarakat lokal akan berpengaruh terhadap perubahan dinamika sosial. Interaksi 
antara penduduk sekitar dengan tenaga kerja dari luar selama ± 15 bulan masa konstruksi 
diperkirakan akan berdampak pada berubahnya kebiasaan pada masyarakat setempat. 
Namun demikian masyarakat setempat sampai saat ini masih memegang teguh adat istiadat 
lokal, sehingga jika terdapat perubahan kebiasaan tidak akan memberi dampak siginifikan 
yang dapat mengubah kebiasaan masyarakat setempat. Di lain pihak, tenaga kerja dari luar, 
seperti umumnya “budaya timur”, tetap akan menjaga kesantunan dan penghargaan pada 
tradisi setempat.  

Berdasarkan data statistik, Islam adalah agama yang paling banyak dianut (88%) oleh 
penduduk Kecamatan Watang Pulu. Migrasi dan interaksi masyarakat telah mengakibatkan 
terjadinya diversifikasi agama termasuk adanya komunitas Tolotang dan percampuran antara 
Hindu dan Tolotang yang disebut Hindu Tolotang. Sehingga adat setempat banyak 
dipengaruhi oleh agama islam.  

Dari data rona awal kualitas lingkungan parameter dinamika sosial masuk kategori sangat 
baik, atau skala 5 dalam artian dinamika sosial masih bercermin pada adanya sikap 
kooperatif dari masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan suku bangsa.  Dengan 
kehadiran tenaga kerja dari luar diperkirakan akan menimbulkan gesekan pada norma/nilai 
yang dianut oleh masyarakat. Namun demikian kondisi tersebut diperkirakan masih dapat 
dikelola secara akomodatif. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk kepada usaha-
usaha masyarakat untuk meredakan pertentangan-pertentangan atau usaha-usaha untuk 
mencapai kestabilan interaksi sosial, sehingga skala kualitas lingkungan dinamika sosial 
tersebut tergolong skala 3. Besaran dampak terhadap perubahan dinamika sosial tergolong 
Sedang dengan nilai perubahan dampaknya Negatif Dua (-2).  

 

Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak kegiatan pembangunan bangunan utama dan sarana 
pendukung terhadap perubahan dinamika sosial tertera pada Tabel 3-33 berikut ini,  

Tabel 3-33 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Pembangunan Bangunan 
Utama Dan Sarana Pendukung terhadap Perubahan Dinamika Sosial 

NO. FAKTOR PENENTU DAMPAK 
PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk yang 
akan terkena dampak rencana 
usaha dan/ atau kegiatan 

P Jumlah manusia terkena dampak dari 
4 desa yang diteliti, yakni 14.634 jiwa, 
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NO. FAKTOR PENENTU DAMPAK 
PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

2. Luas wilayah penyebaran dampak  P Dampak terjadi pada 4 
desa/kelurahan wilayah studi meliputi: 
Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan 
Uluale, Kecamatan Watang Pulu. 

3. Intensitas dampak TP Intensitas dampak kecil, jumlah 
tenaga kerja luar diperkirakan sekitar 
100 orang (maksimal) yang 
kemungkinan akan tinggal tersebar di 
desa wilayah studi. 

Lamanya dampak berlangsung  TP Dampak diprediksikan akan 
berlangsung pada tahap konstruksi 
yaitu sekitar 15 bulan. 

4. Banyaknya komponen lingkungan 
hidup lain yang terkena dampak 

P Menimbulkan dampak sekunder pada 
persepsi masyarakat. 

5. Sifat Kumulatif dampak P Dapat bersifat kumulatif, meskipun 
hanya terjadi pada tahap konstruksi 
namun periode konstruksi ini akan 
memakan waktu ±15 bulan.  

6. Berbalik atau tak berbaliknya 
dampak 

TP Dampak dapat dipulihkan dengan 
pengenalan kepada pekerja yang 
akan datang sebelum berinteraksi 
dengan masyarakat setempat.  

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi  

- Tidak ada kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk penanggulangan 
dampak 

 Sifat PentingDampak -P Negatif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak pembangunan bangunan utama dan sarana 
pendukung terhadap perubahan dinamika sosial menunjukan 4 kriteria dampak memiliki nilai 
penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Penting (-P).  

Mekanisme aliran dampak kegiatan pembangunan bangunan utama dan sarana pendukung 
terhadap perubahan dinamika sosial bersifat langsung pada komponen lingkungan sosial 
ekonomi, dan selanjutnya dapat menimbulkan dampak balik pada rencana kegiatan 
pembangunan PLTB. 



ANDAL PLTB SIDRAP 70 MW 
 

03 Juni 2015 154

3.2 Tahap Operasi 
3.2.1 Operasional Unit Pembangkit 

3.2.1.1 Peningkatan Kebisingan 

Besaran Dampak 

Turbin angin akan menimbulkan kebisingan. Kebisingan dihasilkan dari sumber mekanis dan 
aerodinamis (IFC, 2007). Kebisingan mekanis dihasilkan oleh mesin di nasel. Kebisingan 
aerodinamis berasal dari pergerakan udara di sekitar turbin dan menara.  

Kebisingan dari operasional turbin angin dimodelkan menggunakan software WindPro®. 
WindPro®  merupakan software dari konsultan energi Denmark, EMD International A/S dan 
digunakan untuk memodelkan desain dan dampak dari PLTB (http://www.emd.dk/windpro/). 
Kontur kebisingan dapat dilihat pada Tabel 3-34 dan Gambar 3-1.  

Permodelan akan memperkirakan timbulan kebisingan dari turbin angin pada setiap lokasi 
tertentu. Hasil pemodelan akan dimasukan ke pengukuran rona awal untuk menentukan 
tingkat kebisingan aktual pada setiap lokasi. Karena kebisingan merupakan fungsi dari area, 
dibutuhkan hasil permodelan pada lokasi pengukuran rona awal. Rona awal kebisingan 
diukur pada 4 lokasi yang merupakan reseptor sensitif. Hasil akhir kebisingan dan 
peningkatannya dapat dilihat pada Tabel 3-34. 

Tabel 3-34 : Perkiraan Kebisingan menurut Titik Reseptor, Sumber Kebisingan dan 
Tahap Operasi 

Titik 
Reseptor Guna Lahan 

Kebisingan 

Hasil Model 
dB(A) 

Rona Awal 
dB(A) 

Rona Akhir 
dB(A) 

Pening-
katan (%) 

AQ1 Permukiman  40,0 58,3 58,3 0 

AQ2 Perkebunan 50,0 35,9 50,0 39,28 

AQ3 Permukiman  34,4 56,6 56,6 0 

AQ4 Permukiman  33,8 52,6 52,7 0,19 

 

Standar nasional untuk kebisingan ambien adalah maksimum 55 dB(A) pada rata-rata jam. 
Rona awal kebisingan pada AQ1 adalah 58,3 dB(A), yang melebihi baku mutu. Kontribusi 
kebisingan dari operasional GTA pada titik ini hanya 40 dB(A) yang tidak memberikan 
perubahan signifikan pada tingkat kebisingan. Rona awal kebisingan pada AQ2 adalah 35,9 
dB(A) yang masih di bawah baku mutu nasional. Kontribusi kebisingan dari operasional GTA 
pada titik ini adalah sekitar 50 dB(A) dan hasil kumulatifnya menjadi 50 dB(A), dimana 
peningkatan kebisingan terjadi secara signifikan. AQ2 terletak di area perkebunan dan bukan 
merupakan reseptor sensitif permukiman. AQ3 merupakan reseptor permukiman terdekat. 
Rona awal kebisingan di lokasi ini 56,6 dB(A), yang sudah melewati baku mutu nasional. 
Peningkatan kumulatif kebisingan pada lokasi ini adalah 34,4 dB(A) sehingga nilai akhir 
kebisingannya menjadi 56,6 dB(A). Tidak ada perubahan pada kondisi kebisingan di Desa 
Matirotasi. Seperti titik AQ1 dan AQ3, rona awal kebisingan di titik AQ4 sudah melewati baku 
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mutu nasional. Kontribusi kebisingan dari operasional GTA adalah 33,8 dB(A) yang 
memberikan perubahan kebisingan yang dapat diabaikan. Karenanya, kontribusi kebisingan 
dari turbin angin tidak memberikan perubahan pada nilai lingkungan dimana angka kualitas 
lingkungannya 3, besaran dampak Tidak Ada dengan nilai perubahan dampaknya Nol (0). 

Walaupun kondisi kebisingan pada reseptor permukiman hanya melebihi sedikit dari baku 
mutu nasional dan dapat diterima masyarakat, nilai lingkungannya adalah skala 2 (Buruk). 
Tidak ada perubahan berarti pada tingkat kebisingan di reseptor masyarakat, namun karena 
terjadi beberapa peningkatan kebisingan di lokasi lain, nilai lingkungan tetap (skala 2). 
Dampak tersebut, walaupun negatif, merupakan dampak kecil pada nilai lingkungan. 
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Gambar 3-1 : Kontur Kebisingan Operasional PLTB 
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Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-35 berikut ini. 

Tabel 3-35 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Operasional PLTB terhadap 
Peningkatan Kebisingan 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk 
yang akan terkena dampak 
rencana usaha dan/ atau 
kegiatan 

TP Rentang peningkatan kebisingan dari 
operasional GTA tidak memiliki dampak 
yang dapat terukur pada reseptor sensitif 
masyarakat. 

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

TP Sebaran dampak kebisingan pada wilayah 
Desa Mattorotasi dan Lainungan di 
Kecamatan Watang Pulu. 

3. Intensitas dampak TP Pada lokasi AQ2, terdapat peningkatan 
kecil pada tingkat kebisingan, dimana 
lokasinya merupakan area perkebunan. 
Lokasi AQ3 dimana rona awalnya sudah 
melebihi baku mutu, adanya kontribusi dari 
operasional turbin tidak akan memberikan 
perbedaan pada tingkat kebisingan atau 
nilai lingkungan. 

Lamanya dampak 
berlangsung  

P Dampak akan berlangsung selama kegiatan 
operasional PLTB dan berkelanjutan, pada 
siang dan malam hari. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain yang 
terkena dampak 

P Dampak pada kebisingan dapat 
menimbulkan dampak sekunder yaitu 
kesehatan masyarakat dan terganggunya 
kenyamanan masyarakat.  

5. Sifat Kumulatif dampak TP Dampak tidak berakumulasi dan hanya 
terjadi saat pembangkit beroperasi, dengan 
pengecualian kebisingan yang berlebihan 
yang tidak terkait dengan kegiatan ini. 

6. Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

TP Dampak dapat berbalik 

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  

TP Dampak penting negatif yang ditimbulkan 
dapat ditanggulangi oleh teknologi yang 
tersedia 

 Sifat Penting Dampak -TP Negatif Tidak Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 
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Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak operasional PLTB terhadap kebisingan 
menunjukan 2 kriteria dampak memiliki nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya 
dampak tergolong Negatif Tidak Penting (-TP). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan operasional PLTB terhadap kebisingan bersifat langsung 
pada komponen fisik kimia dan selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada lingkungan 
sosial lainnya serta dampak balik pada kegiatan operasional PLTB. 

 

3.2.1.2 Efek bayangan (Shadow Flicker) 

Besaran Dampak 

Efek bayangan disebabkan oleh pisau berputar dari rotor turbin untuk mencegat sinar 
matahari. Rotor memiliki 3 pisau pada suatu titik tertentu menghasilkan bayangan yang 
disebabkan oleh masuknya sinar matahari dalam waktu sangat singkat. Untuk 3 pisau rotor 
tersebut dalam kondisi normal memiliki frekuensi sekitar 0,66 Hz (sekitar 40 kali per menit). 
Dampak utama dari efek bayangan adalah gangguan terutama di dalam gedung, namun 
hanya dialami dalam situasi di mana jendela menghadap turbin dan matahari. Pergeseran 
matahari menimbulkan adanya bayangan pada suatu titik tertentu dan merupakan kejadian 
sementara, durasi dan waktu di mana keadaan itu terjadi akan tergantung pada pergerakan 
matahari dan terjadi secara musiman. 

Tidak ada standar baku untuk efek bayangan, namun konvensi internasional pada umumnya 
menyarankan jika pada reseptor tertentu, nilai maksimum yang harus dialami sebaiknya tidak 
lebih dari 30 menit sehari, dengan total lebih dari 30 jam dalam setahun. Dalam hal ini, efek 
bayangan hanya dianggap sebagai dampak apabila mencegat reseptor manusia, biasanya 
adalah perumahan. Hal ini umumnya dipahami bahwa efek bayangan tidak memberikan efek 
ekologi yang cukup berarti, dan sebagian besar hewan dapat beradaptasi, atau tidak sensitif 
terhadap fenomena tersebut. 

Efek Bayangan dapat dimodelkan dengan mempertimbangkan lokasi proyek dan paparan 
sinar matahari sepanjang siang hari. Sebuah kontur dapat dikembangkan dari jam ekuivalen 
per tahun paparan efek bayangan. Proyek ini telah dimodelkan menggunakan software 
Wind-Pro®. Hasil tersebut dapat dianggap sangat konservatif, karena mereka tidak 
mencakup koreksi untuk awan, selama kondisi dimana efek bayangan tidak ada. 

Tidak terdapat efek bayangan pada waktu ini sehingga skala kualitas lingkungan untuk rona 
awal masuk dalam katagori 5 (sangat baik). Tidak ada dampak pada reseptor permukiman 
namun aka nada bayangan pada area di sekitar proyek. Diperkirakan tidak ada dampak 
ekologis dari bayangan pada area sekitar turbin. Karenanya nilai lingkungan dengan adanya 
proyek menjadi 4 (baik) dengan nilai perubahan dampaknya Negatif Satu (-1).  

Gambaran kontur efek bayangan jika seluruh GTA beroperasi adalah seperti terlihat pada 
Gambar 3-2. 
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Gambar 3-2 : Kontur Efek Bayangan Operasional PLTB Berdasarkan Perhitungan 

Wind-Pro 

 

Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-36 berikut ini, 
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Tabel 3-36 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Operasional PLTB terhadap 
Efek Bayangan 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk 
yang akan terkena dampak 
rencana usaha dan/ atau 
kegiatan 

TP Permukiman terdekat adalah Desa 
Mattirotasi yang berjarak sekitar 
200m. Tidak ada kontribusi efek 
bayangan pada pemukiman 
penduduk yang relatif dekat dengan 
lokasi PLTB, sehingga tidak ada 
penduduk di desa terdekat yang 
terkena dampak.  

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

TP Sebaran dampak efek bayangan akan 
terjadi pada radius maksimum 200 m 
dari masing-masing unit PLTB sesuai 
arah datangnya sinar matahari. 

3. Intensitas dampak P Efek bayangan PLTB yang signifikan 
akan terjadi selama 6 jam sejak 
matahari terbit hingga tenggelem 
dengan jeda waktu 1 jam ketika sinar 
matahari tepat berada 1800 + 100 di 
atas permukaan tanah. 

Lamanya dampak 
berlangsung  

TP Dampak akan berlangsung selama 
kegiatan operasional PLTB. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain yang 
terkena dampak 

TP Hewan ternak dapat bereaksi pada 
dampak ini namun dapat beradaptasi.  

5. Sifat Kumulatif dampak TP Tidak bersifat kumulatif 

6. Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

P Dampak tidak dapat dihindari selama 
tahap operasional. 

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  

P Dampak penting negatif yang 
ditimbulkan tidak dapat ditanggulangi 
oleh teknologi yang tersedia 

 Sifat Penting Dampak -P Negatif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak operasional PLTB terhadap kebisingan 
menunjukan 3 kriteria dampak memiliki nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya 
dampak tergolong Negatif Penting (-P). 
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Mekanisme aliran dampak kegiatan operasional PLTB terhadap efek bayangan bersifat 
langsung pada komponen fisik kimia dan selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada 
lingkungan biologi dan sosial lainnya serta dampak balik pada kegiatan operasional PLTB. 

 

3.2.1.3 Kecelakaan atau Kematian Burung 

Besaran Dampak 

Perputaran rotor GTA dapat menghantam spesies aves seperti burung dan kelelawar. 
Tingkat kejadian tersebut cukup rendah dibandingkan dengan penyebab kematian yang lain 
untuk spesies tersebut (kendaraan, bangunan, kabel listrik, dan hewan domestik), namun 
akan menimbulkan penyebab kematian yang sekarang belum terjadi. Studi rona awal 
menunjukkan keberadaan spesies aves pada area proyek dan walaupun terdapat burung 
yang harus diperhatikan, dokumen KA ANDAL menyatakan bahwa dampak terhadap 
kelelawar tidak signifikan. 

Gangguan terhadap kecelakaan atau kematian burung pada saat tahap operasional PLTB 
merupakan dampak langsung pada saat operasi. Selama observasi menunjukkan bahwa 
pada umumnya burung-burung terbang di bawah ketinggian 50 m, kecuali burung layang-
layang (Hirundo tahitica) dan Elang hitam (Ictinaeutus malayensis). Alap alap sapi (Falco 
moluccensis)  dan  Elang  tikus  (Elanus caeruleus) diperkirakan dapat mencapai ketinggian 
lebih dari 50 m. Tidak ada pola terbang specifik dari burung-burung tersebut kecuali burung 
raptor seperti Elang hitam (Ictinaeutus malayensis), Alap alap sapi (Falco moluccensis) dan 
Elang tikus (Elanus caeruleus). Elang hitam (Ictinaeutus malayensis) terlihat di VP1, VP2, 
VP3 dan VP5. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan terhadap populasi burung tersebut 
skala kualitas masuk dalam kategori skala kualitas 4 yaitu kondisi kualitas lingkungan yang 
Baik karena pola terbangnya masih bebas tanpa halangan.  

Dampak potensial terjadinya tabrakan pada sebagian besar jenis burung (bukan jenis target) 
dengan kincir angin dapat dianggap rendah. Walaupun jumlah populasi belum diketahui, 
peluang terjadi tabrakan antara jenis burung target yakni Layang-layang (Hirundo tahitica) 
dan Elang hitam (Ictinaeutus malayensis), Alap alap sapi (Falco moluccensis) dan Elang 
tikus (Elanus caeruleus) yang diperkirakan dapat mencapai ketinggian lebih dari 50 m. Rotor 
yang sangat besar memiliki kecepatan rotasi yang lebih rendah sehingga dampaknya lebih 
kecil dari teknologi turbin sebelumnya yang perputarannya lebih cepat. Penggunaan menara 
tubular baja yang tidak memiliki tempat untuk bertengger bagi para burung dapat mengurangi 
dampak daripada desain menara yang lain. Dengan pertimbangan tersebut maka dapat 
diprakirakan skala kualitas lingkungan pada saat operasional PLTB berlangsung digolongkan 
skalanya menjadi 3 (sedang). Dengan demikian sifat penting dampak terhadap kecelakaan 
atau kematian jenis burung target tersebut tergolong kecil dengan nilai perubahan 
dampaknya Negatif Satu (-1).   
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Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-37 berikut ini. 

Tabel 3-37 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Operasional PLTB terhadap 
Gangguan pada Kecelakaan Atau Kematian Burung 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah 
penduduk yang akan 
terkena dampak rencana 
usaha dan/ atau kegiatan 

TP Tidak ada manusia yang akan terkena 
dampak, namun kegiatan operasional PLTB 
akan berakibat kecelakaan atau kematian 
kelelawar atau burung yang ada di sekitar 
proyek. 

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

P Kegiatan operasional PLTB yang 
berlangsung selama operasional berpotensi 
menyebabkan persebaran dampak terjadi 
pada wilayah yang cukup luas, yaitu hingga 
wilayah dimana berbagai spesies 
teridentifikasi.  

3. Intensitas dampak P Intensitas dampak yang ditimbulkan dari 
kegiatan ini sedang karena terjadi 
kemungkinnan banyaknya populasi burung 
terutama burung Layang-layang (Hirundo 
tahitica), Elang hitam (Ictinaeutus 
malayensis), Alap alap sapi (Falco 
moluccensis) dan Elang tikus (Elanus 
caeruleus) yang dapat terkena dampak. 
Perubahan populasi ini dapat menimbulkan 
pengaruh yang cukup berarti terhadap 
keseimbangan ekologis. 

Lamanya dampak 
berlangsung  

P Berlangsung selama tahap operasional 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain 
yang terkena dampak 

P Populasi dan keberadaan burung 
merupakan bagian dari ekosistem yang 
merupakan satu mata rantai makanan, 
Dengan demikian dampak kegiatan pada 
komponen lingkungan lain cukup banyak 
yang dapat menimbulkan 
ketidakseimbangan ekologi.  

5. Sifat Kumulatif dampak TP Dampak tidak bersifat kumulatif karena tidak 
ada kegiatan lain di wilayah proyek yang 
dianggap menyebabkan kematian tidak 
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NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

wajar. 

6. Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

P Dampak yang timbul merupakan dampak 
tidak terbalikkan, karena menyebabkan mati 
burung. Dengan berkurangnya 
kemelimpahan burung pada suatu 
ekosistem, maka akan menyebabkan 
ketidakseimbangan alami dan bahkan dapat 
menghilangkan suatu populasi.  

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi  

TP Kegiatan operasi PLTB yang menimbulkan 
gangguan terhadap burung dapat 
ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia  

 Sifat Penting Dampak -P Negatif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak gangguan terhadap burung dan/atau kelelawar 
pada kegiatan operasi PLTB Sidrap 70 MW menunjukan 5 kriteria dampak memiliki nilai 
penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Penting (-P). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan operasional PLTB terhadap gangguan burung dan/atau 
kelelawar bersifat langsung pada komponen biologi dan selanjutnya dapat menimbulkan 
dampak pada lingkungan sosial ekonomi lainnya serta dampak balik pada kegiatan 
operasional PLTB. 

 

3.2.1.4 Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Multiplier Effect 

Besaran Dampak 

Pengoperasian PLTB akan menjadi aktivitas komersil baru pada daerah yang dihuni oleh 
operatornya. Terdapat pula masyarakat lokal yang bekerja misalnya menjadi satpam, 
pemeliharaan umum, supir, dan lain lain. Instalasi juga akan dikunjungi oleh berbagai orang 
dari waktu ke waktu yang akan menghabiskan waktu di area tersebut. Aktivitas ini akan 
meningkatkan alur bisnis di area tersebut terhadap penyedia barang dan jasa terhadap 
pekerja dan pengunjung proyek. 

Kegiatan ekonomi lokal dan regional yang sudah ada pada saat ini dapat dilihat dari struktur 
perekonomian Kabupaten Sidrap.  Sektor perekonomian wilayah Kabupaten Sidrap, masih 
didominasi oleh sektor pertanian. Penduduk Kecamatan Watang Pulu sebagian pada 
umumnya bekerja pada empat sektor utama yakni pertanian, industri, perdagangan, dan 
perkebunan. Sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan menjadi mata 
pencaharian 22 % warga Kecamatan Watang Pulu, kemudian buruh industri menjadi pilihan 
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16 % warga, sektor perdagangan menjadi pekerjaan 15 % warga dan bekerja pada sektor 
perkebunan menjadi pilihan 14 % warga. 

Dari gambaran mata pencaharian penduduk, sektor pertanian masih sangat dominan hampir 
di semua desa yang diteliti, sementara sektor perdagangan dan dan industri umumnya cukup 
berkembang di desa-desa yang berdekatan dengan jalan arteri, dan kegiatan pasar. Peluang 
usaha yang muncul di desa-desa yang diteliti adalah industri rumah tangga (hasil olahan 
pertanian dan perikanan), perdagangan, jasa, dan angkutan, Usaha yang ada diantaranya 
adalah warung sembako, jasa (konstruksi dan bangunan, bengkel, percetakan, simpan 
pinjam). PDRB Kabupaten Sidrap pada tahun 2013 berdasarkan harga konstan sekitar 7,2%, 
sehingga rona awal kualitas lingkungan masuk dalam kategori 3 (sedang). 

Sebagai ilustrasi analogi, peningkatan aktivitas ekonomi dari Kabupaten Minahasa dapat 
dijadikan sebagai referensi. Operasional PLTP Lahendong telah berhasil meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB. 
Dengan beroperasinya PLTB Sidrap 70 MW dan sarana pendukungnya lainnya, akan 
meningkatkan kegiatan industri dan perekonomian lokal begitu juga regional.  Keberadaan 
pembangkit tenaga listrik di suatu daerah diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi di daerah tersebut. 

