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WALIKOTA AMBON 
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR- 8 TAHUN 2020

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP 
ATAS PENGEMBANGAN KEGIATAN 

PEMBANG UNAN CITRALAND DAN FASILITAS PENUNJANG 
DI KELURAHAN LATERI KECAMATAN BAGUALA KOTA AMBON

Menimbang :

Mengingat :

WALIKOTA AMBON,

a. bahwa berdasarkan Penilaian Komisi Penilai 
AMDAL Provinsi Maluku, terhadap Dokumen 
Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) 
Pengembangan Kegiatan Pembangunan Citraland 
dan Fasilitas Penunjang di Kelurahan Lateri 
Kecamatan Baguala Kota Ambon oleh PT. Ciputra 
Intenasional telah disetujui sesuai Hasil Rapat 
Komisi Penilai AMDAL Provinsi Maluku tanggal 16 
Desember 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan 
Walikota tentang Kelayakan Lingkungan Hidup 
Atas Pengembangan Kegiatan Pembangunan 
Citraland dan Fasilitas Penunjang di Kelurahan 
Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon oleh PT. 
Ciputra Intenasional.

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai 
Undang-Undang, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1645);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1960 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 
Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya 
Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara 
Repbulik Indonesia Nomor 3137);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5285);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 
tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik indonesia Nomor 5617);

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana 
Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 
Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
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Memperhatikan :

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2019 
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 
Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup;

14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 24 
Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Keija Lembaga-Lembaga Teknis Daerah 
Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi 
Maluku Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);

Hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Maluku pada 
tanggal 16 Desember 2019 di Ambon mengenai penilaian 
Dokumen Evaluasii Lingkungan Hidup (DELH) kegiatan 
Pembangunan Citraland dan Fasilitas Penunjang di 
Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon 
Provinsi Maluku oleh PT. Ciputra Intenasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON TENTANG KELAYAKAN 
LINGKUNGAN HIDUP ATAS PENGEMBANGAN 
KEGIATAN PEMBANGUNAN CITRALAND DAN FASILITAS 
PENUNJANG DI KELURAHAN LATERI KECAMATAN 
BAGUALA KOTA AMBON PROVINSI MALUKU OLEH PT. 
CIPUTRA INTENASIONAL.

KESATU : Pengembangan Kegiatan Pembangunan Citraland dan 
Fasilitas Penunjang di Kelurahan Lateri Kecamatan 
Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku dinyatakan layak 
ditinjau dari aspek lingkungan hidup;

KEDUA : Pengembangan Kegiatan Pembangunan Citraland dan 
Fasilitas Penunjang di Kelurahan Lateri Kecamatan 
Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, meiiputi :

1. Pembangunan dan pengoperasian perumahan
2. Pembangunan dan pengoperasian sekolah
3. Pembangunan dan pengoperasian pusat 

perbelanjaan
4. Pembangunan dan pengoperasian gedung 

waterpark

KETIGA : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek geo- 
fisik-kimia, biologi dan sosekbud pada tahap Operasi 
terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan 
sebagaimana yang tercantum pada diktum KEDUA, 
diperoleh dampak penting dan dampak tidak penting 
namun perlu dikelola sebagai berikut :
1. Aspek Geologi, Fisik, Kimia yaitu Peningkatan Aliran 

Permukaan dan Erosi Tan ah, Peningkatan 
Kebutuhan Air Bersih, Peningkatan timbulan limbah 
cair, Peningkatan timbulan limbah padat, Penataan 
kawasan RTH, Peningkatan Limbah B3, Gangguan



kualitas air sungai dan air laut, Bangkitan arus lalu 
lintas

2. Aspek Sosial, Ekonomi, Budaya yaitu Peningkatan 
kesempatan keija, Peluang berusaha, Peningkatan 
PAD, Peningkatan perekonomiann lokal, Keamanan 
dan ketertiban masyarakat, Peningkatan pendapatan 
masyarakat, Tersedianya altematif fasilitas rekreasi, 
terjadinya gangguan lalu lintas*

