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ABSTRACT 

The physical components of the environment are one of the important components in seeing 

changes that occur in a development activity. Likewise with the construction of the Sofifi 30 MVA 

substation (GI) and other supporting infrastructure in order to meet the electricity supply in the North 
Maluku Province, especially Sofifi and its surroundings. These development activities certainly also 

lead to changes in the environment, which can have a positive impact on the improvement and 

equality of life of the surrounding community and vice versa have a negative impact on the 

surrounding environment, such as: disturbed human health, decreased community opinion due to the 
loss of potential land, social unrest in the community, flood or land damage, water pollution, air 

pollution and soil pollution caused by the development process. Therefore, it is important to know the 

effect of environmental physical changes caused in the construction process of the Sofifi 30 MVA 
substation (GI). The results of the analysis show that the physical environmental baseline conditions 

for the construction of the Sofifi 30 MVA substation show that the components of ambient air quality, 

noise intensity, well water quality and water bodies are still in good enough condition and have not 

exceeded the required quality standards. Likewise, if seen from the increasing trend compared to the 
initial baseline of 2018 and the first semester period of 2019 at the pre-construction stage to the 

construction stage there has not been a very significant increase. This is understandable because this 

study was carried out while the construction process was still at the construction stage. 
 

Keywords: Ambient air; Noise; Water Quality; Surface Run off. 

 

ABSTRAK 

Komponen-komponen fisik lingkungan merupakan salah satu komponen yang penting dalam 

melihat perubahan yang terjadi pada suatu kegiatan pembangunan. Demikian halnya dengan 

pembangunan gardu induk (GI) Sofifi 30 MVA dan prasarana penunjang lainnya dalam rangka 
memenuhi pasokan listrik di wilayah Provinsi Maluku Utara khususnya Sofifi dan sekitarnya. 

Kegiatan pembangunan tersebut tentu juga menimbulkan perubahan terhadap lingkungan, yang 

dapat berdampak positif terhadap peningkan dan kesetaraan hidup masyarakat sekitar dan 
sebaliknya berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar seperti:  terganggu kesehatan manusia, 
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penurunan pendapat masyarakat akibat dari kehilangan lahan-lahan yang potensial, gejolak sosial 
dalam masyarakat, banjir atau kerusakan lahan, pencemaran air, pencemaran udara serta 

pencemaran tanah yang ditimbulkan oleh proses pembangunan tersebut. Oleh karena itu penting 

untuk mengetahuii pengaruh perubahan fisik lingkungan yang ditimbulkan dalam proses 

pembangunan gardu induk (GI) Sofifi 30 MVA. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi rona fisik 
lingkungan terhadap pembangunan gardu induk (GI) Sofifi 30 MVA menunjukkan komponen  kualitas 

udara ambien, intensitas kebisingan, kualitas air sumur dan badan air masih dalam kondisi yang 

cukup baik dan belum melampaui baku mutu yang dipersyaratkan. Demikian halnya jika dilihat dari 
trend kenaikan yang dibandingkan dengan rona awal Tahun 2018 dan periode semester I Tahun 2019 

pada tahap pra konstruksi ke tahap konstruksi belum terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini 

dapat dimaklumi karena kajian ini dilakukan saat proses pembagunan masih pada tahap konstruksi. 
 

Kata Kunci: Udara Ambien; Kebisingan; Kualitas Air; Limpasan Aliran Permukaan. 

PENDAHULUAN  
Listrik merupakan kebutuhan yang memegang peranan yang penting dalam setiap roda 

kehidupan baik untuk kebutuhan rumah tangga, perkantoran, pendidikan, aspek komerisl bahkan 

untuk kebutuhan roda ekonomi masyarakat. Selain itu, infrastruktur listrik merupakan energi yang 
terpenting dalam perkembangan kehidupan manusia modern, listrik yang digunakan untuk berbagai 

kegiatan baik di kota-kota besar maupun di wilayah pedesaan. Kebutuhan akan listrik dari waktu ke 

waktu semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan sosial masyarakat (Sumadiasa, Trisnawati, & 
Wirathi, 2016). Namun demikian saat ini kebutuhan listrik pada wilayah Provinsi Maluku Utara 

khususnya di Sofifi dan sekitarnya belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut, hal ini ditandai 

dengan seringnya pada saat-saat tertentu listrik padam karena tidak mampu memenuhi terutama pada 

jam-jam beban puncak seperti pada malam hari. Oleh karena itu kebutuhan akan listrik menjadi hal 
penting dalam memenuhi kekurangan pasokan listrik tersebut.  