Operasional PLTB diharapkan dapat memicu berkembangnya kegiatan industri lainnya 
sehingga akan mempengaruhi kontribusi sektor-sektor perekonomian terhadap pertumbuhan 
PDRB regional, Investasi proyek PLTB selama 3 tahun periode bernilai hingga 168 juta US 
dollar (Feasibility Study Sidrap Wind Farm Project, 2013). Hal ini diharapkan dapat 
memberikan pengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Sidrap kurang lebih sebesar 34%, 
sehingga meningkatkan skala kualitas lingkungan menjadi 4 (baik). Dengan demikian, 
dampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan multiplier effect ini dapat digolongkan 
sebagai dampak positif yang tergolong positif dan kecil dengan nilai perubahan dampaknya 
Positif Satu (+1). 

 

Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-38 berikut ini, 

Tabel 3-38 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Operasi PLTB terhadap 
Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Multiplier Effect 

NO. 
FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah 
penduduk yang akan 
terkena dampak rencana 
usaha dan/ atau kegiatan 

P Peningkatan aktivitas ekonomi dan 
multiplier effect akan berdampak pada 
penduduk secara umum, terutama yang 
berada di desa-desa yang ada di sekitar 
lokasi operasional PLTB, sebagai pelaku 
ekonomi di wilayahnya,. 

2. Luas wilayah penyebaran P Luas wilayah persebaran dampak 
peningkatan aktivitas ekonomi dan 
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NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

dampak  multiplier effect pada saat operasional 
PLTB tidak terbatas hanya pada desa-
desa terdekat di sekitar pembangkit, akan 
tetapi juga dapat dinikmati oleh 
masyarakat luas lainnya yang ada di 
kecamatan, kabupaten, bahkan propinsi 
Sulawesi Selatan 

3. Intensitas dampak P Intensitas dampak peningkatan aktivitas 
ekonomi dan multiplier effect yang ada di 
sekitar lokasi operasional PLTB melalui 
pertumbuhan PDRB regional diharapkan 
dapat mencapai lebih dari 34%, disamping 
itu juga akan tetapi juga akan bergulir 
dengan adanya bangkitan aktivitas 
ekonomi melalui multiplier effect. 

Lamanya dampak 
berlangsung  

P Dampak akan berlangsung selama tahap 
operasi atau bahkan untuk selamanya. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain yang 
terkena dampak 

P Peningkatan aktivitas ekonomi dan 
multiplier effect akibat pengoperasian unit 
PLTB di Kabupaten Sidrap tidak terbatas 
hanya pada komponen perekonomian 
lokal itu saja, akan tetapi juga terkait 
dengan komponen lingkungan yang 
lainnya, seperti tingkat pendapatan 
masyarakat dan regional, tingkat 
pengangguran, tingkat kemiskinan, dan 
kualitas sumber daya manusia secara 
keseluruhan pada umumnya. 

5. Sifat kumulatif dampak P Meningkatnya aktivitas ekonomi dan 
multiplier effect di desa-desa, kecamatan, 
kabupaten dan provinsi dimana 
operasional PLTB bersifat kumulatif. 

6. Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

TP Peningkatan kegiatan ekonomi lokal dan 
regional di wilayah Sulawesi Selatan pada 
umumnya maupun di kabupaten dan 
kecamatan terdekat dengan lokal 
operasional PLTB bersifat berbalik, yaitu 
dapat berubah sewaktu-waktu dan berbalik 
tergantung pada kebijakan dan situasi 
kondisi ketenagakerjaan dan 
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NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

perekonomian nasional dan setempat 

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi  

- Tidak ada kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk penanggulangan dampak 

 Sifat Penting Dampak +P Positif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak perubahan peningkatan aktivitas ekonomi dan 
multiplier effect pada kegiatan operasional PLTB Sidrap 70 MW menunjukan 6 kriteria 
dampak memiliki nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Positif 
Penting (+P). 

Untuk mekanisme aliran dampak operasional PLTB terhadap peningkatan aktivitas ekonomi 
dan multiplier effect yang ada di masyarakat sekitar termasuk dampak langsung pada 
lingkungan sosial ekonomi dan saling berantai di antara komponen sosial ekonomi lainnya 
dan dapat berbalik pada rencana kegiatan. 

 

3.2.1.5 Timbulnya Sikap dan Persepsi Masyarakat 

Besaran Dampak 

Kegiatan operasional PLTB berpotensi meningkatkan kebisingan, efek bayangan, dan 
gangguan terhadap burung dan kelelawar. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan persepsi 
negative untuk orang-orang yang tinggal di 2 desa pada area proyek (Desa Matirotasi dan 
Lainungan). 

Ketidakseimbangan mungkin terjadi namun diharapkan proyek dapat diterima dan adanya 
fasilitas baru yang diberikan akan mengubah persepsi negatif menjadi positif. Kesempatan 
berusaha dan peningkatan pendapatan akan memberikan persepsi positif pada masyarakat 
sehingga nilai lingkungan pada persepsi masyarakat bernilai 4 (baik).  Kegiatan operasional 
PLTB akan meningkatkan skala kualitas lingkungan menjadi Skala 5. Ketidakseimbangan 
yang terjadi akibat adanya dampak positif diharapkan menjadi lingkungan sosial yang positif 
untuk tahap operasi. Dengan demikian besaran dampak terhadap perubahan persepsi 
masyarakat terhadap kegiatan operasional PLTB adalah tergolong Kecil, dengan nilai 
perubahan dampaknya Positif Satu (+1).   

 

Sifat Penting Dampak 

Analisis rinci penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-39 berikut ini. 
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Tabel 3-39 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Operasi PLTB terhadap 
Perubahan Persepsi Masyarakat 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah 
penduduk yang akan 
terkena dampak rencana 
usaha dan/ atau kegiatan 

P Jumlah penduduk yang terkena dampak pada 
4 desa/kelurahan sejumlah 14.634 (3.229 KK) 
yang merupakan total penduduk di wilayah 
studi. 

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

P Luas wilayah dampak akan melingkupi seluruh 
wilayah Kecamatan Watang Pulu yang 
merupakan wilayah berlangsungnya aktivitas 
proyek dan wilayah lainnya di luar Kecamatan 
Watang Pulu.   

3. Intensitas dampak P Intensitas dampak cukup dan peningkatan 
pendapat akan berlanjut untuk selamanya. 

Lamanya dampak 
berlangsung  

P Dampak diprediksikan akan berlangsung 
selama tahap operasi PLTB 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain 
yang terkena dampak 

TP Tidak membawa dampak ikutan pada 
komponen lain  

5. Sifat Kumulatif dampak P Dapat bersifat kumulatif karena manfaat 
proyek yang dirasakan. 

6. Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

TP Dengan pengelolaan terprogram dampak 
positif dapat ditingkatkan dan dampak negatif 
dapat dipulihkan. Namun, perubahan baik 
positif maupun negatif dampat dibalikkan.  

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi  

- Tidak ada kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk penanggulangan dampak 

 Sifat Penting Dampak +P Positif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak perubahan persepsi masyarakat pada kegiatan 
operasional PLTB Sidrap 70 MW menunjukkan 5 kriteria dampak memiliki nilai penting, maka 
prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Positif Penting (+P).  

Mekanisme aliran dampak perubahan persepsi masyarakat pada kegiatan operasional PLTB 
bersifat langsung pada komponen lingkungan sosial ekonomi dan budaya yang selanjutnya 
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dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sosial lainnya serta dampak balik pada 
rencana kegiatan pembangunan PLTB. 

 

3.3 Tahap Pasca Operasi 
3.3.1 Penyerahan Aset dan Lahan Kepada Pemerintah (alternatif 1) 

Berdasarkan evaluasi dampak penting hipotetik, tidak terdapat dampak hipotetik dari 
kegiatan ini  

 

3.3.2 Pembongkaran Komponen Pembangkit (Termasuk Mobilisasi Komponen 
Keluar Site) (Alternatif 3) 

3.3.2.1 Penurunan Kualitas Udara 

Besaran Dampak 

Pembongkaran komponen pembangkit akan terjadi setidaknya 20 tahun setelah operasional 
selesai. Pada kondisi tersebut, tidak mungkin memprediksikan perubahan rona lingkungan 
dari waktu ke waktu. Namun, untuk memperkirakan dampak, digunakan rona lingkungan 
pada 4 titik pengukurang yang digunakan untuk pengumpulan data. Aktivitas pembongkaran 
GTA menggunakan crane dan aktivitas pembongkaran lainnya diperkirakan tidak akan 
menghasilkan polusi udara atau debu yang berarti. 

Data pengukuran awal kualitas udara yang terdeteksi pada 4 titik sampling di Kecamatan 
Watang Pulu adalah CO < 30,000 µg/m3, NO2 < 30 µg/m3, dan TSP < 46 µg/m3. Rona awal 
dari kualitas udara di sekitar lokasi proyek tersebut masih tergolong sangat baik dan memiliki 
skala kualitas lingkungan 5. 

Peralatan utama untuk mengangkut fasilitas bongkaran bangunan utama dan sarana 
pendukungnya terdiri dari 13 unit truk. Kegiatan pembongkaran komponen pembangkit 
diperkirakan akan memberikan dampak terhadap kualitas udara. Dampak ini terjadi akibat 
dari emisi dari kendaraan pengangkut. Polutan yang diperhitungan adalah Debu (TSP), NO2 
dan CO. 

Untuk perkiraan emisi, digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut: 

x Emisi dari mobilisasi dihitung pada satu ruas jalan mulai dari lokasi proyek menuju 
jalan besar (aspal); 

x Panjang ruas jalan yang dimodelkan adalah dua (2) mil (3,2 km); 

x Lebar ruas jalan adalah 7 m (dua arah); 

x Jumlah truk pengangkut adalah 13 sesuai deskripsi proyek; 

x Jumlah perjalanan truk adalah 4 mil per hari (sesuai panjang jalan 2 mil dan 
perjalanan bolak-balik). 
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Tabel 3-40 : Hasil Perhitungan Emisi Masing-Masing Polutan pada Kegiatan Mobiliasi 
Rangkaian GTA 

Polutan Faktor Emisi (g/mile) Mil/hari Jumlah Truk g/dt 

CO 1,32 4 13 0,000794 

NO2 4,97 4 13 0,002991 

TSP 0,25 4 13 0,000150 

 

Perkiraan Sebaran Polutan 

Untuk perkiraan sebaran polutan dari emisi ini dengan menggunakan SCREEN3, digunakan 
asumsi-asumsi sebagai berikut: 

x Emisi mobilisasi dimodelkan sebagai sumber area, Melihat panjangnya rute mobiliasi 
ini, area total mobilisasi dibagi menjadi beberapa sumber area, Total area mobilisasi 
adalah panjang jalan dikali lebar jalan, Satu sumber area dimodelkan dengan panjang 
140 m dan lebar 7 m (sesuai max rasio panjang terhadap lebar di SCREEN3); 

x Konsentrasi maksimum polutan dimodelkan untuk satu sumber area kemudian secara 
konservatif dikalikan jumlah sumber area untuk memperoleh konsentrasi polutan dari 
area secara keseluruhan. 

Untuk lebih jelasnya, parameter-parameter yang digunakan dalam SCREEN3 untuk satu 
sumber area disajikan pada Tabel 3-41 dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3-42.  

 

Tabel 3-41 : Parameter yang Digunakan dalam SCREEN untuk Memodelkan Satu 
Sumber Area dari Kegiatan Pembongkaran Komponen Pembangkit 

Parameter Satuan Nilai 

Ketinggian emisi* Meter 4 

Sisi panjang Meter 140 

Sisi lebar Meter 14 

Tinggi reseptor Meter 1,5 

Kelas Stabilitas A-F A-F 

Terrain (medan) Simple/Complex Simple (flat) 

Koefisien Dispersi Urban/Rural Rural 

 * Perkiraan ketinggian truk pengangkut 
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Tabel 3-42 : Perkiraan Konsentrasi Rona Akhir Polutan 

Polutan 

Luas Satu 
Sumber 

Area  
(m2) 

Jumlah 
Sumber 

Area 

Emisi per 
Sumber 

Area  
(g/m2-s) 

Kons Max 1-
jam Satu 

Sumber Area 
(ug/m3) 

Kons Max 1-
jam Total 
Sumber 

Area (ug/m3) 

CO 1.960 23 7,67E-10 9,64E-03 2,22E-01 

NO2 1.960 23 2,89E-09 3,63E-02 8,34E-01 

TSP 1.960 23 1,45E-10 1,82E-03 4,20E-02 

 

Dari hasil perhitungan, kegiatan mobilisasi fasilitas pembongkaran komponen pembangkit 
tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas udara ambien, Hal ini karena 
kegiatan ini memberikan kontribusi polutan yang sangat kecil ke udara ambien dan tidak 
menyebabkan baku mutu udara ambien Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1999 tentang 
Baku Tingkat Kebisingan serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 69 Tahun  2010 
Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup, lampiran IIIA Baku Mutu Udara 
Ambien terlampaui, 

Pengaruh kegiatan pembongkaran komponen pembangkit terhadap kondisi rona akhir 
kualitas udara dinilai tidak terlalu signifikan khususnya untuk parameter gas CO, NO2 dan 
TSP, Pertambahan konsentrasi yang akan terjadi di diperkirakan untuk parameter CO = 
2,22E-01µg/m3, NO2 = 8,34E-01 µg/m3, dan TSP = 4,20E-02 µg/m3, sehingga rona akhir CO 
= 30,389 µg/m3, NO2 = 10,242 µg/m3, dan TSP = 22,274 µg/m3 dengan skala kualitas 
lingkungan tidak berubah masih dalam skala 5 (sangat baik), Dengan demikian perubahan 
besaran skala dampak terhadap kualitas udara dengan adanya kegiatan mobilisasi peralatan 
dan material bongkaran fasilitas PLTB tergolong Tidak Ada Dampak atau dengan kata lain 
tidak terjadi perubahan skala lingkungan dan dampaknya tergolong Negatif.  

 

Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-43 berikut ini. 

Tabel 3-43 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Pembongkaran Komponen 
Pembangkit terhadap Penurunan Kualitas Udara 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah 
penduduk yang akan 
terkena dampak 
rencana usaha dan/ 
atau kegiatan 

TP Emisi udara diperkirakan tidak amakn 
mencapai permukiman yang ada pada 
saat ini. Sulit untuk memperkirakan pola 
permukiman 20 tahun ke depan. 
Karenanya diasumsikan tidak ada 
permukiman pada daerah tersebut. 
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NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

2. Luas wilayah 
penyebaran dampak  

TP Paparan emisi udara diperkirakan tidak 
akan menyebar jauh dari pusat jalan, 
dengan asumsi tingkat penyebaran 
dampak sekitar 200 m pada setiap sisi 
sejauh 2 km, dengan luas sekitar 40 Ha.  

3. Intensitas dampak TP Hasil permodelan menunjukan tingkat 
emisi udara berada di bawah baku mutu 
nasional. 

Lamanya dampak 
berlangsung  

TP Dampak dapat berlangsung selama satu 
tahapan kegiatan yaitu kegiatan 
pembongkaran komponen pembangkit 
sekitar 3 bulan. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain 
yang terkena dampak 

TP Apabila terjadi paparan emisi udara pada 
reseptor sensitif, akan terjadi dampak 
sekunder terhadap kesehatan 
masyarakat. 

5. Sifat Kumulatif dampak TP Dampak penurunan kualitas udara 
memiliki potensi bersifat kumulatif dengan 
sumber polusi udara yang mungkin ada di 
daerah tersebut pada saat itu. 

6. Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

TP Dampaknya dapat dipulihkan (berbalik). 

7. Kriteria lain sesuai 
dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi  

TP Dampak penting negatif yang ditimbulkan 
dapat ditanggulangi oleh teknologi yang 
tersedia. 

 Sifat Penting Dampak - TP Negatif Tidak Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak mobilisasi pembongkaran komponen pembangkit 
terhadap penurunan kualitas udara menunjukan bahwa tidak ada kriteria dampak yang 
memiliki nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Tidak 
Penting (-TP). 

Mekanisme aliran dampak menunjukkan bahwa tidak ada dampak dari parameter ini. 
Mengingat bahwa hal ini akan berlangsung pada beberapa waktu di masa yang akan datang, 
maka sudah sepantasnya hasil ini untuk ditinjau terhadap standar yang berlaku pada saat 
itu. 
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3.3.2.2 Peningkatan Kebisingan 

Besaran Dampak 

Pembongkaran komponen GTA akan terjadi setidaknya 20 tahun setelah operasional 
selesai, dan mungkin terjadi lebih lama. Tidak mungkin memperdiksikan rona lingkungan 
untuk kebisingan di masa depan, karenanya untuk asumsi digunakan rona awal lingkungan 
yang ada. Aktivitas pembongkaran mencakup pembongkaran dan demobilisasi komponen 
turbin angin. Diasumsikan tingkat kebisingan akan sama dengan aktivitas pada tahap 
konstruksi untuk PLTB dan kebisingan pada mobilisasi. Karenanya tabel di bawah ini 
menunjukan estimasi terburuk pada aktivitas pembongkaran. 

Untuk detail perhitungan pada data ini dapat melihat sub bab 3.1.2.2 dan 3.1.3.2. 

Rona awal kebisingan di area permukiman melebihi baku mutu nasional dengan nilai 3. 
Kebisingan dari pembongkaran diperkirakan tidak akan mengganggu nilai pada area 
permukiman. Namun, dampak mungkin terjadi pada area sekitar 100 meter dari turbin dan 
jalan akses. Karenanya, nilai lingkungan menjadi 2 dengan perubahan Negatif satu (-1). 

 

Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-44 berikut ini, 

Tabel 3-44 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Pembongkaran Komponen 
Pembangkit terhadap Peningkatan Kebisingan 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah 
penduduk yang akan 
terkena dampak rencana 
usaha dan/ atau kegiatan 

TP Jumlah penduduk yang terkena dampak 
diperkirakan sangat kecil. Hal ini perlu 
dikaji ulang apabila permukiman 
berpindah lebih dekat ke area proyek 
dalam waktu 20 tahun. 

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

TP Area yang terkena dampak kebisingan 
diperkirakan sangat kecil, sekitar 100 m 
dari area proyek. 

3. Intensitas dampak TP Mungkin terdapat peningkatan 
kebisingan di area non permukiman, 
namun tidak terdapat reseptor 
permukiman yang terkena dampak. Hal 
ini berdasar pada lokasi populasi pada 
saat ini, dan perlu dikaji ulang bila 
permukiman berpindah lebih dekat ke 
area proyek. 

Lamanya dampak TP Dampak dapat berlangsung selama satu 
tahapan kegiatan yaitu kegiatan 
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NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

berlangsung  decommissioning sekitar 3 bulan. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain 
yang terkena dampak 

P Menimbulkan dampak sekunder dan 
dampak lanjutan lainnya seperti 
gangguan pendengaran dan 
kenyamanan. 

5. Sifat Kumulatif dampak TP Dampak tidak bersifat kumulatif karena 
kegiatan mobilisasi alat berat dan 
material berhenti setelah kegiatan 
selesai, sehingga dampak yang 
ditimbulkan sifatnya menjadi tidak 
penting. 

6. Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

TP Dampaknya dapat dipulihkan (berbalik). 

7. Kriteria lain sesuai 
dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi  

TP Dampak penting negatif yang ditimbulkan 
tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi 
yang tersedia. 

 Sifat Penting Dampak -TP Negatif Tidak Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak Pembongkaran Komponen Pembangkit terhadap 
peningkatan kebisingan menunjukkan hanya 1 kriteria dampak memiliki nilai penting, maka 
prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Tidak Penting (-TP). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan Pembongkaran Komponen Pembangkit terhadap 
peningkatan kebisingan bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik kimia dan 
selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sosial lainnya. 

 

3.3.2.3 Kemacetan Lalu Lintas 

Besaran Dampak 

Gangguan lalulintas darat tahap konstruksi PLTB Sidrap 70 MW bersumber dari mobilisasi 
pembongkaran komponen pembangkit pada tahap pasca operasi yang akan menyebabkan 
peningkatan bangkitan lalulintas. Mobilisasi pembongkaran komponen pembangkit terlihat 
pada kegiatan keluar dan masuknya kendaraan proyek yang membawa peralatan 
pembangkit yang sudah dipergunakan lagi sehingga diperkirakan menyebabkan arus 
lalulintas akan terhambat. Kendaraan proyek yang menuju tapak proyek PLTB meliputi truk 
pengangkut material dengan rute yang akan dilewati Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, 
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Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu menuju Jalan Poros 
Pare Pare-Sidrap.  

Berdasarkan penghitungan volume lalu lintas sebagai rona awal pada tahun 2013 tercatat 
bahwa volume lalulintas pada kondisi tanpa proyek di ruas Jalan Poros Pare Pare - Sidrap 
sebesar 876,22 smp/jam dengan kapasitas jalan 1.344,67 smp/jam dengan V/C ratio sebesar 
0,67 (tergolong sedang).  Sedangkan volume lalu lintas di Jalan Poros Mattirotasi 78,09 
smp/jam dengan kapasitas jalan 692,80 smp/jam dengan V/C ratio sebesar 0,14 (tergolong 
sangat baik = skala 5). Derajat kejenuhan (V/C ration) di kedua lokasi survei berada di 
bawah 0,75, Ini berarti indeks tingkat pelayanan sebelum ada kegiatan pembangunan PLTB 
pada jalan kedua jalan dianggap sangat baik dan kapasitas jalan dapat diterima untuk 
mengakomodasi volume lalu lintas. Dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan penduduk 
di Kecamatan Watang Pulu sebesar 0,79%, maka dapat diprediksikan volume kendaraan 
tanpa adanya kegiatan kontruksi PLTB dengan rincian seperti tertera pada Tabel 3-45.  

Tabel 3-45 : Volume Kendaraan pada Kondisi Tanpa dan Dengan Proyek 

KETERANGAN 
TAHUN 

EKSISTING 
(2013) 2014 2015 2016 2017 2018 Th ke 30 

JALAN POROS PARE PARE-SIDRAP 

Volume Tanpa 
Proyek (SMP/Jam)  876,22 883,14 890,12 897,15 904,24 911,38 1,109,52 

Volume Proyek 
(SMP/Jam)   12,50 12,60 12,70 12,80 12,90 12,60 

Volume Dengan 
Proyek (SMP/Jam)  

 895,64 902,72 909,85 917,04 924,28 1,122,12 

Kapasitas 
(SMP/Jam) 1,344,67 1,344,67 1,344,67 1,344,67 1,344,67 1,344,67 1,344,67 

V/C – Tanpa 
Proyek  0,65 0,66 0,66 0,67 0,67 0,68 0,83 

V/C – Dengan 
Proyek  

 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,83 

JALAN POROS MATTIROTASI 

Volume Tanpa 
Proyek (SMP/Jam)  78,09 78,71 79,33 79,96 80,69 81,22 98,88 

Volume Proyek 
(SMP/Jam)   12,50 12,60 12,70 12,80 12,90 12,60 

Volume Dengan 
Proyek (SMP/Jam)   91,21 91,93 92,65 93,39 94,12 111,48 

Kapasitas 692,80 692,80 692,80 692,80 692,80 692,80 692,80 
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KETERANGAN 
TAHUN 

EKSISTING 
(2013) 2014 2015 2016 2017 2018 Th ke 30 

(SMP/Jam) 

V/C – Tanpa 
Proyek  0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,14 

V/C – Dengan 
Proyek   0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,16 

Sumber : Hasil Analisa, 2013 

 

Berdasarkan Tabel 3-45 di atas, dapat dijelaskan bahwa perkiraan bangkitan lalulintas 
sampai dengan 30 tahun setelah operasi dihitung berdasarkan proyeksi pertumbuhan 
penduduk di sekitar lokasi proyek. Penambahan jumlah bangkitan kendaraan 30 tahun 
setelah operasi pembangkit pada ruas Jalan Poros Pare Pare-Sidrap menjadi sebesar 
1.122,12 smp/jam dengan V/C ratio sebesar 0,83. Sedangkan penambahan pada ruas Jalan 
Poros Mattirotasi menjadi 111,48 smp/jam dengan V/C ratio sebesar 0,16. Penambahan 
tersebut berpengaruh negatif dikarenakan tingkat pelayanan berada pada skala kualitas 2 
(buruk) terutama pada jalan Poros Pare Pare-Sidrap. Dengan demikian besaran dampak 
terhadap bangkitan lalu lintas kendaraan akibat adanya kegiatan mobilisasi pembongkaran 
komponen pembangkit pada tahap pasca operasi tergolong Besar dengan nilai perubahan 
dampaknya Negatif Tiga (-3). 

 

Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-46 berikut ini. 

Tabel 3-46 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Mobilisasi Pembongkaran 
Komponen Pembangkit Pada Tahap Pasca Operasi terhadap Gangguan 

Lalulintas Darat 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah penduduk 
yang akan terkena dampak 
rencana usaha dan/ atau 
kegiatan 

P Jumlah penduduk yang terkena dampak 
negatif lebih besar daripada yang 
memperoleh manfaat. 