3. Aspek Kesehatan Masyarakat, yaitu Kecelakaan 
pengunjung dan pekeija,

Untuk menanggulangi dampak pen ting dan tidak 
pen ting namun perlu dikelola sebagaimana dimaksud 
dalam diktum KETIGA, Universitas Pattimura Ambon, 
Wajib :

1. Meminimalkan dampak geologi, fisik, kimia :
❖  Peningkatan aliran permukaan dan erosi tanah,

dilakukan dengan cara :
- Memperkaya RTH yang telah ada dengan 
tanaman-tanaman MPTS yang ditanam 
memotong arah kemiringan lahan (sesuai kontur).

- Melakukan penanaman tanah aman penutup di 
seluruh kawasan perkantoran dan pusat bisnis 
yang tidak dapat ditanami pohon seperti di 
pinggiran rumah hunian

- Membuat kolam retensi yang berfungsi sebagai 
sediment trap untuk menampung limpasan aliran 
permukaan kemudian dari sediment trap menuju 
saluran drainase (primer dan sekunder) yang 
berada di sisi jalan, serta membuat hambatan 
aliran pari tan yang langsung ke saluran drainase.

- Melakukan pemeliharaan kolam retensi dan 
saluran drainase dengan mengambil sedimen 
yang berada di dalamnya untuk kemudian 
dikembalikan ke areal pertanaman terdekat 
(RTH).

- Menambah jumlah dan besaran kolam retensi 
terutama di bawah areal yang rawan terhadap 
erosi. Jumlah dan besaran kolam retensi 
didasarkan dari rekomendasi hasil penelitian 
yang akan dilakukan.

- Memperkaya RTH yang telah ada dengan 
tanaman-tanaman MPTS yang ditanam 
memotong arah kemiringan lahan (sesuai kontur).

- Melakukan penelitian lanjutan di areal yang 
sementara ditata diareal perbukitan agar dapat 
mengidentifikasi besamya potensi erosi tanah 
permukaan. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai 
pedoman bagi upaya pengelolaan selanjutnya.

- Menambah pengamanan tebing bukit dan jumlah 
kolam retensi atau dam paritan terutama di 
bawah areal bukit yang rawan terhadap erosi. 
Jumlah dan besaran kolam retensi dan atau dam 
paritan didasarkan dari rekomendasi hasil



penelitian yang akan dilakukan.
- Melakukan pengamatan indicator degradasi 
tanah seperti alur dan parit dan pengukuran 
dimensinya.

- Mengambil sampel tanah dengan ring soil 
sampler untuk analisis laboratorium terhadap 
parameter bobot isi tanah.

- Mengambil contoh aliran _ permukaan sedimen 
yang mengalir lahan ke kolam retensi dan dari 
kolam retensi ke dalam saluran drainase untuk 
analisis laboratoium terhadap parameter kadar 
sedimen yang masuk ke saluran drainase dan 
selanjutnya masuk badan air.

- Melakukan pengamatan kolam retensi untuk 
menilai efektivitasnya mengendalikan aliran 
permukaan dan sedimen.

Peningkatan Kebutuhan Air Bersih, dilakukan
dengan cara:
- Melakukan pengelolaan lingkungan yang telah 
dilaksanakan yang meliputi penyediaan sumur 
bor dan Penyediaan reservoir atau bak 
penampung dengan kapasitas (volume) yang 
cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 
konstruksi pengembangan kawasan perumahan 
citraland.

- Melakukan penelitian atau survei lanjutan pada 
lokasi yang sementara ditata untuk 
mengidentifikasi potensi sumber air, hal tersebut 
perlu dilakukan sebagai pedoman bagi upaya 
pengelolaan selanjutnya.
Menambah jumlah sumur bor dan reservoir atau 
bak penampung terutama di areal yang 
berpotensi menyediakan sumber air bersih yang 
memadai untuk memenuhi kebutuhan air baku 
;ecara optimal.

