


Ringkasan
Rencana pembangkit listrik tenaga batubara Jambi-1 akan menjadi sumber utama polusi
udara dan emisi beracun. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek tersebut
dilakukan oleh Surveyor Indonesia dan diserahkan oleh Indonesia Power pada bulan
Maret 2019.

Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) kemudian melakukan evaluasi
terhadap AMDAL proyek tersebut dan menemukan sejumlah kekurangan utama:

● Pemodelan dispersi polutan udara AMDAL menggunakan nilai yang sangat keliru
terkait temperatur gas buang yang dikeluarkan dari cerobong asap pembangkit,
yang mengarah pada perkiraan dampak mutu udara yang terlalu rendah

● Rencana pengelolaan lingkungan dan AMDAL didasarkan pada standar emisi udara
2008 yang sudah ketinggalan zaman. Mengingat proyek tersebut belum dibangun
ketika batas emisi baru ditetapkan pada tahun 2019, AMDAL seharusnya
menerapkan batas baru yang jauh lebih ketat.

● AMDAL tidak mengidentifikasi dan menghitung dampak kesehatan utama dari
emisi polutan udara

● AMDAL tidak menyebutkan, apalagi menilai, emisi merkuri dan logam berat
beracun lainnya dari pembangkit, meskipun pembangkit listrik tenaga batu bara
penting sebagai sumber utama emisi beracun ini.

Untuk mengatasi kekurangan utama, CREA melakukan analisis potensi dampak kesehatan
dan ekonomi yang dihasilkan oleh emisi polutan udara pembangkit berdasarkan data dan
spesifikasi pembangkit yang tercantum dalam AMDAL. Analisis kami mengikuti metodologi
dalam studi CREA “Quantifying the Economic Costs of Air Pollution from Fossil Fuels”
(Myllyvirta 2020).1

Dengan menggunakan sistem pemodelan CALPUFF, kami memodelkan transformasi kimia
dan pergerakan emisi dari pembangkit berdasarkan kondisi meteorologi tahun 2019. Kami
juga memperkirakan peningkatan risiko kematian dan dampak kesehatan negatif lainnya
pada populasi yang terpapar emisi pembangkit.

Analisis kami menemukan bahwa:

● Emisi dari pembangkit listrik Jambi-1 akan meningkatkan konsentrasi pencemar
udara ambien (luar ruangan) berupa partikel halus (PM2,5), nitrogen dioksida
(NO2) dan sulfur dioksida (SO2), serta pengendapan merkuri dan lainnya logam

1 Mengukur Biaya Ekonomi Polusi Udara dari Bahan Bakar Fosil
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berat beracun. Hal ini akan meningkatkan risiko penyakit dan gejala akut dan
kronis pada populasi baik di sekitar pembangkit maupun pulau Sumatera secara
keseluruhan.

● Emisi dari pembangkit listrik Jambi-1 akan meningkatkan konsentrasi pencemar
udara ambien (luar ruangan) berupa partikel halus (PM2,5), nitrogen dioksida
(NO2) dan sulfur dioksida (SO2), serta pengendapan merkuri dan logam berat
beracun lainnya. Hal ini akan meningkatkan risiko penyakit dan gejala akut dan
kronis pada populasi baik di sekitar pembangkit maupun di seluruh Sumatera.

● Jika pembangkit diizinkan untuk menerapkan batas ringan emisi polutan udara
2008, pembangkit akan mengeluarkan sekitar 12.800 ton SO2, 12.800 ton Nitrogen
Oksida (NOx), dan 1.700 ton partikel setiap tahun. Jika pembangkit diharuskan
memenuhi standar emisi tahun 2019, emisi tahunan akan turun 73% menjadi 3.400
ton SO2 dan NOx, dan 860 ton partikel setiap tahun; meskipun dengan batas emisi
tahun 2019, pembangkit tetap membahayakan kualitas udara dan kesehatan
manusia.

● Pembangkit ini akan mengeluarkan sekitar 170 kg merkuri setiap tahun, sehingga
menjadikan sekitar 17.900 orang dan area seluas 370 km2 berpotensi memiliki
tingkat deposisi merkuri yang tidak aman (di atas 125 mg/ha) .

● Proyeksi dampak kesehatan dari polusi udara Jambi-1 akan mengakibatkan
peningkatan biaya perawatan kesehatan dan kerugian ekonomi setara dengan USD
640 juta (Rp 9,05 triliun) di Indonesia selama masa operasi 30 tahun. Kepatuhan
terhadap standar emisi 2019 akan menghemat lebih dari USD 7 juta (Rp 101 miliar)
setiap tahun, dengan biaya tahunan sebesar USD 177 juta (Rp 2,5 triliun).

● Selama masa operasi 30 tahun, proyeksi dampak kesehatan yang disebabkan oleh
emisi dari Jambi-1 mencakup sebanyak 1.100 kematian dini, 680 kelahiran
prematur, dan hilangnya masa hidup selama 55.900 tahun akibat paparan polusi
dari pembangkit. Kepatuhan terhadap standar emisi 2019 akan mengurangi
dampak kumulatif menjadi 305 kematian, 190 kelahiran prematur, dan hilangnya
masa hidup selama 15.500 tahun yang dapat dihindari. Tentu saja, semua dampak
kesehatan tersebut dapat dihindari jika PLTU Jambi-1 tidak jadi dibangun.
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Mutu Udara, Penilaian Dampak
Kesehatan dan Ekonomi
Pembangkit Listrik Tenaga
Batubara Jambi-1
Pendahuluan
PLTU Jambi-1 adalah usulan pembangkit listrik tenaga batubara produsen listrik
independen (IPP) 2 x 300 MW di Sarolangun, Jambi, Indonesia yang akan membakar
cadangan batubara peringkat rendah dan terhubung ke jaringan kelistrikan Pulau
Sumatera berdasarkan Rencana Jangka Panjang 2017-2026 (halaman VI-9).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) resmi untuk proyek tersebut telah
diserahkan pada tanggal 13 Maret 2019. Sampai dengan penulisan laporan ini, investasi
ekuitas yang diperlukan untuk menutup proyek tersebut secara finansial belum juga dapat
dijamin. Dengan janji global untuk menghentikan penggunaan dan pembiayaan batu bara,
pembangkit tersebut kemungkinan akan menghadapi kesulitan dalam pembangunannya
karena pembiayaan untuk batu bara semakin berkurang. Terutama, rencana
ketenagalistrikan jangka panjang Indonesia yang terbaru, RUPTL 2021-2030, telah
menunda tanggal penyelesaian proyek tersebut menjadi tahun 2027.

