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PT Muara Wisesa Samudera yang menjadi pengembang di Pulau G, diminta mengubah bentuk

pulau tersebut karena telah mengganggu objek vital, yaitu kabel laut yang dipergunakan untuk

PLTU.

Deputi bidang Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaludin mengatakan pihaknya akan

mengkaji ulang pembuatan Pulau G di teluk Jakarta tersebut.

PT Muara Wisesa Samudera selaku pengembang diminta oleh Sekretaris Dinas Lingkungan

Hidup, Yusiono untuk mengubah bentuk pulau karena telah mengganggu kabel laut PLTU dan

pipa gas milik Pertamina Hulu Energi (PHE).

Pulau tidak akan secara serta merta dibongkar, hanya saja ada perombakan di dasar laut agar tidak

mengganggu pipa dan kabel laut tersebut.

"Disarankan seperti itu, agar tidak mengganggu kabel dan pipa, serta suhu air di bawah laut. Tapi

tetap harus ada kajian dulu, itu tugasnya pemrakarsa," ucap Yusiono.

Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono

Warih menyatakan PT Muara Wisesa telah sepakat menyelesaikan dampak pembangunan

reklamasi di Pulau G yang mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang.

Pengembang Pulau G diwajibkan memenuhi syarat menyelesaikan dampak reklamasi dalam kajian

Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Perubahan yang dibuat PT Muara Wisesa bersama

Pemprov DKI Jakarta.



"Amdal Perubahan ada berbagai perbaikan, antara lain terkait PLN," kata Andono. Andono

mengatakan, dalam Amdal Perubahan dijelaskan akan dibangun pengalih aliran berbentuk tanggul

horizontal. Nantinya, tanggul tersebut akan dibentuk di sebelah barat Pulau G sehingga tak akan

mengganggu aliran air dingin untuk proses pendinginan PLTU Muara Karang. Solusi dalam

Amdal Perubahan tersebut juga telah dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sehingga, usulan-usulan mitigasi dalam Amdal Perubahan sudah cukup komprehensif.
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Catatan:

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan

penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di

Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan

pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah

aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan

Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP

27 Tahun 1999 tentang Amdal. Amdal telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang

berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan  kemerosotan sumber daya alam dalam

pemanfaatannya;



d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam,  lingkungan buatan,

serta lingkungan sosial dan budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi

sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan,  hewan, dan jasad renik;

g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan  negara; dan/atau

i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi

lingkungan hidup


