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ABSTRAK
EVALUASI CALON TAPAK LANDFILL LlMBAH CAMPURAN NA TURALL Y OCCURRING
RADIOACTIVE MATERIALS (NORM) DAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3). Mengacu pada
konsep co-location, Kabil yang berada di perbukitan rendah ujung tengga,a pulau Satam akan dijadikan
sebagai pusat kawasan pengelolaan limbah industri terpadu termasuk I Jndfill. Untuk itu diperlukan
evaluasi terhadap calon tapak landfill limbah campuran S3 dan NORM .ersebut. Evaluasi terhadap
calon tapak meliputi aspek geologi maupun non-geologi, untuk mengetahui kesesuaian atau
kemampuannya untuk mengemban fungsi sebagai tempat bertumpunya fasilitas landfill. Evaluasi calon
tapak dilakukan dengan tahapan : 1) penyusunan kriteria: 2) penentuan parameter untuk evaluasi: 3)
Positive screening, evaluasi terhadap lahan yang memiliki potensi untuk :apak landfill secara desknptif;
dan 4) penentuan kesesuaian atau kemampuan lahan untuk calon tapak landfill. Aspek geologi dan
non-geologi yang dievaluasi meliputi topografi, geologi, kegempaan, air tanah. air permukaan, iklim,
hidrooseanografi, flora dan fauna, tata ruang dan sistem transportasl Sebagian besar parameter
menunjukkan pemenuhannya terhadap kriteria lokasi, atau dengan kata lain sebagian besar memiliki
kesesuaian. Seberapa parameter menunjukkan kurang sesuai yaitu dalam aspek pcrmeabilitas dan
keseragaman batuan/tanah, jarak dari badan air permukaan, kedalaman air tanah, laju aliran air tanah,
curah hujan dan kelembaban udara. Kekurang-sesuaian beberapa parameter tersebut dapat
dikompensasi dengan peningkatan engineering barrier yang memadai agar kinerja (perfom1ance)
landfill dari segi daya dukung, stabilitas jangka panjang dan pengungkungan limbah dapat dipenuhi.

ABSTRACT
EVALUATION OF LANDFILL SITE CANDIDATE FOR NATURALLY OCCURRING RADIOACTIVE

MATERIALS (NORM) AND HAZARDOUS WASTE. Refers to co-location concept, Kabil site, where
located at the southeast end of low hills in Satam Island, will be sited as an integrated industrial waste
management center including landfill. So that, it is necessary an evaluation of the landfill site candidate
for NORM and hazardous waste. The evaluation includes geological and non-geological aspects, to
determine the suitability or capability in supporting the function as landfill facility. The site candidate was
evaluated by serial sreps as follows: 1) criteria formulation; 2) selecting the parameter for evaluation; 3)
Positive screening or evaluation of the land having potentiality for landfill site by descriptive method: and
4) determine the land suitability or capability for landfill site. The evaluation of geological and non
geological aspects include topography, litology, seismicity, groundwater and surface water, climate,
hydro-oceanography, flora and fauna, spatial pattern and transportation system. The most of the
parameters evaluated show the fulfilling to the site criteria, and can be mentioned that the land is
suitable for landfill site. Some parameters are not so suitable for that purpose. especially on
permeability and homogeneity of the rocks/soils, distance to surface water body, depth of groundwater,
the flow rate of groundwater, precipitation, and humidity of the air. The lack of suitability showed by
some parameters can be compensated by improving the appropriate engineered barrier in order to fulfill
the landfill performance in providing the supporting capacity, long live stability and waste containment.

PENDAHULUAN
Untuk penimbunan limbah bahan

berbahaya dan beracun (83) yang bercampur
dengan limbah radioaktif yang berasal dari
alam (Naturally Occurring Radioactive
Materials = NORM) harus memenuhi kriteria
keselamatan lingkungan hidup dengan
menerapkan fungsi pengungkungan (isolasi)
dan kestabilan jangka panjang.
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Penimbunan limbah S3 harus
dilakukan secara tepa!, baik tempa!, tata cara
maupun persyaratannya. Walaupun limbah 83
yang akan dltimbun terse but sudah diolah
(secara fisika. kimia, biologi) sebelumnya,
tetapi limbah tersebut masih dapat berpotensi
mencemari Ilrlgkungan dari timbulan lindinya.
Untuk mencegah pencemaran dari timbulan
lindi, maka Ilmbah tersebut harus ditimbun
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pada lokasi yang memenuhi persyaratan (SK
Ka. Bapedal No. 04/1995) [1].

Tujuan dari penimbunan limbah B3 di
tempat penimbunan (/andfi/~ adalah untuk
menampung dan mengisolasi limbah B3 yang
sudah tidak dimanfaatkan lagi dan menjamin
perlindungan terhadap kesehatan manusia dan
lingkungan dalam jangka panjang.

Penyimpanan lestari limbah radioaktif
(dalam hal ini NORM) ditujukan untuk
mengungkung limbah sehingga tidak
menimbulkan paparan radiasi yang berarti
terhadap manusia dan lingkungan. Tingkat
pengungkungan yang diharapkan dapat
diperoleh dengan mengimplementasikan
berbagai metode disposal, antara lain dengan
model dekat permukaan (near surface
disposal=NSO), yang identik dengan landfill
untuk limbah B3, sebagai pilihan yang telah
umum digunakan di beberapa negara (IAEA,
1994) [2].

Pengalaman menunjukkan bahwa
pengungkungan yanr. efektif dan aman
terhadap limbatl tcrgantung pada lInJuk kcqa
sistem disposal seC;:'ia keselurutlan, yang
terdiri dari tiga komponen atau barrier utama
yaitu : tapak, fasilitas disposal dan kemasan
limbah. NSO juga memerlukan kendali
institusional secara aktif seperti monito/ing
(pemantauan) dan maintenance
(pemeliharaan).

Kesesuaian tapak untuk penimbunan
limbah B3 yang bercampur dengan limbah
NORM akan sangat tergantung pada kondisi
geologi dan lingkungannya. Tata geologi dan
lingkungan suatu tapak harus memiliki
kemampuan untuk mengungkung limbatl dan
membatasi lepasan unsur-unsur limbah ke
biosfer. Selain itu juga harus berkemampuan
menjamin stabilitas jangka panjang sistem
disposal dan cukup memadai untuk
menampung volume limbah serta fasilitas
engineered barrier-nya.

Oalam SK Ka. Bapedal No. 04/1995 [1]
telah ditetapkan kriteria lokasi penimbunan
limbah B3, dan Safety Series IAEA No. 111-G
3.1 tahun 1994 [3] juga telah ditentukan kriteria
pemilihan tapak penyimpanan lestari limbah
radioaktif.

