
 

 

 
I 2. Kualitas Air 

Kualitas air yang diukur dibedakan atas air permukaan dan air tanah. Analisis kualitas Ji W air permukaan mengacu pada . . Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, sedangkan analisis air 

_.q tanah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. KEP-416/Menkes/Per/IX/1990 
tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air. 

1 l Berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap kualitas air seperti dapat dilihat pada 
Tabel 3.5. dan Tabel 3.6, dapat dikemukakan hal hal sebagai berikut : 

•fJ a. Sebagian besar parameter kualitas ;.air permukaan masih berada di bawah baku 
mutu lingkungan, kecuali parameter BODS dan CODS di lokasi AP2, AP3, dan AP4, JJ I serta parameter fecal coliform dan totsl coliform di lokasi AP1, dan AP3 yang 
telah melebihi baku mutu lingkungan, seperti yang dikemukakan dalam PP No. 82 

_q ; tahun 2001 
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b. Semua parameter kualitas air tanah masih berada di bawah baku mutu lingkungan, 

seperti yang dikemukakan dalam Permenkes No. 416/Men-kes/Per/IX/1990 

.• . 
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Tabel 3.5. Hasil Analisis Kualitas Air Permukaan 

HAS II.. ANAUSIS BAKU 
No PARAMETER SATUAH AP1 AP2 AP3 AP-4 MI.ITUf MET ODE 

KEL.ASII 
A. Flslk 
1 Suhu (insitu} } ·c 27,0 28,0 28,0 28,0 Udara±3"C SNI 06-6989.23-2005 
2 Zat padat terlanrt {TDS) mgJl 102 309 349 764 1.000 SNI 06-698927-2005 
3 Zat padattersuspensi (TSS) } mgJl 35 81 70 82 50 SNI 
B. Klmla 
1 pH (insitu) '") - 7,0 7,0 7,7 8,8 6-9 SNI 06-6989.11-2004 
2 Air ralcsa {Hg) mg/L < 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,002 SNI 19-6964.2-2003 
3 Arsen (As} mg/1.. < 0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 1 Std. Method (Ed 21} 3500 As 
4 Boroo {B) mg/1.. < 0,01 <0,01 < 0,01 < O,o1 1 SNI 06-2481-1991 
5 Ok:slgon terlanrt (DO) (insilu) mg/1.. 2,8 1,6 2,2 1,6 4 SNI 06-6869.14-2004 
6 Fluorida (F) } mgiL 0,01 0,46 0,28 0,37 1,5 Std. Method (Ed 21} 4500 D 
7 Fenol mg/1. <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 0,001 HACH 
8 Fosfat total (PO,) '") mg/1. 0,01 0,22 0,19 0,35 -- 0,2 SNI 06-2483-1991 
9 Kadmium {Cd) mQIL < 0,003 <0,003 < 0,003 < 0,003 0,01 SNI 06-0989.16-2004} 
10 Khromium VI (Cr) '") mgiL <0,01 .;..· <0,01 < 0,01 <0,01 0 ,05 Std Mid (Ed 21) 3500 Cr B 
11 Kobalt (Co} mg/L <0,02 <0,02 <0,02 < 0 ,02 0.2_ SNI 06-2471-1991 
12 Khlorin bebas (Ch} mgll < 0,01 <0,01 <0,01 0 ,03 HACH 
13 Minyak Lemak mg/1. <0,2 < 0,2 <0,2 <0,2 1 HACH 
14 Nitrat CNO.-N) '") mg/l 1.2 10 1,3 10 Std Mtd (Ed 21) 4500-E 

1------::·. ···-15 Nitrit (NOrN} j mg/1. 0,071 0,025 0,244 9 ,699 0,06 SNI 06-0989.9-2004 
16 Selenium (Se) mgll < 0,002 <0,002 <0,002 < 0,002 0 ,05 Std. Method 3500-Se 
17 Song (Zn) mgll <0,01 < 0,01 < 0,01 0,05 SNI 06-0989.7-2004/ 
18 Sianida (CN) } mg/1. <0,005 <0,005 < 0,005 <0,005 0 .02 Std. Method 4500-CN.E 
19 Sulfida (H,S) mgll <0,002 - < 0,002 < 0,002 - -0,002 JIS Th 2002 K 0102 Bag 39 0 < 0,002 
20 Surfak1an anion (MBAS) mg/1. 0,17 0,28 I 0,26 0 ,24 0,2 SNI 06-0989.51-2005 ·-· -21 Tembaga -(Cu) '") mgll <0,02 <0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 
22 Timbal {Pb)_ mgll < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 SNI 
23 BOOS mg/l 3 15 9 17 3 SNI 06-2503-1991 
24 coos mg/1. 24 si·-·-· ---·35 -· 60 25 SNI 06-0989.15-2004 
c. MIKROBIOLOGI '·t" 

............ 

1 Fecal coliform JmV100ml 2.100 4.600 7.500 150 1.000 Std.Method ed.21 9221 E 
2 Tolal colifoiTTl JmV100ml ---2.400 7.500 11.000 240 5.000 Std.Method ed.21 9221 B 

Keterangan : 
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001. 

Kelas I: Air yang peruntukannya dapar digzmakan untuk air minum dan penmtukan lain yang 
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 
Kelas II: Air yang penmtukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, 
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau penmtukan lain yang 
mempersyaratkan'mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 
Kelas Ill: Air yang Peruntukcmnya dapat digunakan zmtuk pembudidayaan ikan air awar, petemakan, air 
untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan 
kegunaan tersebut 

Kelas IV: Air yang Penmtukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman 
lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

terakreditasi oleh KANNo. LP-195-IDN 

***) == Logam mempakan Logam Terlarut 
< = Lebih kecil 

- Lokasi AP 1 : Sungai Cisadane, di de kat lokasi intake 
- Lokasi AP2 : Sungai Cirarab, di dekatlokasi IPA Sepatan 

dan atau penmtukkan 

- Lokasi AP 3 : Sungai Cimanceuri, di dekat pada Jalan Negara Tangerang - Serang 
- Lokasi AP4 : Sungai Cidurian, di dekat jembatan pada Jalan Negara Tangerang - Serang 
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Tabel 3.6. Hasil Ana lis is Kualitas Air Tanah 

NO PARAMETER SATUAN 
BAKU •) HASIL ANALISIS 
MUTU AT1 AT2 AT3 AT4 ATS 

A. FISIKA 
1 Bau (insitu} - Tdk berbau Tdk.berbau Tdk.beibau Tdk.berbau . Tdk.berbau Tdk.berbau Organoleptik 
2 Zat Pad at terlarut ITOSl mg/L 1500 609 335 97 128 130 SNl 06-6989.27-2005 
3 Kekeruhan NTU 25 4 2 ·. 2 22 2 SNI 06-2413-1991 ' 
4 Rasa Tdk berasa Tdk.berasa Tdk.berasa Tdk.berasa Tdk.berasa Tdk.berasa Organoleptik 
5 Suhu (In situ) ''') •c Udara ±3°C 270 27 0 27 0 270 270 SNI 0&.6989.23-2005 

6 Warna '''l Pt-Co 50 2 1 1 I 2 3 SNI 06-2413-1991 
B. KIM lA 
1 pH (lnsitu) ... ) . 65-9 0 68 65 6 3 65 63 SNI 06-6989.11-2004 
2 Air Raksa I Hal -ng/L 0001 < 0 0005 < 0 0005 < 0 0005 < 0 0005 <00005 S Nl 1 9-6964.2-2003 

3 Arscn lAs\ moll 005 < 0005 < 0005 < 0 005 <0005 < 0005 Std. Method (Ed.21)3500-Aa 

4 Besl (Fel"'l mg/L 10 < OL06 < 0,06 < 0,06 <006 < 0,06 18-8AIIK·Fe 
5 Fluori d a (F\ • ") mgll 1 5 0.1 5 015 007 0 12 018 Std. Method (Ed.21) 4500-D 