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

P Dampak menyebar minimal di 4 desa 
yang dilalui kegiatan mobilisasi 
peralatan dan material (Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, Kecamatan 
Watang Pulu) di jalan dengan jarak 
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NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

terpanjang 5,4 km dan lebar jalan 7 m 
maka luas sebaran dampak mencapai 
0,0378 km2. 

3. Intensitas dampak TP Intensitas tergolong rendah karena 
penambahan volume kendaraan hanya 
10 smp/jam pada ruas jalan Lainungan 
sehingga tidak menyebabkan 
perubahan sifat-sifat fisik lingkungan 
seperti kerusakan jalan atau infrastuktur. 

Lamanya dampak 
berlangsung  

TP Dampak dapat berlangsung selama satu 
tahapan kegiatan yaitu kegiatan 
pembongkaran komponen pembangkit 
sekitar 3 bulan. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain yang 
terkena dampak 

P Komponen lingkungan hidup lain yang 
terkena dampak adalah kecelakaan lalu 
lintas. 

5. Sifat Kumulatif dampak TP Tidak bersifat kumulatif. 

6. Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

TP Dampaknya dapat dipulihkan (berbalik). 

7. Kriteria lain sesuai dengan 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  

TP Dampak penting negatif yang 
ditimbulkan dapat ditanggulangi oleh 
teknologi yang tersedia 

 Sifat Penting Dampak -P Negatif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak mobilisasi pembongkaran komponen pembangkit 
pada tahap pasca operasi PLTB terhadap lalulintas darat menunjukan bahwa 3 kriteria 
dampak memiliki nilai penting dimana salah satunya terkait dengan jumlah manusia yang 
terkena dampak, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Penting (-P). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan mobilisasi pembongkaran komponen pembangkit pada 
tahap pasca operasi PLTB terhadap lalulintas darat bersifat langsung pada komponen 
lingkungan fisik kimia dan selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sosial 
lainnya. 

Hasil dari penilaian ini berdasarkan perkiraan kondisi yang sangat jauh pada masa depan; 
Oleh karena itu, sangat disarankan hasil prediksi ini berarti bahwa harus dilakukannya 
estimasi yang akurat pada saat decommissioning. 
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3.3.2.4 Kecelakaan Lalu Lintas 

Besaran Dampak 

Dampak ini sehubungan dengan keamanan lalu lintas pada Jalan utama Mattirotasi sekitar 
20-30 tahun ke depan. Jalan ini memiliki nilai lingkungan 5 (sangat baik), karenanya 
kemungkinan hal ini tidak akan berubah walaupun ada peningkatan populasi. Untuk 
memperkirakan potensi kecelakaan lalulintas pada tahap pembongkaran, digunakan estimasi 
lalu lintas yang sama dengan tahap mobilisasi. 

Diperkirakan peningkatan lalu lintas pada jalan utama sekitar 10 smp/jam. Hal ini berpotensi 
untuk mengganggu keamanan lalu lintas dan terjadi karena adanya kendaraan berat 
daripada volume lalu lintas. Karenanya nilai lingkungan menurun jadi 4 (baik). Dengan 
metode scalar untuk memperkirakan besaran dampak, nilai perubahan -1 atau dampak 
kecil. 

 

Sifat Penting Dampak 

Penentuan sifat penting dampak tertera pada Tabel 3-47 berikut ini, 

Tabel 3-47 : Penentuan Sifat Penting Dampak Kegiatan Pembongkaran Komponen 
Pembangkit terhadap Kecelakaan Lalu Lintas 

NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

1. Besarnya jumlah 
penduduk yang akan 
terkena dampak rencana 
usaha dan/ atau kegiatan 

P Jumlah penduduk yang terkena dampak 
negatif lebih besar daripada yang 
memperoleh manfaat.  

2. Luas wilayah penyebaran 
dampak  

P Dampak menyebar minimal di 4 desa 
yang dilalui kegiatan mobilisasi peralatan 
dan material (Desa Mattirotasi, Desa 
Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan 
Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang 
Pulu) di jalan dengan jarak terpanjang 5,4 
km dan lebar jalan 7 m maka luas sebaran 
dampak mencapai 0,0378 km2.  

3. Intensitas dampak TP Intensitas tergolong rendah karena 
penambahan volume kendaraan hanya 10 
smp/jam pada ruas jalan Lainungan 
sehingga tidak menyebabkan perubahan 
sifat-sifat fisik lingkungan seperti 
kerusakan jalan atau infrastuktur. 

Lamanya dampak 
berlangsung  

TP Dampak dapat berlangsung selama satu 
tahapan kegiatan yaitu kegiatan 
pembongkaran komponen pembangkit 
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NO. FAKTOR PENENTU 
DAMPAK PENTING 

SIFAT 
PENTING 
DAMPAK 

KETERANGAN 

sekitar 3 bulan. 

4. Banyaknya komponen 
lingkungan hidup lain 
yang terkena dampak 

TP Tidak ada komponen lingkungan hidup 
lain yang terkena dampak. 

5. Sifat Kumulatif dampak TP Tidak bersifat kumulatif. 

6. Berbalik atau tak 
berbaliknya dampak 

TP Dampaknya dapat dipulihkan (berbalik). 

7. Kriteria lain sesuai 
dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi  

TP Dampak penting negatif yang ditimbulkan 
dapat ditanggulangi oleh teknologi yang 
tersedia. 

 Sifat Penting Dampak -P Negatif Penting 

Keterangan :  P  = Penting, TP  = Tidak Penting 

 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak mobilisasi peralatan saat pembongkaran 
komponen pembangkit terhadap kecelakaan lalu lintas menunjukan bahwa 2 kriteria dampak 
memiliki nilai penting dimana salah satunya terkait dengan jumlah manusia yang terkena 
dampak, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif Penting (-P). 

Mekanisme aliran dampak kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi PLTB 
terhadap kecelakaan lalu lintas bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik kimia dan 
selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sosial lainnya. 
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Tabel 3-48 : Matriks Prakiraan Sifat Penting Dampak 

NO KEGIATAN PENYEBAB DAMPAK DAMPAK LINGKUNGAN 
SIFAT 

DAMPAK  
(+ / -) 

PRAKIRAAN DAMPAK PENTING PENTING 
/ TIDAK 

PENTING 1 2 3A 3B 4 5 6 7 

I TAHAP PRA-KONSTRUKSI 

 Tidak ada dampak penting Hipotetik 

II TAHAP KONSTRUKSI 

 1. Penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja  Terbukanya kesempatan kerja (+) TP P TP TP P P P - Penting 

  Terbukanya kesempatan berusaha (+) P P P TP P P TP - Penting 

  Peningkatan pendapatan (+) P P P TP P P P - Penting 

  Perubahan dinamika sosial (-) P P TP TP P P TP - Penting 

  Timbulnya keresahan masyarakat (-) P P P TP P P TP - Penting 

  Timbulnya persepsi masyarakat (+) P P P TP TP P TP - Penting 

 2. Mobilisasi peralatan dan material  Penurunan kualitas udara (-) TP TP TP TP TP P TP TP Tidak 
Penting 

  Peningkatan tingkat kebisingan (-) TP P TP TP P TP TP TP Tidak 
Penting 

  Kerusakan badan jalan  (-) P P P P P P TP TP Penting 

  Kemacetan lalu lintas (-) P P P TP TP TP TP TP Penting 

  Kecelakaan lalu lintas (-) P P TP TP TP TP TP TP Penting 

 3. Konstruksi Jalan Akses  Penurunan kualitas udara (-) TP TP TP TP P P TP TP 
Tidak 

Penting 

  Peningkatan tingkat kebisingan (-) TP P P TP P TP TP P Penting 

  Gangguan kesehatan masyarakat (-) P P TP TP TP TP TP TP Penting 

 4. Konstruksi bangunan utama dan sarana 
pendukungnya  

Penurunan kualitas udara (-) TP TP P TP P P TP TP Penting 

  Erosi tanah (-) TP P TP TP P TP TP TP 
Tidak 

Penting 

  Perubahan dinamika sosial (-) P P TP TP P P TP - Penting 

III TAHAP OPERASI 

 1. Operasional unit pembangkit  Peningkatan tingkat kebisingan (-) TP TP TP P P TP TP TP Tidak 
Penting 

  Efek bayangan (-) TP TP P TP TP TP P P Penting 

  Kecelakaan atau kematian burung (-) TP P P P P TP P TP Penting 
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NO KEGIATAN PENYEBAB DAMPAK DAMPAK LINGKUNGAN 
SIFAT 

DAMPAK  
(+ / -) 

PRAKIRAAN DAMPAK PENTING PENTING 
/ TIDAK 

PENTING 1 2 3A 3B 4 5 6 7 

  Peningkatan aktivitas ekonomi dan multiplier effect (+) P P P P P P TP - Penting 

  Timbulnya persepsi masyarakat (+) P P P P TP P TP - Penting 

IV TAHAP PASCA OPERASI 

 1. Pembongkaran komponen pembangkit Penurunan kualitas udara (-) TP TP TP TP TP TP TP TP Tidak 
Penting 

  Peningkatan tingkat kebisingan (-) TP TP TP TP P TP TP TP 
Tidak 

Penting 

  Kemacetan lalu lintas (-) P P TP TP P TP TP TP Penting 

  Kecelakaan lalu lintas (-) P P TP TP TP TP TP TP Penting 



ANDAL PLTB SIDRAP 70 MW 
 

03 Juni 2015 181

4.0 EVALUASI SECARA HOLISTIK TERHADAP DAMPAK 
LINGKUNGAN 

Berdasarkan hasil prakiraan terhadap besaran dampak dan sifat penting dampak, 
rencana kegiatan Pembangunan PLTB Sidrap 70 MW akan dihadapkan pada beberapa 
dampak penting yang perlu ditelaah secara holistik dengan metoda bagan alir dan matrik 
sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen KA ANDAL. Telaahan terhadap alternatif 
terbaik di rencana kegiatan ini tidak dilakukan, karena pemilihan alternatif terbaik telah 
dilakukan melalui serangkaian kajian khusus yang mencakup aspek teknis, ekonomi dan 
lingkungan. 

4.1 Telaahan Keterkaitan dan Interaksi Dampak Penting 
Berdasarkan evaluasi secara holistik dan telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh 
dampak pentig hipotetik rencana pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW dan fasilitas 
penunjangnya 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. 

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. 

 

Berdasarkan hasil telaahan tersebut maka dirumuskan arahan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih 
operasional. Arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dilakukan terhadap 
seluruh komponen rencana kegiatan PLTB SIDRAP 70 MW. 

Salah satu opsi yang ditempuh untuk menggambarkan hasil evaluasi dampak antara lain 
menggunakan metode diagram alir (flow chart) sekaligus untuk menggambarkan orde 
dampak, dimana orde dampak ini terkait dengan prioritas pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan. Orde dampak disajikan dalam bentuk dampak primer (primary impact) dan 
dampak turunan (derivative impact) yaitu dampak sekunder, tersier, dan seterusnya 
seperti yang tertera pada Gambar 4-1 sampai dengan Gambar 4-3.  

Penjelasan keterkaitan antar dampak pada masing-masing tahapan kegiatan yang 
menggambarkan ciri-ciri dampak diuraikan pada setiap telaah dampak penting. 

BAB IV EVALUASI SECARA HOLISTIK TERHADAP DAMPAK 
LINGKUNGAN 
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Gambar 4-1 : Bagan Alir Evaluasi Dampak Tahap Kontruksi PLTB SIDRAP 70 MW
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Gambar 4-2 : Bagan Alir Evaluasi Dampak Tahap Operasi PLTB SIDRAP 70 MW 
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Gambar 4-3 : Bagan Alir Evaluasi Dampak Tahap Pasca Operasi PLTB SIDRAP 70 MW 
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4.1.1 Tahap Pra Konstruksi 
Selama tahap pra konstruksi pembangkit tidak teridentifikasi adanya Dampak Penting 
Hipotetik (DPH), sehingga tidak perlu dievaluasi lebih lanjut. 

 

4.1.2 Tahap Konstruksi 
Penurunan Kualitas Udara 

Ditinjau dari bagan alir keterkaitan dampak pada tahap konstruksi (Gambar 4-1) dapat 
dijelaskan bahwa dampak penurunan kualitas udara pada tahap konstruksi berasal dari 
mobilisasi peralatan dan material, pembuatan jalan, konstruksi bangunan utama dan 
sarana pendukungnya. 

Peralatan utama untuk mengangkut fasilitas bangunan utama dan sarana pendukungnya 
yang menggunakan 13 unit truk diperkirakan akan memberikan dampak terhadap kualitas 
udara. Dampak ini terjadi akibat dari emisi dari kendaraan pengangkut. Pengaruh 
kegiatan mobilisasi peralatan dan material dan pembuatan jalan akses terhadap kondisi 
rona akhir kualitas udara dinilai tidak terlalu signifikan khususnya untuk parameter gas 
CO, NO2 dan TSP karena pertambahan konsentrasi polutan yang diperkirakan kecil untuk 
parameter CO = 2,22E-01µg/m3, NO2 = 8,34E-01 µg/m3, dan TSP = 4,20E-02 µg/m3. 
Dengan demikian kedua sumber dampak tersebut akan berkontribusi terhadap penurunan 
kualitas udara lingkungan yang tergolong dampak tidak penting.  

Sumber dampak lainnya yang lebih berpotensi terhadap penurunan kualitas udara adalah 
dari kegiatan konstruksi bangunan utama (menara dan generator turbin angin/GTA). 
Dampak ini terjadi akibat dari emisi dari peralatan konstruksi dan kegiatan penggalian 
lahan. Untuk perkiraan dampak, kegiatan konstruksi bangunan utama ini dibagi menjadi 
dua komponen kegiatan utama yaitu kegiatan konstruksi pondasi GTA dan kegiatan 
pemasangan rangkaian menara GTA. Pondasi ‘mat’ umumnya berbentuk segi delapan 
yang memiliki ukuran mulai dari 15 sampai 20 m dan tiang pancang beton yang 
membentang dari bagian puncak ‘mat’ sampai ke permukaan tanah. Biasanya, jumlah 
material tanah galian yang dihasilkan pondasi ‘mat’ berkisar antara 1.400 – 1.800 m3. 
Bahan tersebut kemudian dikembalikan setelah pondasi selesai dipasang. Berdasarkan 
perhitungan menunjukan bahwa kegiatan tersebut diperkirakan akan memberikan beban 
pencemaran udara berupa debu dan SO2 yang relatif kecil sedangkan untuk parameter 
NO2 tergolong signifikan, terutama yang berasal dari aktifitas pembuatan pondasi GTA 
yang terlihat lebih tinggi bila dibandingkan dengan saat pemasangan rangkaian GTA.  

Hasil perhitungan rona akhir kualitas udara di Desa Mattirotasi (AQ2) akibat pekerjaan 
pondasi untuk parameter SO2 = 89,454 µg/m3, NO2 = 631,608 µg/m3 dan  
TSP = 22,319 µg/m3, diperkirakan masih di bawah baku mutu lingkungan yang ditetapkan 
oleh Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1999 tentang Baku Tingkat Kebisingan serta 
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 69 Tahun 2010 Baku Mutu dan Kriteria 
Kerusakan Lingkungan Hidup, Lampiran III A Baku Mutu Udara Ambien kecuali parameter 
NO2. Dengan demikian perubahan besaran skala dampak terhadap kualitas udara dengan 
adanya kegiatan konstruksi bangunan utama dan sarana pendukungnya tergolong 
dampak tidak penting. 
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Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak negatif penting primer dan sifatnya kumulatif dari beberapa 
kegiatan konstruksi seperti mobilisasi alat berat dan material, pembuatan jalan dan 
dan konstruksi bangunan utama dan sarana pendukungnya pada tahap konstruksi.  

- Masyarakat yang terkena dampak adalah penduduk desa terutama yang bermukim di 
pinggir jalan yang dilewati kendaraan dan sekitar lokasi konstruksi bangunan utama 
dan sarana pendukungnya seperti Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, Kelurahan 
Lawawoi dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu. 

- Luas sebaran dampaknya sesuai jalur yang akan dilewati kendaraan yaitu beberapa 
pemukiman seperti Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan 
Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu. 

- Dampak bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik dan selanjutnya dapat 
menimbulkan dampak pada kesehatan masyarakat dan persepsi masyarakat serta 
dampak berbalik pada rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW, 
sehingga perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Peningkatan Kebisingan 

Peningkatan kebisingan pada tahap konstruksi PLTB SIDRAP 70 MW bersumber dari 
pengoperasian mobilisasi peralatan dan material serta pembuatan jalan. Peralatan yang 
akan dimobilisasi melalui jalan darat adalah peralatan utama yang terdiri dari 3 unit crane  
(1 unit untuk pekerjaan fondasi dan 2 unit untuk pembangunan menara turbin);  
2 unit excavator; dan 2 unit concrete batching plant, 3 unit generator (2 unit untuk 
pekerjaan fondasi dan 1 unit untuk pembangunan menara turbin) dan 2 unit dump truck.  
Mobilisasi peralatan ini dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan arus lalu lintas 
kendaraan di sekitar lokasi rencana kegiatan dapat menyebabkan dampak lanjutan 
berupa gangguan terhadap kebisingan.  

Peningkatan kebisingan diprakirakan terjadi akibat kegiatan pembuatan jalan yang 
menggunakan beberapa alat-alat berat yang menimbulkan emisi kebisingan berkisar 
antara 108 - 117 dBA ketika melintas. Jarak terdekat reseptor dari sumber kebisingan  
(T-27A) adalah titik AQ2 (Desa Mattirotasi). Dari hasil perhitungan terlihat bahwa rona 
akhir kebisingan di titik AQ2 pada saat konstruksi pondasi GTA telah mencapai 62,06 dBA 
(melebihi baku mutu 55 dBA). Sedangkan rona akhir kebisingan di titik AQ2 pada saat 
pemasangan rangkaian GTA telah mencapai 55,44 dBA (melebihi baku mutu 55 dBA). 
Jika dihitung, persentase peningkatan kebisingan pada lokasi AQ2 akibat konstruksi 
pondasi GTA adalah 72,88%, sedangkan akibat perakitan GTA diperkirakan dapat terjadi 
peningkatan 54,42%. Dengan pertambahan tingkat kebisingan rata-rata antara 55,59 - 
55,78 dBA, maka skala kualitas lingkungan akan menurun sehingga kegiatan konstruksi 
pondasi GTA ini perlu mendapat perhatian terutama pada titik AQ2 di Desa Mattirotasi. 
Namun demikian tata guna lahan di lokasi AQ2 merupakan tegalan dan tidak terdapat 
permukiman penduduk. Permukiman terdekat dengan GTA adalah pemukiman pada 
lokasi AQ1 (Dusun Pabbressang) berjarak sekitar 923 m, dengan penambahan tingkat 
bising hanya 0,15%, tetapi nilai akhir dari tingkat kebisingan dapat mencapai 58,70 dB(A), 
sehingga perlu diperhatikan.  
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Sifat dampak adalah sebagai berikut:  

- Merupakan dampak negatif penting primer dan bersifat kumulatif dari beberapa 
kegiatan konstruksi seperti mobilisasi alat berat dan material, pembuatan jalan dan 
dan konstruksi bangunan utama dan sarana pendukungnya pada tahap konstruksi.  

- Masyarakat yang terkena dampak adalah penduduk desa terutama yang bermukim di 
pinggir jalan yang dilewati kendaraan Proyek dan sekitar lokasi konstruksi bangunan 
utama dan sarana pendukungnya seperti Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu. 

- Luas sebaran dampaknya sesuai jalur yang akan dilewati kendaraan yaitu beberapa 
pemukiman seperti Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan 
Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu. 

- Dampak bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik dan selanjutnya dapat 
menimbulkan dampak pada kenyamanan dan persepsi masyarakat serta dampak 
berbalik pada rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW, sehingga perlu 
dilakukan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Kerusakan Badan Jalan dan Jembatan 

Selain dapat menyebabkan gangguan lalu-lintas, dapat pula terjadi kerusakan prasarana 
jalan di sekitar lokasi kegiatan proyek akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material 
konstruksi PLTB 70 MW. 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; dan 2 unit concrete batching 
plant, 3 unit generator (2 unit untuk pekerjaan fondasi dan 1 unit untuk pembangunan 
menara turbin) dan 2 unit dump truk. Rute yang akan dilewati dari jalur Jalan Poros Pare 
Pare-Sidrap dan melalui jalan masuk dari Desa Lainungan menuju Desa Mattirotasi, 
Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu menuju ke tapak 
lokasi rencana PLTB SIDRAP 70 MW. 

Kerusakan jalan dapat terjadi apabila beban kendaraan yang melewati jalan tersebut 
melebihi kapasitas/daya dukung jalan yang ada, di samping tingginya frekuensi/intensitas 
lalu lintas dengan bobot muatan yang sangat berat. Jalan yang akan digunakan sebagai 
rute untuk mobilisasi selama tahap konstruksi dan sebagai akses menuju turbin dan sub-
stasiun selama tahap operasi adalah Jalan Poros Pare Pare - Sidrap merupakan bagian 
dari jalan raya Trans Sulawesi yang menghubungkan kota-kota di antara Sulawesi 
Selatan dan Sulawesi Utara. Jalan utama Mattirotasi adalah jalan lokal yang 
menghubungkan desa-desa di Kecamatan Watang Pulu dalam wilayah proyek seperti 
Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale. 

Kegiatan konstruksi PLTB berpotensi menimbulkan dampak peningkatan beban jalan dan 
jembatan terutama pada saat pengangkutan peralatan dan material terutama 
pengangkutan komponen GTA yang menggunakan kendaraan berat. Berdasarkan 
analisis perbandingan antara Kelas Jalan eksisting dan bobot komponen GTA tersebut, 
maka akan terjadi kelebihan dimensi maksimum (panjang, lebar, tinggi) dan muatan 
sumbu terberat (MST), untuk Jalan Kolektor (Kelas Jalan IIB) masing-masing sebesar 
76% (0,7 x kondisi jalan eksisting), 4.700% (47x), 800% (8x) dan 4% (0,04x). Sementara 
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untuk Jalan Lingkungan masing-masing sebesar 110% (1x), 6300% (67x), 800% (8x) dan 
4% (0,04x). Dengan demikian, kegiatan konstruksi jalan tersebut berpotensi 
menyebabkan kerusakan jalan dan kemungkinan akan mengganggu lalu lintas pengguna 
jalan lain sehingga perlu diperhatikan dan dikelola. 

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak negatif penting primer dan dapat terakumulasi selama adanya 
kegiatan mobilisasi alat berat dan material terutama pengangkutan komponen GTA 
pada tahap konstruksi.  

- Masyarakat yang terkena dampak adalah penduduk desa-desa terutama yang 
bermukim di pinggir jalan yang dilewati kendaraan seperti Desa Mattirotasi, Desa 
Lainungan, Kecamatan Watang Pulu. 

- Luas sebaran dampaknya sesuai jalur yang akan dilewati kendaraan yaitu jalan Desa 
Mattirotasi, dan Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu. 

- Dampak bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik dan selanjutnya dapat 
menimbulkan dampak pada lingkungan kenyamanan dan persepsi masyarakat serta 
dampak berbalik pada rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW, 
sehingga perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Kemacetan Lalu lintas 

Gangguan lalulintas tahap konstruksi PLTB SIDRAP 70 MW bersumber dari mobilisasi 
peralatan dan material konstruksi pada tahap konstruksi yang akan menyebabkan 
peningkatan bangkitan lalulintas. 

Mobilisasi peralatan dan material konstruksi terlihat pada kegiatan keluar dan masuknya 
kendaraan proyek yang membawa peralatan dan material konstruksi sehingga 
diperkirakan menyebabkan arus lalulintas akan terhambat. 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; 
dan 2 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. Rute yang akan dilewati dari jalur Jalan 
Poros Pare Pare-Sidrap dan melalui jalan masuk dari Desa Lainungan menuju Desa 
Mattirotasi, Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu menuju 
ke tapak lokasi rencana PLTB SIDRAP 70 MW. 

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak negatif penting primer dan dapat berlangsung selama adanya 
kegiatan mobilisasi alat berat dan material terutama pengangkutan komponen GTA 
pada tahap konstruksi.  

- Masyarakat yang terkena dampak adalah penduduk desa terutama yang bermukim di 
pinggir jalan yang dilewati kendaraan seperti Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, 
Kecamatan Watang Pulu. 

- Luas sebaran dampaknya sesuai jalur yang akan dilewati kendaraan yaitu jalan Desa 
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Mattirotasi, dan Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu. 