Otorita Batam akan menjadikan Kabil
sebagai pusat kawasan pengelolaan lirnbah
industri terpadu yang berada di perbukitan
rendah ujung tenggara pulau Batam. Untuk itu
diperlukan tinjauan atau evaluasi terhadap
calon tapak landfill limbah campuran B3 dan
NORM tersebut. Evaluasi terhadap calon tapak
melibatkan berbagai macam parameter baik
dari aspek geologi maupun non-geologi, untuk
mengetahui kesesuaian dan atau
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kemampuannya untuk mengemban fungsi
sebagai tempat bertumpunya fasilitas landfill.

METODOLOGI

Metode deskriptif yang diterapkan
dalam studi ini meliputi metode dalam
pemilihan tapak, penyusunan kriteria dan
evaluasinya dengan metode checklist.

Pemilihan Tapak
Idealnya, pemilihan tapak wajib

mengikuti suatu prosedur sistema tis yaitu
dengan sistem penciutan kisaran pilihan
pilihan dari wilayah yang luas ke tapak
spesifik. Pemilihan tapak sistematis untuk
fasilitas landfill seyogyanya mengikuti empat
tahapan yaitu: 1) tahap konsep dan
perencanaan; 2) tahap survey daerah; 3) tahap
karakterisasi tapak; dan 4) tahap konfirmasi
tapak [3].

Tapak spesifik dapat juga diusulkan
untuk dipertimbangkan oleh suatu otoritas lokal
atau nasional. Kawasan industri penimbul
Illllbah yang telah ada atall lal13n dl sekltarnya
dapat dltentukan sebagai bahan pertimbangan
khusus sebab adanya manfaat potensial
dengan istllah co-locatIOn, terutama dalam
hubungannya dengan berkurangnya be ban
potensial dalam aspek keselamatan
lingkungan, penerilllaan masyarakat (public
acceptance) dan transportasi limbah

Evaluasi calon tapak dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut :
1. Penyusunan kriteria;
2. Penentuan parameter untuk evaluasi;

Parameter untuk evaluasi ditentukan

berdasarkan kondisi geologi dan non
geologi yang memiliki variasi di daerah
penelitian.

3. Positive screening. evaluasi terhadap
lahan yang mernillki potensi untuk tapak
landfill. Metode positive screening
dilakukan dengan mengevaluasi
karakteristik calon tapak dengan
membandingkannya terhadap kriteria yang
telah ditetapkan. Cara untuk evaluasi
lahan dengan pOSitive screening terse but
dilakukan dengan metode deskriptif dan
checklist.

4. Penentuan kesesuaian atau kemampuan
lahan untuk calon tapak landfill.

Kriteria Lokasi Landfill
Pemilihan tapak landfill limbah

campuran NORM dan B3 di daerah Batam
dituntun oleh tiga aspek utama yaitu :
1. Landfill hanya akan menerirna limbah dari

industri shipyard yang melakukan
sandblasting, dengan kapasitas landfill



Prosiding Seminar Teknologi Pengelolaan limbah V
Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - SATAN

untuk menampung limbah yang timbul
selama 50 tahun.

2. Landfill harus ditempatkan pada lokasi
yang ekonomis dari segi transportasi, dan
lalu lintas truk limbah dibuat seminimal
mungkin mengganggu lalu lintas jalan
umum.

3. Landfill harus ditempatkan pada lokasi
yang menurut peraturan perundangan
telah ditetapkan sebagai calen tapak
landfill, sehingga akan memenuhi
kesesuaian dan keharmonisan dengan
tata ruang yang telah disusun [4].

Menurut Badan Tenaga Atom
Internasional (Intemational Atomic Energy
Agency = IAEA), 1994 [3]. berbagai faktor
penting yang wajib dipertimbangkan dalam
eksplorasi tapak penyimpanan lestari limbah
radioaktif adalah sebagai berikut : 1) Geologi;
2) Hidrogeologi; 3) Geokimia; 4) Tektonik dan
kegempaan; 5) Proses-proses permukaan; 6)
Meteorologi; 7) Man-induced events; 8)
Transportasi limbah; 9) Penggunaan lahan; 10)
Distribusi penduduk; dan 11) Proteksi
lingkungan.

Mengacu pada Keputusan Kepala
Bapedal Nomor Kep-04/BapedaI/09/1995
tentang Tata Cara dan Persyaratan
Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan
Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas
Penimbunan Limbah B3, maka penimbunan
limbah B3 harus dilakukan pada lokasi tepat
dan benar yang memenuhi persyaratan
lingkungan. Persyaratan yang harus dipenuhi
dalam pemilihan lokasi adalah :
a. Lokasi yang akan dipilih harus merupakan

daerah yang bebas dari banjir seratus
tahunan.

b. Geologi Lingkungan
1). Daerah dengan litologi yang berslfat

kedap air (k<1O·9 m/detik), tldak
berongga. tidak bercelah dan tidak
berkekar intensif.

2). Tidak merupakan daerah yang
berpotensi bencana alam : longsoran.
bahaya gunungapi. gempa bumi dan
patahan aktif.

c. Hidrogeologi
1). Bukan merupakan daerah resapan

(recharge) bagi air tanah tidak
tertekan yang penting dan air tanah
tertekan.

2). Dihindari lokasi yang di bawahnya
terdapat lapisan air tanah (akuifer).
Jika di bawah lokasi tersebut terdapat
lapisan air tanah maka jarak terdekat
lapisan tersebut dengan bagian dasar
landfill adalah 4 m.
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d. Hidrologi Permukaan
Lokasi penimbunan bukan merupakan
daerah gen3ngan air. berjarak minimum
500 m dan aliran sungai yang mengalir
sepanjang tahun. danau. waduk untuk
irigasi pert<Jnlan dan air bersih

e. Iklim dan curah hUJan
Diutamakan lokasi dengan :
1). Curah hlJ;an : kecil, daerah kering:
2). Keadaan angin : kecepatan tahunan
rendah, b,=rarah dominan ke

daerah tldak berpenduduk atau
berpenduduk jarang.

f. Lokasi penimbunan harus sesuai dengan
rencana tata ruang (tanah kosong) tidak
subur, tan3~1pertanian yang kurang subur,
atau lokasi bekas pertambangan. Selain
itu harus memperhatikan flora dan fauna;
1). Flora merupakan daerah dengan

kesuburan rendah, tldak dltanami
tanaman yang mempunyai nilai
ekonomi dan bukan kawasan lindung;

2). Fauna bukan merupakan daerah
margasatwa/cagar alam
Deskripsi kntena keselamatan

lingkungan tapak penyimpanan lestari limbah
radioaktif aktivitas rendah dan menengah yang
dirangkum dari berbagai sumber seperti
ditunjukkan dalam Tabel 1[2.3 dan 5].

