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Disclaimer
Panduan ini adalah pedoman lepas yang diharapkan 
dapat mendukung pelaksanaan peraturan perundang-
an yang berlaku. Dampak lingkungan yang akan terjadi 
dari suatu kegiatan sangat bergantung pada rencana 
kegiatan yang akan dilakukan dan lokasi kegiatan (media 
lingkungan, sosial ekonomi dan budaya, serta kesehatan 
masyarakat setempat).

Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup merupakan sebuah ke-
niscayaan dalam melaksanakan desentralisasi kewenangan di bidang pengelolaan lingkung-
an hidup. Untuk menjamin terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup tersebut maka pemerintah diamanatkan untuk menerbitkan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria. 

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada tahun 
2007 dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tersebut 
di atas adalah dengan menerbitkan panduan lepas berjudul PANDUAN PENYUSUNAN DAN 
PEMERIKSAAN DOKUMEN UKL-UPL (UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA 
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP) BANGUNAN KOMERSIAL. 

Buku ini disusun bersama dengan tim dari BPLHD DKI Jakarta dan beberapa perwakilan peme-
rintah daerah. Selain itu, buku ini juga tersusun berkat kerjasama antara Pemerintah Kerajaan 
Denmark dengan Pemerintah Republik Indonesia, melalui DANIDA, Environmental Sector Pro-
gramme Phase 1.  

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat dan membantu pemerintah daerah, pelaku usaha 
di bidang Bangunan Komersial serta para penyusun dan pemeriksa dokumen UKL-UPL, atau 
pihak-pihak lain yang membutuhkan. 

Jakarta, Desember 2007

Deputi MenLH Bidang Tata Lingkungan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup,

Ir. Hermien Roosita, MM.

Pengantar  
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TUJUAN DAN FUNGSI BUKU
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Ling-
kungan Hidup (AMDAL), bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Oleh karena itu, kegiatan yang tidak 
termasuk dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis 
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL itu, wajib menyusun dokumen 
UKL-UPL.

Buku ini disusun dengan tujuan agar pihak-pihak yang terkait dapat mengenal kegiatan Bangunan 
Komersial, mengetahui dampak-dampak lingkungan yang dapat disebabkan oleh kegiatan Bangun-
an Komersial, serta pengelolaannya. Kegiatan Bangunan Komersial yang menggunakan luas lahan 
kurang dari 5 ha dan luas bangunan kurang dari 10.000 m2  merupakan salah satu kegiatan yang 
harus dilengkapi dengan UKL-UPL dan kewenangan rekomendasi lingkungannya ada di tingkat 
daerah. Dengan adanya buku ini, diharapkan bahwa pembaca dapat menjalankan tugasnya dengan 
bekal pengetahuan yang lebih lengkap tentang kegiatan Bangunan Komersial.

SASARAN PEMBACA
Kelompok sasaran utama buku ini adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan 
lingkungan hidup di tingkat pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, khususnya instansi 
yang terlibat dalam proses pemeriksaan UKL-UPL dan pengawasan pelaksanaan UKL-UPL. Buku ini 
juga dapat digunakan oleh pemrakarsa untuk menyusun dokumen UKL-UPL.

Buku ini sengaja disusun dengan menghadirkan banyak diagram, gambar, dan bahasa yang seder-
hana agar dapat dipahami oleh pembaca dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Di-
harapkan bahwa buku ini tetap dapat dimanfaatkan oleh pembaca dengan pengetahuan terbatas 
tentang lingkungan hidup ataupun tentang Bangunan Komersial.

SISTEMATIKA BUKU PANDUAN
Buku ini dimulai dengan memperkenalkan pembaca pada Bangunan Komersial dengan menampilkan 
semua komponen yang berkaitan dengan sosok dan kegiatannya. Dalam bab ini, pembaca dapat 
mengetahui kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari kegiatan Bangunan Komersial, mulai dari 
tahap prakonstruksi, konstruksi, operasional hingga tahap pasca-operasional. 

Setelah itu, pada bab 2, pembaca akan mendapat penjelasan mengenai Potensi  Dampak Ling-
kungan Bangunan Komersial.  Potensi dampak lingkungan yang diulas antara lain tenaga kerja, 
penurunan kualitas udara dan kebisingan, penurunan kualitas dan kuantitas air tanah dan air 
permukaan, dan sebagainya. Serta potensi dampak lingkungan yang timbul pada saat tahap 
prakonstruksi, konstruksi, operasional hingga tahap pasca-operasional. 

Pada bagian selanjutnya atau bab 3, akan dibahas mengenai Dokumen UKL-UPL Bangunan 
Komersial.  Bagian ini membahas tentang makna UKL-UPL, fungsi dokumen UKL-UPL, sistematika 
dokumen, dan matriks upaya pemantauan dampak. 

Bagian terakhir atau bab 4, adalah bagian  yang membahas mengenai Memeriksa Dokumen UKL-
UPL Bangunan Komersial, yang menjabarkan tujuan pemeriksaan, tahapan pemeriksaan, dan kiat-
kiat dalam memeriksa dokumen UKL-UPL yang berhubungan dengan bangunan komersial.
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Dalam kehidupan manusia, kita mengenal adanya bangunan komersial sebagai sarana 
untuk melakukan berbagai kegiatan. Gedung sebagai salah satu bangunan komersial 
berfungsi sebagai tempat bekerja atau tempat hunian. Di dalam bangunan gedung kita bisa 
melakukan berbagai kegiatan, seperti kegiatan usaha, kegiatan sosial-budaya, kegiatan 
keagamaan, atau kegiatan yang bersifat khusus. Ciri utama bangunan komersial biasanya 
mempunyai gaya arsitektur modern dan berada di pusat kota atau lokasi yang strategis. 
Mal misalnya, seringkali menjadi landmark suatu daerah.
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Bangunan komersial dapat digolongkan sebagai bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia 
melakukan kegiatan usaha, seperti untuk perkantoran, perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, 
dan termasuk juga bangunan gedung tempat penyimpanan atau pergudangan. Pada umumnya bangunan ko-
mersial banyak terdapat di sentra bisnis suatu daerah dengan kesibukan yang tinggi. Meski bangunan komersial 
merupakan bangunan gedung yang dapat digunakan untuk publik, tetapi berdasarkan kepemilikannya biasanya 
bangunan komersial merupakan properti yang dimiliki oleh badan usaha atau milik perorangan.

Pada saat ini berkembang pula konsep kompleks bangunan komersial yang disebut sebagai kawasan mixed-use. 
Konsep ini menggabungkan tiga fungsi sekaligus, yaitu perkantoran, perbelanjaan, dan pemukiman. Beberapa 
ahli perencanaan kota meyakini bahwa konsep ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengurangan dampak 
polusi kendaraan bermotor atau setidaknya jejak karbon (carbon footprint). Hal ini dapat dicapai apabila penghuni 
kawasan tersebut tinggal dan bekerja di kawasan itu juga, sehingga tidak memerlukan bahan bakar karbon untuk 
perjalanan.
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Boks: Bangunan Ramah Lingkungan

Bangunan ramah lingkungan atau disebut juga Green Building, adalah 

bangunan gedung yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi 

bangunan dan tapak dalam penggunaan energi, air, dan bahan 

bangunan, serta untuk mengurangi dampak bangunan pada ke-

sehatan manusia dan lingkungan. Usaha untuk mencapai fungsi 

bangunan ramah lingkungan bisa dilakukan dengan memilih loka-

si, desain, dan konstruksi yang tepat, penggunaan dan   perawatan 

bahan bangunan yang baik, serta dapat didaur ulang pada saat 

gedung dibongkar.
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Mal, Bangunan Komersial sebagai Ruang Publik 

Bangunan komersial, selain berfungsi sebagai tempat 
melakukan kegiatan usaha, juga dapat berfungsi sebagai 
ruang publik. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kota 
saat ini kurang optimal dalam menyediakan ruang pub-
lik untuk warganya. Meski banyak tersedia lahan terbuka, 
tetapi umumnya masih belum bisa memenuhi ketentuan 
sebagai ruang publik. Di ruang publik, warga kota dapat 
melakukan berbagai aktivitas sosial seperti rekreasi, ber-
olah raga, bermain untuk anak-anak dan orang dewasa, 
bertemu dan berinteraksi satu sama lain dengan nyaman. 

Salah satu bangunan komersial yang berfungsi sebagai ru-
ang publik adalah mal. Mal kini menjadi salah satu solusi  
untuk menyediakan ruang publik, yang tidak mampu di-
akomodasi oleh pemerintah setempat.

Mal dapat juga menjadi kawasan wisata keluarga sekali-
gus sebagai lokasi wisata belanja. Mal dapat memenuhi 
kebutuhan warga kota sebagai tempat hiburan yang leng-
kap dan menyenangkan. 
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Mendirikan bangunan komersial membutuhkan lahan yang 
cukup luas. Jika luas lahan yang dibebaskan kurang dari 5 ha 
dan luas bangunan kurang dari 10.000 m2 maka pemrakarsa 
kegiatan diwajibkan membuat dokumen UKL-UPL. Lebih 
dari itu, pemrakarsa wajib membuat kajian AMDAL. Adapun 
dokumen UKL-UPL menjadi salah satu bahan pertimbangan 
lingkungan dari salah satu persyaratan lainnya untuk 
mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). 

Yang perlu perhatikan dalam mendirikan gedung selain 
luas lahan adalah: 
n JLB (Jumlah Lantai Bangunan)
n KDB (Koefisien Dasar Bangunan), yaitu perbandingan 

luas lantai dasar bangunan dengan luas pekarangan. 
n KLB (Koefisien Luas Bangunan), yaitu perbandingan 

luas seluruh lantai bangunan dengan luas pekarangan 
gedung. 

JLB dan KDB akan digunakan untuk pengambil kebijakan 
dalam menentukan apakah besar dan luas bangunan gedung 
telah sesuai dengan lokasi menurut rencana tata ruang 
dan rencana batasan bangunan yang sudah ada. Dalam 
Rencana dan Batasan Bangunan dikemukakan mengenai, 
luas daerah yang dibangun, luas dasar bangunan, luas 
seluruh lantai bangunan, koefisien dasar bangunan (KDB), 
koefisien lantai bangunan (KLB), ketinggian bangunan, 
kapasitas parkir, dan peruntukan bangunan.

KDB dan KLB ditentukan untuk mempertahankan kepen-
tingan pelestarian lingkungan, seperti resapan air 
permukaan tanah, kepentingan keamanan (penanganan 
bahaya kebakaran), dan kenyamanan gedung. Selain itu, 
untuk menjaga kepentingan lainnya, seperti kepentingan 
ekonomi, fungsi peruntukan dan fungsi bangunan 
lainnya sebelum gedung dibangun, pemrakarsa harus 
memperhatikan beberapa ketentuan teknis bangunan 
gedung, menyangkut, tata bangunan dan lingkungan.

Hal-hal yang diperhatikan dalam Mendirikan Bangunan Komersial
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TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan)
RTBL adalah penerapan teknis dari RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). 
RTBL adalah penjabaran peruntukan lahan untuk kurun waktu tertentu 
yang berisi jumlah besaran dan luasan bangunan, kebutuhan RTH (ruang 
terbuka hijau), sarana fasilitas umum, sarana fasilitas sosial, sarana ak-
sesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana sanitasi (baru atau perbaik-
an). Lokasi gedung berdiri harus sesuai dengan RTBL. Tata bangunan dan 
lingkungan sangat erat kaitannya dengan manfaat gedung dan lokasi 
tempat gedung berdiri. Penempatan bangunan gedung di suatu daerah 
harus sesuai dengan RTRW dan rencana tata letak bangunan (Block Plan). 
Pertimbangan penentuan lokasi dan kegunaan bangunan ditujukan untuk 
menjamin keamanan bagi pengguna gedung. 