Penilaian CREA menemukan banyak kekurangan dalam AMDAL tersebut, termasuk
kurangnya penilaian kuantitatif dari dampak kesehatan dan dampak deposisi racun dari
proyek, dan penerapan standar emisi polutan udara yang sudah ketinggalan zaman. Kami
menilai kualitas udara, kesehatan dan dampak ekonomi pembangkit untuk emisi yang
dinyatakan dalam AMDAL, yang memenuhi batas emisi 2008 (Skenario 1), dan batas emisi
2019 untuk pembangkit batubara baru (Skenario 2).

Penilaian dampak kesehatan mengikuti metode yang diuraikan dalam Koplitz, dkk 2017
dengan menggunakan data khusus Indonesia tentang tingkat kematian dasar dan jumlah
tahun kematian dari hasil proyek the Global Burden of Disease (IHME 2020). Penilaian
ekonomi mereka mengikuti metodologi “Quantifying the Economic Costs of Air Pollution
from Fossil Fuels” (Myllyvirta, 2020). Kami pertama-tama menghitung emisi tahunan
berdasarkan informasi tentang teknologi dan operasi pembangkit yang dinyatakan dalam
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AMDAL. Dengan disahkannya standar emisi yang lebih ketat untuk pembangkit batubara
baru pada tahun 2019, terdapat potensi pembangkit Jambi-1 untuk mematuhi batasan
yang lebih ketat tersebut guna mengendalikan emisi demi perlindungan kesehatan dan
lingkungan. Emisi dengan skenario ini juga dimodelkan dalam laporan ini.

Dengan menggunakan sistem pemodelan CALPUFF, kami melakukan simulasi mendetail
tentang transformasi kimia dan pengangkutan emisi yang dipengaruhi oleh kondisi
meteorologi lokal (2019, model tahun) dan topografi. Penyebaran emisi ini berkontribusi
pada konsentrasi pencemar udara ambien (luar) lokal yang meningkatkan risiko penyakit
dan kematian akibat paparan kualitas udara yang berbahaya. Kami menggunakan data
khusus Indonesia terkait dengan populasi, struktur usia populasi, penyebab dan tingkat
kematian spesifik kelompok usia, serta prevalensi dan kejadian kondisi kesehatan yang
berbeda sebagai dasar perkiraan ini. Hasil ini juga disertakan dalam laporan ini.

Tabel 1: Data pemodelan Jambi-1 per unit, menurut AMDAL
Dinyatakan dalam AMDAL Dikoreksi CREA

Koordinat Garis bujur 102.954028, Garis lintang: -2.129111

Konsumsi Batubara Mt/thn 1.85

Faktor Beban Pemanfaatan % 88

Diameter tumpukan Meter 5

Tinggi Tumpukan Meter 210

Suhu Keluar Tumpukan °C 130 60

Kecepatan Keluar m/s 15,72

Laju Gas Buang m3/s 308.505

Dengan memperhitungkan inkonsistensi dalam temperatur keluar yang dilaporkan dalam
EIA dan revisi standar emisi untuk batubara baru yang disahkan pada tahun 2019 (dibahas
di bagian berikutnya), CREA memodelkan potensi emisi dari pembangkit Jambi-1 dan
potensi dampaknya di bawah dua skenario; yaitu:

● Skenario 1: Standar Emisi 2008 untuk pembangkit batubara baru. Emisi PM,
NO2 dan SO2 dihitung berdasarkan batas emisi yang digariskan dalam Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi
Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha, Lampiran I A (selanjutnya disebut Standar
Emisi 2008). Merkuri (Hg) dihitung dengan mempertimbangkan boiler pulverized
coal (PC) dan sistem Flue-Gas Desulphurization (FGD). Kami mengasumsikan2

2 Kandungan Hg diambil dari analisis batubara dari pembangkit listrik serupa di Indonesia yang
menggunakan batubara dengan kalori yang sama dan kandungan sulfur yang sama (Mercury Emissions from
Coal-Fired Power Plants in Indonesia, Desember 2017)
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temperatur keluar 60 ° C, karena temperatur 130 ° C yang dinyatakan dalam
AMDAL hampir tidak mungkin terjadi.

● Skenario 2: Standar Emisi 2019 untuk pembangkit batubara baru. Dengan
mengikuti batasan emisi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 (selanjutnya disebut Standar
Emisi 2019), kami menghitung volume emisi PM, NO2 dan SO2 sesuai standar untuk
pembangkit batubara baru.
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Kekurangan dalam Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Jambi-1
AMDAL resmi pembangkit listrik Jambi-1 diperoleh oleh CREA, dan tinjauan dokumen
tersebut menunjukkan sejumlah inkonsistensi dalam informasi yang digunakan terkait
pemodelan yang dilakukan. Hal ini berimplikasi pada potensi emisi pembangkit dan
dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan dan perekonomian Indonesia

Temperatur Keluar Gas Buang yang Keliru
Usulan pembangkit batubara Jambi-1 dinyatakan sebagai pembangkit batubara bubuk
dengan electrostatic precipitators (ESP) dan desulfurisasi gas buang batu kapur basah
(FGD) untuk mengendalikan emisi.