United State Nuclear Regulatory
Commitee (NRC) dan Environmental
Protection Agency (EPA) pada tahun 1987
telah menyusun Combined NRC-EPA Siting
Guidelines for Disposal of Commercial Mixed
Low-Level Radioactive and Hazardous Wastes,
yang mtinya adalah penggabungan antara
kriteria lokasi dlposa/limbah radioaktif aktivitas
rendah (LLW) dan kriteria landfill limbah 83 [5].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyajian hasil dan
pembahasan disusun secara sistematis yang
meliputi aspek topografi. litologi dan stratigrafi,
kegempaan. air tanah. air permukaan. Iklim
dan kualltas udara. tlidro-oseanografi, flora dan
fauna, tata ruang. lahan serta sistem
transportasi.

Topografi
Secar3 umum daerah Kabil diapit oleh

dua bukit yang mengelilingi kawasan proyek
yakni bukit A berada di bar3t dengan
ketinggian ± 63.5 meter. dan bukit 8 berada di
selatan dengan ketinggian 53 meter di atas
permukaan laut (Gambar 1).

Di antara dua bukit terdapat aliran
sungai yang bermuara ke sungai Kasem. Dari
model topografi diperkirakan air sungai
mengalir ke tenggara yang bermuara ke laut
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Cina Selatan. Jarak titik kajian dengan pantai
kurang lebih 200 meter dengan ketinggian
dasar pondasi 9 meter dari permukaan taut.
8eberapa sungai kecil yang terdapat di daerah
kajian mempunyai arah aliran yang berbeda,
sungai yang ada di sebelah utara proyek
menunjukkan aliran ke baratdaya, dan sungai
yang berada di belakang proyek mengalir ke
arah selatan dan bertemu di sungai Kasem,
dengan ketinggian lokasi hampir merata di
level 3 meter.

Pola aliran sungai secara regional
berbentuk paralel menuju ke pola dendritik
yang memberikan kesan sebuah daerah
lipatan, yang dikontrol adanya struktur utama.
Kemiringan lereng di bukit A menunjukkan
sudut 17° dan relatif tinggi bila dibanding
dengan bukit 8 yang mempunyai nilai 13°.
Kontur di bukit A menunjukkan posisi yang
lebih tinggi dan interval yang lebih banyak bila
dibanding dengan bukit 8, hal ini menjadi
pertimbangan bila akan dimanfaatkan sebagai
material kupasan.

Litologi dan Stratigrafi
8erdasarkan Peta Geologi Lembar

Tanjungpinang skala 1 250.000 (Kusnarna
dkk., 1994) [6], geologi daerah P. Batam dan
sekitarnya terdiri dari 6 (enam) formasi sebagai
berikut (Gambar 2) [6] : 1) Endapan Aluvium
(Oa), 2) Formasi Goungon (OTg), 3) Farrnasi
Tanjungkerotang (Tmpt), 4) Formasi Pancur
(Ksp), 5) Formasi Ouriangkang (Tsd), dan 6)
Formasi Granit (Tg). Struktur geologi regional
daerah 8atam dan sekitarnya berupa lipatan,
sesar dan kelurusan. Secara tektonik daerah

lembar Tanjungpinang terrnasuk ke dalam
Lajur Karimata sebelah timur Lajur Timall
(Katili, 1985) [7].

Pengamatan dan konfirmasi lapangan
dimulai dari lokasi KPLI (posisi di 01°03'642 N
dan 104°08'033 E ketinggian 9 meter dari
permukan air laut) merupakan kupasan bukit B
ujung paling utara. Singkapan lain berada di
lokasi kupasan (posisi 01 °03'428 N dan
104°08'126 E ketinggian 15 meter) sebelah
selatan wilayah kajian (KPLI B-3 Kabil) yang
sejajar dengan industri semen Bosowa,
rnemperlihatkan adanya batuan sedimen
dengan indikasi perselingan pasir, tuf dan
lempung. Perlapisan yang berulang dan
sebagian tidak menerus akibat struktur
mempunyai ketebalan hingga 1 meter
memperlihatkan posisi terlipat membentuk
antiklin kecil yang diatasnya terendapkan
material fluviatil dari sungai. Perlapisan
tersusun dari selang-seling batupasir, lempung
dan sisipan tufa, menunjukkan struktur

163

ISSN 1410-6086

sedimen laminasi paralel, dan sebagian cross
bedding, lapuk tinggi sehingga tidak keras dan
lembek, warna didominasi kekuningan, merah
dan sebagian ungu merupakan hasil
pelapukan mineral Fe dan Mn. Intrusi kecil
batuan beku jenis basal berstrutkur halus,
memperlihatkan warna kehitaman, pecah
pecah berbentuk lempengan, masif dan keras,
tidak ada kontak panas di antara perlapisan.

Hubungan antara lapisan dan batuan
bagian paling bawah tidak jelas dan secara
umum batuan dasar masih menunjukkan
pelapukan kuat berwarna merah muda,
lembek, tersusun mineral gelas, felspar, silika
dan olivin. Oari hasil deskripsi diindikasikan
bahwa batuan dasar merupakan batuan beku
(granit).

Pengamatan di sebelah utara proyek
berdekatan dengan masjid (posisi 01°03'771 N
dan 104°08'043 E ketinggian 6 meter)
merupakan endapan sungai tersusun dari
batuan pasir selang seling lempung, tufa dan
batupasir putih, tidak kompak mudah
tlancwllepas bila disentuh tangan, ketebaian
kurang lebih 2 meter, dan dimanfaatkan oleh
penduduk untuk bahan bangunan. Perlapisan
menunJukkan kemiringan 14° ke arah utara,
dan menerus ke arah utara yang di atasnya
ditutupi oleh tanah dan batuan lain. Bukit A
yang berada di sisi barat proyek industri
dengan ketingian 63,5 meter dan posisi
01°03'660-N serta 104°0T682-E

rnemperlihatkan singkapan dari kepingan batu
sabak (filit) yang terpecah belah menjadi
kepingan kecil, warna coklat tua, halus, di
kepingan sabak kadang menunjukkan lapisan
laminer sejajar, keras, dan kompak. Pada
bagian bawahnya menunjukkan pelapukan
warna merah kekuningan, komposisi felsdpar,
silika, gelas dan mineral lain, sifat lernbek,
tidak ada struktur lapisan, kondisi ini seperti
terlihat di bukit 8 yang berada di sebelah
selatan daerah kajian.