Bangunan gedung biasanya mempunyai garis sempadan bangunan, garis 
sempadan jalan (Daerah Milik Jalan), dan pemisah gedung (Deletasi). Per-
syaratan tersebut biasanya ada dalam peraturan daerah. Ketentuan yang 
berlaku di daerah ini biasanya diperhitungkan dan disesuaikan dengan 
lokasi tempat gedung itu dibangun. Keberadaan bangunan gedung tidak 
boleh menimbulkan gangguan pada sarana dan prasarana yang sudah ada 
di sekitarnya. Oleh karena itu, biasanya bangunan gedung dilengkapi de-
ngan sarana dan prasarana tersendiri.
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Sarana dan prasarana bangunan komersial meliputi 
fasilitas umum, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, lahan 
parkir (di dalam atau di luar gedung), jaringan jalan, ja-
ringan air bersih, pengolahan sampah, dan pengolahan 
air limbah, dan drainase. 

Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang disediakan biasan-
ya berupa taman, tempat berkumpul atau menyambut 
tamu untuk umum di bagian depan bangunan komersial 
(lobby). Biasanya bangunan komersial untuk keperluan 
usaha, memiliki sarana berupa toilet untuk umum dan 
sarana ibadah.

Untuk memenuhi keseimbangan, keserasian, dan ke-

selarasan lingkungan, ketentuan pembangunan gedung 
mengharuskan adanya Ruang Terbuka Hijau Pekarangan 
(RTHP) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 30% 
dari luas tanah yang digunakan (sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku). Pembangun gedung 
juga diwajibkan menanam tanaman langsung pada ta-
nah. Untuk gedung bertingkat dapat di lengkapi dengan 
Daerah Hijau Bangunan (DHB), berupa taman atap (roof 
garden) atau menanam tanaman di sepanjang balkon 
atau dinding tembok bangunan. DHB dapat diperhitung-
kan sebagai bagian dari RTHP, tetapi tidak melebihi 25% 
luas RTHP.

Sarana dan Prasarana Bangunan Komersial 
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Hubungan Antarbagian dalam Gedung

Dalam ruang gedung yang besar, biasanya ruangan-
nya dibuat dengan mempertimbangkan ruang gerak 
atau yang dikenal sebutan “sarana hubungan antar 
ruang”. Bagian ini dibuat dengan beberapa per-
timbangan. Pertama, pertimbangan keselamatan, 
yaitu memperhitungkan kemudahan pencapaian ke 
tangga/pintu darurat apabila terjadi keadaan darurat 
(gempa, kebakaran, dan lain-lain). Kedua, pertimba-
ngan kesehatan, dengan memperhitungkan sirkulasi 
udara segar dan pencahayaan alami dari satu ruang 
ke ruang lainnya. Pertimbangan-pertimbangan terse-
but dimaksudkan agar pengguna gedung dapat mem-
peroleh kenyamanan dalam melakukan kegiatannya 
di dalam gedung. 

Hubungan antar ruang secara horizontal biasanya da-
pat menggunakan lantai berjalan/travelator, koridor/
lorong, atau hall; dan hubungan antar ruang vertikal 
dapat berupa ram, tangga, tangga berjalan/eskalator, 
lantai berjalan/travelator, atau lift. 

Pertimbangan-pertimbangan itu didasari kemudah-
an dalam mencapai lokasi transportasi, tempat parkir, 
baik pengguna kendaraan maupun pejalan kaki un-
tuk mencapai lokasi ke luar dan atau masuk gedung. 
Kemudahan pencapaian ini juga diutamakan untuk 
para penyandang cacat dan dalam keadaan darurat, 
seperti evakuasi ketika terjadi gempa, kebakaran, 
atau masuknya kendaraan pemadam dan pelayanan 
lainnya. Dengan kata lain, jalur akses perlu dilengka-
pi dengan tanda petunjuk jalan, rambu, papan infor-
masi, atau elemen pengarah lainnya yang  sekaligus 
berfungsi sebagai penataan pedestrian, jalur hijau, 
atau tanda dengan melapis jalan menggunakan cat 
atau bahan tertentu. Areal parkir perlu disediakan 
secara proporsional tanpa harus mengurangi ruang 
terbuka hijau.
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Air Bersih dan Pengolahan Air Limbah
Kebutuhan air bersih bangunan gedung dapat diperoleh 
melalui PDAM atau sumber air tanah dari hasil pengebor-
an. Fasilitas dan distribusi air bersih dalam gedung dise-
diakan untuk memenuhi kebutuhan toilet dan keperluan 
lainnya (restoran, salon, tempat ibadah, dan sebagainya).  
Sementara itu, air limbah dari toilet atau bagian lainnya 
tidak boleh langsung dibuang ke saluran umum. Dalam 
hal ini, bangunan komersial harus mempunyai sistem ins-
talasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik.  Air yang su-
dah diolah dari IPAL, setelah memenuhi baku mutu, dapat 
langsung dialirkan ke saluran umum.

Untuk mencegah luapan air hujan, bangunan gedung di-
syaratkan untuk membangun sistem pengaliran dan re-
sapan air hujan. Biasanya pengelola bangunan gedung 
membangun resapan untuk air hujan dengan memanfaat-
kan lahan RTH yang ada.

Sampah dan Limbah Padat
Fasilitas tempat sampah biasanya disediakan di setiap 
bagian bangunan gedung yang membutuhkan. Tempat 
sampah di dalam atau di halaman gedung bisa dibuat dua 
macam, untuk sampah basah (organik) dan sampah ke-
ring (non-organik).  Apabila dari awal sampah sudah di-
pilah, pemanfaatan sampah daur-ulang akan lebih mudah. 
Sampah dari dalam gedung bisa ditampung di tempat pe-
nampungan sementara (TPS). Lokasi TPS yang disediakan 
oleh pengelola gedung, bisa terletak di luar atau di dalam 
areal halaman gedung. 



Kenyamanan dalam Bangunan Komersial
Bangunan komersial yang digunakan sebagai pusat berbagai kegi-
atan  selayaknya memenuhi standar kenyamanan sehingga segala 
aktivitas yang terjadi di dalam bangunan tersebut dapat berjalan 
dengan baik tanpa gangguan. Gangguan yang terjadi biasanya 
dikarenakan suhu dan kelembapan udara dalam ruangan serta 
getaran dan kebisingan karena pengoperasian lift dan genset.

Di beberapa kota besar yang memiliki suhu udara yang cukup 
tinggi, pengaturan suhu dan kelembapan ruangan dengan meng-
gunakan AC (air conditioner) perlu dilakukan untuk memperoleh 
kenyamaan dalam beraktivitas. Mengatur suhu dan kelembaban 
udara dalam bangunan komersial secara alami juga bisa dilaku-
kan dengan menanam banyak pohon rindang di sekitar halaman 
bangunan.

Untuk kebutuhan kenyamanan pengguna, bangunan gedung se-
baiknya mempunyai kemampuan untuk meredam getaran dan 
kebisingan. Getaran dan kebisingan bisa bersumber dari genset, 
mesin lift, atau dari sumber lain yang tidak tetap. Jika lokasi ge-
dung terletak pada kawasan padat lalu lintas, jalan tol, dekat jalur 
kereta api, atau bandara, mungkin pilihan model arsitektur, pena-
taan ruang, atau penggunaan bahan bangunan dalam gedung da-
pat dipilih untuk mendapatkan tingkat kenyamanan yang sesuai 
dengan kebutuhan peredaman kebisingan dan getaran.

Bangunan komersial seperti mal biasanya berbentuk persegi de-
ngan jendela tertutup. Namun di beberapa kota di Indonesia  yang 
memiliki lokasi dengan pemandangan indah dan menarik, seba-
iknya dapat  dimanfaatkan untuk mendapatkan kenyamanan pan-
dangan dari dalam gedung.  

Photo: Deasy
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Bahaya Listrik, Petir, dan Kebakaran
Bangunan komersial biasanya memiliki sistem kelistrikan dan sistem proteksi petir. Sistem kelistrikan terdiri dari 
sumber daya listrik, panel penghubung dan pembagi, jaringan distribusi listrik, dan perlengkapan instalasi listrik. 
Sistem kelistrikan dan proteksi petir harus dapat menjamin keselamatan manusia dari bahaya listrik, keamanan 
instalasi listrik, dan keamanan gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibat listrik dan petir.

Bahaya kebakaran dalam gedung bisa terjadi kapan saja. Untuk bangunan komersial bertingkat, perlu disediakan 
tangga darurat untuk jalan keluar ketika terjadi kebakaran dalam gedung. Di dalam gedung juga perlu disediakan 
sistem peringatan bahaya berupa alarm tanda kebakaran dan alat pemadam api ringan. Sistem proteksi bahaya 
kebakaran juga perlu dilengkapi dengan sistem pemadam yang bekerja secara aktif dan otomatis (sprinkler). Di 
sekitar gedung juga harus disediakan hidran untuk pemadam kebakaran.  

11
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TAHAP-TAHAP KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG

Pengurusan Izin
Perizinan bangunan komersial meliputi izin lokasi, 
advice planning, RTLB (Rencana Tata Letak Ba-
ngunan), UKL-UPL, HO (izin gangguan), IMB (Izin 
Mendirikan Bangunan), dan perizinan lainnya sesuai 
dengan peraturan daerah tempat gedung berdiri.

Pembebasan lahan 
Lahan tempat mendirikan bangun-
an seringkali masih dikuasai oleh 
pemilik tanah atau sudah berdiri 
bangunan. Karenanya, lahan terse-
but harus dibebaskan lebih dahulu. 
Pembebasan lahan seringkali me-
nimbulkan mispersepsi di antara 
pemrakarsa dengan masyarakat. 

Mobilisasi Tenaga Kerja
dan Bahan Bangunan
Untuk kelancaran pembangunan fisik bangunan, dibutuhkan tenaga kerja 
dari bebagai kualifikasi. Sedapat mungkin tenaga kerja diambil dari pen-
duduk sekitar lokasi proyek. Mobilisasi bahan bangunan dan peralatan 
juga dilakukan termasuk mesin, alat berat, material bangunan, kayu, pipa, 
besi beton, dan bahan bangunan lainnya.

Penyediaan Air Bersih
Kebutuhan air bersih perlu diperhitungkan dengan memperkira-
kan jumlah orang yang akan beraktivitas dalam kegiatan di da-
lam gedung setiap hari. Kebutuhan air biasanya dipergunakan 
untuk karyawan, pengunjung, pemeliharaan bangunan, taman, 
dan hidran. 

Penanganan Limbah
Limbah cair yang biasanya dihasilkan dari kamar mandi, 
WC, wastafel, dan dapur harus diolah terlebih dahulu 
sebelum dibuang ke badan air. Limbah padat lainnya se-
bagai hasil kegiatan akan ditampung dalam bak sampah 
yang disediakan. Sampah dalam bak akan diambil oleh 
petugas secara rutin. 

Tahap Pasca-Operasi
Tahap pasca-operasi dapat berupa perubahan fungsi 
gedung atau pembongkaran gedung. Dalam tahap ini 
perlu juga diperhatikan dampak sosial dan lingkungan 
yang mungkin terjadi.
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Pematangan Lahan
Mencakup pembersihan dan perataan permukaan lahan. 
Pembersihan dilakukan untuk menyingkirkan benda-benda 
keras dan tumbuh-tumbuhan di lokasi lahan tempat bangu-
nan akan berdiri atau membongkar bangunan lama. Pember-
sihan dan perataan lahan dapat juga dilakukan secara manu-
al maupun dengan menggunakan alat berat bila diperlukan.