Dalam rangka memenuhi pasokan listrik tersebut di walayah Provinsi Maluku Utara khususnya 

Sofifi dan sekitarnya maka pihak PLN ikut andil dan memiliki tanggungjawab dalam pembangunan 
listrik tersebut, hal ini ditandai dengan dibangunnya gardu induk dan prasarana penunjang lainnya di 

wilayah Sofifi. Pembangunan gardu induk ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat 

khususnya di wilayah Provinsi Maluku Utara yang kian hari makin bertambah. 
Pada dasarnya proses pembangunan suatu wilayah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat 

(Arifin, 2017). Namun demikian setiap proses pembangunan akan dapat menimbulkan dampak 

terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya.  Proses tersebut dapat menimbulkan dampak positif 

terhadap peningkan dan kesehteraan hidup masyarakat sekitar dan sebaliknya dapat menimbulkan 
dampak negatif terhadap manusia yaitu terganggu kesehatan manusia, penurunan pendapat 

masyarakat akibat dari kehilangan lahan-lahan yang potensial, gejolak sosial dalam masyarakat atau  

bahkan terganggunya lingkungan hidup disekitar lokasi pembangunan akibat degradasi lahan seperti: 
banjir atau kerusakan lahan dan pencemaran air, pencemaran udara serta pencemaran tanah yang 

ditimbulkan oleh proses pembangunan tersebut. Demikian   halnya dengan pembangunan gardu listrik 

dan prasarana penunjang lainnya tentu juga menimbulkan perubahan terhadap lingkungan. Tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahuiipengaruh perubahan fisik lingkungan yang ditimbulkan dalam 
proses pembangunan tersebut, sedangkan manfaat dari peneltian ini adalah sebagai bahan informasi 

terhadap masyarakat sekitar dan rekomendasi pada pihak PLN agar dalam melakukan kegiatan 

operasional memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Desa Somahode Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. Metode 
penelitian ini dilakukan dengan metode survei, dengan tahapan kegiatan: observasi, dokumentasi, 

pengamatan/pengukuran, dan pengambilan sampel. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik 

sampling tidak acak (non random) dengan cara purposive sampling. Pengambilan sampel dengan 

teknik ini dipilih agar sampel  tersebut dapat mewakili ciri dan karakteristik populasinya. 
Hasil pengamatan/pengukuran dan pengambilan sampel terhadap kualitas udara ambien, 

kebisingan, dan  air digunakan sebagai data primer. Pengumpulan data komponen kualitas udara 

dilakukan melalui pengambilan sampel di lapangan dengan menggunakan air quality meter,  
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komponen kualitas air menggunakan botol sampel air yang steril. Selanjutnyasampel udara ambien 
dan air, dianalisis di laboratorium. Pengumpulan data komponen kebisingan dilakukan dengan 

pengukuran di lapangan dengan menggunakan sound level meter.Sedangkan analisis data dilakukan 

secara deskriptif. 

Bahan yang digunakan dalam kajian ini adalah  sampel air, dan peta administratif Kota Tidore 
Kepulauan skala 1 : 50.000, sedangkan alat yang diigunakan adalah global positioning system (GPS), 

air quality meter, sound level meter, anemometer tangan tipe Wohler FA 320, kantong plastik, botol 

sampel air, alat tulis, dan kamera.  
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Rona Fisik Lingkungan 

1. Kualitas Udara  Ambien 

Hasil pengukuran pada 2 lokasi yaitu lokasi dalam tapak proyek pembangunan ganrdu induk 