Pada lokasi yang berdekatan dengan
daerah studi (Kabil) telah dilakukan survey
geologi untuk menentukan horizon tanah dan
tipe batuan yang terdapat di daerah tersebut.
Hasil dari survey geologi tersebut dapat
dluraikan secara sing kat sebagai berikut :
1) Pada kedalarnan sampai 5 m merupakan

tanah dan jenis pasir mengandung
endapan lumpur (sandy silt) yang halus
sampai sedang, serta merupakan tanah
berkerikil (gravel), berwarna coklat, violet
kecoklatan, agak elastis.

2) Pad a kedalaman 5 m sampai 13 m
merupakan tanah dengan endapan
lumpur, berwarna coklat sampai coklat
keabu-abuan, bersifat agak elastis,
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mengandung pasir dan kerikil. Khusus
pada kedalaman 10m sampai 10,60 m
ditemukan tanah berlumpur yang cukup
pada!.

3) Pada kedalaman 13 m sampai 13,50 m
merupakan tanah lempung berlumpur,
berwarna abu-abu, agak elastis dan
mengandung banyak air.

4) Pada kedalaman lebih dari 15,00 m
merupakan batuan yang mengandung
lumpur, mengandung banyak logam
(terutama bauksit), berwarna violet sampai
abu-abu pekat, berbentuk butiran halus
dan merupakan lapisan keras.

Umumnya lapisan tanah di sini bersifat sangat
kaku sampai keras, dan tingkat permeabilitas
yang tinggi pada lapisan bawah. Diperkirakan
daya dukung tanah terhadap bangunan
(bearing capacity) sangat baik.

Kegempaan (Seismisitas)
Lokasi pulau Batam terletak di bagian

timur dari pulau Sumatra. Gempa yang tercatat
rata-rata berada di barat pulau Sumatra kurang
lebih berjarak 100 km dan berjarak 600 km dari
Batam (Gambar 3) [7]. Secara umum gempa
terjadi akibat adanya gaya dan tekanan yang
saling berinteraksi di daerah kompleks, salah
satunya di daerah zona tumbukan (subduction
zone), sehingga menjadikan daerah tersebut
bergerak atau labil dengan ditunjukkan adanya
catatan gempa. Berdasarkan sumber data
daerah yang memiliki gempa tinggi berada di
zona tumbukan kurang lebih 600 km ke arah
barat dari lokasi kajian. Wilayah Kabil dan
sekitarnya termasuk pulau Batam pada
umumnya merupakan wilayah yang tidak
pernah memiliki catatan gempa.

Air Tanah

Berdasarkan Peta Hidrogeologi
Lembar Tanjungpinang skala 1 : 250.000 (Ucu
Takhmat Akus dkk., 1994) [8], litologi
penyusun daerah penyelidikan secara regional
dapat dikelompokkan menjadi 3 sistem akuifer
yakni : a). Sistem Akuifer dengan Aliran Antar
Butir; b). Sistem Akuifer dengan Aliran Melalui
Rekahan dan Antar Butir; dan c). Sistem
Akuifer dengan Aliran Melalui Rekahan.

Secara umum wilayah Kabil dan
sekitarnya disusun oleh batuan dasar granit
tua yang telah terlapukkan jutaan tahun lalu
hingga memberikan tipe tanah yang didominasi
lempungan dan akan bersifat impermeabel
terhadap kelulusan
air, dimana komposisi lempung tersebut
didiskripsikan sebagai jenis kaolinit dari hasil
pelapukan mineral Fe, dan Mn.
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Berdasarkan pola kontur dari bukit A
dan bukit B maka interpretasi pola aliran air
tanah rata-rata akan menuju ke selatan dan
barat (Gambar 4), hal ini sesuai dengan
hubungan topo;jrafi dan air tanah, di mana air
tanah akan selalu mengikuti ketinggian
topografi yang akan bermuara di titik nol.
Sementara ini posisi laut berada di timur
wilayah kajian Y2ng berjarak kurang lebih 200
meter.

Keting9,..;n permukaan air tanah dapat
diketahui di be~erapa lokasi berdasarkan
pengamatan i=:pangan seputar sumur
penduduk. Titik pertama berada di ketinggian
10 meter dengan kedalaman permukaan air
tanah ± 4 mf:ter, sedangkan titik lain pada
ketinggian 8 meter dengan kedalaman air
tanah ± 2.5 meter dan pada ketinggian kontur 6
meter dengan kedalaman air tanah sekitar 2
meter. Lokasi pengamatan masing-masing
berada di be!a~ang lapangan sepak bola,
sumur penduduk dan sumur masjid.

Berdasarkan hasH analisis kualitas air

tanah (air sumur penduduk) menunjukkan
bahwa semua parameter kualitas air yang
dianalisis memenuhi baku mutu Kep. Menkes
RI.No.907/MenKes/SKlVI1/2002 tentang
Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
Minum [9]. Berdasarkan hasil analisis dari
kedua air sumur terse but. air tanah di

. perkampungan penduduk layak untuk dijadikan
sebagai air baku untuk minum.

Air Permukaan

Calon lokasi landfill berada di daerah
aliran sungai (DAS) Kabil. Pad a DAS Kabil
terdapat dua Sub DAS yaitu Sub DAS Kabil
dan Sub DAS Kasam, oleh karena itu DAS
yang akan terpengaruh rencana kegiatan yaitu
Sub DAS Kabi! dan Sub Das Kasam.

Kapasit2s Sungai Kabil 179 detik
(80%) dan luas daerah tangkapannya 702 ha.
Sungai Kasem selama ini mendapat aliran
permukaan dari areal kawasan hutan tanaman
industri PT. Barelang Wood Indonesia dan
limpasan aliran permukaan dari lingkungan
pemukiman penduduk. Sedangkan Sungai
Kabil mendapat limpasan aliran permukaan
dari kegiatan pabrik PT. Barelang Wood
Indonesia. PT. Batamas Megah dan PT.
Semen Batam (80sowa).