Akan tetapi, temperatur gas buang yang digunakan untuk pemodelan udara dalam AMDAL
tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pembangkit. FGD basah mengakibatkan penurunan
temperatur gas buang (Sarunac, 2010), namun konsultan AMDAL tidak memperhitungkan
hal ini. Pemanasan kembali gas buang ke temperatur yang lebih tinggi dapat dilakukan,
namun diagram yang disajikan dalam AMDAL (hal. I-12) tidak menunjukkan pemanas
ulang. Tiga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan baru-baru ini untuk pembangkit listrik
tenaga batubara yang dibangun oleh Huadian di Cina menunjukkan temperatur gas buang
sebesar 42–54oC.3

Penggunaan nilai yang amat keliru akan menjadikan pemodelan kualitas udara dalam
AMDAL menjadi tidak valid, karena temperatur keluar yang lebih tinggi berarti model
tersebut memprediksi lebih banyak kenaikan semburan termal dan konsentrasi polutan di
permukaan tanah yang lebih rendah daripada dengan nilai temperatur yang benar (Briggs,
1984; Yang, 2018 ). Hal ini juga menunjukkan bahwa otoritas yang mengeluarkan perizinan
lalai menerapkan pengawasan dasar untuk memastikan bahwa pemodelan udara
dilakukan dengan benar, karena kesalahan akan mudah terlihat oleh siapa pun yang
memenuhi syarat untuk mengevaluasi bagian dari AMDAL ini.

3 Huadian Shaowu Power Generation September 2014: Fujian Huadian Shaowu Power Plant Phase Three
Environmental Impact Assessment Report.
Huadian Laizhou Power Generation May 2020: Fujian Huadian Shaowu Centralized Heating Retrofitting
Primary Heating Supply Station Project. Environmental Impact Assessment Form. (Dokumen tersebut
melaporkan karakteristik emisi dan gas buang dari pembangkit listrik tenaga batu bara Huadian Laizhou
2x1000MW.)
Baiyinhua Jinshan Power Company March 2021: Huadian Baiyinhua Jinshan Power Plant Phase Two
Environmental Impact Assessment Report 2021.
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Mengingat spesifikasi teknologi dalam AMDAL, pemodelan kami mengasumsikan
temperatur gas buang sebesar 60oC, yang masih lebih tinggi dari kemungkinan nilai
sebenarnya. Terlebih lagi, suhu gas buang yang lebih rendah berarti lebih banyak polusi di
permukaan tanah karena kenaikan asap termal lebih sedikit

Digunakannya Standar Emisi Tahun 2008, meskipun telah
ditetapkan standar emisi yang lebih ketat pada tahun 2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. 15 Tahun 2019 Tentang
Standar Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memberlakukan batasan emisi yang
lebih ketat pada sumber tidak bergerak, termasuk pembangkit listrik tenaga batu bara,
untuk mengurangi polusi dari armada pembangkit listrik tenaga batu bara yang cukup
besar di Indonesia. Batasan ini berlaku untuk pembangkit listrik tenaga batu bara yang
belum dibangun pada saat keputusan tersebut dikeluarkan, dan oleh karenanya berlaku
untuk proyek pembangkit Jambi-1. Namun, rencana pengelolaan lingkungan dan izin
lingkungan untuk pembangkit Jambi-1 akan memungkinkan proyek untuk menerapkan
standar tahun 2008, yang memungkinkan hampir empat kali emisi SO2 dan NOx dan dua
kali emisi partikulat.

Dikeluarkannya standar tersebut menunjukkan bahwa KLHK menganggap teknologi yang
dibutuhkan untuk memenuhi standar tersebut tersedia dan dapat digunakan dan oleh
karena itu, harus digunakan dan ditegakkan untuk mengurangi dampak negatif dari emisi
polutan pembangkit batubara.

Kepatuhan terhadap batasan tersebut berdampak pada emisi keseluruhan pembangkit
batubara, karena standar yang lebih protektif akan mengharuskan pembangkit untuk
memasang peralatan kontrol emisi yang lebih efektif. Teknologi untuk mengendalikan
sebagian besar emisi yang berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara saat ini telah
tersedia. Investasi dalam teknologi ini akan meminimalkan emisi pembangkit Jambi-1
(Tabel 2), dan dengan demikian dampak kesehatan dan ekonominya juga dapat
diminimalkan.

Tabel 2: Data Input CALPUFF untuk Jambi 1 berdasarkan skenario
Batas emisi, mg/Nm3 Kontrol

Emisi
Nilai Emisi, ton per tahun

SO2 NOx PM SO2 NOx PM
Skenario 1: Batas emisi
tahun 2008

750 750 100
ESP dan

FGD

12.842,30 12.842,30 1.712,31

Skenario 2: Batas emisi
tahun 2019

200 200 50 3.424,61 3.424,61 856,15
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Standar emisi tahun 2008 untuk pembangkit listrik tenaga batu bara baru secara signifikan
lebih lunak daripada standar emisi 2019, dan tidak selaras dengan standar yang
ditemukan di sebagian besar negara konsumen batu bara utama lainnya. Kegagalan untuk
mewajibkan kepatuhan terhadap batas emisi pembangkit baru merupakan ancaman
tersendiri bagi mutu udara di Indonesia.

Tidak dinilainya dampak merkuri dan emisi logam berat lainnya
Pembangkit listrik tenaga batu bara merupakan salah satu sumber emisi merkuri terbesar
ke lingkungan secara global dan di Indonesia (AMAP&UNEP 2019). Merkuri mempengaruhi
kesehatan dan perkembangan anak. Tereksposnya anak-anak terhadap metilmerkuri saat
ada dalam kandungan dapat berdampak pada pemikiran kognitif, memori, perhatian,
bahasa, keterampilan motorik halus, dan keterampilan spasial visual (U.S. EPA;
Bose-O'Reilly et al, 2010). Pada orang dewasa, paparan merkuri meningkatkan risiko
penyakit kardiovaskular (Spadaro & Rabl, 2008).