(GI) Sofifi 30 MVA seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1, menunjukkan bahwa paramater karbon 
monoksida (CO) yaitu 240 µg/m3, nitrogen dioksida (NO2) sebesar 5,29 µg/m3sulfur oksida (SO2) 

yaitu 100,03 µg/m3, partikel debu (TSP) 57 µg/m3 dan H2S < 0,1 ppm. Sementara untuk sekitar 

pemukiman warga menunjukkan bahwa paramater karbon monoksida (CO) yaitu 183 µg/m3, nitrogen 
dioksida (NO2) 4,67 µg/m3

, sulfur oksida (SO2) yaitu 65,42 µg/m3, partikel debu (TSP) 14 µg/m3 dan 

H2S < 0,1 ppm. Analisis dari parameter-parameter pada dua lokasi tersebutmasih tergolong rendah 

dan masih di bawah ambang batas dari baku mutu yang dipersyaratkan oleh PP Nomor 41 Tahun 

1999. 
Tabel 1. Hasil Pengukuran Kualitas Udara Ambien 

No. Parameter Satuan 
Baku 

Mutu* 

Lokasi 

Spesifikasi 

Metode 
Tapak 

Proyek 

GI 

Pemukiman 

Warga 

1. Karbon Monoksida (CO) μg/Nm3 30000 240 183 Gas Monitor 

2. Nitrogen Dioksida (NO2) μg/Nm3 400 5,29 4,67 SNI. 7119.2-2017 

3. Sulfur Oksida (SO2) μg/Nm3 900 
100,0

3 
65,42 SNI .7119.2-2017 

4. Partikel (TSP) μg/Nm3 230 57 14 
Real Time/Dust Trak 

DRX 

5. H2S ppm  < 0,1 < 0,1 Gas Monitor 

Sumber: BTKLPP Kelas I Manado, 2019. 
Keterangan: 

(*) Baku Mutu Kualitas Udara menurut PP. Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran 

Udara 
Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara masih tergolong baik, dan belum 

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.Dengan demikiankegiatan tahap 

konstruksi untuk pembangunnan gardu induk (GI) Sofifi 30 MVA dan infrastruktur penunjang lainnya  
belum memberikan dampak yang signifikan di kawasan tersebut. 

2. Kebisingan 

Hasil analisis terhadap intensitas kebisingan pada 2 lokasi studi yaitu lokasi dalam tapak proyek 
yaitu sebesar 58,4 dbA dan pemukiman warga yaitu sebesar 51,2 dBA, seperti yang diperlihatkan 

pada Tabel 2. Nilai intensitas kebisingan pada tahap konstruksi terutama pada kegiatan mobilisasi 

peralatan dan material pada tahap pekerjaan bangunan utama gardu induk, sarana dan pra sarana 
pendukung lainnya masih tergolong rendah dan belum melampaui standar baku mutu yang yang 

dipersyaratkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996  

tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan. Dengan demikian menunjukkan bahwa pada tahap konstruksi  

sampai pada periode semester I Tahun 2019, kegiatan mobilisasi peralatan dan material pada tahap 
pekerjaan bangunan utama gardu induk (GI) Sofifi 30 MVA,  sarana dan pra sarana pendukung 

lainnya tidak berdampak terhadap suara bising di sekitar lokasi pembangunan. 
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Tabel 2. Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan  

Lokasi Baku Mutu (dbA) * Hasil Analisis (dbA) Metode 

Tapak Proyek GI 70 58,4 SNI.8427;217 

Pemukiman Warga 55 51,2 SNI.8427;217 

Sumber: BTKLPP Kelas I Manado, 2019. 

Keterangan: 

(*) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/ 11/ 1996 tentang Baku Mutu  

Tingkat Kebisingan. Baku Mutu Kualitas Udara menurut PP. Nomor 41 tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran Udara. 