Sungai yang mengalir di hilir calon
lokasi landfill yaitu Sungai Kasam. Sungai
tersebut bergabung dengan Sungai Kabil
bermuara di Estuary Kabil. Untuk mengetahui
kualitas air Sungai Kasam telah di lakukan
pengujian kua;itas air di parit bagian hulu
sungai Kasam tersebu!.
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Berdasarkan hasH analisis kualitas air

sungai, menunjukkan bahwa ada parameter
kualitas air sungai yang telah melebihi nilai
baku mutu air sungai menurut Peraturan
Pemerintah No. 82 tahun 2001 [10]. Parameter
tersebut yaitu pH. Tingkat keasaman air
permukaan dengan pH 5,48 tersebut diduga
karena sungai tersebut telah tercemar secara
alamiah karena sifat batuan di daerah

pengaliran sungainya.

Iklim dan Kualitas Udara

Secara umum Kota Batam merupakan
daerah yang beriklim tropika basah (tipe iklim A
menu rut klasifikasi Koppen) yang pada musim
kemarau masih terjadi hujan dengan jumlah
curah hujan rata-rata> 55 mm (dengan tanpa
bulan kering). Oata iklim dalam studi ini diambil
dari data sekunder yang diperoleh dari stasiun
Meteorologi dan Geofisika Hang Nadim dari
tahun 1998 sampai 2004.

Curah hujan rata-rata tertinggi terjadi
pada bulan Oesember yaitu 348,78 mm,
seuangkan yang terendah terjadi pad a bulan
Pebruari, yakni 62,36 mm. Hari hujan rata-rata
bulanan menunjukkan bahwa jumlah hari hujan
yang terjadi sepanjang tahun 2000-2004
berkisar antara 4 - 25 hari dengan hari hujan
rata-rata tertinggi pada bulan Oesember dan
terendah pada bulan Pebruari.

Suhu rata-rata bulanan dari tahun

1998 - 2004 menunjukkan kondisi suhu rata
rata maksimum terjadi pada bulan Mei yaitu
sebesar 33,4°C, sedangkan suhu rata-rata
minimum terjadi pada bulan Agustus sebesar
21, rc. Kelembaban nisbi pada tahun 1998 
2004 rata-rata bulan an maksimum terjadi pada
bulan Juli sampai Oesember sebesar 99%, dan
kelembaban udara minimun rata-rata terendah

yang tejadi pada bulan Oktober, yakni 55%.
Pada bulan Januari sampai April

angin rata-rata bertiup dari arah timur lau!.
Kecepatan angin rata-rata bervariasi sekitar
2,8-9,0 m/detik. Kecepatan angin terbesar
terjadi pada bulan Januari sebesar 9,0 m/detik.
Pada bulan Mei sampai September angin
bertiup dari arah selatan dengan kecepatan
antara 3,1-5,7 rn/detik. Antara bulan Oktober
hingga Oesernber arah angin relatif tidak
menentu dengan kecepatan antara 2,7-5,9
m/detik.

Hidro-oseanografi
Rencana penernpatan landfill limbah

campuran antara NORM dan B3 di calon tapak
Kabil yang berjarak sekitar 200 m ke arah
Barat dari pantai, perlu dipertimbangkan
dengan aspek hidro-oseanografi. Hal ini akan
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digunakan untuk pengkajian keselamatan dari
keberadaan landfill tersebut.

Kondisi laut terdekat dari calon lokasi

landfill menunjukkann kedalaman terdalam
sekitar -23 m dan terdangkal -12 m.
Kedalaman maksimum berada di antara P.

Batam dan P. Tanjungsauh, sedangkan
kedalaman minimum berada di sekitar pantai
sebelah tenggara P. Batam.

Jarak antara P. Batam dan P.
Tanjungsauh sekitar 1.800 m. Oi sekitar 50
150 m dari garis pantai kedua pulau tersebut
kedalaman lautnya sekitar -12 m, sedangkan
agak ke tengah perairan kedalaman agak
melandai dan membesar dengan nilai
bervariasi dari -16 sampai -23 m. Kedalaman di
sekitar pantai sebelah Selatan P. Tanjungsauh
terdapat sekitar -25 m.

Oari hasil pengamatan diperoleh hasil
bahwa kisaran pasang surut di perairan
Tanjung Kasam adalah pada kondisi purnama,
ketinggian pad a saat pasang mencapai 3,5 m
dan saat surut rnencapai 1 m, sedangkan pada
kondisi perbani ketingyian pasang rnencapai 3
Irl dan saat surut rnencapal 1,5 fTl. Oilihat dari
pola hasil pengamatan di atas tipe pasang
surut untuk perairan Tanjung Kasarn adalah
diurnal, yaitu dalam satu hari mengalami satu
kall pasang dan satu kall surut.

Secara urnurn hasil sirnulasi model

memperlihatkan pola pergerakan arus yang
m8ngikuti pola pasang surut, yaitu adanya
gerakan bolak-balik. Polal pergerakan arus
pada saat surut rnenuju pasang adalah dari
utara ke selatan (dari Tanjung Turut menuju P.
Kasam, rnelalui perairan Tanjung Kasam).
Sebaliknya, pola pergerakan arus pada saat
pasang menuju surut, bergerak dari selatan ke
utara.

Berdasarkan hasil pengukuran yang
dilakukan pada tahun 2002 dan 1994,
dinyatakan bahwa kualitas air laut relatif tidak
berubah dan memenuhi baku mutu air laut
untuk pariwisata dan rekreasi (umum, estetika,
mandi, renang dan selam), untuk biota laut
(budidaya perikanan, taman laut dan
konservasi) dan juga baku mutu untuk
pertambangan dan industri (bahan baku dan
proses) [11].

Flora dan Fauna

Oi sekitar calon tapak dikenali ada
beberapa tipe vegetasi yaitu vegetasi tepi
pantai, vegetasi halaman rumah, vegetasi
kebun, vegetasi ladang, vegetasi lahan terbuka
dan vegetasi hutan. Vegetasi tepi pantai
dijumpai dalam jumlah dan variasi yang tidak
banyak dan tidak rapa!. Umumnya dari
kelompok semak dan rerurnputan yang toleran
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terhadap kadar garam yang cukup tinggi. Jenis
tumbuhan yang dijumpai adalah Ipomoeae
pescaprae, Cyperus spp., Cocos nucifera
(kelapa).

Vegetasi kebun yang dijumpai berupa
tanaman buah-buahan seperti Durio
zobethinus (durian), Artocarpus heterohylla
(nangka), Parcia spesiosa (petai), Mangifera
indica (mangga), Aronga catecu (pinang),
Musa sp (pisang), Nephelium lappaceum
(rambutan) dan Ahraz zapata (sawo). Vegetasi
ladang yang ditemui adalah tanaman sayuran
seperti sawi, kacang panjang, cabe, tomal.
Manihot esculenta (singkong). Vegetasi ladang
merupakan vegetasi yang diusahakan oleh
penduduk untuk mendapatkan penghasilan
berupa produk sayur ataupun untuk dijual
(cash crop). Lahan terbuka biasanya
ditemukan di areal bekas galian tanah urug
atau galian perataan tanah. Vegetasi yang
dominan berada pada lahan terbuka teresebut
adalah Imperata cylindrica (alang-alang) dan
Euphatorium spp.