- vlenyediakan dan menambah jumlah sumur bor.
- Menyediakan dan menambah reservoir atau bak 
penampung dengan kapasitas yang cukup dan 
dialirkan ke areal pusat bisnis dan kantor dengan 
menggunakan sistem perpipaan.

- Melakukan perwatan secara berkala terhadap 
reservoir atau bak penampung dan sistem 
perpipaan yang telah dibuat.

- Menyediakan dan menambah jumlah sumur bor 
hingga saat ini telah beijumlah 2 unit.

- Melakukan pengumpulan data langsung dari 
lapangan melalui proses observasi (pengamatan) 
dan wawancara dengan informan yang 
berkompeten. Data terkait; ketersediaan sumber 
air bersih dan volume air bersih yang tersedia.

Peningkatan timbulan limbah cair, dilakukan
dengan cara:
- Melakukan pengelolaan lingkungan seperti yang



telah dilaksanakan yang meliputi, penyediaan 
septic tank portable/biofilm tank dan penyediaan 
saluran drainase.

- Membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air 
Limbah) komunal yang bertujuan untuk 
mengolah limbah cair yang ada di areal 
peru mahan sehingga tidak mencemari 
lingkungan sekitar dan perairan.

- Melakukan pengumpulan data langsung dari 
lapangan melalui proses observasi (pengamatan) 
dan wawancara dengan informan yang 
berkompeten. Data terkait; limbah cair yang 
dihasilkan dari aktivitas basecamp.

Peningkatan timbulan limbah padat, dilakukan
dengan cara :
- Menyediakan Tempat Pembuangan Sampah 
Sementara (tempat sampah kotainer).

- Melakukan keijasama dengan pemerintah Kota 
Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan 
Persampahan untuk untuk pengangkutan 
sampah dari TPS Komunal ke lokasi TPA.

- Menyediakan tempat sampah sesuai jenis 
sampah dilokasi kantor, sekolah dan tiap pusat 
bisnis

- Melakukan perawatan secara berkala terhadap 
TPS Komunal yang telah dibuat.

- Melakukan pengelolaan lanjutan dengan 
Menerapkan konsep pengelolaan sampah TPS 
Komunal 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle). 
Melakukan pengumpulan data langsung dari 
lapangan melalui proses observasi (pengamatan) 
dan wawancara dengan informan yang 
berkompeten. Data terkait; limbah cair yang 
lihasilkan dari aktivitas basecamp.

angguan kualitas air sungai dan air laut,
dilakukan dengan cara :
- Membuat saluran drainase sementara saat 
pembuatan jalan raya untuk mengatasi air larian 
menuju perairan laut terutama saat pengerjaan 
musim hujan.

- Menanam mangrove di pesisir laut yang 
berhubungan langsung dengan hilir sungai yang 
berasal dari perumahan milik PT Ciputra 
Intemasional.

-Tidak membuang limbah/sampah yang timbul 
akibat pekeijaan pembuatan jalan raya ke sungai 
tetapi dikumpulkan di TPS dan selanjutnya 
kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan 
Persampahan untuk dibuang ke TPA.

- Membuat lubang/kantung sedimen pada bagian 
yang rendah pada perumahan Citraland agar 
dapat mengurangi jumlah sedimen tasi yang 
masuk ke perairan Kelurahan Lateri.



- Menyediakan TPS di bagian Darat milik 
pemrakarsa agar sampah tidak mengalir ke laut 
melewati saluran drainase yang berakhir di 
pantai Lateri.

- Tidak membuang limbah/sampah konstruksi ke 
laut tetapi dikumpulkan di TPS dan selanjutnya 
keijasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan 
Persampahan untuk dibuang ke TPA.

- Memberikan himbauan kepada masyarakat dan 
pekerja untuk tidak membuang sampah ke laut. 
Himbauan tersebut dapat dibuat dalam bentuk 
papan himbauan yang bertuliskan “DI LARANG 
BUANG SAMPAH KE LAUT”, “BUANGLAH 
SAMPAH PADA TEMPATNYA”.