Pembangunan Sarana
dan Prasarana Penunjang
Sebelum bangunan fisik, dilakukan pembangunan base 
camp untuk tempat kerja yang dilengkapi dengan fasilitas 
MCK non-permanen, sarana air bersih, gudang penyimpanan 
peralatan dan bahan bangunan, sarana proteksi kebakaran, 
sarana K3, dan lain-lain.

Perencanaan Kebutuhan Air
dan Pengolahan Limbah pada Saat Konstruksi
Volume air yang dibutuhkan pada saat konstruksi sangat besar. 
Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan kegiatan kons-
truksi bangunan dan pekerja. Sumber air dapat diperoleh dari 
PDAM atau air tanah. 

Pembangunan Fisik Bangunan 

Pembangunan fisik dimulai dengan pembangunan pondasi, kemu-
dian dilanjutkan dengan pembangunan kerangka beton. Dalam 
pembangunan fisik yang perlu diperhatikan adalah instalasi listrik, 
telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan air kotor, saluran air 
limpasan, instalasi tata udara, instalasi pemadam kebakaran, sarana 
transportasi dalam gedung, taman dan penghijauan, dan lainnya. 

Mobilisasi Tenaga Kerja
Saat beroperasi gedung akan membutuhkan cukup banyak tenaga kerja. 
Untuk gedung pusat perbelanjaan yang dibutuhkan, misalnya, pramuniaga, 
cleaning service, satpam, petugas parkir, dan tenaga kerja untuk pemeli-
haraan sarana dan prasarana. 
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Saat ini telah disusun berbagai standar yang berkaitan dengan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja.  Standar tersebut 
harus diberlakukan dan disosialisasikan kepada pekerja karena pengetahuan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja 
serta kehati-hatian dalam melaksanakan tugas sangat penting untuk menghindari kecelakaan kerja.

Pemerintah membuat aturan K3 seperti pada Pasal 3 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu mence-
gah dan mengurangi kecelakaan; mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; mencegah dan mengurangi bahaya 
peledakan; memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang 
berbahaya; memberikan pertolongan pada kecelakaan; memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; mencegah 
dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, 
sinar atau radiasi, suara dan getaran.
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Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Penutup Kepala
Berfungsi untuk melindung kepala.

Masker
Melindungi hidung dari debu-de-
bu yang dihasilkan selama proses 
konstruksi.

Sarung Tangan 
Berfungsi sebagai alat pelindung 
tangan.

Sepatu
Seperti sepatu biasa, digunakan 
untuk melindungi kaki.
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Bagian ini akan membahas potensi dampak lingkungan 
yang biasanya muncul pada kegiatan bangunan komer-
sial. Potensi dampak lingkungan yang muncul ditimbul-
kan dari kegiatan pembangunan bangunan komersial, 
biasanya berkaitan dengan kegiatan pada Tahap Pra-
konstruksi, Konstruksi, Operasi, dan Pasca-Operasi. Sete-
lah pembahasan mengenai potensi dampak yang sering 
muncul, bagian ini akan diakhiri dengan membahas ten-
tang upaya pengelolaan dan pemantauan dampak ling-
kungan hidup yang direncanakan.

POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN 
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Dampak lingkungan diartikan sebagai perubahan kondisi mau-
pun fungsi dari suatu komponen lingkungan hidup akibat ber-
langsungnya suatu komponen kegiatan. Dampak lingkungan 
yang akan terjadi sangat dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan 
dan rona lingkungan lokasi kegiatan. Potensi dampak lingkun-
gan suatu rencana kegiatan perlu dikenali sejak dini. Bahkan 
sangat dianjurkan sejak kelayakan dari kegiatan tersebut mulai  
dipelajari.

Untuk bangunan komersial, karakteristik kegiatan yang dapat 
berpengaruh terhadap lingkungan antara lain berkaitan dengan 
konflik sosial akibat pembebasan lahan, meningkatnya bangki-
tan lalu-lintas, dan peningkatan limbah domestik.

Keputusan layak-tidaknya suatu kegiatan untuk direalisasikan 
harus mempertimbangkan berbagai dampak lingkungan yang 
mungkin muncul. Jika potensi dampak negatifnya terlalu besar 
dan dianggap melebihi potensi dampak positifnya, kegiatan 
tersebut sebaiknya tidak direalisasikan.

Dokumen UKL-UPL harus memuat setiap kemungkinan dampak 
lingkungan dari rencana bangunan komersial yang akan dijalank-
an secara spesifik, lengkap, dan jelas (lihat diagram). Yaitu aspek 
apa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana harus mampu 
dijawab. dengan demikian, kesalahpahaman tentang suatu po-
tensi dampak dapat dihindari dan tingkat kepentingannya dapat 
dinilai dengan benar.

16

Dampak Lingkungan dan Pengelolaannya



17

Boks: Menyatakan Potensi Dampak Lingkungan secara Lengkap

Pernyataan mengenai suatu potensi dampak lingkungan harus mencakup uraian menge-
nai aspek sumber dampak dan aspek jenis dampak. Untuk setiap potensi dampak, pemra-
karsa perlu merencanakan upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungannya. 

Kedua rencana ini hendak-nya dinyatakan sejelas-jelasnya.



Rencana upaya pengelolaan dampak dapat diklasifikasikan an-

tara lain sebagai berikut.

n	Tahap Eliminasi
 Upaya ini ditujukan untuk mencegah atau menghilangkan 

sama sekali kemungkinan terjadinya suatu potensi dampak 

negatif. Eliminasi umumnya dilakukan dengan mengubah 

spesifikasi suatu sumber dampak sehingga potensi dampak 

tidak muncul. 

n Tahap Minimalisasi
 Upaya minimalisasi ditujukan untuk mengurangi atau me-

minimalkan pemunculan potensi dampak negatif. Umum-

nya upaya ini dilakukan pada sumber dampak. Misalnya, 

melakukan daur ulang limbah yang dihasilkan, seperti 

menggunakan air hasil (effluent) pengolahan limbah untuk 

menyiram tanaman.

n Tahap Maksimalisasi
 Maksimalisasi ditujukan untuk memaksimalkan pemuncul-

an potensi dampak positif. Upaya ini umumnya dapat juga 

dilakukan pada sumber dampak. Misalnya, penambahan 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu proyek.

n Tahap Pengendalian
 Upaya pengendalian ditujukan untuk membatasi besaran 

dan sebaran potensi dampak. Misalnya, pengolahan limbah 

cair untuk mengurangi besarnya dampak yang mungkin 

terjadi pada badan air penerima.

n Tahap Penanggulangan 
 Upaya penanggulangan ditujukan untuk memperbaiki  

kerusakan atau kerugian yang nantinya terjadi pada suatu 

komponen lingkungan.  Misalnya, melengkapi para pekerja 

dengan peralatan keselamatan kerja supaya tidak terjadi ke-

celakaan kerja.

n Tahap Pemulihan
 Pemulihan ditujukan untuk memulihkan kerusakan yang 

nantinya terjadi pada komponen lingkungan. Dalam hal 

ini, pemrakarsa akan mengembalikan lingkungan ke fungsi 

atau kondisi semula. 

Boks:
Klasifikasi Rencana Upaya 
Pengelolaan dampak

18

Dokumen UKL-UPL sebaiknya memuat rencana upa-
ya pengelolaan lingkungan hidup untuk seluruh po-
tensi dampak lingkungan kegiatannya. Untuk setiap 
potensi dampak negatif, dokumen perlu memuat ren-
cana mencegah, mengurangi, mengendalikan, atau 
menanggulanginya. Sebaliknya, untuk setiap potensi 
dampak positif, pemrakarsa memiliki rencana untuk 
memaksimalkannya. Upaya pengelolaan dampak 
dapat direncanakan pada sisi sumber dampak dan 
dapat juga pada sisi komponen lingkungan terkena 
dampak. Klasifikasi jenis rencana upaya pengelolaan 
dampak dapat dilihat pada boks di samping kiri.

Relevansi antara potensi dampak dan rencana pe-
ngelolaan dampak harus jelas. Untuk itu, rencana 
pengelolaan dampak harus dinyatakan sespesifik 
dan sejelas mungkin. Demikian juga dengan rencana 
pemantauan dari potensi dampak tersebut.

Pemantauan dampak lingkungan dilakukan terutama 
untuk mengenali keberadaan, sebaran, dan besaran 
dampak yang terjadi pada suatu komponen lingku-
ngan terkena dampak.  Hasil pemantauan kemudian 
digunakan untuk menilai efektivitas upaya pengelo-
laan dampak yang dilakukan dan untuk memastikan 
ada-tidaknya dampak yang besarannya melebihi 
ketentuan yang tercantum di dalam dokumen UKL-
UPL.

Hasil pemantauan dapat digunakan sebagai dasar 
pertimbangan dalam menentukan perlu-tidaknya 
upaya tambahan untuk mengendalikan dampak yang 
muncul. Pengalaman menunjukkan bahwa   upaya 
pemantauan seringkali berhasil mengidentifikasi 
adanya dampak lain yang terjadi. Padahal tahap 
penyusunan dokumen UKL-UPL potensi dampak itu 
luput dari kajian. 
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POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN TERKAIT LoKASi

Pada tahap Prakonstruksi, sumber kegiatan yang berpotensi menimbul-
kan dampak, berkaitan dengan lokasi adalah perubahan pemanfaatan 
lahan dan ruang, keberadaan objek khusus, pembebasan lahan, peneri-
maan masyarakat, hubungan antarpenduduk, dan hak dan kepemilikan 
masyarakat.

Lahan yang digunakan untuk bangunan komersial biasanya memilih lokasi 
yang strategis. Perkantoran dan mal biasanya dekat dengan pusat kerama-
ian. Dampak yang timbul dari pembebasan lahan sudah pasti akan merubah 
peruntukan lahan yang sudah ada. Komponen lingkungan terkena dampak 
karena perubahan peruntukan lahan adalah pemanfaatan lahan dan ru-
ang. Pembangunan akan merubah pemanfaatan lahan dan ruang atau 
akan mengancam keberadaan objek khusus seperti pasar tradisional, atau 
mungkin lokasi yang memiliki nilai sejarah, seperti gedung atau bangunan 
bersejarah.

Dalam pembebasan lahan, hambatan datang dari pemilik lahan yang tidak 
rela melepaskan lahannya. Pemilik lahan merasa harga jual-beli tanah tidak 
sesuai dengan keinginan mereka. Jika tidak tertangani dengan baik, ham-
batan ini dapat mengganggu tingkat penerimaan masyarakat terhadap 
rencana pembangunan gedung. Muara hambatan dapat berwujud pada 
menguatnya tingkat penolakan masyarakat terhadap rencana tersebut. 
Urusan perolehan lahan tak jarang menimbulkan sengketa di antara pen-
duduk. Masyarakat yang menolak menjual lahan akan berseberangan posisi 
dengan masyarakat lain yang mau menjual lahannya. Hal ini tentu dapat 
merusak hubungan antar-penduduk. Persengketaan antar-penduduk dapat 
juga terjadi akibat status kepemilikan tanah yang tidak jelas. Lahan yang 
sama diakui oleh dua pihak atau lebih.