Oari hasil penjelajahan di wilayah
studi hampir bisa dikatakan wilayah studi
miskin akan fauna darat dari kelompok
mamalia dan aves. Mamalia yang dijumpai di
wilayah studi adalah Macaca fasicularis (kera
ekor panjang) yang dipelihara penduduk
kampung Kasam. Sedangkan dari kelompok
aves dijumpai Heliastur indus (elang bon dol) di
atas perairan. Sedangkan fauna yang lainnya
yang berhasil ditemui adalah Mabuiya spp
(kadal).

Tata Ruang, Lahan dan Sistem Transportasi
Penataan ruang yang baik wajib

selalu memperhatikan sifat lingkungan alam
dan lingkungan sosial dalam suatu kesatuan
tata lingkungan yang harmonis dan dinamis
serta ditunjang oleh pengelolaan
perkembangan kependudukan yang serasi.

Oalam rangka menerapkan prinsip
tersebut, setiap program pembangunan harus
dikaji tingkat kesesuaiannya dengan tata ruang
yang telah memiliki kekuatan hukum. Langkah
ini dimungkinkan untuk mengurangi dampak
negatif yang akan muncul.

Konsepsi struktur tata ruang Kota
Batam bersumber pada ketentuan Perda NO.2
tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Batam tahun 2004-2014
sebagaimana tersaji pad a Gambar 5 [4].
Keadaan tata guna lahan di P. Batam pada
tahun 2004 terdiri dari : a) Oaerah pantai pasir;
b) Oam/bendungan; c) Kolam ikan; d)
Perkebunan; e) Lahan pekarangan; f) Semak;
g) Hutan mangrove; h) Hutan Iebat (dense
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forest); i) Hutan belukar (thicket foresf): j)
Peru mahan, industri dan sarana umum.

Beberapa kegiatan utama yang
dikembangkan ~mtuk memicu perkembangan
adalah pusat pemenntahan kota di Batam
Center, kegiatad perdagangan dan Jasa dl
Nagoya-Jodoh. ,eglatan parJ"Jlsata di Nongsa
waterfront-Reni,:ang-Galang, serta keglatan
industri di Kab:! - r,1uka Kuning - Sagulung 
Tanjung Uncan,: -. Sekupang - Batu Ampar.

Prasar;:'113 jalan yang menuju wilayah
. studi (cajon ta;:''1k landfill) Kabil termasuk ke
dalam jalan aner, primer yang menghubungkan
kota hierarki I jang terletak berdampingan atau
menghubungkal1 kota hierarki I dan hierarki II.
Jalan ini juga t""fL1ngsi untuk menghubungkan
beberapa ka,/d::,an (permukiman, industri,
pelabuhan, dr:). Berdasarkan pengamatan di
lapangan, leba' perkerasan jalan :: 6-7 m
dengan garis ::'.;;;lpadan jalan sebesar 1,5 m
kiri Kanan dan te,eJiri dari 2 jalur (dua arah)

Kondl:)1 lalu rmtas dl sepanjang jalan
utama menuju wilayah studi terdiri dari jenis
kendaraan truk gandeng, trailer, truk 3 as, 2
as, bus umum. ~·,:"ndard. sedan, pick up. taksi.
dan sepeda motor Kondisi eksisting
menunJukkan arus lalu lintas di jalan ini
dldominasi oleh kendaraan sedan, pick up,
angkutan dan taksi dengan jumlah kendaraan
sebesar 20.856 kendaraanlhan. Sedangkan
untuk jenis kendaraan yang lain relati! masih
kecil.

Berdasarkan pertimbangan yang
mengacu pada konsep co-location. maka salah
satu calon tapaK terpilih adalah daerah Kabil.
Kecamatan Nongsa, yang merupakan
Kawasan Per,gelolaan Limbah Industri (KPLI
Kabil). Berdasdkan pertimbangan geologi,
sebetulnya ada beberapa calon tapak lain yang
potensial yaitu di Pulau Tanjung Sauh yang
berbatuan gran::

Tingk2t kesesuaian tapak Kabil
terhadap kriteria lokasi landfill untuk Itmbah
yang mengandu:'9 campuran NORM dan B3.
seperti dltunjukkan pada Tabel 2 dan Tabel 3.
Kesesuaian atau pemenuhannya terhadap
kriteria lokasi landfill ditentukan secara
deskriptif dan secara relati!.

Sebagi3n besar parameter
menunjukkan pernenuhannya terhadap knteria
lokasi, atau dcngan kata lain sebagian besar
memiliki kesesuaian. Beberapa parameter
menunjukkan kurang sesuai yaltu dalam aspek
permeabilitas dan keseragaman batuan/tanah.
jarak dari badan air permukaan, kedalaman air
tanah, laju aliran air tanah, curah hUjan dan
kelembaban udara. Kekurang-sesuaian
beberapa parameter terse but dapat
dikompensasi dengan peningkatan engineen'ng
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barrier yang memadai agar kinerja
(performance) landfill dari segi daya dukung,
stabilitas jangka panjang dan pengungkungan
limbah dapat dipenuhi.

KESIMPULAN
Oaerah Kabil diapit oleh dua bukit

yakni bukit A berada di barat dengan
ketinggian ± 63.5 meter, dan bukit B berada di
selatan dengan ketinggian 53 meter di atas
permukaan laut. Kemiringan lereng di bukit A
17° dan relatif tinggi bila dibanding dengan
bukit B yang mempunyai nilai 13°. Oi antara
dua bukit terdapat aliran sungai yang bermuara
ke sungai Kasem.

Perlapisan batuan di daerah studi dari
atas sampai kedalaman 15 m adalah : 1)
tanah dan pasir mengandung endapan lumpur
(sandy silt), serta tanah berkerikil (grave/); 2)
tanah dengan endapan lumpur, mengandung
pasir dan kerikil; 3) tanah lempung berlumpur;
dan 4) batuan yang mengandung lumpur,
mengandung banyak logam (terutama bauksit),
berbutir halus dan keras. Oiduga daya dukung
tanah terhadap bangunan (bearing capacity)
sangat baik.