Pembangkit listrik Jambi-1 akan menjadi sumber emisi merkuri baru yang signifikan di
daerah tersebut. Namun AMDAL sama sekali tidak menyebutkan masalah tersebut.
Akibatnya, emisi merkuri dan logam beracun lainnya tidak diungkapkan dan tidak ada
dampak potensial yang dinilai.

Penilaian yang tidak lengkap terhadap dampak kesehatan
masyarakat dari polutan udara dalam AMDAL
Deskripsi dampak kesehatan dari PLTU Jambi-1 dalam AMDAL sangat tidak lengkap dan
tidak memasukkan dampak kesehatan sejumlah polutan utama yang akan dikeluarkan
oleh PLTU. Penilaian dalam AMDAL tidak memadai untuk mencakup dampak paling
signifikan dari, terutama, PM2,5 dan PM10. AMDAL juga tidak menyajikan penilaian terukur
dari dampak kesehatan, meskipun alat dan metode untuk melakukannya telah mapan dan
menjadi praktik standar untuk penilaian pembangkit listrik tenaga batubara di seluruh
dunia.

Kekurangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya
KLHK 26-2018, yang mewajibkan AMDAL untuk memprediksi dampak kesehatan secara
akurat, yang mewajibkan AMDAL untuk memprediksi dampak kesehatan secara akurat.4

Deskripsi dampak kesehatan dari PM2,5 dan PM10 dalam AMDAL sangat tidak lengkap dan
sama sekali tidak memasukkan semua dampak kesehatan kronis yang serius yang terkait

4 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG.
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dengan polusi udara. Paparan terhadap partikulat meningkatkan risiko kematian akibat
penyakit seperti penyakit saluran pernapasan bawah akut pada anak-anak, serta kanker
paru-paru, stroke, serta penyakit kardiovaskular dan pernapasan pada orang dewasa.
Pencemaran partikulat merupakan risiko kesehatan lingkungan utama secara global dan
di Indonesia. Pada tahun 2019, pencemaran oleh partikulat menyebabkan kurang
lebih107.000 kematian per hari di negara ini (IHME 2020), menurut studi bergengsi yang
dilakukan oleh Global Burden of Disease.

Yang paling menonjol, AMDAL hanya membahas tingkat morbiditas, dan bukan mortalitas,
meskipun fakta bahwa peningkatan risiko kematian adalah dampak paling signifikan dari
polusi PM2,5, baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Selain itu, AMDAL sama sekali tidak mengidentifikasi dampak kesehatan dari polutan
utama lainnya yang dimodelkan dalam laporan ini: SO2 dan NO2. Polutan ini juga memiliki
dampak kesehatan yang besar dan signifikan (WHO, 2021). Karena emisi merkuri dan
logam berat beracun lainnya dihilangkan sama sekali dalam AMDAL, dampaknya terhadap
kesehatan juga tidak dinilai.

Lebih lanjut, evaluasi AMDAL terhadap dampak kesehatan dari pengoperasian PLTU
Jambi-1 (Tabel 3.73, hlm III-90) tampaknya salah membatasi analisis pada “penampungan
batubara” dan dampaknya. Tampaknya otoritas yang mengeluarkan izin kembali lalai
melakukan pemeriksaan dokumen yang paling mendasar sekalipun.
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Akibat: Polusi Udara
Perkiraan kami menemukan bahwa berdasarkan standar emisi tahun 2008 yang
ditentukan dalam AMDAL, pembangkit listrik Jambi-1 akan mengeluarkan sekitar 12.800
ton SO2, 12.800 ton NOx, dan 1.700 ton partikulat per tahun. Jika pembangkit diharuskan
memenuhi standar emisi tahun 2019, emisi tahunan akan turun menjadi 3.400 ton per
tahun untuk SO2 dan NOx, dan 860 ton per tahun untuk PM — berkurang 73% dari
Skenario 1.

Gambar 1: Perkiraan Konsentrasi PM2,5 Tahunan Pembangkit Jambi-1, standar emisi 2008
versus 2019
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Gambar 2: Perkiraan Konsentrasi SO2 Tahunan, standar emisi 2008 versus 2019

Gambar 3: Perkiraan Konsentrasi NO2 Tahunan, standar emisi 2008 versus 2019
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Akibat: Deposisi Beracun
Deposisi total merkuri, asam dan abu terbang di wilayah sekitarnya akan meningkat secara
signifikan baik pada skenario batas emisi tahun 2008 maupun 2019.

Keberadaan sistem FGD akan mengontrol emisi merkuri dari cerobong sehingga
menghasilkan emisi Hg yang serupa antara kedua model skenario. Namun, kami
memperkirakan bahwa total 170 kg merkuri akan keluar dari pembangkit Jambi-1 ke
ekosistem darat dan air tawar di wilayah tersebut setiap tahunnya. Deposisi merkuri di
atas 125 mg/ha per tahun akan mencakup wilayah seluas 370 km2 dengan populasi
hampir 17.900 orang terpapar merkuri tingkat berbahaya yang disebabkan oleh batubara
setiap tahunnya. Kondisi ini tidak hanya akan berdampak berbahaya bagi kesehatan
manusia, tetapi juga mempengaruhi konsentrasi merkuri dalam air, yang dapat
mempengaruhi hasil panen serta perikanan. Laju pengendapan merkuri rendah sebesar
125 mg/ha/tahun pun dapat menyebabkan akumulasi kadar merkuri yang tidak aman
pada ikan (Swain et al. 1992).

Gambar 4: Deposisi Merkuri Tahunan di bawah setiap skenario
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Gambar 5: Deposisi Asam Total Tahunan di bawah setiap skenario

Gambar 6: Deposisi Total Abu Terbang Tahunan di bawah setiap skenario
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Dampak Kesehatan dan Ekonomi
Emisi dari pembangkit Jambi-1 akan berkontribusi pada konsentrasi ambien PM2,5, NO2
dan SO2 sehingga meningkatkan risiko penyakit dan gejala baik akut maupun kronis.