 

3. Kualitas Air 
Kebutuhan air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari pada tahapan konstruksi 

masih menggunakan sumur sebagai sumber air bersih. Untuk mengetahui kualitas air sumur maka 

juga dilakukan pengujian sampel terhadap sumber air bersih yang didasarkan pada Baku Mutu 

Kualitas Air PermenKes 32 tahun 2017, PP 82 Tahun 2001 dan KepMen LH 52 Tahun 2004 tentang 
persyaratan air bersih untuk memastikan bahwa kualitas air sesuai dengan persyaratan yang 

ditentukan. Hasil analisis seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3 terhadap parameter fisika-kimia, 

menunjukkan bahwa kualitas air sumur tersebut masih dalam kondisi yang cukup baik dan belum 
tercemar karena belum melampaui baku mutu yang dipersyaratkan dan kualitas air sumur tersebut 

memenuhi syarat sebagai air baku atau air bersih sesuai dengan PermenKes 32 tahun 2017, PP 82 

Tahun 2001 dan KepMen LH 52 Tahun 2004. 
Tabel 3. Hasil Pengukuran Kualitas Fisika, Kimia Air Sumur Gali  

No. Parameter Satuan Baku Mutu 
Hasil 

Pengujian 

Spesifikasi 

Metode 

A. Fisika 

1. Bau - Tidak berbau 
Tidak 

berbau 
Manual Indra 

2. TDS mg/L 1000 190 SN1.06.6989.27.2005 

3. Kekeruhan NTU 25 2 SN1.06.6989.25.2005 

4. Suhu 0C Suhu udara ±3 28,3 SN1.06.6989.23.2005 

5. DHL µmhos - 0,38 SN1.06.6989.1.2004 

B. Kimia 

6. 
Kesadahan 

(CaCO3) 
mg/L 500 160 SN1.063.6989.12.2004 

7. Mangan (Mn) mg/L 0,5 0,16 SN1.6989.5.2009 

8. Nitrat (NO3) mg/L 10 0,3 
Method 8171 Cadmium Reduction 

Method 

9. Nitrit (NO2) mg/L 1 0,01 SN1.06.6989.9.2004 

10. pH - 6,0 – 9,0 7,9 SN1.06.6989.11.2004 

11. Seng (Zn) mg/L 15 0,02 SN1.6989.7.2009 

12. Sianida (CN) mg/L 0,1 0,03 
Method 8027 Pyridine Pyrazalone 

Method 

13. Sulfat (SO4) mg/L 400 12 SN1.6989.20.2009 

14. Arsen (As) mg/L < LD <0,001 SN1.06.6989.54.2005 

15. Besi (Fe) mg/L < LD 1,53 SN1.6989.4.2009 

16. Kadmium (Cd) mg/L < LD <0,0009 SN1.6989.16.2009 

17. Timbal (Pb) mg/L < LD 0,004 SN1.6989.46.2009 

Sumber: BTKLPP Kelas I Manado, dan WLN, 2019. 
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4. Limpasan Aliran Permukaan 
Hasil pemantauan pada tahapa konstruksi pada kegiatan pematangan lahan menunjukkan 

bahwa terjadi perubahan land use terutama terhadap ruang dan lahan dalam tapak proyeki. Potensi 

perubahan tersebut disebabkan oleh masih berlangsungnya kegiatan pekerjaan mobilisasi bahan dan 

material untuk pembangunan gardu induk (GI) Sofifi 30 MVA. Hasil analisis terhadap parameter total 
TSS dan TDS seperti yang diperlihatkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilal parameter TSS dan 

TDS masih tergolong rendah karena masih di bawah standar baku mutu air yang dipersyaratkan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Air Kelas II. 
Tabel 4. Analisis TSS dan TDS badan air 

No. Parameter Satuan Baku Mutu Hasil Analisis Metode 

1. TSS mg/L 50 10 SNI 066989.3-2004 

2. TDS NTU 1000 166 SNI 066989.27-2004 

Sumber: BTKLPP Kelas I Manado, 2019 

B. Trend Intensitas Kegiatan Pembangunan Gardu Induk 

1. Kebisingan 
Hasil analisis terhadap trend intensitas kebisingan pada lokasi studi yaitu dalam tapak proyek 

dan pemukiman warga pada periode semester I Tahun 2019, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 