6 Kadmlum (Cd) m11/L 0,005 < 0,003 < 0,003 < 0003 <0003 < 0003 SNI 06-6989.16-2004 '') 

7 Kesadahan total (CaCOll "') mQIL 500 . 282,3 ' 146,6 <0,2 39,7 28,8 SNI 06-6989.12·2004 

8 •••) mg/L 600 ?61 ,1 120,7 33,5 42,9 36 0 SNI 06-6989.19·2004 

9 Khromium VIICr e.\ mq/L 0 .05 < 0 01 < 0 01 <001 < 0 01 < 001 Std. Mid. (Ed.21)35CJO.Cr 8 

10 Manqan IMnl "'l mg/L _.Q2_ __ 0,15 1 '13 0,14 < 002 0,09 18-20A/JK-Mn 

11 NHrat (NO,·Nl •••) mg/L 10 9 1 1 2 4 1 51 83 Std. Method (Ed.21) 4500-E 

12 Nitrit (N02-Nl '"\ mg/L 1 0 0012 0 003 < 0002 0 021 3 460 SNI 06-6989.9-2004 

13 Selenium (Sel mg{L OOi . < 0 002 < 0002 <0002 < 0 002 < 0 002 Std. Method {Ed.21)3500-So 

14 Seng (Znl mg/L 15 0,05 0,06 0,06 0 04 003 SNI 06-6989.7-2004 ") 

15 Slanlda (CN\ "') mg/L 0 1 < 0005 < 0005 < 0005 <0005 < 0 005 Std. Mtd. (Ed.21)4500-CN.E 

16 s ulrat (SO. l •••) mg/L 400 99,2 66,9 <03 19,8 0,8 SNI 06-6989.20-2004 

17 Surfactan anion (MBAS\ mg/L 05 006 0 03 0 03 012 005 SNI 06-6989.51·2005 

18 Tlmbal (Pbl mall 0 05 < 0 01 < 0 01 < 001 < 0 01 < 0 01 SNI 06-6989.8-2004 "") 

19 Nllai Pormanaanat tKMnO.)•••) maiL 10 1 4 1 5 1 4 1 4 1 6 SNI 06-6989.22·2004 

c. MIKROBIOLOGI 
1 Total Koliform ...... Jml/100;;,1 50 0 0 0 0 0 SNI 06-3957-1996 

Sumber: . 
Hasil analisa Laboratorium PT. Unilab/ Jakarti:J 

' BM: Permenkes No. 416/Men-kes/Per/IX/1990 

I I 
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Pengambilan sampe/ pada tanggal 30 November 2009, 
Pengujian tangga/ 30 November- 22 Desember 2009 
.. ) = Logam merupakan Logam Terlarut 
.... ) = Parameterterakreditasi oleh KANNo_ LP-195-IDN 

Keterangan : 
Lokasi ATJ : Sumur penduduk di Desa Mekar Jaya Kec Sepatan 
Lokasi AT2: Sumur penduduk di Desa Pasar Kemis, Kec. Pasar Kemis 
Lokasi A T3: Sumur penduduk di Desa Pasir Jaya Kec. Cikupa 
Lokasi AT4: Sumur penduduk di Desa Telagasari Kec. Balaraja 
Lokasi ATS: Sumur penduduk di Desa Pasir Muncang Kec. Jayanti 

3.1.6. Hidrogeologi 

Kondisi hidrogeologi didapat dari hasil kajii'm peta Hidrogeologi Indonesia lembar Jakarta 

yang diterbitkan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan. Menurut peta hidrogeologi 

tersebut di Kabupaten Tangerang, ada 2 (dua) jenis akuiferyaitu: 

a. Akwferdengan produktivitas rendah, terletak di selatan !<abupaten Tangerang 

b. Akuiferdengan produktivitas tinggi, terletak di sebe!ah utara dan selatan. 
Debit air tanah di Kabupaten Tangerang mendekati 3 - 10 1/dtk. Eksploitasi air tanah 

terjadi sepa,njang. jalan Jakarta - Tangerang - serang, terutama dilakukan oleh industri 
yang berada di sepanjang jalan tersebut yang menyebabkan terjadinya penurunan muka 
air tanah secara drastis. 

Di sebelah utara Kabupaten Tangerang yang merupal<'.an daerah pantai, air tanahnya tidak 
bisa digunakan karena payau. 

Dari segi penggunaannya al r tanah di Kabupaten Tangerang dibedakan atas : 
a. Air Tanah Dapgkal 

Berdasarkan pengamatan untuk wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya Kecamatan 

Sepatan, Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja dan Jayanti rata-rata penduduk menggunakan · ... 
sumur gali dan sumur pampa dangkal, untuk keperluan mandi dan cuci. Peta potensi air 

tanah Kabupaten Tangerang menunjukan sebagian besar air tanah pada daerah yang 
I 

rendah menunjukan kualitas yang kurang baik . 

Kuantitas air sumur gali maupun sumur pampa tersebut rata-rata cukup bariyak, namun 
kurang/tidak merata, terutama di jumpai pada daerah dataran rendah. 

b. Air Tanah Dalam ( > 40m) 

Daerah Kabupaten Tangerang terdapat potensi akuifer produktif (40 %) dati total, 

sedang (51 %) dan kedl (9 %). Aquifer produktif tersebut memungkinkan untuk 

dieksploitasi, namun dengan debit yang kecil (kurang dari 5 lt/dt). 
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Peta Geohidrologi di Kabupaten Tangerang dan sekitamya yang memperlihatkan potensi 

air tanah dapat dilihat pada Gam bar 3.3. 

-· ' 
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Gambar 3.3. Pet:a Geohidrologi Kabupaten Tangerang dan Sekitarnya 
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3.1.7. Prasarana Jalan dan Lalu Lintas 
1. Kondisi Lalu Lintas 

Kondisi prasarana jalan di di sekitar lokasi kegiatan cukup memadai, namun kondisi 
lalu lintasnya sebagian besar cukup padat terutama pada jam - jam sehingga 
metode dan pelaksanaan pelaksanaan konstruksi, terutama pengangkutan material 
konstruksi dan penggalian dan penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisi 
air baku dan pipa distribusi air minum perlu mempertimbangkan kondisi lalu lintas 
terse but. 
Berdasarkan statusnya, prasarana jalan di wilayah studi dapat dibedakan atas jalan 
nasional yang umumnya mempunyai Iebar 2 x 14m, jalan provinsi 2 x 7 m, dan jalan 
kabupaten/desa dengan Iebar 7 m, dengan jenis perkerasan p;Jda urnumnya berupa 
flexible pavement, kecuali pada beberapa ruas jalan menggunakan konstruksi 
perkerasan rigid pavement Terdapat banyak persimpangan j alan, sehingga berpotensi 
terjadinya gangguan lalu lintas. Disamping itu1 dari hasil pengamatan visual, terdapat 
beberapa ruas jalan yang kondisi lalu lintasnya sangat padat terutama pada pagi hari, 

dengan jenis kendaraan dominan adalah angkutan kota dan kendaraan pribadi, truck, 
serta seP€da motor. 
Kondisi lalu lintas pada beberapa ruas jalan utama di wilayah studi pada jam jam 
sibuk dapat dilihat pada Tabel 3.7. 
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Tabel 3.7. Kondisi Lalu Lintas di Wilayah Studi 
Lokasi Pengukuran Waktu Arah Volume Kapasitas Visi Rasio LOS 

Kendaraan Jalan (V/C) 
(SMPJjam) (SMP/jam) 

M 1C} 
Jalan K.S. Tubun, di de- Pagi B-T 1044 
pan lokasi intake T-8 602 c 

Sore B-T 844 2.822 0,58- 0,73 (arus stabil) 
T-8 1.202 

Jalan 8uyur, di dekat Pagi B-T 1.189 8-C Bendung Irigasi Cisadane T-8 1.149 2.822 0.38-0,82 (arus stabil -Sore B-T 407 tidak stabil) T-B 676 ·-· Jalan Inspeksi Saluran Pagi B-T 615 
irigasi, di dekat jalan T-8 "· 611 2.349 0,52 - 0,53 c 
masuk ke IPA Sepatan Sore B-T 572 (arus stabil) 

T-8 669 _'. 

Ruas jalan utama Desa Pagi u-s 732 
Pasar Kemis s-u 755 / k' 2.349 0,59-0.63 c 

Sore u-s 457 (arus stabil) 
s-u 921 .. 

