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KATA PENGANTAR 

 

Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan 

(RPL) pada kegiatan Pelaksanaan Jalan Tol Layang AP. Pettarani untuk periode bulan Noevember 2020 - 

April 2021 disusun sebagai salah satu instrumen monitoring pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh PT. Makassar Metro Network  

Laporan ini disusun berdasarkan monitoring/pengamatan di lapangan dan kajian data sekunder, 

memuat klarifikasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta menganalisis 

kesesuaian pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dengan dokumen lingkungan. Dalam laporan ini 

juga disajikan beberapa rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti, dalam upaya untuk meningkatkan dan 

memperbaiki upaya pengelolaan dampak besar dan penting yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek. 

Laporan ini disajikan sebagai salah satu awal dalam peningkatan kinerja pengelolaan dampak lingkungan 

yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, khususnya di pengelolaan dampak 

lingkungan di PT. Makassar Metro Network 

Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan 

Hidup (RPL) pada kegiatan Pelaksanaan Jalan Tol Layang AP. Pettarani Kota Makassar ini merupakan 

laporan yang harus disampaikan setiap enam bulan sekali sejak pelaksanaan konstruksi hingga jalan tol 

dioperasikan, dimana kewajiban pelaporan pasca konstruksi akan dilaksanakan oleh pengelola jalan tol. 

Laporan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Makassar, sesuai dengan arahan dalam surat persetujuan Dokumen AMDAL Proyek Pembangunan Jalan 

Tol Layang AP. Pettarani Kota Makassar yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. 

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

laporan termasuk kepada pihak-pihak yang memberikan masukan dan koreksi guna 

penyempurnaannya. Demikian halnya dengan segala kekurang sempurnaan yang terdapat pada laporan 

ini, pada kesempatan ini kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. 

 

Demikian laporan pelaksanaan RKL/RPL periode bulan November 2020 – April 2021 ini kami susun untuk 

dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 

 

Makassar,   Juni 2021 

Penanggung Jawab 

 
 

Anwar Toha 
Direktur Utama 

 
























































































































































































































































































































































