- Dampak bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik dan selanjutnya dapat 
menimbulkan dampak pada persepsi masyarakat serta dampak berbalik pada rencana 
kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW, sehingga perlu dilakukan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

 

Kecelakaan Lalulintas 

Kemungkinan dampak kecelakaan lalu lintas akan timbul seiring dengan peningkatan 
volume lalu lintas konstruksi, Jumlah perjalanan kendaraan konstruksi dan tenaga kerja 
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 lalu lintas 100 truk pengangkut material dan peralatan 
konstruksi yang keluar dan masuk lokasi proyek. Hal tersebut adalah jumlah perjalanan 
maksimum dan hanya terjadi pada periode tertentu yang pendek yaitu pada saat 
pekerjaan konstruksi terjadi secara bersamaan. Prosedur operasi standar yang diterapkan 
adalah keharusan menggunakan jalan akses konstruksi dan batasan kecepatan 
kendaraan konstruksi. 

Perkiraan bangkitan lalulintas sampai dengan tahun 2019 dihitung berdasarkan proyeksi 
pertumbuhan penduduk di sekitar lokasi proyek. Penambahan jumlah bangkitan 
kendaraan sampai dengan tahun 2019 di ruas Jalan Poros Pare Pare-Sidrap sebesar 
35,36 smp/jam, Sedangkan penambahan pada ruas Jalan Poros Mattirotasi 3,78 
smp/jam. Penambahan tersebut selama tahap konstruksi akan memberikan pengaruh 
terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian besaran 
dampak terhadap kecelakaan lalu lintas akibat adanya kegiatan mobilisasi peralatan dan 
material termasuk dampak yang harus diperhatikan. 

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak negatif penting sekunder dan dapat berlangsung sejak adanya 
kegiatan mobilisasi alat berat dan material pada tahap konstruksi.  

- Kelompok masyarakat terkena dampak adalah penduduk desa terutama yang 
bermukim di pinggir jalan yang dilewati kendaraan proyek seperti di Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, 

- Luas sebaran dampaknya sesuai jalur yang akan dilewati kendaraan yaitu jalan Desa 
Mattirotasi, dan Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, 

- Dampak bersifat langsung pada komponen lingkungan kesehatan masyarakat dan 
selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada persepsi masyarakat serta dampak 
dapat berbalik pada rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW, sehingga 
perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup. 
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Peningkatan Kesempatan Kerja 

Kegiatan konstruksi PLTB & fasilitasnya  akan melibatkan banyak tenaga kerja konstruksi 
dimana masyarakat sekitar berharap untuk dapat bekerja di proyek tersebut, Penyerapan 
tenaga kerja selama konstruksi PLTB dan fasilitas penunjangnya merupakan peluang dan 
kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar kegiatan. Jumlah tenaga kerja konstruksi 
maksimal yang diperlukan sekitar ±250 orang tenaga kerja. Jumlah penduduk usia 
produktif (15 – 64 tahun) di desa sekitar tapak PLTB (Kecamatan Watang Pulu, 2013) 
adalah 16.056 jiwa. Potensi terserapnya kesempatan kerja seperti ini dapat dimanfaatkan 
oleh penduduk sekitar rencana PLTB untuk tingkat pekerjaan non skill seperti tukang 
kayu, tukang batu, tukang angkut, dan opsir lapangan. Munculnya kesempatan kerja ini 
merupakan dampak positif bagi masyarakat. Dampak kegiatan penerimaan tenaga kerja 
PLTB SIDRAP 70 MW terhadap munculnya kesempatan kerja bersifat langsung pada 
komponen lingkungan sosial ekonomi dan budaya dan selanjutnya dapat menimbulkan 
dampak pada lingkungan sosial lainnya serta dampak balik pada rencana kegiatan 
pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW. UPC Renewables akan menunjuk kontraktor lokal 
untuk penyediaan jasa dan/atau pemasok lokal bahan dan peralatan selama konstruksi, 
tahap pengoperasian dan perawatan PLTB. Untuk rencana proyek ini, UPC Renewables 
saat ini menargetkan kandungan lokal maksimal sebesar 25% (enam puluh persen). 

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak positif primer dan dapat berlangsung selama tahap konstruksi 
baik pada saat moblisisasi peralatan dan material, pembangunan jalan dan 
konstruksi bangunan utama dan fasilitas penunjang.  

- Masyarakat yang terkena dampak adalah masyarakat di sekitar Proyek baik yang 
berada di desa-desa dalam Kecamatan Watang Pulu.  

- Luas sebaran dampaknya terjadi pada wilayah desa-desa dalam Kecamatan Watang 
Pulu.  

- Dampak bersifat langsung pada komponen lingkungan sosial ekonomi dan budaya 
dan selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sosial lainnya serta 
dampak balik pada rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW. 

 

Terbukanya Kesempatan Berusaha 

Penyerapan tenaga kerja pada saat puncak kegiatan konstruksi dapat mencapai ±250 
orang. Kegiatan yang menyerap peluang tersebut adalah pada saat pembangunan jalan, 
konstruksi bangunan utama dan sarana pendukung. Kehadiran tenaga kerja dari luar 
akan membutuhkan makan/ minum dan kebutuhan sehari-hari, serta butuh tempat tinggal. 
Dari pengalaman kegiatan sejenis, sebagian tenaga kerja dari luar akan membawa 
kendaraan (sepeda motor) untuk kebutuhan transportasi ke tempat keja. Kendaraan-
kendaraan tersebut membutuhkan tempat penitipan sepeda motor, yang berarti juga 
membuka peluang masyarakat sekitarnya untuk membuka tempat penitipan sepeda 
motor, Kesempatan  berusaha lainnya tersebut diantaranya adalah penyewaan tempat 
tinggal pekerja, warung makan, toko penjual keperluan sehari-hari, dan lainnya. Selain itu, 
kebutuhan barang/material seperti pasir, batu split, semen, dsb, dapat disuplai oleh 
perusahaan lokal. 
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Penyerapan tenaga kerja di saat tahap konstruksi akan mendapatkan sambutan positif 
dimasyarakat, sehingga tindakan tersebut perlu dilakukan pengelolaan lingkungan untuk 
mengurangi dampaknya. Selain manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, hadirnya 
UPC Renewables turut memberikan manfaat ganda (multiplier effect). Pembangunan 
pembangunan bangunan utama PLTB SIDRAP 70 MW dan fasilitas penunjangnya pada 
hakekatnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi nasional. Sasaran 
pembangunan sektor industri listrik tersebut secara langsun maupun tidak langsung dapat 
meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan demikian jumlah masyarakat 
miskin terutama di pedesaan dapat dikurangi. Suatu peluang usaha akan menjadi sumber 
pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu 
menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha 
yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada 
akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. 
Dengan melihat kumulatif dampak berupa efek ganda yang akan diperoleh dari adanya 
pembangunan bangunan utama PLTB SIDRAP 70 MW dan fasilitas penunjangnya ini, 
maka dampak positif ini perlu dikelola. 

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak positif primer dan dapat berlangsung selama tahap konstruksi 
baik pada saat penerimaan tenaga kerja, moblisisasi peralatan dan material, 
pembuatan jalan dan konstruksi bangunan utama dan fasilitas pendukung termasuk 
pada saat konstruksi fasilitas bangunan lainnya.  

- Masyarakat yang terkena dampak adalah masyarakat di sekitar Proyek baik yang 
berada di desa-desa dalam Kecamatan Watang Pulu.  

- Luas sebaran dampaknya terjadi tidak hanya terbatas pada wilayah desa-desa 
dalam Kecamatan Watang Pulu.  

- Dampakbersifat langsung pada komponen lingkungan sosial ekonomi dan budaya 
dan selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sosial lainnya serta 
dampak balik pada rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW. 

 

Peningkatan Pendapatan 

Kegiatan pembangunan bangunan utama PLTB SIDRAP 70 MW dan fasilitas 
penunjangnya telah diprediksikan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat di 
sekitarnya. Dampak positif adalah pada saat penerimaan tenaga kerja berupa perubahan 
pendapatan sebagai dampak sekunder dari perubahan pola mata pencaharian bagi 
masyarakat yang dapat terserap sebagai tenaga kerja selama masa konstruksi.  
Di samping itu ada peluang peningkatan pendapatan sebagai dampak sekunder dari 
perubahan pola mata pencaharian lain bagi masyarakat yang semula hanya 
mengandalkan sektor pertanian dapat mengembangkan dalam sektor industri maupun 
sektor jasa lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pekerja selama proyek 
pembangunan bangunan utama PLTB SIDRAP 70 MW dan fasilitas penunjangnya 
berlangsung.  

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak positif sekunder dan dapat berlangsung selama tahap konstruksi 
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baik pada saat penerimaan tenaga kerja, moblisisasi peralatan dan material, 
pembuatan jalan dan konstruksi bangunan utama dan fasilitas penunjang.  

- Kelompok masyarakat terkena dampak adalah penduduk desa terutama yang 
bermukim di pinggir jalan yang dilewati kendaraan. 

- Luas sebaran dampaknya terjadi tidak hanya terbatas pada wilayah desa-desa dalam 
Kecamatan Watang Pulu. 

- Dampak perubahan pendapatan masyarakat pada kegiatan konstruksi bersifat 
langsung pada komponen lingkungan social, ekonomi, dan budaya, serta selanjutnya 
dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sosial lainnya serta dampak balik pada 
rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW. 

 

Perubahan Dinamika Sosial 

Kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja dan konstruksi bangunan utama dan 
fasilitas penunjang akan berpengaruh terhadap kondisi dinamika sosial pada masyarakat 
sekitar proyek. Kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja pada tahap konstruksi 
PLTB akan melibatkan banyak tenaga kerja (+ 250 orang), yang sebagian besar 
diantaranya tenaga kerja dari luar.  

Masuknya tenaga kerja dari luar yang memiliki nilai/norma yang mungkin berbeda dengan 
nilai/norma masyarakat lokal dan akan berpengaruh terhadap perubahan dinamika sosial. 
Interaksi antara penduduk sekitar dengan tenaga kerja dari luar selama ± 15 bulan 
diperkirakan akan berdampak pada berubahnya kebiasaan pada masyarakat setempat. 
Namun demikian masyarakat setempat sampai saat ini masih memegang teguh adat 
istiadat lokal, sehingga kalaupun ada perubahan tidaklah memberi dampak yang 
siginifikan untuk dapat mengubah kebiasaan masyarakat setempat. Di lain pihak, tenaga 
kerja dari luar, seperti umumnya “budaya timur”, tetap akan menjaga kesantunan dan 
penghargaan pada tradisi setempat. Jika dinamika yang berkembang natinya tidak 
diantisipasi dengan baik maka akan memberi peluang terjadinya gesekan norma pekerja 
pendatang dengan penduduk di sekitar wilayah proyek.  

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak negatif penting sekunder dan dapat berlangsung sejak adanya 
kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja dan konstruksi bangunan utama 
dan fasilitas penunjang pada tahap konstruksi.  

- Kelompok masyarakat terkena dampak adalah penduduk desa terutama yang 
berada di sekitar rencana pembangunan GTA dan berdekatan dengan permukiman 
penduduk. 

- Luas sebaran dampaknya terjadi tidak hanya terbatas pada wilayah desa-desa 
dalam Kecamatan Watang Pulu. 

- Dampak bersifat langsung pada komponen lingkungan sosial dan berlanjut pada 
dampak sosial lainnya seperti persepsi masyarakat serta dampak berbalik pada 
rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW, sehingga perlu dilakukan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
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Timbulnya Keresahan Masyarakat 

Kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja merupakan sumber dampak keresahan 
masyarakat. Munculnya informasi yang tidak akurat tentang kebutuhan tenaga kerja akan 
memunculkan ketidakpastian tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan. Aktivitas 
penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja diprediksi dapat menimbulkan keresahan 
masyarakat di tapak proyek PLTB.  Hal ini dipicu karena adanya isu dan persepsi tentang 
adanya ketidak-seimbangan proporsi antara peluang kerja bagi masyarakat lokal dan 
pendatang yang tersedia untuk kegiatan konstruksi. 

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak negatif penting sekunder dan dapat berlangsung sejak adanya 
kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja pada tahap konstruksi.  

- Kelompok masyarakat terkena dampak adalah penduduk desa terutama yang 
berada di sekitar rencana pembangunan GTA dan berdekatan dengan permukiman 
penduduk. 

- Luas sebaran dampaknya terjadi tidak hanya terbatas pada wilayah desa-desa 
dalam Kecamatan Watang Pulu. 

- Dampak bersifat langsung pada komponen lingkungan sosial dan berlanjut pada 
dampak sosial lainnya seperti persepsi masyarakat serta dampak berbalik pada 
rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW, sehingga perlu dilakukan 
pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Timbulnya Sikap dan Persepsi Masyarakat 

Sesuai dengan yang telah diuraikan di dalam bab prakiraan dampak penting sebelumnya 
disebutkan bahwa seluruh kegiatan pada tahap konstruksi dapat menimbulkan persepsi 
masyarakat, dari kegiatan penerimaan tenaga kerja yang menimbulkan persepsi positif 
bagi masyarakat yang dapat terserap di dalam kegiatan kontruksi, kemudian dilanjutkan 
dari kegiatan lainnya baik akibat dampak negatif dari kegiatan mobilisasi peralatan dan 
material, pembangunan jalan, pembangunan bangunan utama. Persepsi masyarakat yang 
muncul merupakan dampak kumulatif dari berbagai kegiatan selama masa konstruksi 
dapat bersifat positif atau negatif. Persepsi positif muncul karena terbukanya kesempatan 
kerja, peluang usaha sehingga manfaat bagi masyarakat akan meningkat. Adanya 
perbedaan norma dan nilai terutama di desa Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, 
Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, dikhawatirkan dapat 
mengganggu nilai dan norma komunitas lokal. 

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak negatif penting tersier dan dapat berlangsung selama kegiatan 
tahap konstruksi.  

- Kelompok masyarakat terkena dampak adalah penduduk desa terutama yang 
berada di sekitar rencana pembangunan GTA dan berdekatan dengan permukiman 
penduduk. 

- Luas sebaran dampaknya terjadi tidak hanya terbatas pada wilayah desa-desa 
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dalam Kecamatan Watang Pulu. 

- Dampak perubahan persepsi masyarakat pada kegiatan konstruksi bersifat langsung 
pada komponen lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya, serta selanjutnya dapat 
menimbulkan dampak pada lingkungan sosial lainnya, serta dampak balik pada 
rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW. 

 

Gangguan Kesehatan Masyarakat 

Kegiatan pembuatan jalan sebagai fasilitas PLTB SIDRAP 70 MW menyebabkan 
perubahan kualitas udara yaitu timbul hamburan debu yang terdispersi di atmosfer. 
Kegiatan pembuatan jalan akses PLTB menyebabkan aktivitas dan volume lalulintas 
bertambah yang berakibat terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara yang 
diakibatkan lalulintas kendaraan menyebabkan peningkatan emisi gas buang kendaraan 
dan debu akibat buruknya kualitas jalan masuk menuju lokasi Blok PLTB sehingga 
mengakibatkan terjadinya peningkatan prevalensi penyakit saluran pernapasan. 

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak negatif penting sekunder dan dapat berlangsung selama 
kegiatan pembuatan jalan pada tahap konstruksi.  

- Kelompok masyarakat terkena dampak adalah penduduk desa terutama yang 
bermukim di pinggir jalam yang dilewati kendaraan. 

- Luas sebaran dampaknya tersebar pada beberapa pemukiman seperti Desa 
Lainungan, dan Desa Mattirotasi. 

- Dampak gangguan kesehatan masyarakat pada kegiatan konstruksi PLTB SIDRAP 
70 MW bersifat langsung pada komponen lingkungan kesehatan masyarakat, sosial, 
ekonomi, dan budaya, serta selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada 
lingkungan sosial lainnya serta dampak balik pada kegiatan operasional PLTB 
SIDRAP 70 MW. Namun demikian, pengelolaan dampak primer diperkirakan akan 
mengurangi potensi terjadinya dampak ini.  

 

4.1.3 Tahap Operasi 
Peningkatan Kebisingan 

Ditinjau dari bagan alir keterkaitan dampak pada tahap operasi (Gambar 4-2) dapat 
dijelaskan bahwa dampak tingkat kebisingan pada tahap opersi berasal dari operasional 
pembangkit akibat perputaran turbin secara terus menerus. 

Kebisingan berasal dari operasi turbin (GTA) yang dihitung dengan pendekatan yang 
sama dengan perhitungan kebisingan pada tahap konstruksi, SWL (Sound power Level) 
atau tingkat kekuatan suara dari GTA diambil dari General Specification V126–3,3  
MW 50 Hz, Vestas Wind Systems (Vestas, 2013). SWL yang digunakan adalah pada 
kondisi daya maksimum yaitu 107,5 dB.  Dengan mempertimbangkan tingkat kebisingan 
awal, maka rona akhir kebisingan pada lokasi AQ2 adalah sekitar 55,44 dBA dan sedikit 
memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 tahun 1996 
tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pemukiman sebesar 55 dBA. Kebisingan 
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setelah adanya operasional PLTB Sidrap ini berkisar antara 52,66 – 58,39 dBA, 
peningkatan kebisingan tertinggi dijumpai pada titik AQ2 yaitu sebesar 54,42%. Ditinjau 
dari penggunaan lahan pada AQ2 yang terletak sekitra 185 meter dari GTA T-27A 
merupakan tegalan dan bukan lahan permukiman. Lokasi permukiman terdekat dengan 
GTA adalah lokasi AQ1 di Dusun Pabberesang yang berjarak sekitar 923 meter dapat 
terpengaruh kebisingan operasional pembangkit hingga 58,39 dBA.  

Bila dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan KEPMEN LH. No. 48/MENLH/11/1996, 
maka tingkat kebisingan di lokasi AQ1 di atas tingkat kebisingan yaitu sebesar 58,39 dBA. 
Peningkatan kebisingan pada saat operasional PLTB SIDRAP 70 MW tergolong dampak 
penting dan perlu dikelola lebih lanjut. 

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak negatif penting primer dan dapat berlangsung selama adanya 
kegiatan operasional PLTB SIDRAP 70 MW.  

- Kelompok masyarakat terkena dampak adalah penduduk desa di sekitar lokasi PLTB 
SIDRAP 70 MW yang khawatir akan terganggu produktifitas peliharaannya. 

- Luas sebaran dampaknya tersebar di beberapa pemukiman seperti Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang 
Pulu. 

- Dampak bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik dan selanjutnya dapat 
menimbulkan dampak pada lingkungan lainnya dan persepsi masyarakat serta 
dampak berbalik pada rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW, 
sehingga perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Efek Bayangan (Shadow Flicker Effect) 

Dampak gangguan visual berupa efek bayangan (Shadow Flicker Effect) yang menonjol 
bersumber dari kegiatan operasional PLTB. Sebaran efek bayangan akan terkonsentrasi 
pada seluruh area yang berada pada radius maksimum 200 m dari sekitar lokasi menara 
turbin PLTB menurut arah datangnya sinar matahari. 

Rona akhir visual dengan adanya putaran turbin selama operasional PLTB menunjukan 
pengaruh yang sigifikan pada seluruh area yang berada pada radius maksimum 200 m 
dari sekitar lokasi menara turbin PLTB menurut arah datangnya sinar matahari. Pengaruh 
efek bayangan terhadap makhluk hidup antara lain ternak sapi yang selama ini dilepas 
liarkan oleh penduduk di daerah perbukitan termasuk di daerah dimana unit PLTB ini 
berada, diperkirakan kecil mengingat makhluk tersebut bebas bergerak sesuai dengan 
naluri alaminya. Reaksi yang muncul dapat bervariasi tergantung tingkat adaptasi masing-
masing makhluk hidup tersebut. Makhluk hidup dengan tingkat adaptasi yang tinggi 
(makhluk mamalia termasuk manusia dan hewan ternak seperti sapi) cenderung tidak 
reaktif atau lamban reaksinya terhadap pengaruh tersebut. Sementara makhluk hidup 
dengan tingkat adaptasi yang rendah cenderung reaktif atau cepat reaksinya terhadap  
pengaruh tersebut. Namun demikian, kedua jenis makhluk tersebut akan memberikan 
reaksi yang sama ketika proses adaptasinya telah mencapai klimaks sehingga keduanya 
cenderung tidak terpengaruh oleh perubahan dampak tersebut. Namun demikian perlu 
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diperhatikan karena adanya persepsi kelompok masyarakat terkena dampak yang merasa 
khawatir akan terganggunya produktivitas ternak peliharaannya. 

Sifati dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak negatif penting primer dan dapat berlangsung selama adanya 
kegiatan operasional PLTB SIDRAP 70 MW.  

- Kelompok masyarakat terkena dampak adalah penduduk desa yang memiliki 
gembalaan sapi di sekitar lokasi PLTB SIDRAP 70 MW yang khawatir akan terganggu 
produktifitas peliharaannya. 

- Luas sebaran dampaknya tersebar di beberapa pemukiman seperti Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang 
Pulu. 

- Dampak bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik dan selanjutnya dapat 
menimbulkan dampak pada lingkungan lainnya dan persepsi masyarakat yang 
memiliki ternak sapi yang dilepas-liarkan serta dampak berbalik pada rencana 
kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW, sehingga perlu dilakukan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

 

Kecelakaan atau Kematian Burung 

Sumber dampak penting kecelakaan atau kematian burung adalah dari kegiatan 
operasional PLTB merupakan dampak langsung pada saat operasi. Hasil analisis 
prakiraan dampak seperti tertera pada Bab 3 disebutkan bahwa Perputaran turbin akan 
berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan kecelakaan atau kematian burung. 
Selama observasi menunjukkan bahwa pada umumnya burung-burung terbang di bawah 
ketinggian 50 m, kecuali burung layang-layang (Hirundo tahitica) dan Elang hitam 
(Ictinaeutus malayensis), Alap alap sapi (Falco moluccensis)  dan  Elang  tikus  (Elanus 
caeruleus) diperkirakan dapat mencapai ketinggian lebih dari 50 m.  

Dampak potensial terjadinya tabrakan pada sebagian besar spesies burung (bukan 
spesies target) dengan kincir angin dapat dianggap rendah. Sementara itu, peluang terjadi 
tabrakan antara baling-baling dan spesies burung target yang dilindungi Elang hitam 
(Ictinaeutus malayensis), Alap alap sapi (Falco moluccensis)  dan  Elang  tikus  (Elanus 
caeruleus) dan tidak dilindungi yakni Layang-layang (Hirundo tahitica) yang diperkirakan 
dapat mencapai ketinggian lebih dari 50 m, diperkirakan besar karena keberadaan 
spesies target tersebut di sekitar PLTB, sehingga dampak tersebut perlu dikelola. 

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak negatif penting primer dan dapat berlangsung selama adanya 
kegiatan operasional PLTB SIDRAP 70 MW.  

- Komponen lingkungan lain yang terkena dampak langsung adalah burung yang 
dilindungi di sekitar PLTB SIDRAP 70 MW. 

- Luas sebaran dampaknya tersebar sesuai arah sebaran GTA pada beberapa 
pemukiman seperti Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan 
Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu. 
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- Dampak bersifat langsung pada komponen biologi dan dampak tidak berbalik ketika 
populasi burung menurun akibat kegiatan operasional PLTB SIDRAP 70 MW, 
sehingga perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Multiplier Effect 

Kegiatan ekonomi lokal dan regional yang sudah ada pada saat ini dapat dilihat dari 
struktur perekonomian Kabupaten Sidrap. Di Kabupaten Sidrap, sektor perekonomian 
wilayahnya masih didominasi oleh sektor pertanian. Penduduk Kecamatan Watang Pulu 
sebagian pada umumnya bekerja pada empat sektor utama yakni pertanian, industri, 
perdagangan, dan perkebunan. Sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan 
menjadi mata pencaharian 22% warga Kecamatan Watang Pulu, kemudian buruh industri 
menjadi pilihan 16% warga, sektor perdagangan menjadi pekerjaan 15% warga dan 
bekerja pada sektor perkebunan menjadi pilihan 14% warga. 

Dengan beroperasinya PLTB SIDRAP 70 MW dan sarana pendukungnya lainnya, akan 
meningkatkan kegiatan industri dan bangkitan aktivitas ekonomi melalui multiplier effect. 
Meningkatnya kegiatan ekonomi lokal dan regional akibat pengoperasian operasional PLTB 
SIDRAP 70 MW di Kabupaten Sidrap tidak terbatas hanya pada komponen perekonomian 
lokal itu saja, akan tetapi juga terkait dengan komponen lingkungan yang lainnya, seperti 
tingkat pendapatan masyarakat dan regional, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan 
kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan pada umumnya. 