Ruas jalan utama Desa Pagi u-s 562 
Pasir Jaya s-u 675 2.349 0,52- 0,56 c 

Sore u-s 769 (arus stabil) 
s-u 559 ..... - . .-

Ruas jalan utama 'Desa Pagi u- s 479 
Telagasari s-u ,, 475 2.349 0,41 - 0,48 c 

Sore u- s 525 (arus stabil) 
s-u 602 -· ' -·.---:732. Jalan Negara Tangerang Pagi I 8-T 

- Serang, de kat jalan T -8 973 4.998 0,34 -0,35 8 
masuk ke Reservoir Sore 8 - T 744 (arus stabil) 
Balaraja I T-8 1.012 
Jalan Negara Tangerang Pagi B - T 744 
- Serang, dekat iemba- T- B 959 4.998 0,34-0,35 8 
tan Sungai Cimailceuri Sore 8-T 804 (arus stabil) 

T-8 932 
Jalan Negara Tangerang Pagi 8-T 667 
- Serang, dekat persim- T-8 716 4.998 0,25- 0,28 8 
pangan dengan jalan Sore B-T 557 (arus stabil) 
utama Desa Gembong T-8 669 
Jalan Negara Tangerang Pagi B-T 968 
- Serang, dekat j emba- T-8 870 4.998 0,31- 0,37 8 
tan Sungai Cidurian Sore 8-T 705 (arus stabil) 

T-8 873 -·-·-
Sumber: Hasi/ Pengukuron Konsultan AMDAL, tanggal 3 September 2009 
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2. Kapasitas Jalan 

Kapasitas suatu jalan adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat bergerak dalam 
periode waktu tertentu. Kapasitas ruas jalan perkotaan biasanya dinyatakan dengan 
jumlah kendaraan (atau dalam Satuan Mobil Penumpang/SMP) per jam. Hubungan 
antara arus dengan waktu tempuh (atau kecepatan) tidaklah linear. Penambahan 
kendaraan tertentu pada saat arus rendah akan menyebabkan penambahan waktu 

tempuh yang kecil jika dibandingkan dengan penambahan kendaraan pada saat arus 
tinggi. 

Jika arus lalulintas mendekati kapasitas jalan, kemacetan mulai terjadi. Kemacetan 
semakin meningkat apabila arus lalu 'tintas begitu besarnya sehingga kendaraan sangat 
berdekatan satu sama lain. Kemaetan total terjadi apabila kendaraan harus berhenti 
atau bergerak sangat lambat. 
Persamaan untuk menghitung kapasitas suatu ruas jalan menurut metode Indonesian 
Highway capacity Manual (IHCM, 1997) untuk daerah perkotaan adalah sebagai 
berikut. 

C = Cox FCw x FCsP x FCsF x FC:.s {smp I jam), 
dimana: 
a. Kapasitas Dasar Co, ditentukan berdasarkan tipe jalan sesuai dengan nilai yang 

tertera pada tabel dibawah ini: 
-T ipe Jalan 

Jalan 4 lajur 
satu arah 
Jala·n,4 lajur ta 

Jalan 2 lajur ta 

-.. 
bermedian atau jalan 

npa pembatas median 
,..,_, 

npa media 
--

Sumber: IHC!1 (1997) 

' .::· 
'·. Kapasitas Dasar Keterangan 

(smp/jam) 
1650 perlajur 

1500 perlajur 

2900 Total dua !ajur 

b. Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Pembagian Arah (FCsp ) dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 

Pembagian Arah ( 0/o-c/o) so-so 55-4S 60-40 6S-3S 70-30 

2 lajur 2 arah tanpa median 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 
(2/2 UD) 

FCsp 4 lajur 2 arah tanpa median 1,00 0,985 0,97 0,955 0,94 
(4/2 UD) 
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c. Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Lebar Jalan (FCw ) dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini: 

Tipelalan Lebar Jalan Efektif {m) FCw 

4 lajur berpembatas median atau Per lajur 
jalan satu arah 3,00 0,92 

3,25 0,96 
3,50 1,00 
3,75 1,04 
4 00 1 08 

4 lajur tanpa pembatas median Per lajur 
3,00 0,91 
3,25 0,95 
3,50 1,00 
3,75 1,05 
4,00 1,09 

2 lajur tanpa pembatas median Dua arah 
5 0,56 
6 0,87 
7 1,00 
8 1,14 

' 9 1,25 
10 1,29 
11 1,34 -. Sumber. IHCM {1997) 

, .. , 'i 

d. Faktor Koreksi Kapasitas akibat gangguan samping FCsF untuk jalan yang 
mempunyai bahu jalan seperti pada table dibawah ini: 

--
1 Kelas Gangguan I TipeJalan Faktor koreksi akibat gangguan I Samping samping dan Iebar bahu jalan I 

Lebar bahu jalan efektif 

.. -....... 0,5 1,0 1,5 > 2,0 

4 lajur . 2 arah berpembatas Sangatrendah 0,96 0,98 1,01 1,03 
median ( 4/2 D) Rendah 0,94 0,97 1,00 1,02 

i Sedang 0,92 0,95 0,98 1,00 ; 
i Tinggi 0,88 0,92 0,95 0,98 

Sangat Til}ggi 0 84 0,88 0,92 0,96 
4 iajur 2 arah tanpa pembatas Sangat rendah 0,96 0,99 1,01 1,03 
median (4/2 UD) Rendah 0,94 0,97 1,00 1,02 

Sedang 0,92 0,95 0,98 1,00 
I Tinggi 0,87 0,91 0,94 0,98 
! Sangat Tinggi 0,80 0,86 0,90 0,95 

2 lajur 2 arah tanpa pembatas Sangat Rendah 0,94 0,96 0,99 1,01 
median (2/2 UD) atau jalan satu Rendah 0,92 0,94 0,97 1,00 
arah , • Sedang 0,89 0,92 0,95 0,98 

Tinggi 0,82 0,86 0,90 0,95 
Sangat Tinggi 0 73 0 79 0,85 0,91 

Sumber : IHCM {1997) 
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e. Faktor Koreksi Kapasitas akibat Ukuran Kota (Fees) dapat dilihat · pada tabel di 
bawah ini: 

Ukuran kota (juta penduduk) Faktor koreksi untuk ukuran kota 
<0,1 0,85 

0,1-0,5 0,90 
0,5-1,0 0,94 
1,0- 1,3 1,00 

>1,3 103 
Sumber: IHCM {1997) 

Faktor koreksi kapasitas untuk jalan 6 lajur dapat diperkirakan dengan menggunakan 

factor koreksi kapasitas untuk jalan 4''1ajur dengan menggunakan persamaan berikut : 

= 1-0,8 X (1- FC 4,5SF) 

Dimana: 

FC6,sF : faktor koreksi kapasitas untuk }alan 6 lajur 

FC 4,ssF: faktor koreksi kapasitas untuk }alan 4 lajur 

Berdasarkan faktor- faktor koreksi tersebut diatas, maka kapasitas Jalan di 
wilayah studi adalah : 

a. Jln. K.S. Tubun, dekat lokasi intake : 

C = 2900 x 1 x 1,05 x 0,90 x 1,03 = 2.822 smp/jam 
b. Jln. Raya Buyur, dekat Bendung Irigasi Cisadane: 

C = 2900 x 1 x 1.05 x 0,90 x 1,03 = 2.822 smp/jam 
c. Jln. Inspeksi Saluran I rigasi, dekat IPA Sepatan : ..• 

C = 2900 x 1 x 1 x 0,90 x 0,90 = 2.349 smp/jam 

d. Ruas jalan utama Desa Pasir Kemis : 

C = 2900 x 1 x Of90 x 0,90 = 2.349 smp/jam 
e. Ruas jalan utama Desa Pasir Jaya: 

C = 2900 x 1 x 1 x 0,90 x 0.90 = 2.349 smpjjam 
f. Ruas jalan utama Desa Talagasari : 

C = 2900 X 1 X 0,90 x 0,90 = 2.349 smp/jam 
g. Jalan Negara Tangerang-Serang, dekat Reservoir Balaraja : 

C = 4 X 1500 X 1 X 1 X 0,98 X 0,85 smp/jam 
h. Jalan Negara Tangerang-Serang, dekat jembatan Sungai Cimanceuri : 

C = 4 x 1500 x 1 x1 x0,98 x0,85 = 4.998 smp/jam 

i. Jalan Negara Tangerang-Serang, dekat persimpangan jalan utama Desa Gembong : 