-Tidak melakukan penimbunan limbah/sampah 
pada TPS dalam waktu yang lama.

- Melakukan pengelolaan limbah/sampah secara 
baik sehingga tidak menimbulkan keresahan 
yang dapat meningkatkan sikap dan persepsi 
negatif pada masyarakat.

- Melakukan pengumpulan data kualitas air sungai 
dan laut serta biota air diambil sampelnya pada 2 
titik di pesisir perairan Lateri kemudian dianalisis 
di Laboratorium.

Adanya penataan ruang terbuka hijau, dilakukan
dengan cara:
- Membuat larangan melakukan penebangan 
vegetasi kawasan RTH terkecuali mengganggu 
lingkungan sekitar.

- Melakukan pemasangan tanda larangan 
perlindungan kawasan RTH.

- Melakukan identifikasi jenis tumbuhan dan 
penyesuaian site plan lokasi sehingga jenis 
vegetasi yang mempunyai peranan penting dalam 
menjaga ekosistem dan berfungsi sebagai buffer 
zone kawasan perlindungan dan konservasi 
tanah.

- Melakukan penataan ruang terbuka hijau dengan 
menanam jenis vegetasi pertamanan, vegetasi 
estetika, vegetasi MPTS (Multi Purpose Tree 
Species) dan vegetasi pelindung (pohon peneduh).

- Melakukan keijasama dengan pihak swasta 
maupun instansi pemerintah sesuai bidang 
kajian terkait penataan ruang terbuka hijau.

- Membuat SOP tata keija yang mengatur periode 
pemeliharaan terhadap ruang terbuka hijau pada 
kawasan citra land sehingga dapat meningkatkan 
nilai estetika.

- Memasang tanda -  tanda larangan pada beberapa 
lokasi RTH sebagai laranagn dan anjuran untuk 
tidak melakukan tindakan vandalisme (merusak) 
pada vegetasi sekitar kawasan citraland.

- Melakukan pemeliharaan terhadap RTH yang 
dibuat dengan proses penyiraman; penggantian



tanaman yang rusak; pemberian pupuk maupun 
rekayasa pada tanaman sehingga tanaman 
mengalami pertumbuhan yang baik dan terhindar 
dari hama dan penyakit.

- Melakukan keijasama dengan pihak swasta 
maupun instansi pemerintah sesuai bidang 
kajian melakukan pemeliharaan ruang terbuka 
hijau baik pada lokasi ^perumahan maupun 
kawasan pengembangan perumahan citra land.

- Melakukan pengumpulan data yang diperoleh 
langsung dari lapangan melalui wawancara 
dengan informan yang berkompeten.

Peningkatan timbulan limbah B3, dilakukan
dengan cara :
- Menyediakan TPS Komunal, pengumpulan 
sampah akan menggunakan sistem pengumpulan 
sampah secara horizontal. Sistem horizontal 
adalah petugas kebersihan secara rutin 
mengumpulkan sampah yang ada ditiap rumah 
warga dan setiap fasilitas penunjang yang ada di 
areal perumahan, kemudian sampah -  sampah 
tersebut dikumpulkan pada lokasi penampungan 
sampah sementara (TPS) yang telah disediakan.

- Melakukan keijasama dengan pemerintah Kota 
Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan 
Persampahan untuk untuk pengangkutan 
sampah dari TPS Komunal ke lokasi TPA.

- Menerapkan konsep pengelolaan sampah TPS 
Komunal 3R-B3 (Reuse, Reduce, dan Recycle), 
mengacu pada Keputusan Bapedal No.kep- 
01 / Bapedal/09/1995, tempat penyimpanan 
sementara sampah B3 Rumah Tangga harus 
memiliki kriteria sebagai berikut : Bangunan 
memiliki rancang bangun dan luas ruang 
penyimpanan yang sesuai dengan jenis, 
karakteristik dan jumlah limbah B3 yang 
dihasilkan.