Perkiraan kami menemukan bahwa dengan mengikuti batas emisi tahun 2008 dalam
AMDAL, dampak terkait emisi polutan udara dari usulan pembangkit listrik tenaga batu
bara Jambi-1 mencakup 30 kematian dini dan biaya kerusakan ekonomi sebesar USD 8,5
juta (Rp 120,2 miliar) setiap tahun. Kepatuhan terhadap standar emisi tahun 2019 untuk
batubara baru jauh lebih protektif; biaya ekonomi tahunan dalam pengeluaran perawatan
kesehatan dan kerugian produktivitas ekonomi yang terkait dengan polusi dari usulan
pembangkit Jambi-1 diperkirakan mencapai USD 2,36 juta (Rp 33,4 miliar) setiap tahun.5

Namun, dampak tersebut dapat dihindari sepenuhnya jika pembakit Jambi-1 tidak jadi
dibangun. Pembangkit berbahan bakar batubara adalah aset berumur panjang dengan
perjanjian jual beli listrik (PPA) yang diberikan untuk beroperasi selama 30 sampai 40
tahun. Dengan menghitung dampak kesehatan dan ekonomi kumulatif selama 30 tahun,
diperkirakan akan ada 1.100 kematian yang dapat dihindari yang akan terjadi akibat polusi
udara dari pembangkit Jambi-1. Polusi partikulat primer dan sekunder bertanggung jawab
atas sebagian besar dampak kesehatan ini. PM2,5, polutan paling berbahaya bagi
kesehatan manusia, akan menyebabkan hilangnya masa hidup selama 55.900 tahun
akibat infeksi saluran pernapasan bawah, stroke, dan penyakit jantung iskemik. Batas
emisi 2019 yang lebih protektif akan mengurangi kematian dini kumulatif menjadi 305,
meskipun dampak tersebut tetap dapat dihindari sepenuhnya.

Tabel 3: Dampak kesehatan kumulatif sebagai akibat polusi dari Pembangkit Jambi-1 (interval
kepercayaan 95%, dengan rentang yang ditunjukkan dalam tanda kurung)

Penyebab Polutan Skenario 1 (batas
emisi tahun 2008)

Skenario 2 (batas
emisi tahun 2019)

Kematian dini, sebagai akibat dari: 1.101 (749 - 1.502) 305 (208 - 415)

COPD PM2,5 79 (29 - 145) 22 (8 - 41)

Diabetes 16 (5 - 31) 5 (1 - 9)

Penyakit Jantung Iskemik 338 (253 - 429) 95 (71 - 120)

Infeksi Saluran Pernapasan Bawah (LRI) 80 (30 - 144) 23 (8 - 41)

LRI pada anak-anak 4 (2 - 6) 1 (1 - 2)

Kanker Paru-Paru 66 (27 - 119) 18 (8 - 33)

5 lihat dampak kesehatan tahunan selengkapnya di Lampiran.
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Stroke 361 (143 - 629) 102 (40 - 177)

Penyakit Tidak Menular & Infeksi
Saluran Pernapasan Bawah

NO2 9 (4 - 20) 2 (1 - 5)

SO2 94 (56 - 137) 22 (13 - 32)

Kunjungan ruang gawat darurat karena
asma

PM2,5 1.594 (950 - 2.232) 447 (266 - 626)

Kelahiran dengan berat badan lahir rendah 444 (138 - 770) 124 (39 - 216)

Kasus baru asma pada anak NO2 908 (208 - 1.983) 237 (54 - 516)

jumlah anak yang menderita asma karena
paparan polusi (peningkatan prevalensi)

3.886 (1.035 - 7.906) 1.012 (270 - 2.059)

Kelahiran prematur PM2,5 678 (328 - 720) 190 (92 - 202)

Absen kerja (hari cuti sakit) 651.057
(553.854 - 747.612)

182.551
(155.296 - 209.624)

Tahun hilangnya masa hidup PM2,5 55.878 (37.662 -
78.322)

15.473 (10.448 -
21.658)

Tahun kehidupan dengan disabilitas 1.881 (622 - 3.774) 529 (175 - 1.061)

COPD PM2,5 541 (197 - 1.005) 152 (55 - 283)

Diabetes 141 (37 - 314) 40 (10 - 88)

Stroke 1.199 (388 - 2.455) 337 (109 - 690)

Ada banyak dampak kesehatan lainnya yang dapat dihindari dengan meninggalkan
pembangkit listrik tenaga batu bara baru demi energi yang bersih dan terbarukan
termasuk energi matahari, angin, dan panas bumi. Dampak ini termasuk biaya ekonomi
sebesar hampir USD 640 juta (IDR 9,05 triliun) yang kemungkinan disebabkan oleh
dampak kesehatan dari pembangkit selama masa pakai 30 tahun, dengan skenario batas
emisi tahun 2008. Bahkan dengan skenario sesuai dengan standar emisi 2019 untuk
pembangkit listrik tenaga batu bara baru, masih akan timbul biaya perawatan kesehatan
dan kerugian produktivitas ekonomi yang setara dengan sekitar USD 177 juta (Rp 2,5
triliun) karena paparan polusi dari pembangkit Jambi-1.

Pada tahun 2021, Indonesia merilis peta jalan menuju net-zero untuk sektor energinya,
yang seharusnya menimbulkan kekhawatiran besar tentang potensi ketergantungan pada
batubara yang dapat membahayakan target ambisius negara tersebut untuk
menghapuskan batubara secara bertahap pada tahun 2050. Badan Energi Internasional
telah menemukan bahwa penghapusan batubara secara menyeluruh sangat penting
untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5C, sejalan dengan Perjanjian Paris.
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Gangguan ekonomi besar, kekurangan pangan, hawa panas yang mematikan, banjir,
kekeringan, kebakaran hutan, gagal panen, dan runtuhnya perikanan akan terjadi di
Indonesia dalam beberapa dekade mendatang jika pemanasan global melebihi 1,5C (Bank
Dunia 2021).