C = 4 X 1500 X 1 X 1 X 0,98 X 0,85 = 4.998 smp/jam " 
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j. Jalan Negara Tangerang-Serang, dekat jembatan Sungai Cidurian : 
C = 4 X 1500 X 1 X 1 X 0,98 X 0,85 = 4.998 smp/jam 

3. Tingkat Pelayanan (Level Of' Service) 
Hal ini berkaitan dengan pelayanan lalu lintas, yang tergantung pada perbandingan 
antara arus lalu lintas terhadap kapasitas. Oleh karena itu, tingkat pelayanan pada 
suatu jalan tergantung pada arus lalulintas. Definisi ini digunakan oleh Highway 
capacity Manual yang mempunyai enam tingkat pelayanan jalan, yaitu : 
a. llngkat Pelayanan A (0 - 0,20) : Arus bebas 
b. llngkat Pelayanan B (0,21 - 0,44) : Arus stabil 
c. llngkat Pelayanan C (0,45- 0,75) : Arus stabil 

d. Tingkat Pelayanan D (0,76- 0,84) : Arus mulai tidak stabil 
e. llngkat Pelayanan E (0,85 -1) : Arus tidak stabil 

f. Tingkat Pelayanan F (> 1) : Arus terhambat 

3.1.8. Penggunaan Lahan 
1. Wil,ayahkabupaten Tangerang 

Ditinjau dari segi penggunaan lahan, set.anyak 68.819 ha lahan atau 63 % dari jumlah 
lahan di Kabupaten Tangerang sebesar 109,122 Ha merupakan lahan kering, 
sedangkan sisanya 40.803 Ha atau 37 % merupakan lahan sawah. 
Lahan sawah yang dimanfaatkan penduduk untuk menanam padi, sebagian besar 
sudah beririgasi teknis yang mencapai 22.866 Ha atau 56 %, sedangkan sisanya 

"' sawah tadah hujan mencapai 13.696 Ha atau 34 %, setengah teknis mencapai 3.238 

Ha atau 8 % 1 dan lainnya 2 % . Lahan sawah tersebut ditanami padi, yang sebagian 
besar atau 83 % sudah dapat ditanami 2 kali atau lebih dalam seta hun. 
Penggunaan laban kering dengan luas 68.319 Ha, sebagian besar dimanfaatkan untuk 

permukiman, bangunan, pekarangan, dan halaman yang mencapai 34.168 Ha atau 
sekitar 50 %, sedangkan penggunaan untuk tegalan dan kebon mencapai 19.616 Ha 
atau 29 %. Dan lain-lain penggunaan mencapai 21 %. Secara rinci penggunaan lahan 
sawah di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 3.8, sedangkan penggunaan 

lahan kering di Kabupaten Tangerang Q,apat dilihat pada Tabel 3.9. 

Peta RTRW Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Gam bar 3..4. 

ANDAL KegiatiJn Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang III-27 



 

 

 

"e ' 

Tabel 3.8. Penggunaan lahan Sawah di Kabupaten Tangerang 
Frekuensi Tanaman Padi Pertahun 

f, :1 
i7i:l 

No. Jenis Pengairan Dua kali/lebih Satu Kali Total 
Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha) 

1. Irigasi teknis 22.793 73 22.866 
2. Irigasi setengah teknis 2.767 271 3.238 
3. Pengairan sederhana PU 837 100 937 
4. Pengairan non PU 53 - 53 
5. Tadah hujan 7.236 6.450 13.696 
6. Pasang surut - 13 13 
7. Lebak - - -
8. Polder dan lainnya - - -

Jumlah 33.686 6.907 40.803 
Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2008 

fl ;;· 3 
! 
i 

rt r . .t. 

Tabel 3.9. Penggunaan Lahan Kering di Kabupaten Tangerang 
LuasArea Prosentase 

No • Jenis Penggunaan lahan ( Ha) ( 0/o) 

1. Bangunan, pekarangan, dan halaman sekitar 34.168 50,15 
2. Tegalan, kebon 19.616 28,71 
3. Ladang, huma 2.956 4,33 
4. · 'Pengembalaan, padang rumput 0 0,00 
5. Rawa ( t idak ditanami) 468 0,69 
6. Tanah , sementara tidak diusahakan 2.433 3,56 

C! r.::; 
!'..;.:,:·1 

7. Tanaman , kayu-kayuan dan hutan rakyat 0 0,00 
8. Hutan negara 0 0,00 
9. Perkebunan 0 0,00 

' 10. Tambak 2.488 3,64 
n 
H @ 

11. Kolam 201 0,29 
12. Lainn a 5.989 8,77 

Jumlah 68.319 100.00 
"· 

Sumber: K'Bf)/jpaten Tan.qerahg Dalam Angka, 2008 

H 
: · 

.. 
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Gam bar 3.4. Peta RTRW Kabupaten Tangerang 

u T 

; ..... .. . 

·- · " 
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c ... _ .... , ... 

K OTA TANGERANG 

/ 
\ ,__ 
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2. Wilayah Kota Tangerang 
Ditinjau dari segi penggunaan tanah, sebanyak 17.096 Ha lahan atau 97 % dari 

jumlah lahan di Kota Tangerang sebesar 18.378 ha ( termasuk luas Bandara Sukarno 

- Hatta seluas 1969 Ha) merupakan lahan kering, sedangkan sisanya 1.282 Ha atau 3 

% merupakan lahan sawah 

Lahan sawah yang dimanfaat penduduk untuk menanam padi, sebagian besar sudah 

beririgasi teknis yang mencapai 757 Ha atau 59 %, sedangkan sisanya sawah tadah 

hujan mencapai 344 Ha atau 27 %, dan setengah teknis mencapai 181 Ha atau 14 %. 

Lahan sawah tersebut ditanami padi, yang sebagian besar sudah dapat ditanami 2 

kali atau lebih dalam setahun. 
,;. 

Penggunaan lahan kering dengan luas 17.096 Ha , sebagian besar dimanfaatkan 

untuk permukiman, bangunan, pekarangan, dan halarnan yang mencapai 12.942 Ha 

atau sekitar 76 %, sedangkan penggunaan untuk tegalan dan kebon mencapai 955 

Ha atau 5 %, belum diusahakan 312 ha atau 2 %, dan lainnya 2931 Ha atau 17 %. 

Secara rinci penggunaan lahan sawah di Kota Tangerang dapat dilihat pada Tabel 

3.10, sedangkan penggunaan lahan kering di Kota Tangerang dapat dilihat pada Tabel 
'."''' . ., 

3.11. 

Berdasarkan RTRW Kota Tangerang tahun 2006-2016, rencana luas arahan 

pemanfaatan ruang Kota Tangerang 2006-2016 sebagai berikut: 
a. Pusat kota ditetapkan di Kecamatan Tangerang. 

b. Kawasan pengembangan terbatas di bagian Utara (Kecamatan Benda dan 

Batuceper) masih mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lama, .,. 

Kecamatan Batuceper rnasih diarahkan untuk kegiatan pergudangan, industri dan 

perumahan susun, sedangkan . Kecamatan Benda yang wilayahnya meliputi 

sebagian Bandara Intemasional Soekamo - Hatta diarahkan sebagai ruang terbuka 

hijau dan buffer (pengaman) bandara, yang masih konsisten dengan R1RW 
sebelumnya. 

c. Kecamatan Ciledug tetap diarahkan untuk kegiatan perumahan tapi dengan 

pent::gasan yang lebih jelas antara skala menengah dan kecil. 

d. Kecamatan Jatiuwung di bagian Barat Kota Tangerang diarahkan untuk kegiatan 

industri dengan pengembangan ted'>atasr serta permukiman penunjang industri. 