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak negatif penting primer dan dapat berlangsung pada tahap 
operasi PLTB SIDRAP 70 MW.  

- Seluruh kelompok masyarakat bisa memanfaatkan peluang kesempatan kerja. 

- Luas sebaran dampaknya adalah masyarakat di Kecamatan Watang Pulu serta 
masyarakat lainnya baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. 

- Dampak peningkatan ekonomi lokal dan regional pada kegiatan operasional PLTB 
SIDRAP 70 MW bersifat langsung pada komponen lingkungan sosial, ekonomi dan 
budaya yang selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sosial lainnya 
serta dampak balik pada rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW. 

 

Perubahan Persepsi Masyarakat 

Aktivitas operasional PLTB berpotensi menimbulkan dampak terhadap komponen fisik 
dan biologi berupa kebisingan, efek bayangan dan kecelakaan atau kematian burung 
akibat tabrakan dengan baling-baling turbin anginngina. Di sisi lain, operasional PLTB 
diperkirakan akan menimbulkan efek ganda (multiplier effect) yang dapat mendorong 
kegiatan ekonomi dalam skala lokal maupun regional. Pada akhirnya, dampak tersebut 
akan mempengaruhi perubahan persepsi masyarakat yang khawatir terhadap dampak 
negatif dari proyek menjadi persepsi masyarakat yang bersifat positif terhadap 
operasional PLTB. 

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 
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- Merupakan dampak positif penting tersier dan dapat berlangsung pada tahap operasi 
PLTB SIDRAP 70 MW. 

- Masyarakat yang terkena dampak adalah kelompok masyarakat yang menerima 
manfaat dari perkembangan ekonomi akibat adanya efek ganda (multiplier effect). 

- Luas sebaran dampaknya adalah masyarakat di sekitar PLTB SIDRAP 70 MW di 
Kecamatan Watang Pulu atau wilayah kecamatan atau kabupaten lainnya. 

- Dampak perubahan persepsi masyarakat pada kegiatan operasional PLTB SIDRAP 
70 MW bersifat langsung pada komponen lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya 
yang selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sosial lainnya serta 
dampak balik pada rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW. 

 

4.1.4 Tahap Pasca Operasi 

Penurunan Kualitas Udara 

Ditinjau dari bagan alir keterkaitan dampak pada tahap pasca operasi (Gambar 4-3) dapat 
dijelaskan bahwa dampak penurunan kualitas udara pada tahap pasca operasi berasal 
dari kegiatan pembongkaran komponen pembangkit. 

Peralatan utama untuk mengangkut fasilitas bangunan utama dan sarana pendukungnya 
yang manggunakan 13 unit truk diperkirakan akan memberikan dampak terhadap kualitas 
udara, Dampak ini terjadi akibat dari emisi dari kendaraan pengangkut. Pengaruh 
kegiatan pembongkaran komponen pembangkit terhadap kondisi rona akhir kualitas udara 
dinilai tidak terlalu signifikan khususnya untuk parameter gas CO, NO2 dan TSP karena 
pertambahan konsentrasi pollutan yang diperkirakan untuk parameter CO = 2,22E-
01µg/m3, NO2 = 8,34E-01 µg/m3, dan TSP = 4,20E-02 µg/m3. Dengan demikian kedua 
sumber dampak tersebut akan berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara 
lingkungan yang tergolong dampak tidak penting.  

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak negatif penting primer dari kegiatan pembongkaran komponen 
pembangkit.  

- Kelompok masyarakat terkena dampak adalah penduduk desa terutama yang 
bermukim di pinggir jalan yang dilewati kendaraan dan sekitar Wilayah konstruksi 
bangunan utama dan sarana pendukungnya seperti Desa Mattirotasi, Desa 
Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu. 

- Luas sebaran dampaknya tersebar sesuai jalur yang akan dilewati kendaraan yaitu 
beberapa pemukiman seperti Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu. 

- Dampak bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik dan selanjutnya dapat 
menimbulkan dampak pada lingkungan kesehatan dan persepsi masyarakat serta 
dampak berbalik pada rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW, 
sehingga perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup. 
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Peningkatan Kebisingan 

Peningkatan kebisingan pada tahap konstruksi PLTB SIDRAP 70 MW bersumber dari 
kegiatan pembongkaran komponen pembangkit. Mobilisasi peralatan ini dapat 
mengakibatkan terjadinya peningkatan arus lalu lintas kendaraan di sekitar lokasi rencana 
kegiatan dapat menyebabkan dampak lanjutan berupa gangguan terhadap kebisingan.  

Sifat dampak adalah sebagai berikut:  

- Merupakan dampak negatif penting primer kegiatan pembongkaran komponen 
pembangkit.  

- Kelompok masyarakat terkena dampak adalah penduduk desa terutama yang 
bermukim di pinggir jalan yang dilewati kendaraan seperti Desa Mattirotasi, Desa 
Lainungan, Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu. 

- Luas sebaran dampaknya tersebar sesuai jalur yang akan dilewati kendaraan yaitu 
beberapa pemukiman seperti Desa Mattirotasi, Desa Lainungan, Kelurahan Lawawoi 
dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu. 

- Dampak bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik dan selanjutnya dapat 
menimbulkan dampak pada kenyamanan dan persepsi masyarakat serta dampak 
berbalik pada rencana kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW, sehingga perlu 
dilakukan pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Kemacetan Lalu lintas 

Gangguan lalulintas darat tahap konstruksi PLTB SIDRAP 70 MW bersumber dari 
mobilisasi kegiatan pembongkaran komponen pembangkit yang akan menyebabkan 
peningkatan bangkitan lalulintas. Mobilisasi kegiatan pembongkaran komponen 
pembangkit terlihat pada kegiatan keluar dan masuknya kendaraan proyek yang 
membawa peralatan dan material konstruksi sehingga diperkirakan menyebabkan arus 
lalulintas akan terhambat. Rute yang akan dilewati dari lokasi PLTB menuju jalur Jalan 
Poros Pare Pare-Sidrap melalui jalan masuk dari Desa Lainungan menuju Desa 
Mattirotasi, Kelurahan Lawawoi dan Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu.  

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak negatif penting primer dan dapat berlangsung sejak adanya 
kegiatan kegiatan pembongkaran komponen pembangkit. 

- Kelompok masyarakat terkena dampak adalah penduduk desa terutama yang 
bermukim di pinggir jalan yang dilewati kendaraan seperti Desa Mattirotasi, Desa 
Lainungan, Kecamatan Watang Pulu. 

- Luas sebaran dampaknya tersebar sesuai jalur yang akan dilewati kendaraan yaitu 
jalan Desa Mattirotasi, dan Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu. 

- Dampak bersifat langsung pada komponen lingkungan fisik dan selanjutnya dapat 
menimbulkan dampak pada persepsi masyarakat serta dampak berbalik pada rencana 
kegiatan pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW, sehingga perlu dilakukan pengelolaan 
lingkungan hidup. 
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Kecelakaan Lalulintas 

Kemungkinan dampak kecelakaan lalu lintas akan timbul seiring dengan peningkatan 
volume Lalu lintas konstruksi. Peningkatan volume lalu lintas dapat terjadi selama periode 
pembongkaran komponen pembangkit. Prosedur operasi standar yang diterapkan adalah 
keharusan menggunakan jalan akses konstruksi dan batasan kecepatan kendaraan 
konstruksi. 

Penambahan tersebut selama kegiatan pembongkaran komponen pembangkit akan 
memberikan pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. 
Dengan demikian besaran dampak terhadap kecelakaan lalu lintas akibat adanya 
kegiatan kegiatan pembongkaran komponen pembangkit termasuk dampak yang harus 
diperhatikan. 

Sifat dampak adalah sebagai berikut: 

- Merupakan dampak negatif penting sekunder dan dapat berlangsung sejak adanya 
kegiatan kegiatan pembongkaran komponen pembangkit.  

- Kelompok masyarakat terkena dampak adalah penduduk desa terutama yang 
bermukim di pinggir jalan yang dilewati kendaraan proyek seperti di Desa Mattirotasi, 
Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu. 

- Luas sebaran dampaknya tersebar sesuai jalur yang akan dilewati kendaraan yaitu 
jalan Desa Mattirotasi, dan Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu. 

- Dampak bersifat langsung pada komponen lingkungan kesehatan masyarakat dan 
selanjutnya dapat menimbulkan dampak pada persepsi masyarakat serta dampak 
dapat berbalik pada PLTB SIDRAP 70 MW, sehingga perlu dilakukan pengelolaan 
lingkungan hidup. 
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Tabel 4-1 : Ringkasan Analisis Dampak 

No. DPH Rona Awal Prediksi Dampak Evaluasi Dampak 

Tahap Konstruksi 

Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja 

1. Terbukanya 
Kesempatan Kerja Deskripsi Rona Lingkungan 

Awal 

Jumlah Angkatan Kerja  11.597 100% 

Jumlah Pengangguran  884 8% 

Jumlah Penduduk Bekerja  10.713 92% 

Laju pengangguran yang ada sebesar 8% dan kualitas 
lingkungan sosial dianggap baik (skala kualitas lingkungan 4) 

Besaran Dampak 

Potensi penyerapan tenaga kerja langsung bagi 150 pekerja lokal akan 
mengurangi laju pengangguran dari 8% menjadi 6% (deviasi 2%). Besar 
dampak meningkat satu tingkat dari 4 ke 5. Karenanya, besaran 
dampak untuk penyerapan tenaga kerja dianggap Rendah dengan 
skala perubahan dampak lingkungan adalah Positif Satu (+1). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 3 kriteria dampak memiliki 
nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Positif 
Penting (+P). 

DPH 1 hingga DPH 6 bertemu pada 
ruang waktu yang sama, karena kegiatan 
yang  menyebabkan DPH 1 hingga  
DPH 6  dilakukan  secara bersamaan, 
sehingga ada kemungkinan bahwa 
timbulnya persepsi masyarakat terhadap 
Proyek akan dipengaruhi oleh DPH 1 
hingga DPH 5 yang dapat terjadi secara 
saling berinteraksi.  

2. Terbukanya Peluang 
Berusaha 

Jenis usaha masyarakat setempat yang umum dijumpai adalah 
warung makan dan toko penjual keperluan sehari-hari, sehingga 
hal tersebut digolongkan dalam skala kualitas lingkungan 3. 

Besaran Dampak 

Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja diperkirakan akan 
menciptakan baik peluang usaha baru, maupun penambahan skala 
usaha, sehingga dampaknya diperkirakan akan  mengubah skala 
kualitas lingkungan dari 3 menjadi skala kualitas 5. Dengan demikian 
besaran dampak tergolong Sedang dengan nilai perubahan dampaknya 
Positif Dua (+2). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 5 kriteria dampak yang 
dikategorikan  penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak 
tergolong Positif Penting (+P). 

DPH 1 hingga DPH 6 bertemu pada 
ruang waktu yang sama, karena kegiatan 
yang  menyebabkan DPH 1 hingga  
DPH  6 dilakukan  secara bersamaan, 
sehingga ada kemungkinan bahwa 
timbulnya persepsi masyarakat terhadap 
Proyek akan dipengaruhi oleh DPH 1 
hingga DPH 5 yang dapat terjadi secara 
saling berinteraksi. 

3 Peningkatan 
Pendapatan 

Pendapatan bulanan rata-rata masyarakat sekitar Rp. 1.500.000,- 
Jumlah responden terbesar dengan penghasilan dibawah satu 
juta rupiah (sebesar 40%), dan jumlah responden terbesar kedua 
dengan penghasilan antara satu hingga dua juta rupiah (sebesar 
36%), sehingga rata-rata pendapatan masyarakat tersebut masuk 
dalam kategori skala kualitas lingkungan 3 atau sedang. 

Besaran Dampak 

Kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja diperkirakan akan 
meningkatkan kualitas lingkungan (tingkat pendapatan) menjadi skala 4. 
Dengan demikian besaran dampak terhadap meningkatnya pendapatan 
pada tahap konstruksi adalah tergolong Kecil dengan nilai perubahan 
dampaknya Positif Satu (+1). 

 

 

 

 

 

DPH 1 hingga DPH 6 bertemu pada 
ruang waktu yang sama, karena kegiatan 
yang  menyebabkan DPH 1 hingga  
DPH 6 dilakukan  secara bersamaan, 
sehingga ada kemungkinan bahwa 
timbulnya persepsi masyarakat terhadap 
Proyek akan dipengaruhi oleh DPH 1 
hingga DPH 5 yang dapat terjadi secara 
saling berinteraksi. 
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No. DPH Rona Awal Prediksi Dampak Evaluasi Dampak 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 6 kriteria dampak memiliki 
nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Positif 
Penting (+P). 

4. Perubahan Dinamika 
Sosial 

Data rona awal kualitas lingkungan parameter dinamika sosial 
masuk kategori sangat baik, atau skala kualitas lingkungan 5 
dalam artian dinamika sosial masih bercermin pada adanya sikap 
kooperatif dari masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan 
suku bangsa. 

Besaran Dampak 

Dengan kehadiran tenaga kerja dari luar diperkirakan dapat 
menimbulkan gesekan pada norma/nilai yang dianut oleh masyarakat, 
sehingga skala kualitas lingkungan dinamika sosial tersebut berubah 
menjadi 3. Besaran dampak terhadap perubahan dinamika sosial 
tergolong Sedang dengan nilai perubahan dampaknya Negatif Dua  
(-2). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 4 kriteria dampak memiliki 
nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif 
Penting (-P). 

DPH 1 hingga DPH 6 bertemu pada 
ruang waktu yang sama, karena kegiatan 
yang  menyebabkan DPH 1 hingga  
DPH 6 dilakukan  secara bersamaan, 
sehingga ada kemungkinan bahwa 
timbulnya persepsi masyarakat terhadap 
Proyek akan dipengaruhi oleh DPH 1 
hingga DPH 5 yang dapat terjadi secara 
saling berinteraksi. 

5. Timbulnya Keresahan 
Masyarakat 

Rona kualitas lingkungan pada parameter keresahan masyarakat 
masuk pada kriteria sedang atau pada skala kualitas lingkungan 
3, dalam artian kondisi masyarakat dalam keadaan netral (tidak 
berpihak). 

Besaran Dampak 

Kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja diperkirakan akan  
menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga menurunkan kualitas 
lingkungan menjadi skala 2. Dengan demikian besaran dampak 
tergolong Kecil dengan nilai perubahan dampaknya Negatif Satu (-1). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 5 kriteria dampak memiliki 
nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif 
Penting (-P). 

DPH 1 hingga DPH 6 bertemu pada 
ruang waktu yang sama, karena kegiatan 
yang  menyebabkan DPH 1 hingga  
DPH 6 dilakukan  secara bersamaan, 
sehingga ada kemungkinan bahwa 
timbulnya persepsi masyarakat terhadap 
Proyek akan dipengaruhi oleh DPH 1 
hingga DPH 5 yang dapat terjadi secara 
saling berinteraksi. 

6. Timbulnya Sikap dan 
Persepsi Masyarakat 

Rona awal kualitas lingkungan pada aspek persepsi masyarakat 
masuk dalam kategori sangat baik dengan harapan adanya 
peningkatan pendapatan atau kesempatan kerja dan berharap 
adanya penambahan pasokan listrik dan termasuk dalam 
kategori skala kualitas lingkungan 5. 

Besaran Dampak 

Besaran dampak persepsi masyarakat dengan adanya peluang 
kesempatan kerja dan berusaha pada tahap konstruksi tergolong Tidak 
Ada dampak dengan nilai besaran dampak Nol (0). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 4 kriteria dampak memiliki 
nilai penting dan secara umum survei persepsi masyarakat 
menunjukkan penilaian dari masyarakat secara positif, maka prakiraan 
sifat pentingnya dampak tergolong Positif Penting (+P). 

 

DPH 1 hingga DPH 6 bertemu pada 
ruang waktu yang sama, karena kegiatan 
yang  menyebabkan DPH 1 hingga  
DPH 6 dilakukan  secara bersamaan, 
sehingga ada kemungkinan bahwa 
timbulnya persepsi masyarakat terhadap 
Proyek akan dipengaruhi oleh DPH 1 
hingga DPH 5 yang dapat terjadi secara 
saling berinteraksi. 
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Mobilisasi Peralatan dan Material 

7. Penurunan Kualitas 
Udara  

Data pengukuran awal kualitas udara yang terdeteksi pada 4 titik 
sampling di Kecamatan Watang Pulu adalah SO2 < 73 µg/m3, 
NO2 < 30 µg/m3 dan TSP < 46 µg/m3. Rona awal dari kualitas 
udara di sekitar lokasi proyek tersebut masih tergolong sangat 
baik dan memiliki skala kualitas lingkungan 5. 

Besaran Dampak 

Pada masa terjadinya dampak, diperkirakan nilai kualitas udara akan 
menurun menjadi 4. Karenanya, dampak dari mobilisasi proyek selama 
masa konstruksi tergolong Dampak Negatif Kecil atau dengan kata lain 
Negatif Satu (-1). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak hanya 2 kriteria dampak 
yang memiliki nilai penting, maka  prakiraan sifat pentingnya dampak 
tergolong Negatif Tidak Penting (-TP). 

DPH 7 dan DPH 8   bertemu pada ruang 
waktu yang sama, karena kegiatan yang  
menyebabkan DPH 7 dan DPH 8 
dilakukan  secara bersamaan, sehingga 
ada kemungkinan bahwa kedua DPH 
tersebut saling berinteraksi, sehingga 
menyebabkan terjadinya DPH 14 
(gangguan kesehatan masyarakat). 

8. Peningkatan 
Kebisingan 

Titik 
Sampling 

Tata Guna 
Lahan 

Rona Awal 
dB(A) 

AQ1 Permukiman 58,3 

AQ2 Perkebunan 35,9 

AQ3 Permukiman 56,6 

AQ4 Permukiman 52,6 

 

Skala kualitas lingkungan untuk rona awal masuk dalam katagori 
sedang (skala kualitas lingkungan 3). 

Besaran Dampak 

tingkat kebisingan dari kegiatan mobilisasi pada jalan baru tidak 
memberikan perubahan pada nilai lingkungan, dimana angka kualitas 
lingkungannya 3, besaran dampak Tidak Ada dengan nilai perubahan 
dampaknya Nol (0). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak menunjukan tidak ada 
kriteria dampak memiliki nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya 
dampak tergolong Negatif Tidak Penting (-TP). 

DPH 7 dan DPH 8   bertemu pada ruang 
waktu yang sama, karena kegiatan yang  
menyebabkan DPH 7 dan DPH 8 
dilakukan  secara bersamaan, sehingga 
ada kemungkinan bahwa kedua DPH 
tersebut saling berinteraksi, sehingga 
menyebabkan terjadinya DPH 14 
(gangguan kesehatan masyarakat). 

9. Kerusakan Badan 
Jalan 

Jalur jalan lingkungan dan jembatan yang akan dilalui mobilisasi 
alat berat dan pengangkutan material bangunan tergolong jalan 
kabupaten kelas III B dengan kemampuan maksimum sumbu 
terberat (MST) 8 ton (Dinas Perhubungan Kabupaten Sidrap, 
2013), sedangkan hasil survei lapangan memperkirakan beban 
gandar maksimum 10 ton. Melihat kondisi yang ada saat ini maka 
dapat dikategorikan skala kualitas jalan yang ada tergolong baik 
(skala kualitas lingkungan 4). 

Besaran Dampak 

Mobilisasi peralatan dan material mengakibatkan kualitas lingkungan 
berubah menjadi Sangat Buruk (skala 1). Dengan demikian besaran 
dampak kerusakan infrastruktur jalan akibat adanya kegiatan mobilisasi 
peralatan dan material adalah tergolong Besar dengan nilai perubahan 
dampaknya Negatif Tiga (-3). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 5 kriteria dampak memiliki 
nilai penting dimana salah satunya terkait dengan jumlah manusia yang 
terkena dampak, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong 
Negatif Penting (-P). 

 

 

 

 

DPH 9 dapat terjadi bersamaan dengan  
DPH 10, mengingat  kedua DPH dapat 
bertemu pada ruang waktu yang sama, 
karena kegiatan yang  menyebabkan 
DPH 9 dan DPH 19 dilakukan  secara 
bersamaan, sehingga ada kemungkinan 
bahwa kedua DPH tersebut saling 
berinteraksi, Selain itu, DPH ini juga 
dapat mempengaruhi terjadinya DPH 11 
(Kecelakaan Lalu Lintas).  
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10. Kemacetan Lalu Lintas 
Deskripsi 

Kondisi Rona 
Lingkungan 

(2013) 

Jalan Poros Parepare - Sidrap 

Volume tanpa ada proyek 
(smp/jam)  876,22 

Kapasitas (smp/jam) 1,344,67 

V/C – Tanpa Proyek  0,652 

  

  

Deskripsi 
Kondisi Rona 
Lingkungan 

(2013) 

Jalan Lokal Mattirotasi 

Volume tanpa proyek 
(smp/jam) 

78,09 

Kapasitas (smp/jam) 692,80 

V/C – Tanpa Proyek  0,113 

 

Kemacetan lalu lintas dapat dilihat dari rasio V/C, Nilai V/C pada 
Jalan Poros Pare Pare – Sidrap adalah 0,652 dengan nilai skala 
kualitas lingkungan (Sedang). Derajat kejenuhan (V/C ratio) di 
kedua lokasi survei berada di bawah 0,75, Ini berarti indeks 
tingkat pelayanan sebelum ada kegiatan pembangunan PLTB 
pada jalan kedua jalan dianggap sedang (skala kualitas 
lingkungan 3). 

Besaran Dampak 

Bangkitan lalu lintas di Pare-pare Sidrap dengan proyek diperkirakan 
akan mengubah nilai V/C menjadi 0,843 atau nilai Skala 2 (Buruk). 
Dengan demikian besaran dampak akibat adanya kegiatan mobilisasi 
peralatan dan material tergolong Rendah dengan nilai perubahan 
dampaknya Negatif Satu (-1). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 3 kriteria dampak memiliki 
nilai penting dimana salah satunya terkait dengan jumlah manusia yang 
terkena dampak, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong 
Negatif Penting (-P). 

DPH 9 dapat terjadi bersamaan dengan  
DPH 10, mengingat  kedua DPH dapat 
bertemu pada ruang waktu yang sama, 
karena kegiatan yang  menyebabkan 
DPH 9 dan DPH 10 dilakukan  secara 
bersamaan, sehingga ada kemungkinan 
bahwa kedua DPH tersebut saling 
berinteraksi. 

11. Kecelakaan Lalu 
Lintas 

Rona awal dari kondisi lalu lintas dan kejadian kecelakaan lalu 
lintas pada ruas Jalan Poros Pare Pare - Sidrap dan Poros - 
Mattirotasi keduanya masih masuk dalam skala kualitas 
lingkungan 5 (sangat baik) karena kedua jalan tersebut memiliki 
lajur jalan 7 m dan kecepatan kendaraan masih rendah (<35 
km/jam). 

Besaran Dampak 

Dampak terhadap kecelakaan lalu lintas akibat adanya kegiatan 
mobilisasi peralatan dan material tergolong Kecil dengan nilai 
perubahan dampaknya Negatif Satu (-1). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 2 kriteria dampak memiliki 
nilai penting dimana salah satunya terkait dengan jumlah manusia yang 
terkena dampak, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong 
Negatif Penting (-P). 

DPH ini berdiri sendiri meskipun kegiatan 
yang  menyebabkan DPH ini,  DPH 9 dan 
DPH 10 dilakukan  secara bersamaan, 
Namun demikian, DPH ini juga dapat 
berkorelasi dengan DPH 9.  
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Konstruksi Jalan Akses 

12. Penurunan Kualitas 
Udara  

Data pengukuran awal kualitas udara yang terdeteksi pada 4 titik 
sampling di Kecamatan Watang Pulu adalah SO2 < 73 µg/m3, 
NO2 < 30 µg/m3,  dan  TSP <  46  µg/m3, Rona awal dari kualitas 
udara di sekitar lokasi proyek tersebut masih tergolong sangat 
baik dan memiliki skala kualitas lingkungan 5. 

Besaran Dampak 

Pertambahan konsentrasi yang diperkirakan akan terjadi tidak signifikan 
dan skala kualitas lingkungan tidak berubah masih dalam skala 5. 
Dengan demikian perubahan besaran skala dampak adanya kegiatan 
pembuatan jalan tergolong Tidak Ada Dampak dan tergolong Negatif. 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak hanya 2 kriteria dampak 
yang memiliki nilai penting, maka  prakiraan sifat pentingnya dampak 
tergolong Negatif Tidak Penting (-TP). 