- TPS Limbah B3 yang telah dikerjasamakan 
dengan pihak ketiga (Perusahaan Pengangkut, 
Pengumpul, Pemanfaat dan Pengolah Limbah B3) 
yang sudah mendapat izin dari MENLH sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.

- Mendesign TPS limbah B3 disesuaikan dengan 
ketentuan dalam Keputusan Kepala Bapedal No. 
01 Tahun 1995 dan dilengkapi dengan ijin 
penyimpanan sementara limbah B3 dari instansi 
yang berwenang. Pengelolaan limbah B3 
disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun.

- Melakukan pengumpulan data yang diperoleh 
langsung dari lapangan melalui proses observasi 
(pengamatan) dan wawancara dengan informan



yang berkompeten. Data terkait; limbah B3 yang 
dihasilkan dari aktivitas operasional kompleks 
perumahan.

*  Adanya bangkitan arus lalu lintas, dilakukan
dengan cara :
- Melakukan monitoring lalu lintas secara rutin, 
agar dapat menilai volume .pergerakan lalu lintas 
dan model serta jenis kendaraan yang lalu lalang 
pada kawasan Citraland ini.

- Mengoptimalisasi penggunaan infrastruktur 
Salah satu tujuan penting dalam pengendalian 
lalulintas adalah bagaimana melakukan 
optimalisasi penggunaan infrastruktur, dimana 
tujuan utamanya adalah bagaimana infrastruktur 
yang ada dapat digunakan secara optimal untuk 
mengalirkan manusia, bukan mengalirkan 
kendaraan.

2. Meminimalkan dampak Sosial, ekonomi, dan budaya:
*  Peningkatan kesempatan keija, dilakukan dengan

cara :
- Melanjutkan kebijakan yang mengharuskan 
pelamar untuk melampirkan Kartu Pencar Keija 
dari Dinas Tenaga Keija Kota Ambon.

- Melanjutkan kebijakan memberikan kesempatan 
keija yang lebih besar kepada masyarakat sekitar 
sesuai dengan keahlian yang diperlukan.

- Menyampaikan pengumuman kebutuhan tenaga 
kerja dan melakukan rekruten tenaga keija 
secara taransparan.

- Memberikan pengupahan yang layak kepada 
tenaga keija sesuai peraturan yang berlaku dan 
atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat 
antara pekeija dengan pemrakarsa.

- Melakukan pengumpulan data prosentase
pekeija/ kaiyawan dari penduduk lokal (yang 
berasal dari kota Ambon termasuk Kelurahan 
Lateri) yang terserap dalam kegiatan Citraland 
milik PT. Ciputra Intemasional.

❖  Peningkatan Keamanan dan ketertiban
masyarakat, dilakukan dengan cara :
- Melakukan pengamatan sistem koordinasi dan 
keijasama dengan Kepolisian.

- Melakukan pengamatan dan perhitungan jumlah 
dan sistim kemanan yang dilakukan Satpam.

- Menghitung jumlah gangguan keamanan yang 
teijadi dalam lingkungan Citraland.

- Melakukan pengamatan dan Perhitungan
keberadaan RT dan RW dalam Lingkungan
Citraland.

- Melakukan pengamatan tentang kejadian pelaku 
miras dan narkoba dalam wilayah Citraland.

- Melakukan pengamatan dan w aw an cara dengan



BPN untuk mengetahui status lahan.
- Melakukan keijasama dan koordinasi dengan 
pihak keamanan.

- Meningkatkan kineija tenaga keamanan (Satpam) 
yang memiliki Sertifikat dari Kepolisian RI dalam 
menjaga kemanan dan ketertiban dalam lokasi 
Citraland.

- Meningkatkan tugas dan tanggungjawab petugas 
keamanan (Satpam) dengan melakukan 
pemeriksaan terhadap kendaraan dan tamu yang 
datang di Citraland, melakukan patrol keamanan 
secara berkala.

- Membuat himbauan dan larangan untuk 
melakukan aktifitas Miras, /narkoba dan 
sejenisnya dalam wilayah Citraland.