Kawasan tersebut tidak diarahkan untuk penambahan industri baru tapi untuk 

perluasan kegiatan yang sudah ada saja. 
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Tabel3.10. Penggunaan Lahan Sawah di Kota Tangerang 
No. Jenis Pengairan Luas (Ha) Prosentase 

lOfo_l 
1. Irigasi teknis 757 59.00 
2. Irigasi setengah teknis 181 14.00 
3. Tadah hujan 344 27.00 
4. Lainnya 0 0.00 

Jumlah 1.282 100.00 
Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2008 

Tabel 3.11. Penggunaan La han Kering di Kotak Tangerang 

No • Jenis Penggunaan Lahan 

1. Bangunan, pekarangan, dan halaman sekitar 
2. Tegalan, kebon, ladang, huma 
3. Rawa - rawa 
4. Kolam, empang 
5. Tanah , sementara tidak diusahakan 
6. Lainnya 
.,.,, .. ,,. Jumlah 

_ __ 
A 

·--- - ·-Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2008 

3.2. Komponen Biologi 
3.2.1. Flora. 

Luas Area ' i Prosentase 
(Ha) I ( 0/o) 

12.942 76,00 

10 955 5,00 
0 0,00 
0 0,00 

321 2,00 
2.931 17,00 

17.141 100.00 

Berdasarkan. pengamatan lapangan dan keterangan penduduk di sekitar lokasi kegiatan, 
·<" 

maka jenis flora yang ada di lokasi rencana kegiatan yang banyak ditemui meliputi antara 

lain ketela (Manihot sp)1 pisang (Nusapera disiaca), kelapa (Cocos nud fera), nangka 

(Artaca1pus integra), mangga (Mangifera indica), bambu (Bambosa sp), rambutan 
(nepl?elium lappaceum), pepaya (carica papaya), dan putri malu {Mimosa pudica). Jenis-

j enis flora tersebut tidak termasuk dari jenis tumbuhan langka atau dilindungi. 

Secara rinci j enis-jenis flora di sekitar lokasi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.12. 

3.2.2. Fauna 

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan ,,_dan keterangan penduduk di sekitar lokasi 

kegiatan, jenis fauna yang banyak ditemui di lokasi rencana kegiatan antara lain meliputi 

ayam, bebek, burung gereja (Paser montanus), cecak (Hendaetylus sp), burung pipit 

(Lochuralecon gastrodies), tikus (Ratus sp), katak (Rana sp), belalang (Ordo orthoptera), 
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capung (Ordo odorata), dan kupu-kupu (Ordo lepidopera). Jenis-jenis fauna tersebut tidak 
terrnasuk dari satwa yang langka atau dilindungi. 
Secara rinci jenis-jenis fauna di sekitar lokasi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.13. 

3.2.3. Biota Air 

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan analisis di laboratorium, jenis fttoplankton 
yang ditemui di lokasi rencana kegiatan antara lain meliputi spesi cyanohphyta, 

chrisophyta, chorophyta, dan eugenophyta, dengan jumlah individu/lt berkisar antara 39 -
275; jumlah taxa berkisar antara 10 - 14; indeks diversitas berkisar antara 2,17 - 2,99; 

serta equitalitas berkisar antara 0,57- 0,90. Sedangkan jenis zooplankton yang ditemui di 
lokasi rencana kegiatan antara lain meliputi spesi crustacea, rhizopoda, trochelminthes 
dan nemahelminthes, dengan jumlah individu/lt berkisar antara 10 -19; jumlah taxa 
berkisar antara 4 - 9; indeks diversitas berkisar antara 1,70 - 2,69; serta equitalitas 
berkisar antara 0,73 - 0,96. 

Adapun jenis benthos yang ditemui di lokasi rencana kegiatan antara lain meliputi spesi 
mollusca, arthropoda, annelida, dan nemathefminthes, dengan jumlah individu/lt berkisar 
antara 32-- 672; jumlah taxa berkisar antara 2 - 7; indeks diversitas berkisar antara 1,00 -

1,96; serta equitalitas berkisar antara OJ O- 1,00. 

Secara rinci biota air di sekitar lokasi kegiatan dapat di lihat pada Tabel 3.14 
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Tabel 3.12. Jenis-Jenis Flora di Sekitar Lokasi t<egiatan 

K ete rdapa t a n 
N o Nam a Jenis Nama Latin 

T a nama n Peneduh 
1 An12:sana P terOCI!!J!!l_S indicus 
2 Asem Tamarindus s p. 
3 Biola cantil<. Ficus Iy_rata 
4 Dadap merah Er)Llhrina cristag_ali 
5 Kelaoa Cocos nucifera 
6 KetapanR: Termi nalia cata_IJJ:J_a 
7 P inu s P inus merkusii 
8 T aniu.ng elen_gj_ 

T a n aman Eko n om i s 
1 BelimbinR: buah Averhoa carambola 
2 IJaxnJ.ang Eugenia cumini 
3 ITambu air Eus;tenia _ECLuea 
4 ITambu biii Psidium X!!_aj_ava 
5 I TaJnbu mede 
6 ITar ak 'Jatropha curcas 
7 M angga Man)(i{era indica 
8 N ans:rka heterop_hylla -·- ---9 P epay a C arica JJflP!!ll_a 

10 PisanR: Musasp. 
11 Rambutan N_fl:J_helium lavvaceu m 
1 2 Ser i Muntigi_a cnlnbora 
13 Sirsak -14 Srikava Annona 

Tanaman PekaranJ::a n/Hias 
15 Bambu Bam bu ssa sp 
16 Bougenville Baug e1:pille sp. 
1 7 Cemara Cnsu rzrina !fl!__. 
1 8 HaniuanJ:?: Cord1J1ir_:_e...E!!.!!tralis··- .. 
1 9 Kaktus ·-·-·-·-20 KaJnboia P lumeria acu m i nata --21 Kembang sepatu Hibiscus rosa s inensis 
22 Lamtoro 
23 Mangkok- mangkokan '·. G vnura cre.E.idioides 
24 Melati 

, -.... _____ 
25 Palem botol . lagenicaulis .:,·· 2 6 Palexn hiiau L aton ia loddiStessii 

Pal exn -wregu 
OM,_' 

/ R aphis 27 
28 Palem raja " / Oreodoxa res;tia --29 Pare ,, '-.. .,.. 
30 Puring ..... Codiacum varieStahLm 
31 Singkong 
32 Soka - ..... ·..: ·, Ixorasp. 
33 Sri :ejeki ....... , As;tloonemn sp. 
34 Suii .... :_- Pleamele sv. 

4 -Taies 
-

'\. "•. 
Teh -tehan ....... In.sicin s;ten.durasn 

Ket e ra n gan : 
= Kelirnpahan •endah (< 5 individu) 
= Kelimpa han sedang (5 - 10 individu ) 
= Kelimpa han tinggi (> 10 individu) 

801 : J alan Raya 8uyur (Sangego) 

--- --····-· 

' - -·-· 

... ··-·-·- · 

'-.. 
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+ + 
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+ + 

++ + 
+ 
+ 
++ 
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+ 

802: J ln. lnsp eksi Salu ran l rigas i Cisadane 8arat, sekitar Jalan masuk ke IPA Sepata n 
803 : Jalan utama D e sa Pasar Kemis 
804 : Jalan u tama Desa Telagasari 

Sumber: Hasil Pengukuran Konsultan AMDAL/ tangga/ 3 September 2009 
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Tabel 3.13. Jenis-Jenis Fauna di Sekitar lokasi Kegiatan 

Keterdapatan 
No Nama }enis N ama Latin 

Burung Aves 
1 A yam 
2 Bebek 
3 Burung Gereja Paser montanus 
4 Kutilang Pvcnonotus 
5 Layang-layang Delychon dasypus 

Hewan Melata Reptilia 
1 Bunglon Calotes jubatus 
2 Kadal Mfibouva multifasciata ·-·-· 3 C icak Hemidactylus sp. \ -. 

H ewan Menyusui Mammalia •. 
1 Anjing Canis sp. 
2 Kucin g / > 

.(:_ __ ..... ' ·-·-·-
Seran gga Insecta ''· . '" A Capu ng Odon a ta 

1 Capung hijau tentara Cordulexaster sp. 
2 Capung kuning F: Lebellu lidc.e 
B N yamuk d an Lalat Diprer a 
1 Nyamuk C u!ex sp . . 
2 Lalat hijau Lucili&"t caesar 

./ :-·-·- ·-·----3 Lalat buah Drosophila sp. F: 
4 Lalat ru mah "'' Musca domestica F: Muscidae 

... .·" 
c Ku pu-kupu // Lepido pter a 
1 Kupu biru kecil .... Polyommatus sp(F:Licaenidae) 

··-··- /,/ 1--· 2 Kupu cokla t F: Nvmphalidae - _"'"-z 3 Ku pu Papilio ·, Papilio sp. (F:Papiloinidae) 
............ 