Kesimpulannya, AMDAL resmi pembangkit Jambi-1 mengandung kekurangan karena
kurang memperhitungkan pencemaran yang mungkin disebabkan pembangkit, yaitu
temperatur gas buang yang keliru dan penggunaan batas emisi yang kurang protektif yang
tidak sesuai dengan standar terbaru tahun 2019 untuk batu bara baru. Selain itu,
ketiadaan penilaian dampak kesehatan yang komprehensif dalam AMDAL, sebagaimana
diamanatkan oleh undang-undang, tidak menyajikan dampak penuh terhadap kesehatan
dan lingkungan yang mungkin dihasilkan dari usulan pembangkit tersebut. Terlebih,
temuan kami juga menunjukkan bahwa bahkan dengan mengikuti standar emisi tahun
2019, polusi dari pembangkit Jambi-1 masih akan berdampak besar pada kesehatan
warga Indonesia serta target iklim dan energi Indonesia. Semua itu bisa dihindari jika
pembangkit tidak jadi dibangun.
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Lampiran: Material dan Metode
Perhitungan emisi

Faktor emisi untuk polutan udara utama (SO2, NOX dan debu), konsumsi batubara dan laju
gas buang, serta spesifikasi pembangkit penting lainnya, seperti teknologi dan dimensi
cerobong dan gas buang, tersedia dalam AMDAL Jambi-1 (2019) . Nilai kalor batubara
dilaporkan pada Tabel A-1;

Tabel A-1: Spesifikasi Batubara

Asal PT Jambi Prima Coal (JPC) dan PT Surya Global Makmur (SGM)

Jenis Sub-bitumen

Laju emisi (g/s)

NO2 231.3788

PM 30.8505

SO2 231.3788

kcal/kg 3600

kadar belerang, % kg 0.3

Kadar merkuri, ppm 0,076

Untuk skenario 1, emisi tahunan (E) polutan P diperoleh dari laju emisi yang diberikan
dalam AMDAL, sedangkan Skenario 2 diperkirakan berdasarkan batas emisi (EL) tahun
2019 untuk pembangkit listrik berbahan bakar padat baru menggunakan nilai volume gas
buang (FGV) dan faktor beban pembangkit (LF) yang tercantum dalam AMDAL:

Ep = FGVp  x ELp x LF

Emisi merkuri (EHg) dihitung menggunakan data kadar merkuri batubara dan
penghilangan merkuri oleh perangkat kontrol partikel pembangkit dari UNEP (2017)
Mercury Toolkit:

EHg = CC x CHg x (1 - CEHg),

di mana CHg adalah kadar merkuri batubara dan CE adalah efisiensi kontrol, jumlah
merkuri yang dipertahankan oleh kontrol emisi pembangkit.

Pemodelan dispersi
Pemodelan dispersi atmosfer dilakukan menggunakan sistem pemodelan CALPUFF versi 7
(Juni 2015) (Scire et al. 2000; Eksponen 2015). Data meteorologi dan geofisika untuk
simulasi diperoleh dengan model WRF (Weather Research and Forecasting) (Skamarock et
al., 2008), versi 4.2.2. WRF didirikan dengan 33 level vertikal dan 2 grid bersarang dengan
resolusi 15 dan 13 km, dengan pusat di wilayah Jambi di Sumatera. Domain induk dan
domain dalam menggunakan teknik bersarang dua arah yang memastikan interaksi
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dinamis di antara mereka. Simulasi WRF menggunakan kondisi batas awal dan lateral dari
dataset NCEP (National Centers for Environmental Prediction) CFRS (Climate Forecast
System Reanalysis) CFRS (Climate Forecast System Reanalysis) dari NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration) yang menghasilkan data meteorologi tiga
dimensi per jam yang mencakup tahun takwim penuh 2020.

Model CALPUFF menggunakan dataset meteorologi untuk memprediksi transportasi
atmosfer, dispersi, transformasi kimia dan pengendapan polutan, dan menghasilkan
konsentrasi permukaan tanah tambahan yang terkait dengan sumber emisi yang diteliti.
Model ini melakukan simulasi mendetail tentang munculnya semburan dari tumpukan
pembangkit listrik yang dengannya emisi dipancarkan.

Penilaian Dampak Kesehatan
CREA telah mengembangkan kerangka kerja penilaian dampak kesehatan terperinci yang
dapat diterapkan secara global berdasarkan ilmu pengetahuan terkini. Kerangka kerja ini
mencakup serangkaian hasil kesehatan selengkap mungkin tanpa tumpang tindih yang
jelas.

Penekanannya adalah pada hasil yang data kejadiannya tersedia di tingkat nasional dari
kumpulan data global dan hasil yang memiliki relevansi tinggi untuk biaya perawatan
kesehatan dan produktivitas tenaga kerja. Titik akhir kesehatan ini dipilih dan diukur
dengan cara yang memungkinkan penilaian ekonomi dengan disesuaikan dengan tingkat
output ekonomi dan pendapatan di yurisdiksi yang berbeda.