1, menunjukkan bahwa ada trend kenaikan tingkat kebisingan pada tahapan konstruksi. Nilai 
intensitas kebisingan pada tahap konstruksi pada periode semester I Tahun 2019 dan pengamatan 

pada rona awal Tahun 2018 (Anonim, 2018) mengalami peningkatan disebabkan karena adanya 

kegiatan mobilisasi peralatan dan material pada tahap pekerjaan pematangan lahan dan mobilisasi 
bahan dan material untuk pembangunan gardu induk (GI) Sofifi 30 MVA, serta pra sarana dan sarana 

pendukung lainnya pada tahap konstruksi. Menurut Berglund, (1996) dalam Ikrom dkk., (2007) 

bahwa kebisingan pada 55 – 65 dBALeq dapat menyebabkan terganggunya kesehatan manusiaberupa 

gangguan kenyamanan, gangguan komunikasi, gangguan konsentrasi dan bahkan dapat menimbulkan 
rasa kesal. Sementara pada lokasi sekitar pemukiman warga intensitas kebisingan masih tergolong 

rendah dan belum melampaui standar baku mutu yang yang dipersyaratkan berdasarkan Keputusan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/ 11/ 1996 tentang Baku Mutu Tingkat 
Kebisingan. 

 

 
Gambar 1. Trend Intensitas Kebisingan (Analisis Data Primer, 2019). 

 

2. Kualitas Udara Ambien 

Hasil pengukuran udara ambien dalam tapak proyek seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2, 

menunjukkan bahwa kualitas udara dari masing-masin paramater adalah sebagai berikut: karbon 
monoksida (CO) yaitu 240 µg/m3, nitrogen dioksida (NO2) sebesar 5,29 µg/m3, sulfur oksida (SO2) 

100,3 µg/m3, , partikel debu (TSP) 57 µg/m3, dan H2S 0.1 ppm. Sementara untuk sekitar pemukiman 

warga seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3, menunjukkan bahwa paramater   karbon monoksida 
(CO) 183 µg/m3, nitrogen dioksida (NO2) 4,47 µg/m3, sulfur oksida (SO2) 65,42 µg/m3, partikel debu 
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(TSP) 14 µg/m3, dan H2S 0.1 ppm. Jika dilihat trend perkembangan kualitas udara pada lokasi dalam 
tapak proyek  khususnya terhadap parameter (NO2), sulfur oksida (SO2), partikel debu (TSP), karbon 

monoksida (CO) dan H2S jika dibandingkan dengan rona awal cukup fluktuatif, dimana pada rona 

awal Tahun  2018 (Anonim, 2018) dan Periode semster I Tahun 2019 pada tahap pra konstruksi ke 

tahap konstruksi terlihat adanya trend kenaikan terutama untuk parameter TSP dan CO. Hal ini dapat 
terjadi disebabkan adanya aktifitas kegiatan mobilisasi material dari dan ke lokasi pembangunan 

gardu induk (GI) Sofifi 30 MVA. Sukarto, (2006) dalam  Nurmaningsih D.R., (2018) menjelaskan 

bahwa bahan-bahan yang dominan mencemari udara adalah CO, SOx, NOx, THC (Total Hydro 
Carbon), dan TSP (Total Suspended Particulate) atau debu partikulat, dan hidro karbon merupakan 

faktor penyebab yang bersumber dari kegiatan transportasi. Selanjutnya lokasi disekitar pemukiman 

warga Desa Somahode mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pengamatan rona awal Tahun 
2018 pada tahap pra konstruksi dan tahap konstruksi periode semester I Tahun 2019.Demikian halnya 

dengan partikel debu (TSP) dan karbon monoksida (CO).  Trend perubahannya masih terlihat relatif 

cukup stabil dimana perubahannya tidak signifikan karena belum melampuai baku mutu yang 

dipersyaratkan berdasarkan PP 41 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Udara.  
 

 
Gambar 2. Trend Kualitas Udara Ambien Dalam Tapak Proyek (Analisis Data Primer, 2019). 

 

 
Gambar 3. Trend kualttas udara ambien permukiman (Analisis Data Primer, 2019). 