. ·., 

K eterangan : 
+ = Kelimpahan ( 5 individu) 
•· + = Ke limpahan sedang ( 5-10 individu) 
+ ++ = Kelimp ahan tinggi ( > 10 individu 
8 0 1 : Oi sepanjang Jalan 8 uyur (Sangego) 

BD1 BD2 

+ + + +++ 
+++ +++ 
+++ +++ 
+ + ++ 
+ ++ +++ 

+ + 
+ + 

1 

··- '-·-
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

802 : J ln. lnspeksi Saluran lrigasi Cisadane Barat. sekitar Jalan masuk Ke IPA Sepalan 
803 : Jalan utama Desa Pasar Kemis 
804: Jalan utama Desa Telagasari 

Sumber: Hasil Pengukuran Konsultan AMDAL, fil!lggal 3 September 2009 
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Tabel 3.14. Biota Air di Sekitar Lokasi Kegiat:an 

A. Fitoplankton 
No. lndividu AP1 AP2 AP3 

(.;yanopnyta 
1 Oscil/atoria sp. 1 30 124 
2_ Oscillatoria sp.2 g 

Chrysophyta 
3 Actinastrum sp. 5 
4 Cocconeis S.Jl-. 
b Cymbella sp . 
6 Diatomella sp. 4 
{ Gomphonema sp. 1 
8 Navicula sp. 1 2 
9 Navicula sp.2 1 1 3 ·-·-
10 Pinnularia sp. ·-· 1 •. 
11 Surire/Ja sp. 1 
12 Surire/la sp.2 { 1 

(.;nloropnyta -·-· 13 Chodatel/a sp. 
14 Chroococcus sp. 7 
_15 C/osteriops1s sp. 3 1 
16 Closterium sp. .. 17 Pediastrum biwae ---....... 3 

I 
18 Scenedesmus _g_uadricauda 
18 Spir,qgyra sp_. 1 l - f-· 4 
20 Spirogyra sp. 2 

... -
3 

.. ......,.} 

'· L. 

21 Ulothrix sp. s--- 2 
22 Zyg_nemopsis sp. 

.•. ·- · 2 

23 Euglena sp. 1 - -- ,_ 2 
24 Euglena sp.2 ..... 5 
20 Phacus caudatus 

.. 
3 

1 racne1omonas sp. !:> 
'·,, 

iJumlah lndividul'l_ ' .... _ 55 278 23 
1Jumla_l1 Taxa -- 10 14 10 
llndeksdiversltas H' = - E pi log2 p1 2 ,33 2,17 2,99 
!(SHANNON- vVEA\lER, 1949) 
H-max :Tog2 S .... 3,32 3,81 3,32 
l EqUJta111tas (Er=-R'iH-max 0,70 0,51 0,90 

Sumber: Hasi/ Pengukuran Konsultan AMDAL, tanggal 1 Desember 2009 
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Tabel3.14. Biota Air di Sekitar Lokasi Kegiatan (lanjutan) 

B. Zooplankton 
No. lndividu AP1 AP2 AP3 AP4 

ARTHROPODA 
CRUSTACEA 

1Copepoda 
1 Cyclops sp.(copepodite)_ 3 1 2 
2 COPEPODA (sp.1, nauplius) 2 
3 COPEPODA (sp.2, nauplius) 1 4 1 

PROTOZOA 
Cliliophora ........ 

4 Ciliophora (sp.1) ·':i,. 8 2 ' 3 
RHIZOPODA 

5 Arcel/a sp. 1 1 1 4 
6 Arcel/a sp.2 ,-.. 3 
7 Centropyxis sp. 1 4 
8 Oiflugia sp. 1 1 1 11 2 

- ·-·-·-· .•. 
... 

TROCHELMINTHES .. 
9 Brachionus sp. ..... "1 

10 Monostyla sp. 
. 

2 1 ······- - ----- i--·· -·-· 
,, .. , ··"NEMATHELMINTHES --- _., _______ 

11 Nemapoda (sp. 1) -- --- 1 ,,_ 1 
..... 

Jumlah individu/L ,I . ........ 13 10 20 19 
Jumlah Taxa 5 4 9 7 
lndeks diversitas H' =- E pi log2 pi ... 1,70 1,85 2,32 2,69 
[{SHANNON- WEAVER, 1949) ···--
H-max - Log2S "' 2,32 2,00 3,17 2,81 
Equitailitas (E) - H'/H-max 0,73 0,93 0,73 0,96 

Sumber: Hasil Pengukuran Konsultan AMDAL, tangga/1 Desember 2009 
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Tabel 3.14. Biota Air di Sekitar Lokasi Kegiatan (/anjutan) 

C. Benthos: 
No. lndividu tSl I:SL 

MOLLUSCA 
ts1va1vra 

1 Contradens sp. 16 
uastropoaa 

2 Me/anoides sp. 1 96 32 
3 Melanoides sp.2 112 16 
4 Phi/asp. 16 
5 Thiara sg 48 
6 Watteb/edia sp. 16 

ARTHROPHODA ·-· 

INSECTA " 
·-· IUJptera 

7 C hironomidae (sp.1) 
8 Diptera (larva) J . '-... -., \ 

·-·-·-·-·-ANNELIDA ! ' I 0/ygochaeta 
9 Tubificidae (sp.1) 368 96 160 

-· -·· ___ 

NEMATHELMINTHES .. '·. 
10':·· Nematoda (sp.1) ''. 32 --\. 

Jumlah individulm2 ,.,.. '> 672 144 224 
Jumlah Taxa 7 3 3 --r----- -
lndeks diversitas H' = - E pi log2 pi 1,96 1,22 1 '15 

!(SHANNON - WEAVER, 1949) 
H-max = Log2 S '-, 2,81 1,58 1,58 ·-·-
Equitailitas (E) = H'/H-max 0,70 0,77 0,73 

,. 
Sumber: Hasil Pengukuran Konsu/tan AMDAL, tanggal 1 Desember 2009 

3.3. Komponen Sosial Ekonomi Budaya 
3.3.1. Kependudukan. 

r--

ts4 

16 

16 

32 
2 

1,00 

1,00 
1,00 

Jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang tahun 2008 adalah 3.585.269 jiwa, dengan 
komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.817.822 jiwa, sedangkan perempuan 
1.767.447 j iwa, rasio jenis kelamin sebesar 102,85, dengan kepadatan penduduk sebesar 
3.229 j iwa/km2· Tingkat pertumbuhan penduduk rota-rata di Kabupaten Tangerang sekitar 
3,55 % dengan presentase pertumbuhan tertinggi ada di Kecamatan Pasar Kemis (sekitar 
8,19 %), karena wilayah ini merupakan pengembangan untuk pemukiman, industri 

serta berbatasan dengan kota Jakarta. 

ANDAL Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang III-38 



 

 

 

. • t , n-

:1 • • 
·- .J .. 

. "" tf:l JJd 

Sedangkan jumlah penduduk di Kota Tangerang adalah 1.531.666 jiwa, terdiri atas laki-laki 
755.724 jiwa dan perempuan 775.942 jiwa atau rasio jenis kelamin sebesar 97,39 yang 
tersebar di 13 Kecamatan dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 9.308 jiwa/km2 · 

Kecamatan Karawaci merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 
163.195 jiwa, sedang Kecamatan Benda mempunyai j umlah penduduk yang terendah yaitu 

66.507 jiwa. 
Wilayah studi terletak di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, dan di Kecamatan Sepatan, 
Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja, dan Kecamatan Jayanti di Kabupaten Tangeang. 
Secara rinci jumlah penduduk, sex rasio, dan kepadatan penduduk pada kecamatan-

kecamatan di wilayah studi dapat dilihat'pada Tabel 3.15. 

No. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Tabel 3.15. Jumlah Penduduk, Sex Rasio, dan Kepadatan Penduduk 
Pada Kecamatan di Wilayah St udi 

Jumlah Penduduk (Jiwa) I Kepadatan 
Kecamatan luas i Sex Penduduk 

(km2) Laki- Perempuan Total Rasio (jiwa/km2) laki 
\ · Karawaci 13,48 80.700 82.495 i 163.195 97,82 12.106 

Sepatan 17,32 39.572 37.206 76.778 106,36 4.432 
Pasar Kemis 25,92 95.996 96.268 192.264 99,72 7.418 

Cikupa 42,68 96.829 96.145 192.974 100,71 4.521 

Balaraja ( 33,56 52.410 50.677 103.117 103,48 3.073 
Jayanti 23,89 29.822 28.759 58.581 103,70 2.452 

•' 

J]l Sumber · Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2009 dan Kota Tangerang Dalam Angka/ 

2009. 