Transaksi jual-beli lahan akan mempengaruhi tingkat pendapatan 
masyarakat. Sebagai konsekuensi, hak dan kepemilikan masyarakat ter-
hadap lahan tersebut akan hilang. Jika kebetulan lahan itu merupakan 
bagian dari sumber mata pencaharian seperti pasar tradisional, maka pe-
rubahan hak dan kepemilikan lahan akan bisa berdampak langsung pada 
pola mata pencarian mereka sebelumnya.

Berkaitan dengan uraian di atas menunjukkan bahwa bangunan komersial 
mempunyai potensi dampak negatif terhadap:
•	 pemanfaatan	lahan	dan	ruang,
•	 keberadaan	objek	khusus,
•	 pola	mata	pencarian,
•	 hubungan	antarpenduduk,	dan
•	 hak	dan	kepemilikan	masyarakat.
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Di sisi lain, potensi dampak positif akan terasa pada meningkatnya pendapatan masyarakat, dan biasanya masyarakat 
akan memiliki uang kontan, dari hasil pembebasan lahan yang dapat digunakan untuk menaikkan skala usahanya. 

Karakteristik Potensi dampak
Dampak perubahan pemanfaatan lahan dan ruang, akan berlangsung terus selama lahan digunakan sebagai lokasi 
bangunan komersial. Keberadaan obyek khusus akan hilang dan tidak bisa kembali. Jika pembangunan gedung kom-
ersial ternyata menempati kawasan yang memiliki fungsi ekosistem penting, misalnya merupakan daerah sumber air 
atau kawasan tangkapan air untuk suatu daerah yang luas, pengaruh dampak bisa sangat besar dan luas. Dampak 
bisa muncul terus menerus saat musim hujan atau musim kemarau. 

Potensi dampak yang terkait dengan pembebasan lahan mulai bermunculan di saat pemrakarsa akan menentukan 
lokasi pembangunan gedung. Pada saat pembebasan lahan dilakukan, potensi dampak akan memuncak. Potensi 
dampak negatif dapat tersebar ke seluruh wilayah yang direncanakan menjadi lokasi gedung.
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POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN TERKAIT 
KESEMPATAN KERJA dAN PELUANG USAHA

Pembangunan gedung komersial biasanya melibatkan banyak 
tenaga kerja sehingga berpeluang untuk melakukan rekrut-
men tenaga kerja, sehingga akan menciptakan kesempatan 
kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jum-
lah tenaga kerja berfluktuasi sesuai dengan tahapan kegiatan. 
Meskipun banyak terjadi kesempatan kerja, tetapi kesempa-
tan yang tersedia di lokasi tidak mungkin bisa menampung 
angkatan kerja yang tersedia. Kondisi ini dapat menimbulkan 
hubungan antarpenduduk yang kurang baik. 

Aktivitas bangunan gedung komersial yang sangat sibuk, dan 
banyaknya tenaga kerja yang dapat ditampung, akan membu-
tuhkan sarana pemukiman untuk pekerja. Lokasi pemukiman 
pekerja biasanya terletak di sekitar lokasi bangunan gedung. 
Kesempatan berinteraksi atau hubungan antarpenduduk pen-
datang dengan masyarakat asli atau dengan masyarakat lain-
nya akan terbuka. 

Para pekerja biasanya banyak dari pendatang. Akibatnya, 
secara tidak langsung akan meningkatkan kebutuhan pemu-
kiman baru dan akan mempengaruhi jumlah populasi dan 
komposisi penduduk sebelumnya. Aktivitas yang tinggi dan 

populasi penduduk yang meningkat menciptakan berbagai 
kegiatan ekonomi lainnya. Biasanya akan muncul peluang 
usaha untuk masyarakat setempat dengan membuka rumah 
pondokan atau usaha makanan dan warung.
Uraian di atas menunjukkan bahwa peluang kerja dan kesem-
patan usaha memiliki potensi dampak negatif  terhadap :
•	 Hubungan	antarpenduduk,	dan
•	 populasi	dan	komposisi	penduduk.	
Di sisi lain, potensi dampak positif akan terasa dengan adanya 
kesempatan kerja dan peluang usaha yang akan meningkat-
kan pendapatan masyarakat.

KARAKTERiSTiK PoTENSi dAMPAK
Keseluruhan dampak yang berkaitan dengan kesempatan kerja 
dan peluang usaha dapat muncul di Tahap Konstruksi sampai 
Operasi. Kebutuhan tenaga kerja biasanya berkaitan dengan 
pekerjaan pembangunan. Pada saat gedung mulai beroperasi 
akan banyak tenaga dibutuhkan untuk paramuniaga, tenaga 
administrasi, keamanan, parkir, maupun administrasi dan 
petugas kebersihan (cleaning service).
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POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN TERKAIT 
BANGKiTAN LALU-LiNTAS

Mobilisasi alat dan bahan berpotensi untuk meng-
ganggu tingkat kenyamanan kawasan. Gangguan ke-
nyamanan kawasan khususnya diakibatkan oleh lalu la-
langnya kendaraan pengangkut saat konstruksi gedung 
berjalan. Ketika gedung beroperasi juga terjadi pening-
katan arus lalu lintas dari kendaraan karyawan, relasi, 
penghuni, atau pengunjung. Selain merusak kondisi fisik 
jalan yang dilaluinya, frekuensi kendaraan yang tinggi 
akan mengurangi tingkat kelancaran berlalu-lintas dan 
keselamatan berlalu-lintas. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa tahap konstruksi 
sampai operasi gedung memiliki potensi dampak negatif 
terhadap:

•	 kenyamanan	kawasan,
•	 kondisi	fisik	jalan,
•	 kelancaran	berlalu-lintas,	dan
•	 keselamatan	berlalu-lintas.

KARAKTERISTIK POTENSI DAMPAK
Dampak negatif berkaitan dengan kenyamanan ka-
wasan dapat berlangsung terus dari mulai Tahap Kon-
struksi sampai Operasi. Pada Tahap Konstruksi terjadi 
saat dilakukannya mobilisasi alat dan bahan. Pada Tahap 
Operasi, kenyamanan akan terganggu oleh banyaknya 
pengunjung yang datang. Pengunjung yang datang 
akan berjalan sepanjang hari, bahkan meningkat ketika 
hari libur. Sifat dampak tidak tetap, dan bersifat lokal. 
Biasanya hanya terjadi pada daerah sekitar gedung.
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POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN TERKAIT 
PENGGUNAAN AiR

Penggunaan air merupakan prasarana yang harus disediakan 
di dalam gedung. Dalam kegiatan bangunan gedung komersial, 
penggunaan air selama kegiatan pra konstruksi, selama konstruksi, 
bahkan sampai operasional gedung akan cukup banyak. Sumber 
air yang digunakan bisa dari PDAM, sumur dangkal, sumur dalam, 
sungai, danau, atau lainnya. Penggunaan air yang cukup banyak 
dapat mengakibatkan dampak pada kuantitas air permukaan dan 
bawah permukaan. Selain itu, kegiatan pembangunan dan peruba-
han topografi lokasi akan mengakibatkan perubahan pada mor-
fologi badan air, dan perubahan morfologi akuifer. Tiang pancang 
yang ditanam dapat merusak akuifer atau batuan pengikat air di 
bawah tanah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kegiatan selama konstruksi 
dan operasional gedung akan banyak membutuhkan air. Jika air 
yang diambil berasal dari bawah permukaan atau air permukaan, 
maka kegiatan tersebut dapat mengakibatkan potensi dampak 
negatif terhadap:

•	 kuantitas	air	permukaan,
•	 kuantitas	air	bawah	permukaan,
•	 morfologi	badan	air,	dan
•	 morfologi	akuifer.

KARAKTERiSTiK PoTENSi dAMPAK

Dampak yang mempengaruhi kuantitas air permukaan dan bawah 
permukaan dapat terjadi pada saat konstruksi dan operasional ge-
dung. Sebaran dampak tidak terbatas di lingkungan proyek, tetapi 
bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Jika penduduk sekitar 
kegiatan menggunakan air dari sumber bawah tanah, diperkira-
kan akan terkena dampak karena akan terjadi penurunan muka 
air. Dampak bisa berlangsung terus dan bersifat tetap, apalagi jika 
terjadi kerusakan pada morfologi akuifer yang tidak dapat dipu-
lihkan.
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POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN TERKAIT 
KUALiTAS UdARA
Dalam kegiatan, dari pra kostruksi, konstruksi, hingga operasional gedung akan banyak meng-
operasikan kendaraan dan peralatan mesin. Dalam proses tersebut akan dihasilkan limbah 
berupa asap dari kendaraan, mesin, dan genset yang akan mempengaruhi kualitas udara. 
Komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak pada kegiatan tersebut adalah ke-
bisingan dan getaran.

Dampak yang juga muncul dan sangat mengganggu kualitas udara biasanya berkaitan dengan 
penggunaan penerangan yang berlebihan. Di sekitar gedung yang menggunakan tata cahaya 
kurang baik akan terjadi kebocoran cahaya sehingga berpengaruh pada kenyamanan sekitar. 
Penduduk yang bermukim di sekitar gedung mungkin mengalami gangguan karena silau den-
gan cahaya berlebihan yang dihasilkan dari lampu penerangan gedung.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pembangunan gedung komersial memiliki potensi dampak 
negatif terhadap:

•	 kualitas	udara,
•	 kebisingan,
•	 getaran,	dan
•	 cahaya	berlebihan.

KARAKTERiSTiK PoTENSi dAMPAK
Dampak yang mempengaruhi kualitas udara, kebisingan, getaran, dan cahaya berlebihan, da-
pat terjadi pada tahap konstruksi dan operasional gedung. Sebaran dampak terbatas di ling-
kungan proyek. Dampak pada kualitas udara bisa menyebar luas ke daerah lainnya. Dampak 
kualitas udara dan kebisingan selama operasional gedung, terutama yang diakibatkan oleh 
lalu lintas kendaraan pengunjung. Sifat dampak bisa muncul kembali tergantung dari intensi-
tas kegiatan di lokasi.
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Dalam pembangunan gedung, pemrakarsa harus meleng-
kapi prasarana berupa instalasi pengolahan air limbah 
(IPAL) dan tempat pembuangan sampah sementara (TPS). 
Aktivitas pekerja yang jumlahnya cukup banyak selama 
konstruksi, akan banyak menghasilkan limbah padat mau-
pun cair. Limbah berasal dari aktivitas kegiatan manusia 
sehari-hari. Untuk sementara, selama tahap konstruksi, 
perlu sarana jamban untuk pekerja, dilengkapi dengan 
tangki septik yang dapat dikuras secara berkala. Limbah 
cair harus diolah dalam IPAL sebelum dilepas ke saluran 
perairan terbuka atau perairan umum agar tidak mem-
pengaruhi kualitas air permukaan. Jika kualitas air limbah 
yang dilepas ke perairan terbuka masih di atas baku mutu, 
dikhawatirkan akan  mencemari kualitas air di sekitarnya, 
sehingga akan mempengaruhi populasi dan keragaman 
flora dan fauna perairan sekitarnya.

Limbah padat sisa kegiatan pekerja sehari-hari, berupa 
sampah domestik sisa makanan, plastik pembungkus, 
dan lainnya, akan mengganggu lingkungan sekitar karena 
menimbulkan bau yang tidak sedap dan mempengaruhi 
kualitas udara. Limbah padat lainnya adalah sisa bahan 

bangunan yang jumlahnya juga cukup banyak. Penangan-
an limbah padat baik dari aktivitas pekerja maupun sisa 
bahan bangunan selama konstruksi maupun dari kegiatan 
lainnya harus baik. Penanganan yang kurang baik akan 
berdampak pada kebersihan dan keapikan kawasan, bah-
kan ketika musim hujan bisa mempengaruhi kualitas air 
permukaan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pembangunan gedung 
komersial memiliki potensi dampak negatif terhadap:

•	kualitas	air	permukaan,

•	kualitas	udara,	dan

•	kebersihan	dan	keapikan	kawasan.