 

3. Kualitas Air 

Berdasarkan analisis seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4, dapat  dijelaskan  bahwa  
kualitas  air sungai Somahode secara flsika dan kimiawi masih tergolong rendah dan masih dibawah 

standar baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan PP 82 Tahun 2001 baku mutu air kelas II, tentang 

pengawasan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.  
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Hasil analisis BOD dan COD Sungai Somahode menunjukkan bahwa ekosistem pada badan air 
tersebut berlangsung dengan balk. Sedangkan nilai DO relatif cukup tinggi dan terjadi kenaikan dari 

rona awal Tahun 2018 (Anonim, 2018) 6 Mg/L meningkat pada semester I Tahun 2019 sebesar 8 

Mg/L, dan telah melampaui baku mutu yang dipersyaratkan.  Nilai DO berbanding terbalik dengan 

BOD dan COD, makin tinggi DO makin rendah nilai BOD dan COD, dan sebaliknya makin rendah 
DO maka makin tinggi BOD dan COD. Menurut Metcalf & Eddy (1991) bahwa nilai BOD dan COD 

yang telah melampaui baku mutu yang dipersyaratkan menunjukkan bahwa air tersebut telah tercemar 

oleh bahan organik. Selanjutnya menurut Alaerts dan Santika (1987) dalam Yohane B, dkk.,(2019), 
bahwa nilai COD merupakan indikator pencemaran air oleh senyawa organik yang secara alamiah 

dioksidasikan melalui proses kimiawi, yang selanjutnya menyebabkan terjadinya penurunan nilai DO 

dalam air.  
 

 
Gambar 4. Trend Nilai BOD, COD, dan DO Badan Air Sungai Somahode 

(Analisis Data Primer, 2019). 

 

Trend perubahan untuk pH badan air belum mengalami peningkatan yang cukup tajam, bahkan 
cenderung terlihat mengalami penurunan tapi belum signifikan  yaitu7,6 dan 7,07. Namun demikian 

perubahan pH sedikit saja dari pH alami akan memberikan petunjuk terganggunya sistem penyangga. 

Hal ini dapat menimbulkan perubahan dan ketidakseimbangan kadar CO2 yang dapat membahayakan 
kehidupan biota perairan. Jika dilihat dari data tersebut pH badan air Desa Somahode masih berada 

pada kisaran netral dan masih dibawah standar baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan PP 82 

Tahun 2001 baku mutu air kelas II, tentang pengawasan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 

Sedangkan unsur-unsur logam, seperti : tembaga (Cu), magan (Mn), dan seng (Zn) seperti yang 
diperlihatkan pada Gambar  5, masih terlihat stabil dan tergolong rendah serta belum terlihat trend 

kenaikan tajam. Dari hasil anlaisis data parameter-parameter logam tersebut masih dibawah standar 

baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan PP 82 Tahun 2001 baku mutu air kelas II, tentang 
pengawasan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 

 

 
Gambar 5. Trend Nilai CU, Mn dan Zn Badan Air Sungai Somahode (Analisis Data Primer, 2019). 
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C. Evaluasi Tingkat Kritis ( Criticial Level Evaluation) 
Evaluasi Tingkat kekritisan dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisan (critical level) dari 

suatu dampak. Dampak lingkungan pada kegiatan pembangunan gardu induk, belum menunjukkan 

nilai pada level kritis dari suatu dampak yag ditimbulkan pada kegiatan tersebut di atas. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah: 1) Kondisi rona fisik lingkungan terhadap pembangunan gardu induk (GI) Sofifi 
30 MVA menunjkkan komponen  kualitas udara ambien,  intensitas kebisingan, kualitas air sumur  

masih dalam kondisi yang cukup baik dan belum melampaui baku mutu yang dipersyaratkan; 2) 

Trend kenaikan yang dibandingkan dengan rona awal Tahun  2018 (Anonim, 2018) dan periode 
semester I Tahun 2019 pada tahap pra konstruksi ke tahap konstruksi belum terjadi kenaikan yang 

sangat signifikan; 3) Belum terjadinya perubahan atau kenaikan terhadap komponen fisik lingkungan 

yang signifikan karena kegiatan pembangunan gardu induk (GI) Sofifi 30 MVA masih dalam tahapan 

kontruksi. 
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