3.3.2 Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat 
1. Kegiatan Ekonomi Makro. 

Sebagai kota satelit DKI Jakarta, Kota Tangerang memiliki perkembangan ekonomi 
yang cukup pesat, yang salah satu indikatomya adalah nilai PDRB yang terus 
meningkat. Pada tahun 2007 nilai PDRB atas dasar harga yang berlaku sebesar 

• 
Rp.38,35 trilyun, atau nilai PDRB per capita sebesar Rp. 26,09 juta per capita, nilai ini 

meningkat 12,04 % dibandingkan dengan tahun 2006, sedangkan nilai PDRB atas 

harga dasar konstan sebesar Rp.24,5 trilyun meningkat 6,86 % dibandingkan dengan 
tahun 2006. 
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Indikator lainnya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dimana berdasarkan 
perubahan nilai PDRB atas hasar harga konstan tahun 2000, LPE Kota Tangerang 
tahun 2007 sebesar 6,86 % meningkat sedikit dari tahun sebelumnya sebesar 6,85 %. 

Adapun sektor-sektor utama yang menunjang pertumbuhan PDRB dan LPE adalah 
industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, dan sektor bangunan Kabupaten 

Tangerang merupakan kota satelit, penyangga utama kota metropolitan Jakarta. 
Sektor ekonomi utama untuk menunjang perkonomian Kabupaten Tangerang adalah 
sektor industri dengan total luas lahan industri sekitar 3.398 ha dengan jumlah 
perusahaan yang beroperasi tercatat mencapai lebih dari 655 perusahaan. Sebagai 
kota penyangga, sebagian penduduk'Kabupaten Tangerang bekerja di Jakarta. 
Maka laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sebagian besar bersifat non-
alamiyah, seiring dengan tumbuhnya kawasan-kawasan perumahan1 mulai dari yang 

berskala kecil-menengah hingga berskala besar, seperti: Bumi Serpong Damai (BSD) 
seluas 6.000 ha, Bintaro Jaya seluas 1.500 ha, dan Perumahan Alam Sutra dan Citra 
Raya seluas 3.000 ha. Maka laju ekonomi Kabupaten Tangerang selain digerakkan 
oleh kegiatan industri di wilayah Kabupaten Tangerang sendiri, juga digerakan oleh 
sektbr konsumsi rumah tangga dari penduduk komuter yang bekerja di luar Kabupaten 
Tangerang. 
Dampak langsung dari pertumbuhan kawasan industri dan perumahan ini, adalah 
bergeraknya sektor perdagangan dan jasa, sehingga sektor ini pun memberikan 
konstribusi yang cukup berarti bagi pendapatan daerah.Tahun 2003 PDRB atas dasar 
harga berlaku Kabupaten Tangerang mencapai Rp. 18.561.863,44 dengan rata-rata ,, 
pendapatan perkapita pertahun sebesar Rp.6.065.570,02. Sedangkan PDRB 

Kab Tangerang Tahun 2006 telah mencapai Rp. 27.571.752,61 dengan rata-rata 
perkapita pertahun sekitar Rp.8.190.222,27. Kontribusi terbesar dalam pembentukan 

PDRB Kabupaten Tangerang tahun 2003-2006 masih berasal dari sektor industri 
disusul sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor pertanian. Ada hal yang 
menarik dari angka-angka yang telah dikemukakan, yakni terjadinya perubahan angka 
kontributor PDRB di Kabupaten Tangerang, yakni sektor industri mengalami 
penurunan, sedangkan sektor perdagangan justru mengalami kenaikan. 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada tahun 2003 sebesar 4,44% 
meningkat menjadi 6,40 % pada tahun 2004 dan menjadi 7,40 % pada tahun 2005. 
Sedangkan pada tahun 2006, angka LPE mencapai 6,97 %. , 
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Meningkatnya LPE pada tahun 2005 menjadi 7,4% dan 6,4 persen tahun sebelumnya 
dapat menurunkan pengangguran sekitar 0,61 persen. Sedangkan melemahnva LPE 
pada tahun 2006 menjadi 6,97 sejalan dengan meningkatnya angka pengangguran 
menjadi 18,23 persen pada tahun 2006 dibanding 14,31 persen pada tahun 2005. 
Lebih jauh lagi melemahnya LPE ini menambah jumlah penduduk miskin yang pada 

tahun 2006 meningkat menjadi 13,07 persen dibandingkan 10,24% pada tahun 2005. 
Perekonomian di Kabupaten Tangerang pada tahun 2006 tumbuh sebesar 6,97 % 

dimana terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya sebesar 
4,44%. Artinya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Tangerang tahun 
2006 lebih cepat sebesar 2,53 % dari yang terjadi pada tahun 2003. Pertumbuhan 
sebesar ini didorong dan dimotori oleh peningkatan yang berarti pada pengeluaran 
konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto. 

3. Kegiatan Ekonomi Masyarakat 
a. Mata Pencaharian 

Mata pencaharian masyarakat cukup beragam. Beberapa kegiatan usaha yang 
dapat· · diamati antara lain sebagai petani, buruh pabrik, pedagang seperti: 
warung/kios, toko, jasa bengkel dan lain-lain. Mata pencaharian masyarakat di 
sektor industri dan jasa cukup banyak hal ini terkait dengan pengembangan 
Kabupaten Tangerang sebagai pusat kegiatan industri dan jasa. 

Jenis pekerjaan responden dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu (a) 
buruh industri, (b) pedagang, (c) Karyawan, (d) pegawai negeri, (e) wiraswasta, 
(f) tukang, (g) guru, (h) Lain-lain. Kategori jenis pekerjaan yang dimiliki oleh 
responde.'1 cukup bervariasi sehingga rentang mata pencaharian tersebut cukup 
rnenggambarkan realitas sosial di wilayah tersebut. 
Kategori j enis pekerjaan yang dimiliki oleh responden cukup bervariasi sehingga 
rentang mata pencaharian tersebut cukup menggambarkan realitas sosial di 
wilayah tersebut. Pekerjaan utama respof)den yang terbesar adalah sebagai 
wiraswasta yaitu sebesar 30,84 %; disusul pegawai kelurahan (27,10 %); 

pegawai swasta (19,63 %). Secara rind pekerjaan atau matapencaharian 
responden dapat dilihat pada Tabel 3.16. 

• 
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Tabel 3.16. Mata Pencaharian Responden 

No Kategori Jumlah Frekwensi ( 0/o) 

1 Buruh pabrik/industri 5 4,67 
2 Warung I kios 7 6,54 
3 Pegawai swasta 21 19,63 
4 Pegawai kelurahan 29 27,10 
5 Wiraswasta 33 30,84 
6 Pedagang 4 3,74 
7 Pegawai negeri 6 5,60 
8 Buruh tani 1 0,93 
9 Pensiunan 1 0,93 

Jumlah 107 \., 100 
-- . Sumber: Data Pnmer Hasi/ Suryat, 2009 

Kabupaten Tangerang yang telah berkembang menjadi kawasan industri dan jasa 
dimanfaatkan oleh masyarakat baik asli maupun pendatang untuk memanfaatkan 
peluang tersebut. Pada sektor informal, ke<;iatan usaha masyarakat banyak 
berkembang seperti membuka toko, wartel, bengkel dan lain-lain. Kegiatan usaha di 
Kabupaten memang telah diatur oleh pengelola dimana l)engusaha yang membuka 

atau, kios harus membayar retribusi yang telah diatur atau sewa tern pat. 
I '•/ .. 

b. Pendapatan Masyarakat 
Dilihat dari tingkat pendapatan, sebagian besar responden yang memiliki 
pendapatan/bulan sekitar Rp 1.000.000 - 1.500.000 atau sekitar 42,06 %; disusul 
responden dengan pendapatan/bulan <Rp 1.000.000 sekitar 41,12 %, seperti dapat 
dilihat pada Tabel 3.17 . . ,. 