Untuk setiap hasil kesehatan yang dievaluasi, kami telah memilih hubungan
konsentrasi-respons yang telah digunakan untuk mengukur beban kesehatan polusi udara
di tingkat global dalam literatur yang telah dikaji. Hubungan ini menunjukkan bahwa bukti
cukup matang untuk diterapkan di seluruh geografi dan tingkat eksposur. Perhitungan
dampak kesehatan mengikuti perhitungan epidemiologi standar:

di mana Pop adalah total populasi di lokasi jaringan listrik, usia adalah kelompok usia
yang dianalisis (dalam kasus fungsi respons konsentrasi yang bergantung pada usia,
segmen usia 5 tahun; dalam kasus lain, rentang usia total di mana fungsi tersebut berada
berlaku), Fracage adalah bagian dari populasi yang termasuk dalam kelompok usia yang
dianalisis, Incidence adalah kejadian dasar dari kondisi kesehatan yang dianalisis, dan c
adalah konsentrasi polutan, dengan cbase mengacu pada konsentrasi dasar (konsentrasi
ambien saat ini). RR(c, usia) adalah fungsi yang memberikan rasio risiko hasil kesehatan
yang dianalisis pada konsentrasi tertentu untuk kelompok usia tertentu dibandingkan
dengan udara bersih. Dalam kasus log-linier, fungsi respons konsentrasi spesifik non-usia,
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fungsi RR menjadi: (𝑐) = 0 0 𝛥𝑐 0 > 0, 1 , di mana RR0 adalah risikonya rasio yang ditemukan
dalam penelitian epidemiologi, c0 adalah perubahan konsentrasi yang mengacu pada
RR0, dan c0 adalah asumsi konsentrasi tidak berbahaya (secara umum, konsentrasi
terendah ditemukan dalam data penelitian).

Data jumlah penduduk dan struktur umur penduduk diambil dari Oxford Economics
(Oxford economics, 2021) dan untuk area lain dari hasil Global Burden of Disease tahun
2019 (IHME 2020). Distribusi spasial populasi di setiap kota dan negara, seperti yang
diproyeksikan untuk tahun 2020, didasarkan pada Gridded Population of the World v4
(CIESIN 2018).

Dengan mengikuti pembaruan Pedoman Kualitas Udara WHO, yang sekarang mengakui
bahaya kesehatan dari NO2 pada konsentrasi rendah, kami telah memperbarui fungsi
risiko kematian untuk NO2 berdasarkan temuan Faustini et al. 2014, dan termasuk
dampak hingga 4,5 g/m3, tingkat konsentrasi terendah dalam studi yang menemukan
peningkatan risiko kematian.

Tabel A-3: Perkiraan dampak kesehatan tahunan dari Jambi-1 (95% interval kepercayaan,
rentang dalam tanda kurung)

Kasus Polutan
Skenario 1: Batas
Emisi Tahun 2008

Skenario 2: Batas
Emisi Tahun 2019

Kematian dini, sebagai akibat dari:: 26 (18 - 36) 7 (5 - 10)

COPD

PM2,5

2 (1 - 3) 1 (0 - 1)

Diabetes 0 (0 - 1) 0 (0 - 0)

Penyakit Jantung Iskemik 8 (6 - 10) 2 (2 - 3)

LRI 2 (1 - 3) 1 (0 - 1)

LRI pada anak-anak 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

Kanker paru-paru 2 (1 - 3) 0 (0 - 1)

Stroke 9 (3 - 15) 2 (1 - 4)

Penyakit Tidak Menular & Infeksi Saluran
Pernapasan Bawah

NO2 0 (0 - 0) 0 (0 - 0)

SO2 2 (1 - 3) 1 (0 - 1)

Kunjungan ruang gawat darurat asma, anak-anak

PM2,5

20 (10 - 29) 6 (3 - 8)

Kunjungan ruang gawat darurat asma, dewasa 25 (16 - 33) 7 (5 - 9)

Kelahiran dengan berat badan lahir rendah 16 (5 - 27) 4 (1 - 8)

Kasus baru asma pada anak NO2 25 (6 - 56) 7 (2 - 14)

Jumlah anak yang menderita asma karena paparan
polusi (peningkatan prevalensi) 109 (29 - 222) 28 (8 - 58)

Kelahiran prematur 24 (12 - 25) 7 (3 - 7)
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PM2,5Absen kerja (hari cuti sakit) 18.258 (15.532 –
20.965)

5.119 (4.355 –
5.878)

Tahun hilangnya masa hidup 669 (450 - 938) 185 (125 - 260)

Tahun kehidupan dengan disabilitas 44 (15 - 89) 12 (4 - 25)

PPOK

PM2,5

13 (5 - 24) 4 (1 - 7)

Diabetes 3 (1 - 7) 1 (0 - 2)

Stroke 28 (9 - 58) 8 (3 - 16)

Kematian orang dewasa dan hilangnya tahun masa hidup akibat paparan PM2,5
diperkirakan menggunakan fungsi risiko yang dikembangkan oleh Burnett et al. (2018),
seperti yang diterapkan oleh Lelieveld et al. (2019). Untuk kematian, model risiko GEMM
(Burnett et al. 2018) dipilih sebagai ganti model Global Burden of Disease, yang mencakup
polusi udara dalam ruangan dan merokok selain polusi udara luar ruangan. Meskipun
model GBD lebih banyak digunakan, model ini menggabungkan asumsi konservatif yang
berlebihan tentang risiko kesehatan pada kisaran konsentrasi yang rendah dan tinggi.
Pada tingkat ekstremnya, model tersebut menunjukkan tidak ada pengurangan risiko
ketika konsentrasi polutan udara dikurangi dalam jumlah kecil pada konsentrasi rendah
dan tinggi, seperti yang akan diterapkan di sini untuk pengurangan dari sektor energi saja.
GEMM didasarkan pada bukti terbaru dan berfokus pada polusi udara luar ruangan, yang
merupakan subjek penelitian ini.

Kematian akibat paparan NO2 jangka panjang diukur dengan menerapkan temuan
meta-analisis Faustini et al. (2014), yang memberikan perhatian khusus pada dampak
gabungan PM2,5 dan NO2 dalam model risiko multi-polutan. Hubungan
konsentrasi-respons (odds ratio 1,04) juga sejalan dengan rekomendasi dari proyek WHO
HRAPIE (WHO 2013), yang merekomendasikan odds ratio 1,057 tetapi menunjukkan bahwa
hingga sepertiga dari kematian yang dikaitkan dengan paparan NO2 dapat tumpang tindih
dengan kematian yang disebabkan oleh PM2,5. Karena Faustini et al. tidak
mendokumentasikan konsentrasi terendah yang ditemukan dalam penelitian yang
disertakan, asumsi konsentrasi tanpa bahaya diadopsi dari Stieb et al. (2021).