DPH 12 dan DPH 13  bertemu pada 
ruang waktu yang sama, karena kegiatan 
yang  menyebabkan kedua DPH tersebut 
dilakukan  secara bersamaan, sehingga 
ada kemungkinan bahwa kedua DPH 
dapat mempengaruhi DPH 14. Dengan 
demikian, DPH 14 dinilai merupakan 
dampak sekunder dari DPH 12 dan 13. 

 

 

 

13. Peningkatan 
Kebisingan  

 

Titik 
Sampling Tata Guna Lahan Rona Awal 

dB(A) 

AQ1 Permukiman 58,3 

AQ2 Perkebunan 35,9 

AQ3 Permukiman 56,6 

AQ4 Permukiman 52,6 

 

Skala kualitas lingkungan untuk rona awal masuk dalam katagori 
sedang (skala kualitas lingkungan 3). 

Besaran Dampak 

Pada titik AQ2, diindikasikan kebisingan konstruksi dari aktivitas 
merupakan simpangan yang besar dari rona awal yang ada. Karenanya, 
nilai lingkungan menjadi 2 atau terdapat perubahan sebesar Negatif 
satu (-1). Menggunakan kalkulasi skala dari besaran dampak, hal ini 
merupakan dampak kecil. 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 3 kriteria dampak memiliki 
nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif 
Penting (-P). 

DPH 12 dan DPH 13  bertemu pada 
ruang waktu yang sama, karena kegiatan 
yang  menyebabkan kedua DPH tersebut 
dilakukan secara bersamaan, sehingga 
ada kemungkinan bahwa kedua DPH 
dapat mempengaruhi DPH 14. Dengan 
demikian, DPH 14 dinilai merupakan 
dampak sekunder dari DPH 12 dan 13. 

14. Gangguan Kesehatan 
Masyarakat 

Rona awal pola penyakit (Profil Kesehatan Puskesmas Lawawoi, 
2012) menunjukkan bahwa kondisi pola penyakit pada angka 
kesakitan masih masuk tergolong dalam skala kualitas 2 (buruk) 
dikarenakan tiga penyakit terbanyak yang dialami oleh penduduk 
merupakan penyakit infeksi yaitu infeksi saluran pernafasan atas 
(ISPA), Batuk, dan Dermatis. 

Besaran Dampak 

Dengan adanya mobilitas kendaraan yang melewati jalan-jalan di desa 
maka diprakirakan akan terjadi peningkatan pola penyakit terutama 
ISPA sehingga skala kualitas lingkungan akan tetap sama pada skala 2 
(buruk), Dengan demikian besaran dampak tergolong Tidak Ada 
Dampak dengan nilai perubahan dampaknya Nol (0). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 2 kriteria dampak memiliki 
nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif 
Penting (-P). 

DPH 7 dan DPH 8 bertemu pada ruang 
waktu yang sama, karena kegiatan yang  
menyebabkan DPH 7 dan DPH 8 
dilakukan  secara bersamaan, sehingga 
ada kemungkinan bahwa kedua DPH 
tersebut saling berinteraksi, sehingga 
menyebabkan terjadinya DPH 14 
(gangguan kesehatan masyarakat), 
Sementara DPH 12 dan DPH 13 yang 
terjadi pada waktu lain (tidak ada 
korelasinya dengan DPH 7 dan DPH 8) 
juga dapat mempengaruhi DPH 14, 
Dengan demikian, DPH 14 dinilai bukan 
dampak primer, melainkan dampak 
sekunder. 
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Konstruksi Bangunan Utama dan Sarana Pendukung 

15. Penurunan Kualitas 
Udara  

Data pengukuran awal kualitas udara yang terdeteksi pada 4 titik 
sampling di Kecamatan Watang Pulu adalah SO2 < 73 µg/m3, 
NO2 < 30 µg/m3,  dan  TSP <  46  µg/m3. Rona awal dari kualitas 
udara di sekitar lokasi proyek tersebut masih tergolong sangat 
baik dan memiliki skala kualitas lingkungan 5. 

Besaran Dampak 

Hasil perhitungan rona akhir kualitas udara di Desa Mattirotasi (AQ2) 
akibat pekerjaan pondasi untuk parameter SO2 = 89,454 µg/m3, NO2 = 
631,608 µg/m3, dan TSP = 22,319 µg/m3, diperkirakan masih di bawah 
baku mutu lingkungan yang kecuali NO2. Khusus skala kualitas 
lingkungan NO2 berubah menjadi skala 1 (sangat buruk). Dengan 
demikian perubahan besaran skala dampak tergolong Dampak Besar 
atau dengan kata lain sedikit terjadi perubahan skala lingkungan dan 
dampaknya tergolong Negatif (-4). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 3 kriteria dampak yang 
memiliki nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak 
tergolong Negatif Penting (-P). 

DPH ini terjadi tanpa adanya korelasi 
dengan DPH lain, karena  kegiatan yang 
menyebabkan terjadinya DPH ini dan 
DPH lainnya tidak dilakukan  secara 
bersamaan, sehingga DPH ini cenderung 
bersifat terbatas pada waktu dan tempat 
dimana DPH ini terjadi. 

16 Erosi Tanah Komponen laju erosi USLE: 

x R (Faktor Erosivitas) = 285,7 
x K (Faktor Erodibilitas jenis tanah Grumusol) = 0,2 
x LS (Kelas Kelerangan 15-250) = 3,1 
x C (Tutupan Lahan Rerumputan) = 0,3 
x P (Tindakan Konservasi Tanah Buruk) = 0,04 

Laju Erosi Per Tahun A = RxKx LSxCxP =  2,1 ton  

Tingkat Bahaya Erosi menurut Sarpin (2001) adalah sangat 
ringan (Kualitas Lingkungan = 0). 

Besaran Dampak 

Setelah konstruksi, maka terjadi perubahan nilai tutupan lahan. Lahan 
menjadi gundul dan tanpa tanaman, dalam hal ini nilai C-faktor menjadi 
0,95, sehingga laju erosi tahunan (A) menjadi 6,7 ton per tahun atau 
TBE tergolong sangat ringan  (Kualitas Lingkungan = 5). Perubahan ini 
tidak mempengaruhi kondisi yang ada (5-5 = 0) , sehingga peningkatan 
tingkat bahaya erosi yang terjadi akibat pembersihan lahan untuk 
penggalian pondasi dianggap sebagai dampak tidak penting. 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak hanya 3 kriteria dampak 
yang memiliki nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak 
tergolong Negatif Tidak Penting (-P) 

DPH ini terjadi tanpa adanya korelasi 
dengan DPH lain, karena  kegiatan yang 
menyebabkan terjadinya DPH ini dan 
DPH lainnya tidak dilakukan  secara 
bersamaan, sehingga DPH ini cenderung 
bersifat terbatas pada waktu dan tempat 
dimana DPH ini terjadi. 

17. Perubahan Dinamika 
Sosial 

Data rona awal kualitas lingkungan parameter dinamika sosial 
masuk kategori sangat baik, atau skala kualitas lingkungan 5 
dalam artian dinamika sosial masih bercermin pada adanya sikap 
kooperatif dari masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan 
suku bangsa. 

Besaran Dampak 

Dengan kehadiran tenaga kerja dari luar diperkirakan dapat 
menimbulkan gesekan pada norma/nilai yang dianut oleh masyarakat, 
sehingga skala kualitas lingkungan dinamika sosial tersebut berubah 
menjadi 3. Besaran dampak terhadap perubahan dinamika sosial 
tergolong Sedang dengan nilai perubahan dampaknya Negatif Dua  
(-2). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 4 kriteria dampak memiliki 
nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif 
Penting (-P). 

DPH ini dan DPH 1 dapat berkorelasi 
karena bertemu pada yang ruang sama, 
meskipun keduanya tidak terjadi pada 
waktu yang sama. 
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Tahap Operasi 

Operasional Unit Pembangkit 

 

18. 

 

Peningkatan 
kebisingan 

 

Titik 
Sampling 

Tata Guna 
Lahan 

Rona Awal 
dB(A) 

AQ1 Permukiman 58,3 

AQ2 Perkebunan 35,9 

AQ3 Permukiman 56,6 

AQ4 Permukiman 52,6 

 

Skala kualitas lingkungan untuk rona awal masuk dalam katagori 
sedang (skala kualitas lingkungan 3). 

 

Besaran Dampak 

Kebisingan setelah adanya operasional PLTB Sidrap ini berkisar antara 
52,66 – 58,39 dBA. Rona akhir kebisingan dengan adanya kontribusi 
kebisingan dari kegiatan operasional PLTB termasuk dalam skala 2 
(buruk). Dengan demikian besaran dampak pada tahap operasional 
adalah tergolong Kecil dengan nilai perubahan dampaknya Negatif 
Satu (-1). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 2 kriteria dampak memiliki 
nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif 
Tidak Penting (-TP). 

DPH ini dan DPH 18 dapat berkorelasi 
karena bertemu pada yang waktu dan 
ruang yang sama, sehingga 
menyebabkan terjadinya DPH 14 
(gangguan kesehatan masyarakat).  

 

19. 

 

Efek bayangan 
(Shadow Flicker) 

 

Rona awal tingkat efek bayangan di sekitar lokasi rencana PLTB 
menunjukan bahwa kondisinya masih alami dan terlihat belum 
ada efek bayangan. Sehingga skala kualitas lingkungan untuk 
rona awal masuk dalam katagori sangat baik (skala kualitas 
lingkungan 5). 

Besaran Dampak 

Pengaruh efek bayangan terhadap makhluk hidup antara lain ternak 
sapi yang selama ini dilepas liarkan oleh penduduk di daerah perbukitan 
termasuk di daerah dimana unit PLTB ini berada, diperkirakan kecil 
mengingat makhluk tersebut bebas bergerak sesuai dengan naluri 
alaminya. Karenanya nilai lingkungan dengan adanya proyek menjadi 4 
(baik), sehingga besaran dampak pada tahap operasional ini tergolong 
Kecil dengan nilai perubahan dampaknya Negatif Satu (-1). 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 3 kriteria dampak memiliki 
nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif 
Penting (-P). 

DPH ini dan DPH 17 dapat berkorelasi 
karena bertemu pada yang waktu dan 
ruang yang sama, sehingga 
menyebabkan terjadinya DPH 14 
(gangguan kesehatan masyarakat). 

20. Kecelakaan atau 
Kematian Burung 

Burung-burung terbang di bawah ketinggian 50 m, kecuali burung 
layang-layang (Hirundo tahitica) dan Elang hitam (Ictinaeutus 
malayensis), Alap alap sapi (Falco moluccensis) dan Elang tikus 
(Elanus caeruleus) diperkirakan dapat mencapai ketinggian lebih 
dari 50 m. Tidak ada pola terbang specifik dari burung-burung 
tersebut kecuali burung raptor seperti Elang hitam (Ictinaeutus 
malayensis), Alap alap sapi (Falco moluccensis) dan Elang tikus 
(Elanus caeruleus), Elang hitam (Ictinaeutus malayensis). Skala 
kualitas masuk dalam kategori skala skala kualitas lingkungan 4 
yaitu kondisi kualitas lingkungan yang Baik karena pola 
terbangnya masih bebas tanpa halangan.  

Besaran Dampak 

Rotor yang sangat besar (dengan ketinggian turbin 78-100 meter) 
memiliki kecepatan rotasi yang lebih rendah sehingga dampaknya lebih 
kecil dari teknologi turbin sebelumnya yang perputarannya lebih cepat. 
Penggunaan menara tubular baja yang tidak memiliki tempat untuk 
bertengger bagi para burung dapat mengurangi dampak daripada 
desain menara yang lain. Dengan petimbangan tersebut maka dapat 
diprakirakan skala kualitas lingkungan pada saat operasional PLTB 
berlangsung digolongkan skalanya menjadi 3 (sedang). Dengan 
demikian sifat penting dampak terhadap kecelakaan atau kematian jenis 
burung target tersebut tergolong kecil dengan nilai perubahan 
dampaknya Negatif Satu (-1). 

DPH ini terjadi tanpa adanya korelasi 
dengan DPH 17 dan DPH 18, karena  
kegiatan yang menyebabkan terjadinya 
DPH ini dan kedua DPH tersebut 
dilakukan  secara bersamaan, sehingga 
DPH ini cenderung bersifat bersifat 
spesifik. 
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Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 5 kriteria dampak memiliki 
nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif 
Penting (-P). 

21. Economic Benefit 
(Multiplier Effect) 

Penduduk Kecamatan Watang Pulu sebagian pada umumnya 
bekerja pada empat sektor utama yakni pertanian, industri, 
perdagangan, dan perkebunan. PDRB Kabupaten Sidrap pada 
tahun 2013 berdasarkan harga konstan sekitar 7,2%, sehingga 
rona awal kualitas lingkungan masuk dalam kategori 3 (skala 
kualitas lingkungan sedang).  

Besaran Dampak 

Dengan beroperasinya PLTB Sidrap 70 MW dan sarana pendukungnya 
lainnya, akan meningkatkan kegiatan industri dan perekonomian lokal 
begitu juga regional.   Hal ini diharapkan dapat memberikan pengaruh 
positif terhadap PDRB Kabupaten Sidrap kurang lebih sebesar 34%, 
sehingga meningkatkan skala kualitas lingkungan menjadi 4 (baik). 
Dengan demikian dampak digolongkan sebagai dampak positif yang 
tergolong positif dan Kecil dengan nilai perubahan dampaknya Positif 
Satu (+1). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 6 kriteria dampak memiliki 
nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Positif 
Penting (+P). 

DPH ini dapat berkorelasi dengan DPH 
21 karena  kegiatan yang menyebabkan 
terjadinya kedua DPH dilakukan  secara 
bersamaan, sehingga kedua DPH dapat 
saling mempengaruhi.  

22. Timbulnya Sikap dan 
Persepsi Masyarakat 

Ketidakseimbangan mungkin terjadi namun diharapkan proyek 
dapat diterima dan adanya fasilitas baru yang diberikan akan 
mengubah persepsi negatif menjadi positif. Kesempatan 
berusaha dan peningkatan pendapatan akan memberikan 
persepsi positif pada masyarakat sehingga nilai lingkungan pada 
persepsi masyarakat bernilai 4 (baik).   

Besaran Dampak 

Kegiatan operasional PLTB akan meningkatkan skala kualitas 
lingkungan menjadi Skala 5. Dengan demikian besaran dampak 
terhadap perubahan persepsi masyarakat terhadap kegiatan 
operasional PLTB adalah tergolong Kecil, dengan nilai perubahan 
dampaknya Positif Satu (+1). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 5 kriteria dampak memiliki 
nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Positif 
Penting (+P). 

DPH ini dapat berkorelasi dengan DPH 
20 karena  kegiatan yang menyebabkan 
terjadinya kedua DPH dilakukan  secara 
bersamaan, sehingga kedua DPH dapat 
saling mempengaruhi. 

Tahap Pasca Operasi 

Pembongkaran Komponen Pembangkit (Termasuk Mobilisasi Komponen Keluar Site)  

23. Penurunan Kualitas 
Udara  

Data pengukuran awal kualitas udara yang terdeteksi pada 4 titik 
sampling di Kecamatan Watang Pulu adalah SO2 < 73 µg/m3, 
NO2 < 30 µg/m3, dan TSP < 46 µg/m3. Rona awal dari kualitas 
udara di sekitar lokasi proyek tersebut masih tergolong sangat 
baik dan memiliki skala kualitas lingkungan 5. 

Besaran Dampak 

Pengaruh kegiatan pembongkaran komponen pembangkit tidak terlalu 
signifikan khususnya untuk parameter gas CO, NO2 dan TSP. Rona 
akhir CO = 30,389 µg/m3, NO2 = 10,242 µg/m3, dan TSP = 22,274 µg/m3 
dengan skala kualitas lingkungan tidak berubah masih dalam skala 5 
(sangat baik). Dengan demikian perubahan besaran skala dampak 
tergolong Tidak Ada Dampak atau dengan kata lain tidak terjadi 

DPH 22 dan DPH 23  bertemu pada 
ruang waktu yang sama, karena kegiatan 
yang  menyebabkan kedua DPH tersebut 
dilakukan secara bersamaan, sehingga 
ada kemungkinan bahwa kedua DPH 
dapat mempengaruhi DPH 14. 
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perubahan skala lingkungan dan dampaknya tergolong Negatif. 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak tidak ada kriteria dampak 
yang memiliki nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak 
tergolong Negatif Tidak Penting (-TP). 

24. Peningkatan 
kebisingan 

Titik 
Sampling 

Tata Guna 
Lahan 

Rona Awal 
dB(A) 

AQ1 Permukiman 58,3 

AQ2 Perkebunan 35,9 

AQ3 Permukiman 56,6 

AQ4 Permukiman 52,6 

 

Skala kualitas lingkungan untuk rona awal masuk dalam katagori 
sedang (skala kualitas lingkungan 3). 

Besaran Dampak 

Jarak terdekat reseptor dari sumber kebisingan (T-27A) adalah titik 
AQ2. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa rona akhir kebisingan di titik 
AQ2 mencapai 55,44 dBA (sedikit melebihi baku mutu 55 dBA). Dengan 
pertambahan tingkat kebisingan tersebut maka skala kualitas 
lingkungan akan berubah menjadi skala 2 (buruk). Besaran dampak 
akibat adanya kegiatan mobilisasi material dan peralatan pada tahap 
konstruksi adalah Kecil dengan nilai perubahan dampaknya Negatif 
Satu (-1). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 1 kriteria dampak memiliki 
nilai penting, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong Negatif 
Tidak Penting (-P). 

DPH 22 dan DPH 23  bertemu pada 
ruang waktu yang sama, karena kegiatan 
yang  menyebabkan kedua DPH tersebut 
dilakukan  secara bersamaan, sehingga 
ada kemungkinan bahwa kedua DPH 
dapat mempengaruhi DPH 14. 

25. Kemacetan Lalu Lintas Deskripsi Kondisi Rona 
Lingkungan (2013) 

Jalan Poros Parepare - Sidrap 

Volume tanpa ada proyek 
(smp/jam)  

876,22 

Kapasitas (smp/jam) 1,344,67 

V/C – Tanpa Proyek  0,652 

  

Deskripsi Kondisi Rona 
Lingkungan (2013) 

Jalan Lokal Mattirotasi 

Volume tanpa proyek 
(smp/jam) 78,09 

Kapasitas (smp/jam) 692,80 

V/C – Tanpa Proyek  0,113 

 

Besaran Dampak 

Penambahan jumlah bangkitan kendaraan 30 tahun setelah operasi 
pembangkit pada ruas Jalan Poros Pare Pare-Sidrap menjadi sebesar 
1.122,12 smp/jam dengan V/C ratio sebesar 0,83. Sedangkan 
penambahan pada ruas Jalan Poros Mattirotasi menjadi 111,48 
smp/jam dengan V/C ratio sebesar 0,16. Penambahan tersebut 
berpengaruh negatif dikarenakan tingkat pelayanan berada pada skala 
kualitas 2 (buruk) terutama pada jalan Poros Pare Pare-Sidrap. Dengan 
demikian besaran dampak terhadap bangkitan lalu lintas kendaraan 
akibat adanya kegiatan mobilisasi pembongkaran komponen 
pembangkit pada tahap pasca operasi tergolong Besar dengan nilai 
perubahan dampaknya Negatif Tiga (-3). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 3 kriteria dampak memiliki 
nilai penting dimana salah satunya terkait dengan jumlah manusia yang 
terkena dampak, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong 
Negatif Penting (-P). 

DPH ini dapat terjadi bersamaan dengan  
DPH 25, mengingat  kedua DPH dapat 
bertemu pada ruang waktu yang sama, 
karena kegiatan yang  menyebabkan 
kedua DPH tersebut dilakukan  secara 
bersamaan, sehingga ada kemungkinan 
bahwa kedua DPH tersebut saling 
berinteraksi. 
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Kemacetan lalu lintas dapat dilihat dari rasio V/C, Nilai V/C pada 
Jalan Poros Pare Pare – Sidrap adalah 0,652 dengan nilai skala 
kualitas lingkungan (Sedang). Derajat kejenuhan (V/C ratio) di 
kedua lokasi survei berada di bawah 0,75. Ini berarti indeks 
tingkat pelayanan sebelum ada kegiatan pembangunan PLTB 
pada jalan kedua jalan dianggap sedang.  

26. Kecelakaan Lalu 
Lintas 

Rona awal dari kondisi bangkitan lalu lintas pada ruas Jalan 
Poros Mattirotasi masih masuk dalam skala kualitas lingkungan 5 
(sangat baik). 

Besaran Dampak 

Peningkatan volume lalu lintas tersebut akan berpengaruh terhadap 
terjadinya kemungkinan kecelakaan lalu lintas sehingga skala kualitas 
lingkungan tetap pada skala 4 (baik). Dengan demikian besaran dampak 
adanya kegiatan pembongkaran komponen pembangkit tergolong Kecil 
dengan nilai perubahan dampaknya Negatif satu (-1). 

 

Sifat Penting Dampak 

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, 2 kriteria dampak memiliki 
nilai penting dimana salah satunya terkait dengan jumlah manusia yang 
terkena dampak, maka prakiraan sifat pentingnya dampak tergolong 
Negatif Penting (-P). 

DPH ini dapat terjadi bersamaan dengan  
DPH 24, mengingat  kedua DPH dapat 
bertemu pada ruang waktu yang sama, 
karena kegiatan yang  menyebabkan 
kedua DPH tersebut dilakukan  secara 
bersamaan, sehingga ada kemungkinan 
bahwa kedua DPH tersebut saling 
berinteraksi. 
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4.2 Telaahan Dampak Tidak Penting  
Berdasarkan pada bab prakiraan dampak dan matrik evaluasi dampak penting dapat 
diutarakan bahwa diantara dampak yang dianalisis terdapat beberapa dampak tidak 
penting seperti : 

1) Penurunan kualitas udara pada saat moblisisasi peralatan dan material;  

2) Penurunan kualitas udara pada saat pembuatan jalan. 

 

Merujuk pada Peraturan Menteri Negara Nomor 16 Tahun 2012 khususnya pada 
Lampiran III tentang Pedoman Penyusunan Dokumen RKL RPL, dampak tidak penting 
ada 3 opsi penanganan: 

1) Tidak dikelola dan tidak dipantau (dalam hal ini tidak ada dampak tidak penting yang 
tidak dikelola dan tidak dipantau); 

2) Dikelola dan dipantau di dalam RKL-RPL pada kategori “dampak lainnya” seperti 
munculnya spekulan tanah pada saat pengadaan lahan pada tahap pra konstruksi;  

3) Dievaluasi secara holistik (dalam hal ini tidak ada yang dievaluasi secara holistik 
untuk mendapatkan tindak lanjut arahan RKL-RPL). 

 

4.3 Telahaan Atas Berbagai Pilihan Pengelolaan Dampak Lingkungan 
Yang Mungkin Dilakukan 

Sesuai dengan alternatif rencana kegiatan pada Bab I Pendahuluan, rencana kegiatan 
yang dikaji didalam AMDAL sudah tidak pada tahap pemilihan alternatif (sudah tidak ada 
alternatif lokasi, sudah tidak ada alternatif penggunaan alat-alat produksi, sudah tidak ada 
alternatif kapasitas daya terbangkit, sudah tidak ada alternatif spesifikasi teknis, sudah 
tidak ada alternatif sarana kegiatan).  

 

4.4 Arahan Pengelolaan Dan Pemantauan Dampak Lingkungan Hidup 
Arahan pengelolaan dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan 
dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyak memberikan dampak turunan 
(dampak yang bersifat strategis) maupun komponen kegiatan yang tidak banyak 
memberikan dampak turunan. Arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen 
lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penaatan 
(compliance), kecenderungan (trendline), dan tingkat kritis (critical level) dari suatu 
pengelolaan lingkungan hidup. 