- Berkeijasama dengan Pemerintah Kelurahan 
Lateri untuk membentuk dan memfungsikan 
RT/RW dalam lingkungan Citraland.

- Menyelesaikan masalah konflik lahan dengan 
membuat Sertifiat tanah/lahan sesuai ketentuan 
yang berlaku.

- Melakukan sosialisasi kepada masyarkaat 
tentang ketertiban lingkungan didalam wilayah 
milik PT. Ciputra Intemasional.

- Melanjutkan program peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.

- Melakukan pengumpulan data terkait 
Pengamatan sistim koordinasi dan keijasama 
dengan Kepolisian, Pengamatan dan perhitungan 
jumlah dan sistim kemanan yang dilakukan 
Satpam, Menghitung jumlah gangguan keamanan 
yang teijadi dalam lingkungan Citraland, 
Pengamatan dan Perhitungan keberadaan RT dan 
RW dalam Lingkungan Citraland dan Melakukan 
pengamatan tentang kejadian pelaku miras dan 
narkoba dalam silayah Citraland.

Peningkatan perekonomiann lokal, dilakukan
dengan cara:
- Menambah kegiatan di bidang lingkungan hidup. 
Sebagai contoh perlunya peningkatan kegiatan di 
bidang kesehatan masyarakat seperti melakukan 
pengobatan gratis serta sosialisasi bahaya 
narkoba yang mengancam generasi muda yang 
putus sekolah.

- Mengintensifkan informasi aktivitas CSR PT. 
Ciputra Intemasional kepada para pemangku 
kepentingan melalui media komunikasi yang 
efektif, untuk memperoleh peningkatan citra 
program CSR dan pengetahuan masyarakat.

- Melakukan program CSR kemitraan telah 
terbukti memberikan manfaat dalam peningkatan 
perekonomian masyarakat, oleh karena itu 
sebaiknya program ini dapat ditingkatkan dari 
tahun ke tahun.



- Melakukan pengumpulan data untuk, Melakukan 
perhitungan terhadap jumlah dan jenis CSR yang 
telah dan akan dilakukan oleh PT. Ciputra 
Intemasional kepada masyarakat di Kelurahan 
Lateri dan sekitamya dan menghitung jumlah 
masyarakat yang merasa puas dengan Program 
CSR yang dilakukan oleh Citraland.

Adanya peluang usaha, dilakukan dengan cara :
- Memberikan kesempatan bagi masyarakat di 
sekitar lokasi proyek untuk melakukan kegiatan 
usaha di kompleks Citraland dan sekitamya.

- Memberikan kesempatan kepada masayarakat 
dan pelaku usaha untuk membeli/memiliki 
Perumahan Komersial untuk melakukan usaha 
seperti kios/Ruko/Kantor yang dapat melakukan 
usaha dan mempekeijakan masyarakat di sekitar 
lokasi citraland sebagai tenaga keija di 
perumahan komersial tersebut.

- Memberikan pengupahan atau pembayaran jasa 
yang layak kepada mereka yang berusaha dan 
bekeija kepada pemrakarsa sesuai peraturan 
atau kesepakatan yang dibuat bersama.

- Melakukan pengumpulan data terkait Jenis 
usaha yang barn yagn digeluti pekeija serta 
jumlah manusia yang memperoleh kesempatan 
berusaha, Jumlah pelaku usaha yang 
membeli/memiliki Perumahan Komersial untuk 
melakukan usaha seperti kios/Ruko/Kantor yang 
dapat melakukan usaha dan mempekeijakan 
masyarakat, dan Besaran dan waktu pemberian 
upah keija bagi pekeija.

Adanya Peningkatan PAD, dilakukan dengan cara :
- Membuat semua perizian dan membayar retribusi 
kepada Pemerintah Kota Ambon sesuai dengan 
peraturan perundangan dan regulasi yang 
berlaku tepat pada waktunya.