Wilayah Kabil dan sekitarnya
termasuk pulau Batam pada umumnya
merupakan wilayah yang tidak pernah memiliki
catatan gempa. Secara umum wilayah Kabil
dan sekitarnya disusun oleh batuan dasar
granit tua yang telah terlapukkan jutaan tahun
lalu hingga memberikan tipe tanah yang
didominasi lempungan dan akan bersifat
impermeabel terhadap kelulusan air.
Kedalaman muka air tanah berkisar antara 2-4
meter.

Secara umum Kota Batam merupakan
daerah yang beriklim tropika basah yang pada
musim kemarau masih terjadi hujan dengan
jumlah curah hujan rata-rata> 55 mm (dengan
tanpa bulan kering). Curah hujan rata-rata
antara 62,36 mm hingga 348,78 mm, dengan
hari hujan rata-rata bulanan tahun 2000-2004
berkisar antara 4 - 25 hari. Suhu rata-rata
bulanan dari tahun 1998 - 2004 antara 21,rC
sid 33,4°C. Kelembaban nisbi pada tahun 1998
- 2004 rata-rata sebesar 55% hingga 99. Pad a
bulan Januari sampai April angin rata-rata
bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan
rata-rata sekitar 2,8-9,0 m/detik. Pad a bulan
Mei sampai September angin bertiup dari arah
selatan dengan kecepatan antara 3,1-5,7
m/detik. Antara bulan Oktober hingga
Oesember arah angin relatif tidak menentu
dengan kecepatan antara 2,7-5,9 m/detik.

Kondisi laut terdekat dari calon lokasi
landfill menunjukkann kedalaman terdalam
sekitar -23 m dan terdangkal -12 m. Jarak
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antara P Batam dan P. Tanjungsauh sekitar
1.800 m. Oi sekitar 50-150 m dari garis pantai
kedua pulau tersebut kedalaman lautnya
sekitar -12 m. sedangkan agak ke tengah
peralran kedalaman agak melandai dan
membesar dengan nilai bervanasi dari -16
sampal -23 m. Dan hasil pengamatan
diperoleh hasil bahwa kisaran pasang surut di
perairan Tanjung Kasam adalah pada kondisi
purnama. ketinggian pada saat pasang
mencapai 3,5 m dan saat surut mencapai 1 m,
sedangkan pad a kondisi perbani ketlnggian
pasang mencapai 3 m dan saat surut
mencapai 1,5 m.

Oi sekitar calon tapak dikenali ada
beberapa tipe vegetasi yaitu vegetasi tepi
pantai, vegetasi halaman rumah, vegetasi
kebun. vegetasi ladang, vegetasi lahan terbuka
dan vegetasi hutan Oari hasil penjelajahan di
wilayah studi hampir bisa dikatakan wilayah
studi miskin akan fauna darat dari kelompok
mamalia dan aves.

Konsepsi struktur tata ruang Kota
Batam bersumber pada ketentuan Perda NO.2
tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Batam tahun 2004-2014
Prasarana jalan yang menuju wilayah studi
(calon tapak landfill) Kabil termasuk ke dalam
jalan arteri primer yang menghubungkan kota
hierarkl I yang terletak berdampingan atau
menghubungkan kota hierarki I dan hierarki II.
Jalan ini juga berfungsi untuk menghubungkan
beberapa kawasan (permukiman, industri,
pelabuhan, dll.). Berdasarkan pengamatan di
lapangar" lebar perkerasan jalan ± 6-7 m
dengan garis sempadan jalan sebesar 1.5 m
kiri Kanan dan terdiri dari 2 Jalur (dua arah).

Kondisi eksisting menunjukkan arus
lalu lintas di Jalan ini didominasi oleh
kendaraan sedan, pick up, angkutan dan taksi
dengan jumlah kendaraan sebesar 20.856
kendaraan/hari.

Berdasarkan pertimbangan yang
mengacu pada konsep co-location, maka salah
satu calon tapak terpilih adalah daerah Kabil,
Kecamatan Nongsa, yang merupakan
Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI
Kabil). Sebagian besar parameter
menunJukkan pemenuhannya terhadap kriteria
lokasl, atau dengan kata lain sebagian besar
memiliki kesesuaian. Beberapa parameter
menunJukkan kurang sesuai yaitu dalam aspek
permeabilitas dan keseragaman batuan/tanah,
jarak dari badan air permukaan. kedalaman air
tanah. laJu aliran air tanah, curah hUJan dan
kelembaban udara. Kekurang-sesuaian
beberapa parameter terse but dapat
dikompensasi dengan peningkatan engineen'ng
barrier yang memadai agar kinerja
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(performance) landfill dari segi daya dukung,
stabilitas jangka panjang dan pengungkungan
limbah dapat dipenuhi.

SARAN
Perlu dilakukan karakterisasi calon

tapak secara lebih detil baik menyangkut
aspek geologi maupun non-geologi. Adanya
beberapa kekurang-sesuaian calon tapak
unluk landfill limbah NORM dan B3 perlu
dievaluasi dan dikompensasi dengan
engineered baTTier yang memadahi. Untuk
memperhitungkan kinerja sistem landfill secara
keseluruhan perlu dilakukan pengkajian
keselamatan.
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Tabel 1. Deskripsi kriteria lingkungan tapak penimbunan limbah radioaktif aktivitas rendah dan
sedang (termasuk limbah NORM) [2, 3 dan 5]

NO.
PARAMETER KETERANGAN

A.

ASPEK GEOLOGI

1.

Geomorfologi 1). Sentuk lahan tidak berbukit dan bukan lembah
2). Kelerengan keel! «5c)3). Intensitas proses oeomorioloOI keel!2.

litolagi dan Stratigrafi 1). Permeabl!ltas rendah (kedap air)
2) Sifat adsorbs I baik3). Kompak, keras dan hamogenPerlapisan relatlf sederhana3.

Struktur qeoloqi Struktur qeolool relatif sederhana

4.
Hidrologi dan Hidrogeologi Hidrologi

1). Aliran permukaan keell2). Jauh dari tubuh air permukaan (minimum 500 m)Hidrogeologi1). Muka air tanah maksimum eukup dalam (>10 m)2). LaJu aliran rendah3). Pola aliran air tanah sederhana5.

Bencana alam geologi Tidak ada (keeil) aneaman bahaya gempa bumi
Tidak ada aktivitas dan aneaman bahaya gunungapiTidak ada (keeil) potensi terJadinya erasi. gerakantanah dan banJir

B.

ASPEK NON-GEOLOGI

1.

Klimatologi 1). Curah hUJan rendah
2). Kelembaban rendah-sedang3) Arah angin dominan tldak ke arah penduduk2.