 

 



ANDAL PLTB SIDRAP 70 MW 
 

03 Juni 2015 

212

 

Tabel 4-2 : Arahan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan Hidup 

NO DAMPAK LINGKUNGAN 
YANG DIKELOLA SUMBER DAMPAK ARAHAN  

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
ARAHAN  

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

DAMPAK PENTING YANG DIKELOLA (HASIL ARAHAN PENGELOLAAN PADA ANDAL) 

I TAHAP PRA KONSTRUKSI 

II TAHAP KONSTRUKSI 

1 Penurunan Kualitas Udara - Kegiatan mobilisasi 
peralatan dan material,   

- Kegiatan pembuatan 
jalan 

- Kegiatan pembangunan 
utama PLTB dan sarana 
pendukungnya 

1) Proses pengangkutan material  (tanah gali/ urug) dilengkapi dengan penutup terpal  

2) Pemasangan rambu lalulintas  

3) Melakukan pembersihan terhadap ban kendaraan yang keluar dari tapak proyek 

4) Melakukan penyiraman berkala 

5) Mengontrol emisi kendaraan proyek  

6) Minimalisasi lingkup kegiatan pada tapak kegiatan konstruksi tower turbin sesuai kebutuhan 

Pengumpulan data dengan alat high volume 
sampler dan dianalisis di laboratorium 

2 Peningkatan Kebisingan - Kegiatan mobilisasi 
peralatan dan material,   

- Kegiatan pembuatan 
jalan 

 

1) Menggunakan kendaraan untuk kegiatan mobilisasi alat dan bahan yang lolos uji emisi 
kendaraan 

2) Pemakaian penutup telinga (earplug) bagi operator kendaraan berat  

3) Perawatan mesin kendaraan secara berkala  

4) Mengatur kecepatan kendaraan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan 

5) Minimalisasi lingkup kegiatan pada tapak kegiatan konstruksi tower turbin sesuai kebutuhan 

Pengumpulan data kebisingan dengan noise 
level meter dan dianalisis, 

3 Erosi Tanah - Kegiatan pembangunan 
utama PLTB dan sarana 
pendukungnya 

1) Meminimalkan tanah terbuka di area proyek 

2) Mengendalikan kecepatan aliran hujan yang menuju dan menjauhi area proyek 

3) Memelihara saluran air secara regular. 

4) Menjaga sedimen tetap berada di area proyek 

5) Menjaga semua tindakan pengendalian erosi untuk memastikan efektivitasnya selama proyek 
berlangsung 

Observasi lapangan  

4 Kerusakan Badan Jalan  - Kegiatan mobilisasi 
peralatan dan material, 

1) Menyesuaikan tonase kendaraan pengangkut dengan kelas jalan yang dilalui 

2) Memperkuat dan memperbaiki jalan yang rusak  

Survei lapangan dan wawancara 

5 Kemacetan Lalulintas  - Kegiatan mobilisasi 
peralatan selama 
konstruksi 

1) Melakukan pengaturan lalulintas kendaraan yang masuk dan keluar lokasi 

2) Pemasangan rambu-rambu peringatan dan rambu lalulintas di sekitar tapak proyek  

3) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan  

Observasi lapangan, 

6 Kecelakaan Lalulintas - Kegiatan mobilisasi 
peralatan selama 
konstruksi 

1) Melakukan pengaturan lalulintas kendaraan yang masuk dan keluar lokasi 

2) Pemasangan rambu-rambu peringatan dan rambu lalulintas di sekitar tapak proyek  

3) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan  

Survei lapangan dan wawancara 

6 Peningkatan Kesempatan Kerja - Kegiatan penerimaan 1) Penerimaan tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan mengutamakan warga lokal sesuai Survei lapangan dan wawancara 
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NO DAMPAK LINGKUNGAN 
YANG DIKELOLA SUMBER DAMPAK ARAHAN  

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
ARAHAN  

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

dan mobilisasi tenaga 
kerja  

dengan kualifikasi dan ketersediaan lapangan kerja 

7 Terbukanya Kesempatan 
Berusaha 

- Kegiatan penerimaan 
dan mobilisasi tenaga 
kerja  

1) Memfasilitasi wirausaha baru 

2) Bekerjasama dengan perusahaan lokal untuk memasok material 

Survei lapangan dan wawancara 

8 Peningkatan Pendapatan  - Kegiatan penerimaan 
dan mobilisasi tenaga 
kerja  

1) Memberikan upah kepada masyarakat lokal yang terserap sebagai tenaga kerja dalam tahap 
konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku 

2) Memfasilitasi pengembangan usaha yang dijalankan oleh wirausaha baru, 

3) Memberdayakan petani dan peternak yang terkena dampak dalam peluang usaha baru, 

Survei lapangan dan wawancara 

9 Perubahan Dinamika Sosial 

 

- Kegiatan penerimaan 
dan mobilisasi tenaga 
kerja  

- Kegiatan pembangunan 
utama PLTB dan sarana 
pendukungnya 

1) Memberikan pembekalan kepada pekerja pendatang tentang adat istiadat masyarakat 
setempat 

2) Mendukung kerja sama dengan masyarakat sekitar untuk mencegah munculnya aktifitas yang 
tidak sesuai dengan norma dan nilai setempat, 

3) Ikut membantu dalam menjaga dan melestarikan norma dan nilai setempat 

4) Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari  kegiatan 
konstruksi bangunan utama, 

5) Melakukan pengelolaan dengan baik semua dampak teknis yang muncul dari kegiatan 

Survei lapangan dan wawancara 

10 Timbulnya Keresahan 
Masyarakat 

- Kegiatan penerimaan 
dan mobilisasi tenaga 
kerja  

1) Mengutamakan warga lokal sebagai tenaga kerja konstruksi 

2) Melakukan musyawarah guna memperoleh pemecahan yang tepat ketika kegiatan konstruksi 
menimbulkan kerugian masyarakat 

3) Mensosialisasikan secara rutin setiap kemajuan dan rencana kegiatan dalam sebuah diskusi 

Survei lapangan dan wawancara 

11 Perubahan Persepsi Masyarakat - Kegiatan penerimaan 
dan mobilisasi tenaga 
kerja  

1) Membangun komunikasi terbuka yang terprogram antara pemrakarsa dengan masyarakat 

2) Melakukan musyawarah guna memperoleh pemecahan yang tepat ketika kegiatan konstruksi 
menimbulkan kerugian masyarakat 

3) Mensosialisasikan secara rutin setiap kemajuan dan rencana kegiatan dalam sebuah diskusi 

4) Keikutsertaan Pemrakarsa dalam bidang kemasyarakatan untuk  peningkatan kesejahteraan 
warga sekitar proyek 

Survei lapangan dan wawancara 

12 Gangguan Kesehatan 
Masyarakat 

- Kegiatan pembuatan 
jalan 

1) Bekerjasama dengan Puskesmas untuk melakukan penyuluhan  

2) Bekerjasama dengan Puskesmas untuk melakukan deteksi dini dan pemeriksaan penyakit 

Survei lapangan dan wawancara 

III TAHAP OPERASI 

1 Peningkatan Kebisingan - Kegiatan Operasional 
PLTB, 

1) Pemeliharaan mesin turbin secara berkala 

2) Penanaman tanaman pelindung sebagai barrier kebisingan 

Pengumpulan data kebisingan dengan noise 
level meter dan dianalisis, 

2 Efek Bayangan (flicker shadow) - Kegiatan Operasional 
PLTB, 

1) Sosialisasi kepada masyarakat secara berkala tentang efek bayangan dan pengaruhnya 

2) Penanaman tanaman pelindung sebagai barrier kebisingan 

Survei lapangan dan wawancara 
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NO DAMPAK LINGKUNGAN 
YANG DIKELOLA SUMBER DAMPAK ARAHAN  

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
ARAHAN  

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

3 Kecelakaan atau Kematian 
Burung/ Kelelawar 

- Kegiatan Operasional 
PLTB  

1) Melakukan pemantauan burung dan kematian jenis kelelawar pasca konstruksi Observasi lapangan dan wawancara 

4 Peningkatan Aktivitas Ekonomi 
dan Multiplier Effect 

- Kegiatan operasional 
PLTB 

1) Memfasilitasi wirausaha baru baik perorangan maupun kelompok masyarakat  Survei lapangan dan wawancara 

5 Perubahan Persepsi Masyarakat - Kegiatan operasional 
PLTB   

- Terbatasnya peluang 
kerja dan peluang 
berusaha pada tahap 
operasi, 

1) Sosialisasi kepada masyarakat secara berkala 

2) Melakukan pengelolaan pada  tahap operasi  

3) Tercipta  kemitraan dengan pemerintah desa 

4) Melakukan musyawarah ketika kegiatan menimbulkan kerugian bagi masyarakat 

Survei lapangan dan wawancara 

IV TAHAP PASCA OPERASI 

1 Penurunan Kualitas Udara - Kegiatan pembongkaran 
turbin dan mobilisasi 
peralatan 

1) Pemasangan rambu lalulintas  

2) Melakukan pembersihan terhadap kendaran yang keluar dari tapak proyek 

3) Melakukan penyiraman berkala 

4) Mengontrol emisi kendaraan proyek  

Pengumpulan data dengan alat high volume 
sampler dan dianalisis di laboratorium 

2 Peningkatan Kebisingan - Kegiatan pembongkaran 
turbin dan mobilisasi 
peralatan 

1) Menggunakan kendaraan untuk kegiatan mobilisasi alat dan bahan yang lolos uji emisi 
kendaraan 

2) Pemakaian penutup telinga (earplug) bagi operator kendaraan berat  

3) Perawatan mesin kendaraan secara berkala  

4) Mengatur kecepatan kendaraan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan 

Pengumpulan data kebisingan dengan noise 
level meter dan dianalisis, 

3 Kemacetan Lalulintas  - Kegiatan pembongkaran 
turbin dan mobilisasi 
peralatan 

1) Melakukan pengaturan lalulintas kendaraan yang masuk dan keluar lokasi 

2) Pemasangan rambu-rambu peringatan dan rambu lalulintas di sekitar tapak proyek  

3) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan  

Observasi lapangan, 

4 Kecelakaan Lalulintas - Kegiatan pembongkaran 
turbin dan mobilisasi 
peralatan 

1) Melakukan pengaturan lalulintas kendaraan yang masuk dan keluar lokasi 

2) Pemasangan rambu-rambu peringatan dan rambu lalulintas di sekitar tapak proyek  

3) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan  

Survei lapangan dan wawancara 

 

DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIKELOLA 

I TAHAP PRA KONSTRUKSI 

1 Keresahan Masyarakat Pengadaan lahan 1) Sosialisasi dan konsultasi dengan para pemilik lahan dan wakil pemerintah daerah sebelum 
pelaksanaan pengadaan lahan 

2) Pengadaan lahan dengan cara tanpa paksaan (willing to sell, willing to buy), 

3) Ganti rugi lahan/kompensasi sesuai kesepakatan 

Survei lapangan dan wawancara 



ANDAL PLTB SIDRAP 70 MW 
 

03 Juni 2015 

215

NO DAMPAK LINGKUNGAN 
YANG DIKELOLA SUMBER DAMPAK ARAHAN  

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
ARAHAN  

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP 

4) Penyusunan dan penerapaan Rencana Pengadaan Lahan sesuai peraturan di Indonesia dan 
standar internasional (IFC) 

 

II TAHAP KONSTRUKSI 

1 Limbah Padat Domestik Limbah padat hasil 
aktivitas pekerja pada 
tahap konstruksi  

1) Mengacu pada SOP atau peraturan yang relevan Observasi lapangan dan wawancara 

2 Limbah Cair Domestik (limbah 
sanitasi) 

Limbah cair hasil aktivitas 
pekerja pada tahap 
konstruksi  

1) Mengacu pada SOP atau peraturan yang relevan Observasi lapangan dan wawancara 

3 Kebakaran Kegiatan konstruksi  1) Mengacu pada SOP atau peraturan yang relevan Observasi lapangan dan wawancara 

4 Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) 

Kegiatan konstruksi  1) Mengacu pada SOP atau peraturan yang relevan 

 

Observasi lapangan dan wawancara 

II TAHAP OPERASI 

1 Limbah Padat Domestik Limbah padat hasil 
aktivitas domestik pada 
tahap operasional  

1) Mengacu pada SOP atau peraturan yang relevan Survei lapangan dan wawancara 

2 Limbah Cair Domestik (limbah 
sanitasi) 

Limbah cair hasil aktivitas 
domestik pada tahap 
operasional  

1) Mengacu pada SOP atau peraturan yang relevan Observasi lapangan dan wawancara 

3 Kebakaran Kegiatan operasional  1) Mengacu pada SOP atau peraturan yang relevan Observasi lapangan dan wawancara 

4 Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) 

Kegiatan operasional  1) Mengacu pada SOP atau peraturan yang relevan Observasi lapangan dan wawancara 
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4.5 Pernyataan 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 70 MW seperti tertera 
pada Tabel 4-3. 

Pernyataan kelayakan lingkungan hidup atas rencana kegiatan pembangunan PLTB 
Sidrap 70 MW 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 4-3 : Kriteria yang Menjadi Dasar Pertimbangan di dalam Penilaian Kelayakan 
Lingkungan Rencana Pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW 

NO KRITERIA PERNYATAAN KELAYAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

1 Rencana tata ruang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-
undangan  

a) Peruntukan lokasi mengacu pada 
Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana 
Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) 
Kabupaten Sidrap Tahun 2012-2032  

b) Rekomendasi  Kesesuaian  Rencana 
Pengembangan PLTB Sidrap 70 MW 
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 

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 
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NO KRITERIA PERNYATAAN KELAYAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

kesehatan masyarakat pada tahap 
pra konstruksi, konstruksi, operasi 
dan pasca operasi usaha dan/ 
atau kegiatan 

dan pasca operasi atas kegiatan 
pembangunan Bangunan Utama dan Fasilitas 
Penunjangnya PLTB Sidrap 70 MW 

5 Hasil evaluasi secara holistik 
terhadap seluruh dampak penting 
sebagai sebuah kesatuan yang 
saling terkait dan saling 
mempengaruhi sehingga diketahui 
perimbangan dampak penting 
yang bersifat positif dengan yang 
bersifat negatif  

Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh 
Dampak Penting hipotetik telah dilakukan 
sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait 
dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui 
perimbangan dampak penting yang bersifat 
positif dengan yang bersifat negatif sebagai 
dasar untuk melakukan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan terhadap aspek 
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 pembangkit 
tenaga bayu 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 social. 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 

Dalam kajian ini sudah dilakukan telaahan 
aspek biologi yang terkait dengan prediksi dan 
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NO KRITERIA PERNYATAAN KELAYAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP 

mempengaruhi dan/ atau 
mengganggu entitas ekologis 

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 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 70 MW dapat memenuhi kelayakan 
lingkungan yang dipersyaratkan, namun demikian perusahaan akan tetap melakukan 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan arahan yang ada dan 
peraturan serta perundang undangan yang berlaku. Untuk selanjutnya kelayakan 
lingkungan rencana pembangunan PLTB SIDRAP 70 MW ini akan diterjemahkan ke 
dalam rencana pengelolaan lingkungan yang integral dan komprehensif. 
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Lampiran 1 
Perizinan 

1) Surat Rekomendasi Kesesuaian RTRW dari BAPPEDA Kabupaten Sidenreng 
Rappang (Sidrap) No 050/14/Bappeda tanggal 8 Januari 2014; 

2) Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Nomor 524/4395/DKPE 
tanggal 14 September 2011 tentang Persetujuan Prinsip Survei Lokasi; 

3) Izin Prinsip Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap 
No 602/3978/Ekon tanggal 30 Juli 2013; 

4) Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 143/III/2014 tanggal 19 Maret 
2014 tentang Persetujuan Prinsip Survei Lokasi, 
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Lampiran 2  
Lokasi dan Dokumentasi Foto dari Setiap GTA yang disurvei 

  

AyunitaA
Text Box
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Gambar 1 Lokasi T-01 

 

 
Gambar 2 Lokasi T-02 

 

 

 
Gambar 3 Lokasi T-03 

 

 
Gambar 4 Lokasi T-04 



 

 
k:\3 - project\jktd14001 sidrap wind farm amdal\6 - draft documents\amdal study\ka andal\lampiran\foto tapak lokasi.docx 2 of 7

 
Gambar 5 Lokasi T-05 

 

 
Gambar 6 Lokasi T-06 

 

 
Gambar 7 Lokasi T-07 

 

 
Gambar 8 Lokasi T-08 

 



 

 
k:\3 - project\jktd14001 sidrap wind farm amdal\6 - draft documents\amdal study\ka andal\lampiran\foto tapak lokasi.docx 3 of 7

  
Gambar 9 Lokasi T-09 

 

 
Gambar 10 Lokasi T-10 

 

 
Gambar 11 Lokasi T-11 

 

 
Gambar 12 Lokasi T-12 
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Gambar 13 Lokasi T-13 

 

 
Gambar 14 Lokasi T-14 

 

 
Gambar 15 Lokasi T-15 

 

 
Gambar 16 Lokasi T-16 
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Gambar 17 Lokasi T-17 

 

 
Gambar 18 Lokasi T-18 

 

 
Gambar 19 Lokasi T-19 

 

 
Gambar 20 Lokasi T-20 
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Gambar 21 Lokasi T-21 
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Gambar 23 Lokasi T-23 
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Gambar 25 Lokasi T-25 
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Lampiran 3  
Peta dan Gambar Rona Lingkungan 

1) Peta Kondisi Topografi Kabupaten Sidrap 
2) Peta Kondisi Topografi Kecamatan Watang Pulu 
3) Peta Geologi Regional 
4) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidrap 
5) Peta Daerah Tangkapan Air 

  

AyunitaA
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Lampiran 4  
Perhitungan Matematis untuk Perkiraan Dampak  

  

AyunitaA
Text Box




Hasil Perhitungan Dampak Kualitas Udara Pada Tahap Konstruksi GTA 

 

Tabel 1. Perhitungan HP Hours Berdasarkan Peralatan untuk Masing-Masing Tahap Konstruksi GTA 

Tahap Kegiatan Peralatan Jumlah Unit HP Rated* Jam/Hari Total HP-hours 

1. Foundation  Preparation  

Crane 1 175 8 1.400 
Excavator 2 300 8 4.800 
Concrete Mixer 2 300 8 4.800 
Generator, standard 2 40 8 640 
Dump Truck 2 300 8 4.800 

2. 
Wind Turbine  Crane 2 175 8 2.800 
Erection Generator, standard 1 40 8 320 

* http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1711-25045-6430/appendix_d.pdf 

 

Tabel 2. Faktor Emisi Berdasarkan Peralatan untuk Masing-Masing Tahap Konstruksi GTA 

Tahap Kegiatan Peralatan 
Faktor Emisi (g/HP-hours)* 

CO NOx PM10 PM2,5 SO2 

1. Foundation Preparation 

Crane 1,300 5,720 0,340 0,330 0,730 
Excavator 1,300 4,600 0,320 0,310 0,740 
Concrete Mixer 2,320 7,280 0,480 0,470 0,730 
Generator, standard 3,760 5,970 0,730 0,710 0,810 
Dump Truck 2,070 5,490 0,410 0,400 0,740 

2. 
Wind Turbine  Crane 1,300 5,720 0,340 0,330 0,730 
Erection Generator, standard 3,760 5,970 0,730 0,710 0,810 

* http://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1711-25045-6430/appendix_d.pdf 

  



Tabel 3. Perhitungan Emisi Berdasarkan Peralatan untuk Masing-Masing Tahap Konstruksi GTA 

Taha
p Kegiatan Peralatan 

Emisi (g/s) 
CO NOx PM10 PM2,5 SO2 Dust 

1. Foundation Preparation 

Crane 0,063 0,278 0,017 0,016 0,035 0,033 
Excavator 0,217 0,767 0,053 0,052 0,123 0,105 
Concrete Mixer 0,387 1,213 0,080 0,078 0,122 0,158 
Generator, standard 0,084 0,133 0,016 0,016 0,018 0,032 
Dump Truck 0,345 0,915 0,068 0,067 0,123 0,135 

2. Wind Turbine Erection 
Crane 0,126 0,556 0,033 0,032 0,071 0,065 
Generator, standard 0,042 0,066 0,008 0,008 0,009 0,016 

Fugitive Dust (TSP) Emission - Excavation of Foundation Base Estimation of duration of excavation 
Input L excvtd area 20 m 
k 0,74 --> Particle size multiplier W exctd area 20 m 
U 6,5 m/dtk --> average wind speed Excvtd A 400 m2 
M* 25,00 % --> soil moisture Dpth Excvtn 3 m 
V 1200 m3 --> volume of soil to be excavated  Vol Excvtn 1200 m3 
d* 1600 kg/m3 --> soil density Excvtn rate 367,2 m3/hari ** 
t 26 Jam --> duration of excavation Duration  3 hari 
A 400 m2 --> excavation area Exctn hrs/d 8 jam/hari 

Duration  26 jam 
Output 
R 73.44 ton/jam --> Amount of soil to be removed per hour  
EF 1.410E-04 kg/ton --> Estimated emission factor 
ER 2.589E-05 kg/jam-m2 --> Emission rate 

7.193E-06 g/dtk-m2 --> Emission rate 
* http://www.fao.org/Wairdocs/ILRI/X5493E/x5493e05.htm (Vertisol soil) 
** http://www.epd.gov.hk/eia/register/report/eiareport/eia_0852002/pdf/EIA%20Report/section%204.PDF 
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Lampiran 5  
Skala Kualitas Lingkungan  

  

AyunitaA
Text Box




Tabel 1. Skala Kualitas Lingkungan Kualitas Udara Ambien PLTB Sidrap 70 MW 

KOMPONEN LINGKUNGAN 
NILAI DAN RENTANGAN*) 

1 2 3 4 5 

1. Sulfur Dioksida (SO ) (µg/Nm3) >365 292 - 365 146 - 291 73 - 145 <73 

2. Nitrogen Dioksida (NO ) (µg/Nm3) >150 120 - 150 60 - 119 30 - 59 <30 

3. Karbon Oksida (CO) (µg/Nm3) >15.000 12.000  15.000 6.000  11.900 3.000  5.900 <3.000 

4. Hidrogen Sulfida (H S) (ppm) >0,02 0,016 - 0,02 0,008 - 0,015 0,004 - 0,007 <0,004 

5. Amoniak (NH ) (ppm) >2 1,6 - 2 0,8 - 1,5 0,4 - 0,7 <0,4 

6. Oksidan (O ) (µg/Nm3) >200 160 - 200 80 - 159 40 - 79 <40 

7. Debu (TSP) (µg/Nm3) >230 184 - 230 92 - 183 46 - 91 <46 

    Sumber : Chafid Fandeli, 2001 

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

  

  



Tabel 2. Skala Kualitas Lingkungan Tingkat Kebisingan PLTB Sidrap 70 MW 

KOMPONEN LINGKUNGAN 
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 Terus kadang-
kadang terputus 

Terputus-putus Terputus dan 
sesaat 

Hanya sesaat 

       Sumber : Chafid Fandeli, 2001 

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

 

 

Tabel 3. Skala Kualitas Lingkungan Efek Bayangan PLTB Sidrap 70 MW 

KOMPONEN LINGKUNGAN 
NILAI DAN RENTANGAN*) 

1 2 3 4 5 

Periode kejadian bayangan Terus menerus Terus kadang-
kadang terputus 

Terputus-putus Terputus dan 
sesaat 

Hanya sesaat 

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

  



Tabel 4. Skala Kualitas Lingkungan Tingkat Kecelakaan Burung PLTB Sidrap 70 MW 

KOMPONEN LINGKUNGAN 
NILAI DAN RENTANGAN*) 

1 2 3 4 5 

Periode kejadian kecelakaan Terus menerus Terus kadang-
kadang terputus 

Terputus-putus Terputus dan 
sesaat 

Hanya sesaat 

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

 

Tabel 5. Skala Kualitas Lalulintas PLTB Sidrap 70 MW 

PARAMETER 

LINGKUNGAN 

NILAI DAN RENTANGAN*) 

1 2 3 4 5 

Kemacetan lalu lintas (V/C 
Ratio) 0,85-1,00 0,75-0,84 0,45-0,74 0,20-0,44 0,00-0,20 

Kerusakan Jalan Bergelombang/ 
tidak stabil 

Retak banyak gejala 
ketidakstabilan 

Retak sedang masih 
stabil 

Retak halus masih 
stabil 

Tidak retak sedikit 
deformasi pada jalur 
roda 

Kecelakaan lalu lintas Kecelakaan fatal,  

V>65km/jam,  

LJ<5,5m 

<15% selamat,  

V: 56-65 km/jam,  

LJ : 5,5-6,0 m 

15-55% selamat,  

V: 45-55 km/jam,  

LJ : 6,0-6,5 m 

55-95% selamat,  

V: 35-44 km/jam,  

LJ : 6,5-7,0 m 

<95% selamat, 

 V: <35 km/jam, 

LJ : >7 m 

 Sumber : Morlok, 1985, Panduan Keselamatan Jalan, ADB, 1996 dan MKJI 1997 
*)Nilai Kriteria : 1=sangat buruk; 2=buruk; 3=sedang; 4=baik; 5=sangat baik 

  



Tabel 6. Skala Kualitas Lingkungan Komponen Sosial, Ekonomi dan Budaya PLTB Sidrap 70 MW 

Komponen 
Lingkungan 

KRITERIA SKALA KUALITAS LINGKUNGAN SOSIAL*) 
Catatan 

1 2 3 4 5 

Kesempatan 
kerja 

Tingkat 
pengangguran 

>12% 

Tingkat 
pengangguran 10% 

- < 12% 

Tingkat 
pengangguran 8% - 

< 10% 

Tingkat 
pengangguran 

6% - < 8% 

Tingkat 
pengangguran  < 

6%  

Berdasarkan 
perbandingan 
dengan data 
pengangguran Kab. 
Sidrap 2014 

Tingkat 
pendapatan  

< 50% dari UMP 
Sulawesi Selatan 

50 - 74% dari UMP 
Sulawesi Selatan 

75  99% dari UMP 
Sulawesi Selatan 

= UMP Sulawesi 
Selatan 

> UMP Sulawesi 
Selatan 

Berdasarkan UMP 
Sulawesi Selatan 
Tahun 2014 adalah 
Rp. 1.800.000 

Kesempatan 
berusaha 

Tidak terdapat 
jenis usaha yang 

bertambah/berkem
bang terkait 
operasional 
perusahaan 

Ada 1 jenis usaha 
masyarakat sekitar 

yang terkait  dengan 
kegiatan 

perusahaan 
(langsung atau tidak 

langsung) 

Ada 2 jenis usaha 
masyarakat sekitar 

yang terkait  dengan 
kegiatan 

perusahaan 
(langsung atau tidak 

langsung) 

Ada 3 jenis usaha 
masyarakat 
sekitar yang 

terkait  dengan 
kegiatan 

perusahaan 
(langsung atau 
tidak langsung) 

Ada > 3 jenis 
usaha masyarakat 
sekitar yang terkait 
dengan kegiatan 

perusahaan 
(langsung atau 
tidak langsung) 

 

Dinamika sosial Konflik Kontradiksi/ 
Kontroversi 

Akomodasi Asosiasi Kooperatif/ 
Kerjasama 

Sumber: Tim 
Sosiologi (2002)  

Aktivitas 
ekonomi dan 
multiplier effect 

< 50% PDRB Kab. 
Sidrap 

< 30% PDRB Kab. 
Sidrap = PDRB Kab. Sidrap > 30% PDRB 

Kab. Sidrap 
> 50% PDRB Kab. 