- Melakukan pembayaran pajak/Retribusi sesuaai 
ketentuan dan perundangan serta regulasi 
daerah yang berlaku sesuai jumlah dan waktu 
pembayaran.

- Melakukan pengumpulan data untuk menghitung 
semua perizian yang dibuat oleh pemrakarsa di 
Pemerintah Kota Ambon sesuai dengan peraturan 
perundangan dan regulasi yang berlaku tepat 
pada waktunya dan menghitung besaran retribusi 
dan pajak yang dibayar sesuai ketentuan 
perundangan serta regulasi daerah.

Tersedianya altematif fasilitas rekreasi, dilakukan 
dengan cara :
-Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan lokasi 
fasilitas MCK, terkait sanitasi lingkungan. 

-Melakukan pengelolaan dan penyediaan fasilitas



klinik P3K.
-Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan ruang 
rest area dan ruang cofe break.

-Melakukan lokasi area parkiran yang cukup 
memadai.

-Melakukan pengumpulan data yang diperoleh 
langsung dari lapangan melalui proses observasi 
(pengamatan) dan wawancara dengan informan 
yang berkompeten. Data terkait; ketersediaan 
sumber air bersih dan volume air bersih yang 
tersedia dan dibutuhkan untuk operasional 
waterpark.

*  Adanya Peningkatan pendapatan masyarakat, 
dilakukan dengan cara :
- Pemrakarsa atau karyawan maupun pekerja 
dapat membeli kebutuhan sehari-hari dan/atau 
logistik yang tersedia/disediakan masyarakat 
yang beijualan atau berusaha di sekitar lokasi 
proyek.

3. Meminimalkan dampak kesehatan masyarakat :
♦> Peningkatan kecelakaan pengunjung dan pekeija, 

dilakukan dengan cara :
-Melakukan pengawasan langsung oleh para 
petugas yang ditempatkan di lokasi ini terhadap 
keamanan dan kenyamanan pengunjung, dan 
sosialisasi informasi tentang hal-hal yang harus 
dhindari oleh pengunjung di setiap tempat 
strategis di lokasi ini baik secara tulisan maupun 
lisan dan sebaiknya dilakukaan sebelum 
memasuki arena atau wahana permainan 
Waterpark

- Melakukan pengambilan sampel pengunjung 
sebagai responden untuk mengisi kuesioner 
penilaian kepuasan, keamanan dan kenyamanan 
para pengunjung di Water Park.

- Sampel para petugas untuk mengetahui 
kapasitas manajemen risiko yang diperoleh 
melalui pelatihan bagi mereka terkait 
penyelamatan pengunjung selama berada di 
wahana Water Park dan pemantauan terhadap 
berbagai fasilitas permainan air agar selalu dalam 
keadaan yang terbaik dengan risiko yang sangat 
rendah terhadap kecelakaan pengunjung.

- Melakukan pengambilan sampel pengunjung 
sebagai responden untuk mengisi kuesioner 
penilaian kepuasan, keamanan dan kenyamanan 
para pengunjung di Water Park.

- Melakukan pengambilan Sampel Acak para 
petugas untuk menguji kapasitas manajemen 
risiko yang diperoleh melalui pelatihan bagi 
mereka terkait penyelamatan pengunjung selama 
berada di wahana Water Park.

- Menguji berbagai fasilitas permainan air untuk 
mengetahui apakah kondisinya berada pada



risiko yang sangat rendah terhadap kecelakaan 
pengunjung.

KELIMA : Setelah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup ini, PT. Ciputra Intenasional, wajib 
mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, meliputi :
a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan 

Berbahaya Beracun (B3) di TPS LB3.

KEENAM : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sebagaimana diinaksud dalam 
diktum KELIMA, PT. Ciputra Intenasional, wajib 
memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait 
dengan kegiatannya.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon 
Pada tanggal .>3

a
J  WALIKOT^MBON, ^

2020

(^RICHARD LOUHENAPESS'

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan);
3. Walikota Ambon di Ambon;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon di Ambon;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.