KARAKTERiSTiK PoTENSi dAMPAK
Dampak yang diakibatkan oleh timbulan limbah padat 
dan limbah cair dapat terjadi pada tahap konstruksi dan 
operasional gedung. Sebaran dampak terbatas di lingku-
ngan proyek. Dampak pada kualitas air bisa menyebar 
luas ke daerah lainnya. Sifat dampak bisa muncul kembali 
tergantung dari intensitas kegiatan di lokasi.

POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN TERKAIT LiMBAH
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POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN TERKAIT 
PENANGANAN BANGUNAN

Tahap pasca-operasi yang paling penting adalah tahap 
penanganan bangunan yang dapat berupa pembong-
karan bangunan atau peralihan fungsi bangunan. Dalam 
pekerjaan pembongkaran bangunan, akan banyak me-
nimbulkan dampak berupa limbah padat, debu, bangkitan 
lalu lintas karena mobilisasi kendaraan pengangkut, serta 
kesempatan kerja yang diperlukan untuk kebutuhan te-
naga kerja pembongkaran gedung. Sedangkan peralihan 
fungsi bangunan akan sedikit banyak akan berdampak 
pada pemutusan hubungan kerja.

Limbah padat dan debu banyak dihasilkan dari pembong-
karan bangunan. Sisa bahan bangunan sebagian bisa 
didaur-ulang, tetapi sebagian lagi bisa menjadi limbah 
padat yang harus dibuang. Tumpukan limbah padat yang 
dihasilkan dari pembongkaran akan berpengaruh pada 
kebersihan dan keapikan kawasan. Debu yang dihasilkan 

akan berpengaruh pada kualitas udara. Begitu juga lalu-
lalang kendaraan pengangkut, selain akan menimbulkan 
kemacetan lalu lintas, juga  akan menghasilkan asap 
knalpot yang mempengaruhi kualitas udara sekitar.
Oleh karena pekerjaan pembongkaran sangat banyak, 
biasanya juga akan membutuhkan tenaga kerja yang 
banyak. Tenaga kerja yang dibutuhkan biasanya adalah 
tenaga kerja non-skill.

KARAKTERiSTiK PoTENSi dAMPAK
Potensi dampak yang terjadi berupa peningkatan bang-
kitan lalu lintas, kesempatan kerja, penurunan kualias 
lingkungan dan pemutusan hubungan kerja yang terjadi 
selama masa peralihan fungsi bangunan. Dampak yang 
diakibatkan bersifat sementara selama tahapan pena-
nganan bangunan berlangsung. 
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UPAYA PENGELOLAAN DAMPAK
Dokumen UKL-UPL sebaiknya memuat rencana upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk seluruh potensi 
dampak lingkungan kegiatannya. Untuk setiap potensi dampak negatif, dokumen perlu memuat rencana mence-
gah, mengurangi, mengendalikan, atau menanggulanginya. Sebaliknya, untuk setiap potensi dampak positif, 
pemrakarsa memiliki rencana untuk memaksimalkannya. Upaya pengelolaan dampak dapat direncanakan pada 
sisi sumber dampak dan dapat juga pada sisi komponen lingkungan terkena dampak. 
Relevansi antara potensi dampak dan rencana pengelolaan dampak harus jelas. Untuk itu, rencana pengelolaan 
dampak harus dinyatakan sespesifik dan sejelas mungkin. Upaya pengelolaan dampak dapat dilakukan 
melalui beberapa pendekatan, meliputi pendekatan sosial, pengaturan bangkitan lalu-lintas yang ditimbulkan, 
pendekatan teknologi, (IPAL), dan pengaturan waktu kerja.
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Terdapat beberapa rencana pendekatan 
yang perlu dilakukan untuk mengelola 
seluruh potensi dampak lingkungan 
bangunan komersial. Sebagian pen-
dekatan diharapkan dapat mengeliminasi 
beberapa potensi dampak, sebagiannya 
lagi hanya bersifat mengurangi dan 
mengendalikan potensi dampak yang 
lain.
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Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial sebaiknya dilakukan melalui pertemuan tatap-muka dan dialog langsung dengan para pen-
duduk. Pembagian leaflet, penempelan poster, maupun penjelasan melalui radio juga dapat membantu. Ada ba-
iknya beberapa wakil penduduk juga dilibatkan dalam perencanaan sejak awal. Setidaknya untuk memberikan 
masukan-masukan berkaitan dengan status lahan, kepemilikan lahan, harga jual lahan, pencarian tenaga kerja, 
dan sebagainya.
Pendekatan sosial akan memberi tempat untuk masyarakat membicarakan hak, kepemilikan, dan kepentingan-
nya. Dalam musyawarah akan bertemu berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, baik yang menerima 
maupun menolak. Pendekatan sosial bukan hanya menyampaikan keinginan pemrakarsa tetapi menjalin kembali 
hubungan antarpenduduk.
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Pengaturan lalu-lintas terutama untuk operasional kendaraan yang digunakan dalam proyek, sangat 
penting. Pengaturan dilakukan dengan melakukan penjadualan operasi kendaraan pengangkut bahan 
bangunan saat konstruksi dan kendaraan distribusi barang. Pengaturan kendaraan diharapkan dapat 
mengurangi potensi kepadatan dan kecelakaan lalu lintas. Dengan penjadwalan yang lebih baik, waktu 
penumpukan kendaraan yang sama mungkin dapat dihindari.

Pengaturan Bangkitan Lalu-Lintas
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Pendekatan ini diharapkan dapat mengeliminasi, mengurangi, maupun menanggulangi be-
berapa potensi dampak negatif yang banyak terjadi. Beberapa aturan prosedur kerja atau 
ketentuan  yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

l Pembuatan pola kerja aplusan atau penggiliran waktu kerja guna menambah jumlah dan 
memberikan pemerataan peluang kerja bagi penduduk sekitar.

l	Pada saat konstruksi, ketika pemasangan tiang pancang dan pekerjaan cor, akan dihasil-
kan getaran dan suara yang cukup mengganggu. Kegiatan yang menghasilkan suara 
keras dan getaran sebaik-nya dilakukan pada siang hari. Sebaliknya, pekerjaan pengang-
kutan, ke luar masuk barang dan bahan bisa dilakukan pada malam hari ketika kondisi 
lalu-lintas mulai sepi.

l	Perlu dibuat prosedur dan ketentuan kerja yang baik dengan kualifikasi keahlian dan 
keterampilan yang tepat, misalnya untuk pramuniaga disyaratkan memiliki KTP (kartu 
tanda penduduk) untuk menghindari penggunaan tenaga kerja di bawah umur dan 
memprioritaskan masyarakat sekitar. 

Pengaturan Waktu Kerja
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Pemantauan dampak lingkungan dilakukan terutama untuk mengenali keberadaan, sebaran, 
dan besaran dampak yang terjadi pada suatu komponen lingkungan terkena dampak.  Ha-
sil pemantauan kemudian digunakan untuk menilai efektivitas upaya pengelolaan dampak 
yang dilakukan untuk memastikan ada-tidaknya dampak yang besarannya melebihi keten-
tuan yang tercantum di dalam dokumen UKL-UPL.

Hasil pemantauan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan perlu-
tidaknya upaya tambahan dalam mengendalikan dampak yang muncul. Pengalaman menun-
jukkan bahwa upaya pemantauan seringkali berhasil mengidentifikasi adanya dampak lain 
yang terjadi. Padahal di tahap penyusunan dokumen UKL-UPL, potensi dampak itu luput 
dari kajian.

Beberapa pemantauan lingkungan yang perlu dilakukan pada kegiatan bangunan komersial 
adalah :
•	 pemantauan	terhadap	kondisi	sosial	masyarakat	terkena	dampak,	
•	 pemantauan	terhadap	sarana	dan	prasarana	terkena	dampak,	dan
•	 pemantauan	terhadap	bangkitan	lalu-lintas	terkena	dampak.

Sebagian pemantauan dilakukan hanya pada tahap prakonstruksi dan tahap konstruksi di 
lokasi proyek dan sekitarnya, sebagiannya lagi dilakukan pada tahap operasi dan pasca-
operasi.

UPAYA PEMANTAUAN DAMPAK
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Pemantauan Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Terkena Dampak

Pemantauan ini umumnya dilakukan untuk mengetahui 
hal-hal berikut ini.
•	Dinamika	sosial	akibat	kegiatan	di	saat	prakonstruksi,	

konstruksi, operasional, maupun pasca-operasional, 
seperti 1) ada-tidaknya atau intensitas dari gangguan 
dalam hubungan antarpenduduk, 2) tinggi-rendahnya 
penerimaan masyarakat terhadap kegiatan ini, dan 3) 
bentuk sengketa lain atau bentuk kerjasama masyarakat 
lainnya.

•	Persepsi	 masyarakat	 terhadap	 kegiatan,	 khususnya	
yang diakibatkan oleh 1) pembatasan pemanfaatan 
lahan dan ruang, 2) kepuasan terhadap ganti rugi dan 
kompensasi yang diberikan, 3) ketidakadilan dalam re-
krutmen tenaga kerja, dan 4) gangguan-gangguan lain-
nya. 

•	Tingkat	 keselamatan	 dan	 kenyamanan	 penduduk,	
khususnya yang diakibatkan oleh keberadaan bangun-
an gedung dan lalu-lalangnya kendaraan selama ke-
giatan. 

•	Kondisi	 ekonomi	 masyarakat,	 khususnya	 yang	 me-
nyangkut peningkatan pendapatan akibat kesempatan 

kerja dan peluang usaha yang muncul.

Sementara itu, pengumpulan data atau informasi dalam 
pemantauan terhadap masyarakat dapat dilakukan de-
ngan cara-cara sebagai berikut.
•	Pengamatan	atau	observasi	lapangan	adalah	cara	yang	

paling sederhana. Namun, pengamatan biasanya sub-
jektif, tergantung pada pelaksananya. Akurasinya pun 
sulit dipertahankan. Kelebihan dari observasi lapangan 
adalah tidak membutuhkan tenaga dan biaya yang 
banyak serta tidak berpotensi menimbulkan keresahan 
tambahan. 

•	Wawancara	 dengan	 tokoh-tokoh	 masyarakat	 (formal	
dan informal). Ini adalah metode yang lebih terstruk-
tur dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Biaya 
dan tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu besar.

•	Survei	masyarakat	adalah	cara	yang	paling	efektif	un-
tuk menjaring pendapat masyarakat dan mendapatkan 
gambaran kondisi mereka secara lebih akurat. Namun, 
survei membutuhkan tenaga dan biaya yang relatif be-
sar dan berpotensi menimbulkan pertanyaan tambahan 
dari masyarakat.



Pemantauan ini umumnya dilakukan untuk mengetahui hal-hal berikut.

•	 Kondisi	 sarana	 dan	 prasarana	 seperti	 jalan,	 tempat	 parkir,	 dan	 lainnya	
bertujuan untuk mengetahui fungsi dan penyimpangan dari sarana dan 
prasarana yang disediakan. Misalnya bau yang ditimbulkan oleh timbunan 
sampah padat, kebocoran cahaya penerangan baik selama konstruksi 
sampai operasi, kualitas udara, getaran, kebisingan, yang diakibatkan 
oleh operasi mesin genset, kendaraan, dan lainnya yang bertujuan untuk 
memastikan bahwa tidak ada kegiatan yang mengakibatkan ganggunan. 