Sidrap 

Berdasarkan nilai 
investasi UPC untuk 
pembangunan dan 
konstruksi senilai 
$168 juta. Nilai 



Komponen 
Lingkungan 

KRITERIA SKALA KUALITAS LINGKUNGAN SOSIAL*) 
Catatan 

1 2 3 4 5 

PDRB Kab Sidrap 
2013 adalah 
1.984.705 juta. 
Selama 3 tahun 
periode proyek 
maka, estimasi 
pertambahan nilai 
PDRB akibat 
adanya proyek per 
tahunnya adalah 
34%. 

Keresahan 
masyarakat  Sangat resah Resah  Netral Tenang Sangat Tenang 

 

Persepsi 
masyarakat 
terhadap proyek 

< 50% setuju 50% setuju 51  74% setuju 75  89% setuju  90% setuju 
 

Pola penyakit 
(leading of 
illness) 

Urutan 1-5 
kesemuanya 

penyakit infeksi 

Urutan 1-3 penyakit 
infeksi 

Urutan 1-2 penyakit 
infeksi 

Urutan 1 penyakit 
infeksi 

Urutan 1-3 bukan 
penyakit infeksi 

 

*)Nilai Kriteria : 1=sangat buruk; 2=buruk; 3=sedang; 4=baik; 5=sangat baik 
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Lampiran 6  
Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan Kelengkapan 
Administrasi Dokumen Kerangka Acuan 
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Lampiran 7  
Rencana Rute Mobilisasi Komponen Generator Turbin Angin 
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Lampiran 8  
Copy Surat Kompetensi Penyusun AMDAL 

  

AyunitaA
Text Box




  

Jl. Danau Toba No. 103, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Tlp. (021) 71530791, 95334573; 
Fax: (021) 57953184 ; E-mail: lsk.intakindo@gmail.com ; Website: amdal.intakindo.org 
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Lampiran 9  
Copy Tanda Registrasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun AMDAL 
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Lampiran 10 
Biodata Singkat Personil Penyusun AMDAL  

  

AyunitaA
Text Box




Résumé 

 

Novianto Hadi Suwito 
Ketua Tim 
 

 

Kualifikasi 
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 Riwayat Pekerjaan 
Novianto telah lebih dari 20 tahun berpengalaman di 
berbagai studi lingkungan, termasuk studi dasar 
lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL) untuk bidang energi, seperti proyek 
pembangunan pembangkit listrik dan proyek 
pengembangan migas dan tambang. Selain itu, ia juga 
pernah terlibat dalam studi lingkungan untuk berbagai 
perusahaan minyak dan gas di Indonesia, Malaysia, 
Singapura dan Brunei Darussalam. 

Sebagai Ahli Lingkungan, Novianto memiliki sertifikat 
dengan AMDAL A dan sertifikat AMDAL B serta 
Sertifikat Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA) dan 
terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup . Dia juga 
telah mengikuti Pelatihan Phase I Site Assessment di 
Manila dan Pelatihan Chevron Qualified ESHIA 
Facilitator di Bangkok (2013). Untuk mendukung bidang 
keahliannya , ia juga memiliki pengetahuan dalam 
Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001. 

Selama tiga tahun terakhir, Novianto terlibat dalam 
berbagai studi lingkungan untuk proyek-proyek 
infrastruktur, pertambangan dan energi di Sulawesi, 
Kalimantan, Papua, dan Papua Barat. Saat ini, dia 
sedang terlibat di Studi AMDAL Pembangunan Jalur 
KA Ekspres Bandara Internasional Soekarno Hatta – 
Halim Perdana Kusumah via Manggarai di Jakarta dan 
Banten, Studi AMDAL & ESIA Pembangunan PLTU 
Tanjung Power Indonesia di Kalimantan Selatan, Studi 
AMDAL Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 
Sidrap 70 MW di Sulawesi Selatan, Studi ESIA PLTB 
Jeneponto di Sulawesi Selatan. Novianto berperan 
sebagai Ketua Tim/Manajer Proyek dalam proyek-
proyek tersebut dan bertanggung jawab untuk 
manajemen proyek, pengumpulan data, monitoring 
kemajuan kegiatan dan anggaran, serta hubungan 
dengan tim teknis internal termasuk sub konsultan  
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Pengalaman Kerja 
 

Studi Rona Awal Lingkungan dan AMDAL 

 Ketua Tim AMDAL PLTB Sidrap 70 MW di 
Kabupaten Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan, 
diparkarsai oleh PT UPC Bayu Energy, 2014  

 Ketua Tim ESIA PLTB Jeneponto di Kabupaten 
Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan, diparkarsai 
oleh Asian Green Capital, 2014  

 Ketua Tim AMDAL Pembangunan Jalur KA 
Bandara Internasional Soekarno Hatta – Halim 
Perdana Kusumah via Manggarai di Propinsi DKI 
Jakarta dan Banten, diparkarsai oleh Kementerian 
Perhubungan Republik Indonesia, 2014  

 Anggota Tim AMDAL Pembangunan Saluran 
Udara Tegangan Tinggi 500 KV Madirancan – 
Ungaran di Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, 
diprakarsai oleh PT PLN (Persero), 2013 

 Ketua Tim AMDAL PLTP Sorikmarapi di 
Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera 
Utara, diprakarsai oleh OTP, 2012. 

 Ketua Tim Survei dalam Penilaian Dampak 
Lingkungan untuk Tampur Hydro Electric Power 
Plant Development Project berlokasi di Aceh. 
Proyek ini diprakarsai oleh PT PLN Persero dan 
didanai oleh Asian Development Bank  

 Ketua Tim Survei dalam Penilaian Dampak 
Lingkungan untuk Upper Cisokan Pump Storage 
Hydro Electric  Power Plant Development Project 
berlokasi di Bandung dan Cianjur, Jawa Barat.  
Proyek ini diadakan oleh PT PLN Persero, dan 
didanai oleh Asian Development Bank  

 Koordinator proyek pada Proyek Upaya 
Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan untuk 
konstruksi Jetty PT Dayalistrik Pratama, Serang, 
Jawa Barat. 

 Koordinator proyek dalam Analisa Dampak 
Lingkungan untuk Proyek Pengembangan PLTU 
Batu bara di Serang, Jawa Barat. Proyek ini 
diadakan oleh PT Dayalistrik Pratama (Konsorsium 
NRG Energy, Ansaldo Energia Spa dan Kiani 
Metra 72).  

 Ahli ekologi terrestrial dalam Analisa Dampak 
Lingkungan untuk PLTU Batu bara Serang di 
Serang, Jawa Barat.  . Proyek ini diadakan oleh PT 
Serang Power Company (Power Gen Corp.). 

 Ahli ekologi terrestrial dalam AMDAL Proyek 
Pembangunan PLTU Batu Bara Tanjung Jati di 
Jepara, Jawa Tengah. Proyek ini diadakan oleh PT 
Tanjung Jati Power Corporation. 

 PPTA untuk Proyek Pengembangan PLTPB di 
Jawa Barat (Karaha Bodas), Jambi (Sungai 
Penuh), dan Nusa Tenggara Timur (Mataloko). 

 Ahli lingkungan untuk Studi Kelayakan Pembangkit 
Listrik Geotermal Jailolo oleh Star Energydi 
Halmahera Barat, Maluku Utara, Indonesia, 2010 

 Koordinator lapangan/wakil ketua tim untuk Studi 
Dampak Lingkungan untuk Pembangungan 
Tambang Emas Sorikmas Mining di Mandailing 
Natal, Sumatera Utara, Indonesia, Jul-Sep 2010.  

 Ketua tim ekologi pada Studi Dampak Lingkungan 
untuk Fero Nickel Smelter Plant dan PLTU, PT 
ANTAM Tbk, Buli, Halmahera Timur, Maluku 
Utara, 2010 

 Koordinator lapangan pada Studi Rona Awal 
Lingkungan dan Sosial untuk Lokasi Eks[plorasi 
Tambang Emas Sorikmas Mining di Mandailing 
Natal, Sumatera Utara, Indonesia, Apr - Jul 2010.  

 Ketua tim dalam Proyek UKL-UPL Survey Seismik 
2D, Murphy Oil Ltd, Kabupaten Fakfak, Papua, 
Indonesia, 2009 

 Koordinator lapangan untuk Studi Rona Awal 
Lingkungan untuk lokasi eksplorasi tambang emas 
dan tembaga Intrepid di Pantai Banyuwangi 
Selatan, Jawa Timur, Indonesia, Aug - Nov 2009. 

 Manajer Proyek Studi Rona Awal Lingkungan 
untuk lokasi eksplorasi Tambang Emas dan 
Tembaga Mineserve International di Pegunungan 
Wabu dan Komopa, Papua, Indonesia, Feb - Jun 
2008.  

 Ketua tim ekologi dalam Penilaian Dampak 
Lingkungan Proyek Pengerukan Sungai 
Pesanggrahan, Propinsi DKI Jakarta, 2007  

 Ketua tim Studi Rona Awal Lingkungan untuk 
lokasi eksplorasi minyak dan gas Nation 
Petroleum’s di Waropen, Papua, Indonesia, Aug - 
Nov 2007 

 Project Manager dalam Studi Rona Awal 
Lingkungan lokasi eksplorasi tambang nikel di 
Papua barat, Indonesia, Nov – Des 2007 

 Project Manager pembuatan UKL-UPL untuk lokasi 
eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua 
Barat, Indonesia, Apr-Jun 2007 

 Ketua tim Penilaian Dampak Lingkungan untuk 
pipa gas di Duri – Medan, PT PGN, 2006 

 Ketua tim Penilaian Dampak Lingkungan untuk 
tambang batu bara di Pulau Sebuku, Kalimantan 
Selatan 

 Ekologis dalam Penilaian Dampak Lingkungan 
untuk Proyek Pelabuhan Mangkasa INCO, 
Sulawesi Selatan. 

 Ekologis dalam Penilaian Dampak Lingkungan 
untuk Proyek Tambang Emas Avocet Gold Mining 
di Bolaang Mangondouw, Indonesia 

 Ahli ekologi terrestrial dalam Penilaian Dampak 
Lingkungan untuk Proyek Pembangunan 
Pelabuhan Tenau di Kupan. Proyek ini diadakan 
oleh Japan Bank untuk Kerja sama Internasional. 

 Ahli ekologi terrestrial dalam Penilaian Dampak 
Lingkungan untuk Proyek Pembangunan Bandara 
Pekan Baru, Riau. 
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 Ahli ekologi terrestrial dalam Penilaian Dampak 
Lingkungan untuk lokasi tambang batu bara di  
Satui, Kintap, Karuh dan Bukit Baru, PT Arutmin 
Indonesia, Kalimantan Selatan. 

 Koordinator tim ekologi terrestrial dalam Studi 
Rona Awal Lingkungan untuk Blok Wiriagar dan 
Babo (“ARCO Tangguh” LNG Development 
Project) Arco Berau Inc., Irian Jaya. 

 Penilaian Dampak Lingkungan untuk Proyek 
Pembangunan Pabrik Pengolahan Petroleum Elf 
Brunei, Negara Brunei Darussalam.  

 Ketua tim ekologi untuk AMDAL Proyek Jalan 
Arteri GERBANGKERTA SUSILA (Proyek Area 
Kota Surabaya) bekerja sama dengan JICA. 
Proyek ini diadakan oleh Direktorat Pembangunan 
Jalan Kota, Kementerian Pekerjaan Umum.  

 
Environmental Site Assessment & Due Diligence 
 Environmental Due Diligence pada beberapa 

pabrik pengolahan kelapa sawit dan perkebunan 
kelapa sawit di Sumatera Selatan dan Kalimantan 
Tengah untuk Sampoerna Group atas permintaan 
Credit Suisse 
 

 Environmental Due Diligence pada beberapa 
industry kayu di Tangerang, Samarinda, Palopo 
dan Jambi untuk PT SGS atas permintaan 
Citigroup 
 

 Phase I Environmental Site Assessment  pada 
Oiltanking Terminal, Merak, Indonesia 
 

 Phase I Site Assessment & Phase II Investigasi 
Kontaminasi Tanah & Air Tanah untuk Blue Scope 
Steel, Cilegon, Banten, Indonesia 
 

 Environmental Due Diligence untuk PT Gorontalo 
Gold Mining, Gorontalo, Indonesia 

 
Phase II Remediasi dan Investigasi Kontaminasi 
Tanah & Air Tanah  
 Phase II  Investigasi Kontaminasi Tanah & Air 

Tanah untuk rencana lokasi pabrik L’Oreal, 
JABABEKA Industrial Estate, Cikarang, Indonesia 

 Remediation Oiltanking Terminal di Merak, Banten, 
Indonesia  

 Phase II  Investigasi Kontaminasi Tanah & Air 
Tanah untuk   Pasir Gudang, Johor, Malaysia 

 Phase II  Investigasi Kontaminasi Tanah & Air 
Tanah untuk Organon (Akzo Nobel Group), Jakarta 
Selatan, Indonesia 

 Phase II  Investigasi Kontaminasi Tanah & Air 
Tanah untuk PT Display Devices Indonesia, MM 
2000 Cibitung, Indonesia 

 Phase I, II and III Remediasi Tanah untuk 
Oiltanking Terminal, Merak, Indonesia 

 Phase II Investigasi Kontaminasi Tanah & Air 
Tanah untuk Oiltangking Terminal, Pulau Seraya, 
Singapore 

 Phase II Investigasi Kontaminasi Tanah & Air 
Tanah untuk International Paint (Akzo Nobel 

Group), JABABEKA Industrial Estate, Cikarang, 
Indonesia 

 Phase II nvestigasi Kontaminasi Tanah & Air 
Tanah untuk Car Refinishes Indonesia (Akzo 
Nobel Group), Pulogadung Industrial Estate, 
Jakarta Timur, Indonesia 

 Phase II Investigasi Kontaminasi Tanah & Air 
Tanah PT ICI Paints Indonesia untuk Akzo Nobel 
Group, Cimanggis, Indonesia 

 

Pelatihan dan Konsultasi ISO 14001  

 PT Toyota Astra Motor, Pelatihan dan Konsultasi 
Penerapan ISO 14001 di Fasilitas Sunter II, 
Jakarta. 

 Pelatihan dan Konsultasi Pengembangan ISO 
14001 di PT Polysindo Eka Perkasa, Karawang, 
Java Barat 

Proyek Khusus 

 Penangkapan Methane dari Air Limbah Pabrik 
Pengolahan Kelapa Sawit Harapan, Kalimantan 
Tengah, Indonesia, diadakan oleh Chargil Global 
Iniatiative. 

 Unilever Indonesia Sustainability Report 2007 

 Ketua tim lingkungan dalam Proyek Konservasi 
Pantai Bali, Paket I: Perlindungan Pesisir Pantai 
Sanur, diadakan oleh Kementerian, didanai oleh 
Pemerintah Jepang, Apr 2002 – Jun 2004 

 Ahli lingkungan dalam Valuasi Lingkungan untuk 
pendampingan Khusus Proyek Keberlanjutan di 
Indonesia, didanai oleh Pemerintah Jepangn dan 
diinisiasi oleh Japan Bank untuk Kerjasama 
Internasional.  

 
Riwayat Kerja 

Okt 2010 - sekarang  
AECOM Indonesia 
Senior Konsultan Lingkungan 
 
April 2005 – Sept 2010 
Golder Associates 
Konsultan Lingkungan 
 
Agustus 2001- Maret 2005. 
PT Indokoei International 
Konsultan Lingkungan 
 
Jan 2001 – Juli 2001 
URS Corporation 
Konsultan Lingkungan 
 
Agustus 1997 - Desember 2000 
PT Geobis Woodward-Clyde Indonesia  
(A subsidiary of URS Corporation)  
Konsultan Lingkungan 
 
Okt 1992 – Juli 1997 
PT Wiratman and Associates Indonesia 
Konsultan Lingkungan 
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Agus Dwi Wahyono 
Associate, Environment 

 
 
Pendidikan 
S2  Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan 
Lingkungan - IPB, Februari 2009 
S1  Technologi Pertanian - IPB, 1987 
 
Keanggotaan 
SERTIFIKAT  INTAKINDO No. 000674/SKPA/LSK-
INTAKINDO/VIII/2012 Tanggal 01 Agustus 2012. 
Nomor Registrasi No: K.1.07.09.013.000010 Ketua Tim 
Penyusun AMDAL (KTPA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengalaman Kerja. 

1. Ketua Tim AMDAL PLTU, Jetty, Dredging, 
Dumping, dan Saluran Transmisi PLTU Jawa 
Tengah 2 x 1000 MW di Kabupaten Batang, 
Jawa Tengah, PT Bhimasena Power 
Indonesia. Februari 2012 - Agustus 2013. 

2. Project Manager Proyek UKL-UPL PLTM 
Lelipang 1 x 600 KW, Sangihe  Sulawesi 
Utara. PT PLN (Persero). Februari 2012 - 
Agustus 2013. 

3. Project Manager Proyek UKL-UPL PLTM 
Halulai 2 x 600 KW, Poso  Sulawesi tengah. 
PT PLN (Persero). Juni 2011  Agustus 2011. 

4. Ketua Tim AMDAL Pabrik dan Fasiltas 
Penunjangnya (Power Plant, Jetty, Processing 
Plant, jalan akses dan Township) SGA 
Mempawah, Pontianak, West Kalimantan. PT 
ANTAM Tbk. September 2010  September 
2012. 

5. Ketua Tim AMDAL Tambang, Pabrik Feronikel 
dan PLTU pada KP Exploitation 
KW.97PP0443/ Maluku, Kabupaten 
Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. PT 
ANTAM Tbk. Agustus 2009 - Agustus 2010. 

6. Project Manager Proyek Pemantauan 
Lingkungan EPCI Offshore  Oyong Phase 2 
Job No.08-1705, Madura dan Pasuruan, Jawa 
Timur. PT Rekayasa Industri (Persero). 
Oktober 2008  April 2009. 

7. Project Manager AMDAL Jalur Kereta Api 
Manggarai ke Soekarno - Hatta Airport, 
Tangerang, Banten. PT RAILINK. April 2008  
September 2008. 

8. Project Manager Proyek UKL-UPL Saluran 
Transmissi 150 kV, Lahat Sumatera Utara. 
PT Bukit Pembangkit Indonesia (BPI). Agustus 
2007  Oktober 2007. 

9. Project Manager Proyek Environmental Base 
Line Survey dan AMDAL PLTU Cirebon, Jawa 
Barat. PT Kingston Morison Indonesia  PT 
Cirebon Electric Power. Juli 2007  Desember 
2007. 
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10. Project Manager AMDAL PLTU Tanjung Jati B 
Power Plant unit 3 dan 4, Jepara  Jawa 
Tengah. PT. Central Java Power. Oktober 
2006  September 2007. 

11. Project Manager Revisi RKL dan RPL PLTA 
Cirata, Jawa Barat. PT Indonesia Power. 
Januari  April 2007. 

12. Project Manager AMDAL Lombok International 
Airport  Lombok, West Nusa Tenggara. PT 
(Persero) Angkasa Pura I, Jakarta. Januari 
2007 Mei 2007. 

13. Ketua Tim Proyek Pemantauan Lingkungan 
PLTU Tanjung Jati B unit 1 & 2, Jepara, Jawa 
Tengah (opr I). PT. Central Java Power. Juni  
Agustus 2006. 

14. Ketua Tim Proyek Pemantauan Lingkungan 
PLTP Wayang Windu, Jawa Barat. PT Magma 
Nusantara Ltd. Mei 2006  Mei 2007. 

15. Ketua Tim Proyek UKL-UPL Bandara Babo 
Tahap 1  Teluk Bintuni, Irian Jaya Barat. 
Pertamina - BP LNG Tangguh. Desember 
2005  Februari 2006. 

16. Ketua Tim AMDAL PLTU Mulut Tambang 
Banko 4 x 600 MW  Muara Enim, Sumatera 
Selatan. PT. Bukit Daya Listrik. Oktober 2005 

 Maret 2006. 
17. Ketua Tim Pemantauan Lingkungan tahap 9th 

-  11th Konstruksi PLTU Tanjung Jati B  
Jepara, Jawa Tengah. April 2005  Desember 
2005. 

18. Ketua Tim Site Reconnaissance Lokasi PLTU 
Tanjung Jati A  Jepara, Jawa Tengah. PT 
Tanjung Jati Power Company. Maret 2005. 

19. Ketua Tim AMDAL PLTU Serang 2 x 300 MW, 
Serang  Provinsi Banten. PT Power Jawa 
Barat. Desember 2004  Mei 2005. 

20. Ketua Tim Review AMDAL PLTP Kamojang # 
V (60 MW), Garut  Bandung, Jawa Barat. PT 
Indonesia Power. PT Power Jawa Barat. Juli 
2004  November 2004. 

21. Ketua Tim Implementasi RKL-RPL Kompleks 
Perumahan Delta Mas Estate, Cikarang  
Bekasi, Jawa Barat. PT Pembangunan 
Deltamas. Juni 2004  Juli 2004. 

22. Project Manager AMDAL Kawasan Industi 
Ringan DeltaMas Industrial Estate, Cikarang  
Bekasi, Jawa Barat. PT Pembangunan 
Deltamas. Mei 2004  April 2005. 

23. Koordinator Aspek Fisik Kimia AMDAL 
Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 
International Airport  Palembang, Sumatera 
Selatan. PT (Persero) Angkasa Pura II. 
Agustus 2003  Desember 2004. 

24. Ketua Tim Pemantauan Lingkungan 
Konstruksi PLTU Tanjung Jati B  Jepara, 
Jawa Tengah. Maret 2003  Juni 2004. 

25. Ketua Tim AMDAL Bandara Syamsuddin Noor 
Airport  Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 
Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan. 
Januari 2003  Agustus 2003. 

26. Ketua Tim AMDAL PLTU Tarahan 2 x 110 
MW, Tarahan  Lampung. PT. PLN (Persero) 
Pikitring Sumsel. November 2002  Juli 2003. 

27. Ketua Tim Pemantauan Lingkungan Offshore 
BP West Java di Provinsi Jawa Barat. BP 
West Java. Juni 2002  Juni 2005. 

28. Ketua Tim UKL-UPL Pembangunan Jalan 
Paket III (Jakarta dan Bogor). Ditjen Bina 
Marga Bagian Proyek Perencanaan Sistem 
Jaringan Jalan Perkotaan. Oktober 1999  
Maret 2000. 

29. Ketua Tim Review AMDAL Pelabuhan Bitung, 
Bitung  Sulawesi Utara. Direktorat Jenderal 
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