Kematian anak kecil (di bawah 5 tahun) akibat infeksi saluran pernapasan bawah yang
terkait dengan polusi PM2,5 dinilai menggunakan fungsi risiko Global Burden of Disease
untuk penyakit saluran pernapasan bawah (IHME 2020). Untuk semua hasil kematian, data
spesifik kota tentang tingkat kematian kasar berdasarkan kelompok usia diperoleh dari
Oxford Economics (Oxford economics, 2021). Tingkat kematian keseluruhan dipilah ke
dalam tingkat penyebab spesifik dengan asumsi bahwa bagian relatif dari penyebab yang
berbeda dalam kelompok usia yang berbeda adalah sama dengan di tingkat nasional.
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Data spesifik penyebab yang diperlukan diambil dari hasil proyek Global Burden of Disease
tahun 2019 (IHME 2020).

Untuk hasil kesehatan lainnya, digunakan data kejadian tingkat nasional.

Pemodelan dampak kesehatan memproyeksikan efek paparan polutan selama tahun
penelitian. Sejumlah dampak kesehatan bersifat langsung, seperti memburuknya gejala
asma dan hilangnya hari kerja, sedangkan dampak kronis lainnya mungkin memiliki masa
laten beberapa tahun. Hubungan konsentrasi-respons untuk kunjungan ruang gawat
darurat untuk asma dan ketidakhadiran kerja didasarkan pada studi yang mengevaluasi
variasi harian dalam konsentrasi polutan dan hasil kesehatan; hubungan ini diterapkan
pada perubahan konsentrasi rata-rata tahunan. Konsentrasi dasar rata-rata tahunan PM2,5
dan NO2 masing-masing diambil dari van Donkelaar et al. (2016) dan Larkin et al. (2017).

Tabel A-6: Parameter input dan data yang digunakan dalam memperkirakan dampak kesehatan
fisik

Kelompok
Usia Dampak Polutan

Fungsi
konsentrasi
-respon

Perubahan
konsentrasi

Ambang
batas
ketiadaan
risiko Referensi

Data
kejadian

1-18 Kasus asma baru NO2 1,26 (1,10 -
1,37)

10 ppb 2 ppb Khreis et
al. 2017

Achakulwisut
et al. 2019

0-17 Kunjungan ruang
gawat darurat
asma

PM2,5 1,025 (1,013,
1,037)

10 µg/m3 6 µg/m3 Zheng
2015

Anenberg et
al. 2018

18-99 Kunjungan ruang
gawat darurat
asma

PM2,5 1,023 (1,015,
1,031)

10 µg/m3 6 µg/m3 Zheng
2015

Anenberg et
al. 2018

Kelahiran
baru

Kelahiran
prematur

PM2,5 1,15 (1,07,
1,16)

10 µg/m3 8,8 µg/m3 Sapkota et
al. 2012

Chawanpaibo
on et al. 2019

20-65 Absen kerja PM2,5 1,046
(1,039-1,053)

10 µg/m3 N/A WHO 2013 EEA 2014

0-4 Kematian akibat
infeksi saluran
pernapasan
bawah

PM2,5 IHME 2020 5,8 µg/m3 IHME 2020 IHME 2020

25-99 Kematian akibat
penyakit tidak
menular, dipilah
menurut
penyebabnya,
dan dari infeksi
saluran
pernapasan
bawah

PM2,5 Burnett et al,
2018

2,4 µg/m3 Burnett et
al. 2018

IHME 2020
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25-99 Cacat yang
disebabkan oleh
diabetes, stroke,
dan penyakit
pernapasan
kronis

PM2,5 IHME 2020 2,4 ug/m3 Burnett et
al. 2018

IHME 2020

25-99 Kematian dini NO2 1,04
(1,02-1,06)

10 ug/m3 4,5 ug/m3 Faustini et
al. 2014;
NRT from
Stieb et al.
2021

IHME 2020

Nilai numerik dalam kolom "Fungsi konsentrasi-respons" mengacu pada odds ratio yang sesuai dengan
peningkatan konsentrasi yang diberikan dalam kolom "perubahan konsentrasi." Referensi literatur
menunjukkan penggunaan fungsi konsentrasi-respons non-linier. Ambang batas tidak membahayakan
mengacu pada konsentrasi di bawah yang dampak kesehatannya tidak diukur, umumnya karena studi yang
mendasari fungsi tersebut tidak menyertakan orang dengan tingkat paparan yang lebih rendah. Data tentang
hubungan konsentrasi-respons tidak ada untuk semua geografi, jadi model risiko global diterapkan di semua
kota. Data kejadian umumnya tidak tersedia di tingkat kota sehingga harus diterapkan rata-rata nasional.

Penilaian Ekonomi
Kerugian ekonomi akibat polusi udara dari pembangkit yang beroperasi dan yang
diusulkan dihitung menggunakan metode yang diuraikan dalam “Quantifying the
Economic Costs of Air Pollution from Fossil Fuels” (Myllyvirta, 2020).

Polusi udara meningkatkan risiko pengembangan penyakit pernapasan dan
kardiovaskular, dan meningkatkan komplikasi karena penyakit tersebut dan secara
signifikan menurunkan kualitas hidup dan produktivitas ekonomi orang yang terkena
dampak dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan. Proyek Global Burden of Disease
telah mengukur tingkat kecacatan yang disebabkan oleh setiap penyakit menjadi “bobot
kecacatan” yang dapat digunakan untuk membandingkan biaya penyakit yang berbeda.
Biaya ekonomi kecacatan dan penurunan kualitas hidup yang disebabkan oleh penyakit
dan kecacatan ini dinilai berdasarkan bobot kecacatan, dikombinasikan dengan penilaian
ekonomi kecacatan yang digunakan oleh regulator lingkungan Inggris DEFRA (Birchby et al
2019), dan disesuaikan oleh GNI PPP untuk Indonesia.
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