•	 Pemantauan	terhadap	kondisi	perairan	umum	di	sekitar	bangunan	gedung,	
apakah tidak ada aliran limbah yang menyalahi aturan, pondasi pagar 
halaman yang mengalami erosi atau longsor. Apakah IPAL yang dibangun 
sudah sesuai dan effluent yang dihasilkan telah memenuhi baku mutu yang 
diperbolehkan. Apakah TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) yang 
dibangun cukup memadai untuk menampung limbah padat yang dihasilkan, 
dan sebagainya.

•	 Pemantauan	 terhadap	 tanda	 petunjuk	 yang	 disediakan	 (petunjuk	 arah,	
peringatan bahaya, rambu, dan sebagainya) masih terbaca dan sesuai 
dengan tujuan yang dimaksud.

Pemantauan terhadap hal di atas berhubungan dengan pemantauan terhadap 
tingkat kenyamanan dan keselamatan pengguna gedung maupun penduduk 
yang tinggal atau beraktivitas di wilayah terkena dampak.

Pemantauan Terhadap Sarana dan Prasarana Terkena Dampak
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Pemantauan Terhadap Bangkitan Lalu-Lintas Terkena Dampak

Pemantauan ini umumnya dilakukan untuk mengetahui hal-hal berikut. 

•	 Kondisi jalan dan kemacetan lalu-lintas yang diakibatkan oleh lalu-lalangnya kendaraan.

•	 Kualitas	udara	dan	kebisingan	yang	ditimbulkan	oleh	bangkitan	lalu-lintas	yang	ada.

Pemantauan kondisi jalan dan lalu-lintas dilakukan melalui pengamatan lapangan di jalan-jalan yang 
dilalui kendaraan. Sebagai tolok-ukurnya, kondisi kelancaran dapat menggunakan paramater waktu 
tempuh kendaraan untuk melintasi ruas jalan tertentu. Untuk keselamatan berlalu-lintas, parameter 
jumlah kecelakaan kerja di ruas jalan tersebut dapat digunakan.

Kualitas udara dan kebisingan yang diakibatkan oleh bangkitan lalu-lintas dipantau secara berkala 
terutama di lokasi yang diperkirakan menimbulkan emisi gas buang berlebihan, seperti misalnya di 
lokasi tempat parkir.
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Suatu kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup diha-
ruskan memiliki rencana upaya pengelolaan dan pemantauan 
dampak lingkungan hidup meski kegiatan tersebut tidak 
masuk dalam daftar wajib-AMDAL.  Rencana tersebut dituang-
kan dalam dokumen yang disebut dokumen UKL-UPL. Bagian 
ini akan mengupas berbagai aspek dokumen UKL-UPL, baik 
yang bersifat umum maupun yang bersifat spesifik untuk ke-
giatan Bangunan Komersial.

BANGUNAN
DOKUMEN UKL-UPL

KOMERSIAL
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Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah menetapkan berbagai jenis kegiatan yang dalam perencanaan-
nya diwajibkan untuk menjalani proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Sementara 
itu, kegiatan yang tidak masuk dalam daftar wajib AMDAL tetap diharuskan menyusun rencana upaya pe-
ngelolaan dampak lingkungan hidup yang dapat ditimbulkan kegiatan tersebut.  Rencana tersebut dituang-
kan dalam dokumen yang dikenal sebagai dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).  Salah satu kegiatan yang dinyatakan perlu untuk menyusun 
dokumen UKL-UPL adalah Proyek Bangunan Komersial jika luas lahan yang digunakan kurang dari 5 ha dan 
luas bangunan kurang dari 10.000 m2.

MAKNA UKL-UPL

Dokumen UKL-UPL berisi uraian dari upaya-upaya yang 
akan dilakukan pemrakarsa dalam 1) mengelola berbagai 
potensi dampak positif dan negatif dari usulan kegiatannya 
dan 2) memantau berbagai potensi dampak yang dikhawa-
tirkan muncul dari usulan kegiatannya. Selain itu, dokumen 
UKL-UPL memuat deskripsi kegiatan yang direncanakan, 
identitas pemrakarsa, dan surat pernyataan pemrakarsa 
untuk melaksanakan upaya-upaya tersebut. 
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Dokumen UKL-UPL dimaksudkan sebagai dokumen yang singkat dan 
lugas. Dokumen ini tidak membutuhkan banyak narasi pembahasan 
yang panjang.  Tidak ada bahasan mengenai proses perolehan data, 
kajian dampak,  evaluasi dampak, dan lainnya sebagaimana dituntut 
dari suatu dokumen ANDAL. Bahkan dalam Pedoman Pelaksanaan 
UKL-UPL (Kepmen LH No. 86 Tahun 2002) disebutkan bahwa doku-
men UKL-UPL cukup disampaikan dalam suatu formulir isian. 

Kewajiban menyusun dokumen UKL-UPL umumnya ditujukan bagi 
kegiatan-kegiatan yang tidak menimbulkan dampak besar dan pen-
ting. Kegiatan wajib UKL-UPL umumnya memiliki skala kegiatan 
yang lebih kecil dari kegiatan-kegiatan wajib AMDAL. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  11 Tahun 2006 
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dileng-
kapi dengan AMDAL maka Bangunan Komersial adalah kegiatan 
yang diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL.

Proses AMDAL menghasilkan 4 (empat) jenis dokumen, yaitu dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak 
Lingkungan (ANDAL), dokumen ANDAL, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan dokumen 
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Sementara itu, dokumen UKL-UPL hanya terdiri dari satu dokumen 
saja.  Dokumen UKL-UPL disusun relatif lebih mudah, cepat, dan murah.
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Fungsi dokumen UKL-UPL dapat dilihat dari beberapa 
sisi. Dari sisi pemrakarsa, dokumen UKL-UPL berfungsi 
sebagai acuan untuk menyempurnakan desain usulan 
kegiatannya. Selain itu, dokumen UKL-UPL berfungsi 
sebagai acuan untuk melakukan upaya pengelolaan 
dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan 
tersebut nantinya. 

Dari sisi pemerintah, dokumen UKL-UPL umumnya 
dipakai sebagai syarat untuk memberikan izin pada 
pemrakarsa (lihat boks tentang Izin dan Persetujuan 
Formal). Dalam hal ini, sebelum izin dikeluarkan, pe-
merintah perlu memeriksa apakah upaya pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan hidup yang dijanjikan 
oleh pemrakarsa dianggap sudah memadai.

FUNGSI DOKUMEN UKL-UPL
Dokumen UKL-UPL disiapkan oleh pemrakarsa di tahap 
perencanaan. Dengan demikian, upaya pengelolaan dan 
pemantauan dampak lingkungan dapat direncanakan un-
tuk setiap dampak yang diprakirakan akan muncul pada 
tahap prakonstruksi sampai tahap operasi kegiatan.

Setelah kegiatan beroperasi, dokumen UKL-UPL juga sering 
dipakai pemerintah sebagai acuan dalam melaksanakan 
pengawasan terhadap kegiatan pemrakarsa dan dampak 
lingkungan hidup yang (mungkin) ditimbulkannya.  

Izin mendirikan bangunan, dikenal sebagai IMB, ada-

lah satu-satunya perizinan yang diperbolehkan un-

tuk membangun gedung. IMB diberikan oleh Bupati/

Walikota. Untuk mengajukan IMB, pemohon harus 

menyertakan ketentuan teknis bangunan yang akan 

dibangun, ketentuan keandalan gedung, dan per-

syaratan lain yang ditentukan oleh Bupati/Walikota 

tentang tempat gedung didirikan. Biasanya pemerin-

tah daerah menyediakan formulir permohonan IMB 

yang antara lain terdapat kolom isian tentang :

o status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak 

lain), data pemohon/pemilik bangunan gedung 

(nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, 

nomor KTP, dan lain-lain), data lokasi (letak/ala-

mat, batas-batas, luas, status kepemilikan, dan 

lain-lain);

o data rencana bangunan gedung (fungsi/klasifikasi, 

luas bangunan gedung, jumlah lantai/ketinggian, 

KDB, KLB, KDH, dan lain-lain); dan

o data penyedia jasa konstruksi (nama, alamat, pe-

nanggung jawab penyedia jasa perencana kon-

struksi), rencana waktu pelaksanaan mendirikan 

bangunan ge-

dung, dan per-

kiraan biaya pem-

bangunannya.

Sebelum mengajukan per-

mohonan izin mendirikan 

bangunan gedung, setiap orang 

harus sudah memiliki surat ketera-

ngan rencana Kabupaten/Kota. Bia-

sanya rencana tersebut dapat diperoleh 

di kantor kabupaten. Isi rencana tersebut 

antara lain adalah surat keterangan rencana 

Kabupaten/Kota yang diberikan oleh pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota berdasarkan gambar peta 

lokasi tempat bangunan gedung yang akan didiri-

kan.

Sebelum mengajukan IMB, biasanya ada persyaratan 

lain yang menguatkan bahwa lokasi untuk bangun-

an yang akan didirikan adalah tepat dan aman. Salah 

satu ketentuannya adalah dokumen UKL-UPL yang 

harus dibuat oleh pemrakarsa sebelum mengajukan 

IMB.

Boks: izin dan Persetujuan Formal 
Proyek Bangunan Gedung Komersial 
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Saat kegiatan Bangunan Komersial dimulai, pemrakarsa wajib melaksana-

kan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana 

tercantum dalam dokumen UKL-UPL-nya. Secara periodik pemrakarsa juga 

wajib melaporkan hasil upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

yang telah dilakukannya. Frekuensi laporan pelaksanaan UKL-UPL bisa ber-

beda-beda, sesuai dengan kebutuhan di daerah dan jenis kegiatan.

Laporan pelaksanaan UKL-UPL yang baik sewajarnya mampu menjelaskan 

dan membuktikan hal-hal berikut.

n Semua upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang ada 

dalam dokumen UKL-UPL telah dijalankan dan efektif mencapai sasaran. 

Jika ada yang tidak dapat dijalankan atau tidak mencapai sasaran, lapor-

an tersebut harus menjelaskan alasan dan jalan keluar yang ditawarkan.

n Tidak ada dampak lain yang muncul selain dampak yang telah diperkira-

kan. Jika ada, hal tersebut hendaknya dijelaskan dalam laporan pelaksa-

naan UKL-UPL.

n	Tidak ada aturan yang dilanggar oleh pelaksanaan kegiatan bangunan 

komersial. Jika terjadi pelanggaran, sebaiknya jelaskan upaya-upaya yang 

sudah dilakukan untuk memperbaiki kinerja lingkungan dan mencegah 

terulangnya pelanggaran tersebut.

n Mencermati kecenderungan (trend) parameter lingkungan yang 

dipantau sejak laporan pertama sampai laporan terakhir. Ke-

gunaannya adalah untuk mengantisipasi kemungkinan 

adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup 

di masa yang akan datang.

Laporan pelaksanaan UKL-UPL sebaiknya memuat buk-

ti-bukti yang dapat memperkuat keabsahan pelaporan. 

Bukti-bukti tersebut berupa hasil wawancara, tabulasi hasil survei 

masyarakat, foto dengan tanggal dan keterangan gambar, peta lokasi pe-

mantauan, data Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat, dan bukti lain-

nya yang dianggap penting.