Flora dan fauna 1). Tidak ada atau keeil patensi tanaman yang
bernilai ekonoml dan bukan kawasan lindung2). Bukan merupakan kawasan suaka maroasatwa3.

Nilai dan penggunaan lahan Penggunaan lahan bernilai rendah, seperti tanah
kosong yang tidak susbur, lokasi bekas tambang dantata ruanq sesuai4.

Sumberdaya alam 1). Tidak ada surnberdaya alam yang bernilai tinggi
2). Dekat dengan eadangan bahan konstruksi, bahanuruq dan bar 3n penqisi repositori5.

Luas, letak dan aksesibilitas 1). Luas memadai untuk sistem landfill
2). Dekat dengan instalasi pengolahan Ilmbah3). Jangkauan mudah6.

Posisi dan jarak dari permukimanPosisi tidak mengarahkan bahaya ke penduduk dan
iauh dari perrnukiman7.

Hak atas tanah Ada potensi pengalihan hak dan fungsi lahan menJadi
lokasi/tapak landfill
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GambClr 1. Peta topogmfi lokasi Kabil (tanpCl sk8la) yang menunjukkan
ketinggian bukit A dan bukit B.
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Gambar 3. Pasisi Kabil yang rnenunjukkan daerah aman terhadap gempa [7J
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Garnbar 4. Peta interpretasi pala aliran air tanah dan iakasi pengamatan air tallah
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Tabel 2. Tingkal kesesuaian lapak Kabil lerhadap krileria lokasi lan(/fllluntuk limbah campuran NORM
dan B3 (dari aspek geologi)

--- ....

NO
PARAMETER

KETERANGAN
KARAKTERISTIK

KESESUAIANPARAMETER
TAPAK KABIL

----
-----------

1. Geomorfologi 1). Benluk lahan lidak ber-Dalaran rendahSesuai
bukit dan bukan lembah _~). Kelerengan kecil «SoL

Kelerengan <5°Sesuai

3). Inlensilas proses geo-
Proses geomorfologiSesuai

~-.-----
-morfologi kecil

intensitasnl'a kecil----.-----2 Litologi dan 1). Permeabilitas rendahPermeabilitasKurang sesuai
Stratigrafi

(keda2 air)sedang _______----------..1). Sifal adsorbsi baik
Adsorbsi baikSesuCli-- --------3). Kompak, keras dan Batuan tidak kerasKurang sesuCli

homogen. Perlapisan
dan kurang

relalif sederhana
J:1..2.!~1ogen---

---
3. Struktur geologi Struklur geologi relatifRelatif tidak adaSesuai

sederhana
slruktur ~lQgif----

--
4. Hidrologi dan 1). Aliran permukaan kecilTidak ada/kecilSesuai

Hidrogeologi
aliran Rermukaan

2). Jauh dari lubuh air

Jarak dari tubuh airKurang sesuai
__ p~~mukaan (min. 500mL

J~ermukaan 200 m-----3). Muka air tanah Muka air tanah < 6mKurang sesuai
maksimum cukup da/am ____ (::J.Q IllL __

----------
.- --- - ---------_______ n ____

4). LClju aliran air tanah LCljualiran sedangKurang sesuai
rendatl

________ .• ____________ ~_, • ____ • ~.u

._u__. ____ ..______---.._--- .-----.

5). Pola aliran air tiJllClh f~ola allrCinSesuCli
sederhClna

sedel hClna.-
- ------ ----------- --- -- -------- -_._-_~U _________------ - ----

5. Bencana alam 1). Tidak adCl (kecil)TidClka CldaSangClt sesuCli
geologi

ancClman bahayaanCClIllClnbahaya
g~mp~bumi ______ n_

_g~lllpa bUllli ________-~.. --
-

2) Tidak ada aktivltas dCln TidClka CldaSangat sesual
anCClman bahaya

anCillllan bahaya
gunLJng~pl

-----. -- .-
9linlJngapl __ -----

3). Tidak iJda (~,eciI) potenSI
Tidak ada/kecilSesual

terjadinya erosi,
potensi adanya

gerakan tanah dan
erosi, gerakan tanah

banjir
dan banjir
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Tabel 3. Tingkat kesesuaian tapak Kabil terhadap kriteria lokasi landfill untuk limbah campuran NORM
dan B3 (dari aspek non-geologi)

NO I PARAMETER KETERANGANKARAKTERISTIKIKESESUAIAN
PARAMETER

TAPAK KABIL

1.
I Klimatologi 1). Curah hujan rendahCurah hujan tinggiKurang sesuai

(2270mm/th)2). Kelembaban rendah-

Kelembaban tinggiKurang sesuai
sedang 3). Arah angin dominan

I Arah anqin dominanI Sesuai
tidak ke arah penduduk

~ Flora dan fauna
/1). Tidak ada atau kecilI Lahan hampir

I Sangat sesuai
potensi tanaman yang ber-nilai ekonomi danbukan kawasan lindun2). Bukan merupakan

Bukan kawasanI Sangat sesuai
kawasan suaka

eagar alam/suaka
mar asatwa

mar asatwa
3.

Nilai dan Penggunaan lahan bernilaiPenggunaan lahanI Sangat sesuai
penggunaan lahan

rendah, seperti tanahbernilai rendah

kosong yang tidak subur, I berupa tanahlokasi bekas tambcmg dall
I kosong

tata rU<1~CJsesuai _____ ._4.
I Sumberdaya alamI 1). Tidak ada sumberdayaTidak mengandungI Sangat sesuai

alarn yang bernilai
SOA bernilai tinggi

!!,r:1gg i
-------------------. ------1------------2). Oekat dengan Oekat dengan bahan Sesuai

eadangan bahan
urug

konstruksi, bahan urug dan bahan pengisilandfill5.
I Luas, letak dan

11). Luas rnemadai unt~
Tersedla lahanI Sesuai

aksesibilitas
sistern landfillseluas ± 10 ha

--------------r---2). Oekat dengan instalasl Oekat dengan KPLI Sangat sesuai
pengolahan lirnbah 3) Jangkauan rnudah

Oekat dengan I Sangat sesual
Janng~<:1!an ______6.

Posisi dan jarak dariPOSISItldak rnengarahkanJauh darl Sesual
permukirnan

bahaya ke penduduk danperrnukirnan
---

j~wh dari perrnukirnan

I Sangat sesuai
7. I Hak atas tanah Ada potensi pengalihanLahan dlsediakan

hak dan fungsi lahan
untuk KPLI

rnenjadl lokasi/ta[2ak la!}5l!!!!"~__ .__ ._________ ~_
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