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2. Kondisi eksisting lapangan, yaitu :
a) Peternakan sapi sudah terdapat saluran pembuangan
kotoran/limbah cair sapi yang menuju bak penampungan yang
kemudian masuk kedalam pipa paralon
b) Kondisi saat ini, tembok bak penampungan rusak dan jebol
sehingga kotoran/limbah cair langsung mengalir kebawah masuk ke
areal Taman Jagakarsa dan saluran yang menuju Kali Ciliwung
c) Selain itu terdapat beberapa karung yang berisi ampas makanan
sapi yang juga terlihat berserakan terbuang di sekitar Taman
Jagakarsa
3. Menurut keterangan dari Bp. Muzaki (Pengelola Peternakan
Sapi), yaitu :
a) Terdapat 27 ekor sapi yang terdiri dari 8 ekor sapi perah milik
Bp. Muzaki, 14 ekor sapi perah milik Bp. Ibrahim dan 5 ekor sapi
potong milik Bp. Misbah
b) Pemilik peternakan sapi yaitu Bp. Misbah yang dibantu oleh 3
karyawan
4. Peternakan sapi berada di Jl. Kancil Rt 04 Rw 02 Kelurahan
Lenteng Agung yang posisinya berdekatan dengan Taman Jagakarsa
dan Kali Ciliwung
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Verifikasi Lapangan dilakukan oleh Tim Pengaduan Dinas LH Prov.
DKI Jakarta didampingi Sudin LH Kota Adm. Jakarta Selatan sebagai
tindak lanjut terhadap perbaikan bak penampungan limbah/kotoran
sapi yang sebelumnya rusak/jebol , dengan hasil sebagai berikut :
1.Peternakan Sapi saat ini dikelola oleh Bp. Ibrahim dengan lahan
milik Bp. Misbah yang lokasinya berada di Jl. Kancil Rt 04 Rw 02
Kelurahan Lenteng Agung yang posisinya berdekatan dengan Taman
Jagakarsa dan Kali Ciliwung
2. Menurut keterangan Bp. Ibrahim, yaitu :
a.Terdapat 18 ekor sapi perah yang dibantu 1 orang pekerja
bernama Bp. Anto
b.Pihaknya saat ini sudah melakukan pembuatan bak sebanyak 4
unit untuk penampungan dan pengolahan limbah/kotoran sapi
secara sederhana
c.Rencananya bak tersebut akan diletakan ijuk yang berfungsi
sebagai saringan dan akan dipelihara ikan lele sebagai indikator yang
kemudian tersambung pipa paralon berukuran 6 inch yang
diharapkan pada outlet bak terakhir yang akan dibuang menuju Kali
Ciliwung hanya tinggal airnya saja
d.Sedangkan untuk sisa limbah/kotoran sapi yang padat akan
diangkat untuk dijadikan pupuk
3. Kondisi eksisting lapangan, yaitu :
a.Pekerjaan pembuatan bak penampungan tersebut belum selesai
yang diperkirakan dalam waktu 1 minggu ini selesai dan dapat
digunakan
b.Saat ini kondisinya untuk pembuangan limbah/kotoran sapi masih