Boks: Kewajiban Pascapersetujuan

Sebelum pembangunan di-
mulai, biasanya  dibutuhkann 
beberapa perizinan, misal-
nya izin prinsip, izin lokasi, 
atau izin lainnya seperti Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) 
dan Izin Penggunaan Bangu-
nan (IPB) untuk pembangun-
an gedung. Ph
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Mengikuti ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan UKL-UPL (Kepmen LH No. 86 Tahun 2002),  doku-
men UKL-UPL untuk bangunan komersial harus memiliki sistematika dokumen sebagaimana digam-
barkan dalam diagram berikut.

SISTEMATIKA DOKUMEN

identitas Pemrakarsa (informasi umum tentang perusahaan dan personil penanggung jawab yang 
memprakarsai kegiatan bangunan komersial)  
Nama Perusahaan/Lembaga (nama resmi perusahaan pendiri bangunan komersial)
Nama Penanggung Jawab Kegiatan (nama personil yang bertanggung jawab langsung pada 
pengembangan kegiatan bangunan komersial dan atas penyusunan dokumen UKL-UPL-nya)
Alamat Lengkap (alamat kantor dan nomor telepon/faks dari penanggung jawab kegiatan)

Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (uraian lengkap tentang upaya untuk mengelola 
dan memantau berbagai potensi dampak kegiatan bangunan komersial -- disampaikan secara ringkas dalam 
format matriks yang mudah dicerna)
Upaya Pengelolaan dampak (langkah-langkah eliminasi, minimalisasi, maksimalisasi, pengendalian, penanggu-
langan, dan pemulihan, seperti melakukan pengolahan limbah, memperhatikan K3 (kesehatan dan keselamatan 
kerja) bagi para pekerja, pendekatan sosial, dan lainnya sebagaimana diuraikan dalam Bagian 2 buku ini)
Upaya Pemantauan dampak (langkah-langkah pemantauan untuk mengetahui besaran pengaruh dampak 
yang terjadi, seperti pemantauan terhadap kegiatan bangunan komersial, pengelolaan limbah dan lainnya seba-
gaimana diuraikan dalam Bagian 2 buku ini)
Tolok Ukur (nilai atau batas parameter acuan yang digunakan untuk menilai makna hasil pemantauan)

dampak Lingkungan yang Akan Terjadi (uraian lengkap tentang dampak-dampak lingkungan yang 
mungkin terjadi dari kegiatan bangunan komersial --  disampaikan secara ringkas dalam format matriks yang 
mudah dicerna) 
Sumber dampak  (komponen kegiatan yang berpotensi menjadi penyebab dampak, seperti pembangunan 
gedung, penggunaan air, proses produksi, dan lainnya sebagaimana diuraikan dalam Bagian 2 buku ini)
Komponen Lingkungan yang Terkena dampak (komponen-komponen lingkungan hidup yang diperki-
rakan akan terkena dampak, seperti kesempatan kerja, kesehatan pekerja, kualitas lingkungan, dan keterse-
diaan air sebagaimana diuraikan dalam Bagian 2 buku ini)
Besaran dampak (ukuran kuantitatif atau kualitatif yang dapat menunjukkan besarnya potensi dampak 
terjadi pada suatu komponen lingkungan) 
Keterangan (informasi yang dirasakan diperlukan untuk memperjelas uraian dari setiap potensi dampak, 
seperti lokasi sumber dampak, sebaran dampak, waktu, dan durasi pemunculan dampak)
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Rencana Usaha atau Kegiatan (uraian ringkas kegiatan bangunan komersial 
yang sedang direncanakan, berikut diagram, peta, foto, dan gambar teknis yang 
dirasakan perlu untuk memperjelas uraian)
Nama Rencana Kegiatan (nama resmi kegiatan sesuai kesepakatan antara 
pemrakarsa dan instansi lingkungan)
Lokasi Rencana Kegiatan (nama administratif lokasi berdirinya bangunan terse-
but)
informasi Kegiatan (besar luas lahan dan penggunaannya, serta status lahan)
Skala Kegiatan (besar kapasitas gedung komersial, waktu operasi pabrik, dan 
jumlah waktu kerja tenaga kerja)
Garis Besar Komponen Rencana Kegiatan (komponen-komponen kegiatan 
bangunan komersial yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan)
Rentang Waktu Kegiatan (lamanya waktu keberlangsungan setiap komponen 
kegiatan)

Tanda Tangan Penanggung Jawab Kegiatan 
(bukti komitmen permrakarsa bangunan komersial melaksanakan
hal-hal yang diuraikan dalam dokumen UKL-UPL)
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MATRiKS PENGELoLAAN dAN PEMANTAUAN

Walaupun tidak mutlak dipersyaratkan dalam peraturan, dokumen UKL-UPL bangunan komersial sebaiknya juga dilengkapi dengan 
penjelasan mengenai rona lingkungan awal (lihat boks). Dokumen UKL-UPL juga harus disertai dengan surat pernyataan yang ditan-
datangani penanggung jawab kegiatan.

Boks: Sebaiknya informasi Rona Lingkungan dicantumkan
Informasi rona lingkungan sebaiknya dicantumkan dalam dokumen UKL-UPL untuk Proyek Bangunan Gedung Komersial.  Termasuk 
ke dalam informasi rona lingkungan tersebut adalah hal-hal sebagai berikut.
•	 Kondisi	topografis	dan	geografis	lokasi	gedung.	Gambaran	kondisi	lokasi	menggambarkan	informasi	lingkungan	setempat.	Peng-

gambaran tersebut antara lain berkaitan dengan ekosistem lahan, populasi flora fauna, kestabilan tanah, kemiringan lereng, dan 
lainnya.

•	 Pola	kepemilikan	dan	pemanfaatan	lahan	di	seluruh	lokasi	Proyek	Bangunan	Komersial.	
•	 Kondisi	sosial-ekonomi,	terutama	yang	berhubungan	dengan	sumber	pendapatan,		tingkat	pendidikan,	dan	keterbukaan	

masyarakat akan perubahan.
•	 Kondisi	kesehatan	masyarakat	sekitar,	terutama	jenis-jenis	penyakit	dengan	prevalensi	tinggi.

Pencantuman informasi tersebut akan sangat bermanfaat di kemudian hari. Salah satu contohnya, saat penanggung jawab kegiatan 
menghadapi tuntutan kompensasi lahan penduduk sekitar Proyek Bangunan Komersial. Dengan adanya informasi mengenai lahan di 
awal pembangunan Proyek Bangunan Komersial, masalah pemberian kompensasi bisa diletakkan dalam proporsi yang selayaknya. 
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Dokumen UKL-UPL diserahkan pemrakarsa ke instansi lingkungan 
hidup untuk diperiksa. Jika dianggap sudah memadai, instansi 
lingkungan akan memberikan surat rekomendasi yang menyata-
kan bahwa kegiatan Bangunan Komersial sudah memiliki rencana 
upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup 
yang memadai. Bagian ini akan membahas berbagai hal yang 
berkaitan dengan pemeriksaan dokumen tersebut.

MEMERIKSA DOKUMEN UKL-UPL
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Pemeriksaan dokumen UKL-UPL bertujuan untuk me-
meriksa apakah upaya pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup yang direncanakan dan dijanjikan 
pemrakarsa sudah dianggap memadai untuk setiap 
dampak yang mungkin ditimbulkan oleh usulan ke-
giatan bangunan komersial. Jika dianggap memadai, 
pemrakarsa akan memperoleh surat rekomendasi 
yang dapat dipakai untuk mengurus izin atau persetu-
juan lainnya.

Pihak Pemeriksa
Sama seperti kegiatan-kegiatan lainnya, dokumen 
UKL-UPL kegiatan bangunan komersial diperiksa oleh 
instansi lingkungan. Dalam prosesnya, instansi ini 
wajib mengajak wakil instansi teknis pembina (Dinas 
Perindustrian). 

Waktu Pemeriksaan
Proses pemeriksaan dokumen UKL-UPL tidak sepan-
jang dan serumit penilaian AMDAL. Dengan penyam-
paian informasi yang sederhana dan lugas dalam 
UKL-UPL, pemeriksaan dokumen seharusnya juga da-
pat dilakukan dalam waktu yang singkat dan efisien.

SEKILAS TENTANG PEMERIKSAAN 
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Kewenangan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL
Pemeriksaan dokumen UKL-UPL Bangunan Komersial, saat ini se-
bagian besar merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. 
Pemeriksaan dokumen UKL-UPL kegiatan Bangunan Komersial pada 
umumnya dilakukan oleh Instansi Lingkungan di tingkat Kabupaten/
Kota. 

Sejak dokumen UKL-UPL diterima, instansi lingkungan mempunyai 
waktu 7 hari kerja untuk memeriksa dokumen tersebut. Dalam rentang 
waktu itu, instansi lingkungan dapat meminta pemrakarsa untuk mem-
presentasikan isi dokumennya sekaligus mengklarifikasi beberapa hal 
yang kurang jelas. Kewajiban presentasi memang tidak disebutkan di 
dalam pedoman KLH. Meski demikian, instansi lingkungan mempunyai 
keleluasaan untuk melakukan hal ini bila dirasakan perlu. Jika pemra-
karsa diminta melengkapi atau memperbaiki dokumen UKL-UPL, pem-
rakarsa mempunyai waktu 7  hari kerja untuk menyerahkan dokumen 
finalnya. Setelah itu, instansi lingkungan mempunyai waktu 7 hari kerja 
untuk mengeluarkan surat rekomendasi. Jika dokumen UKL-UPL yang 
pertama disampaikan tidak membutuhkan revisi, instansi lingkungan 
harus mengeluarkan surat rekomendasinya dalam waktu 14 hari kerja 
sejak dokumen itu diterima oleh instansi terkait.

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan dokumen UKL-UPL akan menghasilkan surat re-
komendasi dari instansi lingkungan hidup. Isinya menyatakan 
bahwa instansi lingkungan telah :
1)  memeriksa dokumen UKL-UPL, 
2)  menyetujui bahwa upaya pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup yang diajukan pemrakarsa memadai,
3)  menyetujui bahwa isi UKL-UPL dapat digunakan oleh pem-

rakarsa sebagai acuan dalam upaya pengelolaan dan pe-
mantauan lingkungan hidup di lapangan

Rekomendasi ini nantinya harus dijadikan bahan pertimbangan 
bagi instansi pemberi izin untuk memproses permohonan izin 
yang dibutuhkan pemrakarsa. Tanpa rekomendasi dari instansi 
lingkungan, instansi pemberi izin dilarang mengeluarkan izin 
pada pemrakarsa. Dan jika diberikan izin, upaya pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan hidup yang terdapat dalam do-
kumen UKL-UPL selayaknya tertuang dalam izin usaha seba-
gai syarat yang harus dipenuhi pemrakarsa.

7 Hari Kerja

Perbaikan 
Dokumen

7 Hari Kerja

Penerbitan
Rekomendasi
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Pemeriksaan dokumen UKL-UPL sebaiknya di-
lakukan dalam 3 tahapan berikut, 1) pemeriksaan 
dasar, 2) pemeriksaan kelengkapan dokumen, 3) 
pemeriksaan substansi.  

Pemeriksaan dasar
Sebagai dasar dari berbagai tahapan pemeriksaan, 
pertanyaan-pertanyaan berikut ini harus dijawab 
terlebih dahulu. 

•		 Apa	 betul	 lokasi	 bangunan	 komersial	 sesuai	
dengan tata-ruang (RTRW/Rencana Tata Ruang 
Wilayah)? Pastikan lokasinya benar-benar telah 
sesuai dengan peruntukannya.

•		 Apa	 betul	 berdirinya	 bangunan	 komersial	 itu	
sesuai dan memenuhi persyaratan lingkungan? 
Pastikan masalah pembuangan dan penangan-
an limbah sudah dengan persyaratan  yang 
diwajibkan dalam peraturan perundangan-un-
dangan yang berlaku.

•		 Apa betul kegiatan bangunan komersial be-
lum memulai tahap pekerjaan fisiknya? Ka-
lau kegiatan sudah mulai konstruksi (atau 
sudah beroperasi) maka UKL-UPL bukan 
dokumen yang tepat untuk kegiatan itu.

•		 Apa	 betul	 kewenangan	 untuk	 memeriksa	 do-
kumen UKL-UPL ini ada pada tingkat peme-
rintahan ini? Jika Anda aparat di tingkat Ka-
bupaten/Kota, pastikan bahwa usulan kegiatan 
industri mie instan ini tidak membutuhkan re-
komendasi dari tingkat Provinsi ataupun Pusat. 

Jika semua jawaban di atas adalah YA, pemerik-
saan dokumen UKL-UPL tersebut dapat dilanjutkan 
ke tahap berikutnya. 

TAHAPAN PEMERIKSAAN
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Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen 
Periksa kelengkapan dokumen dengan menggunakan check list () semacam ini. 

Pemeriksaan Substansi
Tujuannya untuk memastikan bahwa substansi teknis dokumen 
UKL-UPL dapat dianggap memadai. Dua hal yang harus diperhati-
kan dalam pemeriksaan substansi dokumen UKL-UPL adalah:
•	 seluruh	 informasi	 dalam	 dokumen	 harus	 dapat	 dipertang-

gungjawabkan secara ilmiah dan dinyatakan dengan sebenar-
benarnya, dan

•	 semua	potensi	dampak	harus	termuat	di	dalam	dokumen	dan	
memiliki upaya pengelolaan dan pemantauannya.

Untuk mempermudah pemeriksaan kelengkapan ini, gu-
nakan saja Daftar Isi dokumen UKL-UPL yang Anda teri-
ma. Jika semua jawaban di atas adalah ADA, pemeriksaan 
dokumen UKL-UPL tersebut dapat dilanjutkan ke tahap 
berikutnya. 
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Pemeriksaan substansi dilakukan untuk memastikan bahwa do-
kumen UKL-UPL telah memenuhi persyaratan yang diinginkan. 
Langkah-langkahnya terdiri dari 1) kenali lokasi kegiatan, 2) pa-
hami rencana kegiatan, 3) cermati dampak lingkungan, dan 4) 
kaji dan bahas. Berikut ini dijelaskan beberapa langkah meme-
riksa substansi dokumen UKL-UPL. 

KIAT MEMERIKSA SUBSTANSI DOKUMEN 
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LANGKAH 1 : Kenali Lokasi Kegiatan
Baca uraian tentang rencana lokasi kegiatan di dalam dokumen UKL-UPL. Kenali desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang akan 
masuk di wilayah kegiatan Bangunan Komersial.  Pelajari kondisi umum daerah-daerah tersebut sampai setidaknya Anda dapat 
menjawab serangkaian pertanyaan berikut.  Jika dokumen UKL-UPL memiliki penjelasan tentang Rona Lingkungan Awal, pelajari 
bagian ini. Lalu bandingkan informasi yang ada dalam dokumen dengan informasi kualitatif yang Anda miliki dari sumber-sumber 
lain. 

Di akhir tahap ini, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
Apakah dokumen UKL-UPL tersebut sudah tepat menggambar-
kan kondisi lingkungan lokasi kegiatan? Jika belum, di mana 
letak kekurangannya? Jika ada perbedaan, di mana letak per-

bedaannya? 

•	 Kondisi	
alam
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asah,	su
ngai,	at

au	dana
u	yang	

akan	m
asuk	da

lam	kegiat
an	

Bangun
an	Kom

ersial?

o	 Daerah	
mana	yan

g	kondis
i	alamnya	ter

golong	i
ndah?

•	 Peruntu
kan	lah

an

o	 Apa	mayorita
s	pengg

unaan	l
ahan	di
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?
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ana	kon
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aling	m
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LANGKAH 2 : Pahami Rencana Kegiatan
Baca uraian tentang rencana kegiatan dokumen UKL-UPL. Pahami setiap komponen kegiatan-
nya, apalagi komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Pelajari juga 
jadwal kegiatan yang tersedia dalam dokumen. 

Di akhir tahap ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut. 
Apakah informasi dalam do-
kumen UKL-UPL sudah cukup 
memberikan gambaran dan pe-
mahaman tentang rencana ke-
giatan tersebut? Jika belum, di 
mana letak kekurangannya? Jika 
ada perbedaan, di mana letak 
perbedaannya? 

Tahap	PraKonstruksio	 Siapa	saja	yang	dilibatkan	pemrakarsa	dalam	menentukan	lokasi	kegiat-

an	Bangunan	Komersial?o	 Bagaimana	proses	pencarian	dan	pembebasan	lahan	yang	akan	dilakukan	

pemrakarsa?
o	 Berapa	luas	lahan	keseluruhan	lahan	yang	akan	digunakan	untuk	kegiatan	

Bangunan	Komersial?o	 Apakah	semua	komponen	kegiatan	Bangunan	Komersial	sudah	direncana-

kan	sesuai	dengan	Standar	Nasional	Indonesia	yang	terkait?	(misalnya	

kualitas	beton,	besi	tulang,	lantai,	dan	sebagainya)
Tahap	Konstruksi	o	 Bagaimana	pemrakarsa	akan	merekrut	tenaga	kerja?

o	 Bagaimana	pola	pengupahan	yang	akan	dilakukan	pemrakarsa	ke	para	

tenaga	kerja?
o	 Bagaimana	prosedur	pengangkutan	bahan	bangunan	dan	peralatan?

o	 Bagaimana	prosedur	kerja	dari	mulai	pembersihan	dan	pematangan	

lahan,	pemasangan	tiang	pancang,	dan	pekerjaan	konstruksi	lainnya?

o	 Bagaimana	prosedur	keselamatan	kerja	yang	akan	diterapkan	pemra-

karsa?
Tahap	Operasi
o	 Bagaimana	proses	pemeliharaan	gedung,	operasional	dan	

pemeliharaan	peralatan,	sampai	upaya	penanganan	jika	

terjadi	kebakaran,	atau	bencana	alam?	
o	 Pemantauan	apa	yang	akan	dilakukan	selama	masa	ope-

rasi?
Tahap	Pasca-Operasio	 Bagaimana	proses	pembongkaran	yang	diusulkan?	Mengguna-

kan	cara	bagaimana?o	 Bagaimana	bahan-bahan	sisa	bongkaran	diperlakukan,	apakah	akan	

dimanfaatkan	lagi,	atau	digunakan	untuk	apa?	Akan	disimpan	di	mana	

sebelum	digunakan	lagi?o	 Pemantauan	apa	yang	akan	dilakukan	selama	kegiatan	pembongkaran	

berlangsung?
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LANGKAH 3 : 
Pelajari Dampak-Dampak Lingkungan Hidup
Dengan bekal pemahaman tentang lokasi dan rencana kegiatan yang diajukan, baca uraian tentang dampak-dampak yang berpotensi 

terjadi. Cermati informasi yang diberikan mengenai dampak-dampak kegiatan (besarannya, lokasinya, 

dan kapan dampak tersebut akan terjadi). Yakinkan bahwa semua potensi dampak yang 

menurut Anda dapat terjadi sudah dicantumkan dalam dokumen UKL-

UPL yang sedang Anda periksa. Bandingkan juga dengan berbagai potensi 

dampak kegiatan Bangunan Komersial yang diuraikan di bagian Potensi 

Dampak Lingkungan Bangunan Komersial buku ini. 

Pelajari juga bagian yang menjelaskan upaya pengelolaan dampak beserta 

upaya pemantauan yang ditawarkan oleh pemrakarsa. Perhatikan peraturan, 

standar operasional, atau baku mutu yang akan digunakan untuk menentu-

kan sasaran pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup. Dari 

informasi yang ada, yakinkan bahwa setiap dampak yang dinyatakan 

pemrakarsa sudah ada upaya pengelolaan dan pe-

mantauannya.

LANGKAH 4 : Kaji dan Bahas 
Letakkan dokumen UKL-UPL dan coba lakukan analisis sendiri atau bersama tim Anda. Apakah semua dampak yang disebutkan 
oleh pemrakarsa MEMANG SAMA dengan yang Anda dan tim yakini akan terjadi? Adakah yang terlewat dalam dokumen UKL-
UPL? Dengan pengetahuan Anda tentang kondisi lingkungan di sekitar lokasi kegiatan, apakah ada masalah lingkungan yang 
bisa menjadi semakin buruk dengan adanya kegiatan baru 
yang diusulkan? Apakah pemrakarsa sudah mengantisipasi 
hal ini dengan upaya pengelolaan dan pemantauan yang 
memadai? Apakah frekuensi pelaporan pelaksanaan UKL-
UPL sudah memadai?

Pastikan bahwa dokumen UKL-UPL telah mengantisi-
pasi dengan baik dampak terhadap komponen sosial 
(masyarakat) dan kualitas lingkungan yang diakibatkan 
oleh beroperasinya gedung.

Pada akhir analisis, Anda harus dapat menjawab per-
tanyaan:
Apakah janji pemrakarsa dalam UKL-UPL DAPAT DI-
TERIMA sebagai upaya memadai untuk mencegah 
dan menanggulangi dampak lingkungan hidup? 53
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o		 Kalau	jawaban	Anda	dan	tim	adalah	BELUM,	berarti	Anda	sebaik-

nya	mengundang	pemrakarsa	untuk	membahas	hal-hal	yang	Anda	

dan	tim	anggap	belum	memadai	beserta	alasannya.	Kemudian	beri	

mereka	waktu	untuk	melakukan	perbaikan	dokumen.	Setelah	revisi	

dokumen	Anda	terima,	ulangi	Langkah	3	dan	4	di	atas.

o		 Kalau	jawaban	Anda	dan	tim	adalah	SUDAH,	segera	siapkan	surat	

rekomendasi	dan	rangkuman	upaya	pengelolaan	dan	pemantauan	

lingkungan	yang	Anda	akan	usulkan	menjadi	syarat	pemberian	izin	

bagi	instansi	pemberi	izin.
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IPAL 
Singkatan dari Instalasi Pengolahan Air Limbah, yaitu suatu rangkaian unit-unit bangunan pengolah air limbah untuk menghasilkan 
kualitas/luaran mutu tertentu.

KDB 
Singkatan dari Koefisien Dasar Bangunan, yaitu perbandingan luas lantai dasar bangunan dengan luas pekarangan.

KLB 
Singkatan dari Koefisien Luas Bangunan, yaitu perbandingan luas seluruh lantai bangunan dengan luas pekarangan gedung.

Dampak Lingkungan 
Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh lamanya suatu kegiatan berlangsung. Biasanya dampak lingkungan ini mulai terasa 
setelah proses/perlakuan itu berlangsung lama.

Pencemaran Lingkungan Hidup 
Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 
manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai 
dengan peruntukkannya.

Pemrakarsa 
Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

AMDAL
Singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 
suatu usaha dan/atau kegiatan.

UKL-UPL 
Singkatan dari  Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. UKL-UPL  adalah serangkaian 
kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemrakarsa/Penanggung Jawab/Pemilik suatu 
rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.

Limbah 
Hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, 
perusakan dan lain-lain, yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar.

Sanitasi 
Pengendalian semua faktor dalam lingkungan fisik manusia yang melakukan atau padat melakukan suatu efek merugikan atas 
perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidupnya.
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