Tabel 3.17. Pendapatan Kotor Tiap Bulan 
,---

No. l<ategori Jumlah Frekwensi 
-·-· - -·- (OJo) 

'>.. 1. < Rp 1.000.000 44 41,12 
2. Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 45 42,06 
3. >Rp 1.500.000 18 16,82 

Total 107 100 --
Sumber: Hasil Survai, 2009 

3.3.3 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat. 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa, oleh sebab itu 
berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh 
tingkat pendidikan penduduknya. 
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4 
5 
6 

Semakin maju pendidikan berarti akan membawa pengaruh yang positip bagi 
masa depan berbagai bidang kehidupan. Mengenai banyaknya sekolah mulai dari 
tingkat TK sampai SLTA baik negeri maupun swasta di 6 (enam) kecamatan 
wilayah studi di kabupaten dan kota Tangerang dapat dilihat pada Tabel 3.18 
berikut ini. 

Tabel 3.18. Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan Tahun 2007 

Kecamatan TK SD SLTP SMU 
N s N s N s N s 

Karawaci 28 - 53 10 2 17 2 10 
Sepatan 1 .::;- 37 4 3 8 1 4 
Pasar Kemis 42 - 48 20 4 14 1 5 
Cikupa 8 - 42 10 3 7 1 2 _;.,_ ···---Balaraja 3 - 45 1 4 5 2 4 
Jayanti 1 - 19 0 2 4 1 4 

TOTAL 83 - 244 45 18 ! 55 8 29 

Sumber ; Kabupaten dan Kota Tangerang Dalam Angka 2 009 

2. Pendidikan Responden 
Sebagian besar responden yang diwawancarai memiliki tingkat pendidikan 
:·seting.kat SMU (51,40 %) disusul SMP (17,76 %) dan Perguruan Tinggi (14,95 %), 

seperti dapat dilihat ada Tabel 3.19. Dengan demlkian, tingkat pendidikan 
responden relatif menengah sehingga pemahaman atas suatu permasalahan 
relatif cukup baik. 

Tabel 3.19. Pendidikan Terakhir Responden 

! No Tingkat Pendidikan Jumlah Frekwensi (Ofo) ,-1 Tidak Sekolah - -
2 !;}dak Tamat SD 3 2,80 
3 ,;:,D 14 13,08 

! 4 !SMP 19 17,76 

l 5 SMU 55 51,40 
! 6 PT 16 14,95 
I Total 107 100 
Sumber: Hasil Surva1, 2009 
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3. Agama 
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kerukunan beragama 
dan kebebasan beribadah adalah ketersediaan fasilitas beribadah. Tempat ibadah 
yang oleh pemerintah maupun masyarakat adalah sebagai wadah dalam 
mengarahkan kehidupan beragama untuk beramal dan kepentingan bersaina. 
Jumlah sarana peribadatan dari berbagai agama di 6 (enam) kecamatan wilayah 
studi di kabupaten dan kota Tangerang dapat dilihat pada Tabel 3.20. 

Tabel 3.20. Jumlah Sarana Peribadatan 
di 6 (enam) Kecamatan Wilayah Studi 

No Kecamatan MesjHt Gereja Viha ra/ 
Musholla Kuil --

1 Karawaci 70 99 29 7 
2 Sepatan 25 130 2 1 ---- - -----
3 Pasar Kemis 42 131 i 9 1 
4 Cikupa 48 110 I 0 0 --5 Balaraja 50 126 0 0 
6 Jayanti 37 164 0 0 - --TOTAL 373 1136 42 9 --· 

.. Sumb,er: Kabupaten dan Kota Tangerang Dalam Angk:a 2009 

4. Interaksi Sosial Masyarakat 

Pura 
., 
k 

-
-
-
-
-
1 

Interaksi sosial pada umumnya terjadi diantara anggota masyarakat pada saat 
adanya kegiatan/pertemuan baik formal maupun informal yang diselenggarakan 
oleh Kepala Desa/Lurah atau tokoh masyarakat, ataupun pada saat kegiatan 
hajad mantu, menjenguk warga yang sakit/meninggal, transaksi jual beli, dan 
sebagainya. 

TaRman sosial masyarakat cukup memadai, baik formal maupun infonnal, 
masyarakat masih menjunjung tinggi nllai-nilai gotong royong seperti 
membersihkan lingkungan, membantu warga sekit:ar yang kena musibah, dsb. 

5. Keamanan lingkungan 

Aspek keamanan lingkungan berperan penting dalam menjaga kondisi lingkungan 

yang aman dan nyaman. Salah faktor yang mendukung terciptanya kondisi 
keamanan lingkungan adalah ada atau tidak adanya gangguan kamtibmas. 
Adanya gangguan keamanan merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi 

ancaman bagi kelangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari. 
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Namun, harus diakui bahwa tidak ada masyarakat yang terbebas adanya gesekan 
dalam interaski maupun gangguan terhadap kamtibmas. Yang paling penting 
adalah bagaimana gangguan tersebut mampu diminimalisir dengan berbagai 

antisipasi. Secara umum, kondisi kamtibmas di wilayah studi relatif baik. Hal ini 

diakui oleh responden yang sebagian besar (85,05%) meyatakan Aman atau 

tidak ada gangguan kamtibmas yang berarti yang pernah terjadi di wilayah 

mereka. Tidak ada responden yang menyatakan kondisi yang tidak aman. Hanya 

sebagian kecil saja yang menyatakan kurang aman ( 14,95 %), yang disebabkan 
masih adanya kasus kasus kecil seperti pencurian jemuran, dan sepeda motor. 

Kondisi umum kamtibmas dapat dilihat pada Tabel 3.21. 

Tabel 3.21. Kondisi Umum Kamtibmas 
.':: . 

No Kategori Jumlah ( 0/o) ....._J , .. 
··- --1 Tidak aman - -

2 Kurang A man 16 14,95 
3 Am an 91 85,05 

.,_, .. 
Jumlah 107 l 100 .. 

Sumber. Haszl Survm. 2009 / 

6. Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Kegiatan 
Persepsi dan slkap masyarakat terhadap pembangunan pengadaan air bersih di 

Kabupaten dan Kota Tangerang pada umumnya positif mengingat masyarakat 

memang sangat membutuhkan tersedianya air bersih. Sebagian masyarakat 

sudah mengetahui adanya rencana pembangunan pengadaan air bersih di 
Kabupaten dan kota Tangerang. 

Sebanyak 68,22 % masyarakat sudah tahu tentang kegiatan tersebut dimana 
sumber informasi berasal dari Perangkat desa/kelurahan. 

Distribusi responden terhadap pengetahuan tentang rencana kegiatan 

pembangunan pengadaan air bersih dapat dilihat pada Tabel 3.22 berikut ini. 

Tabel3.22. 
Pengetahuan Responden Tentang Kegiatan Pengadaan Air Bersih 

No. Kategori Jumlah ( 0/o) 
1. Tahu 73 68/22 
2. Tidak Tahu 34 31,77 

Total 107 100 . Sumber: Hasil Surva1, 2009 
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Sedangkan sikap masyarakat terhadap kegiatan ini hampir semuanya menyatakan 

setuju (94,4%) dengan alasan masyarakat memang sangat membutuhkan 

tersedianya air yang memenuhi syaraat untuk memenuhi kebutuhan air sehari hari. 

Namun demikian ada juga yang bersikap abstain (5,6 %) 

3.4. Komponen Kesehatan Masyarakat. 

3.4.1. Sarana Kesehatan Masyarakat 

Sarana kesehatan di Kota Tangerang tersebar merata dengan menjangkau seluruh wilayah 

kecamatan. B€rdasarkan data Kota Tangerang Dalam Angka tahun 2009 Kota Tangerang 

memiliki 11 rumah sakit, 25 puskesmas, 13 puskesmas pembantu dan 14 puskesmas 

keliling, serta Q71 posyandu, sedangkan sarana kesehagtan masyarakat di Kabupaten 

Tangerang relatif masih terbatas meskipun lokasinya sudah tersebar di wilayah kecamatan. 

Berdasarkan data Kabupaten Tangerang Dalam Angka tahun 2009 Kabupaten Tangerang 

memiliki 18 rumah sakit, 45 puskesmas, 36 puskesmas pembantu dan 30 puskesmas 

keliling, serta 570 balai pengobatan. 

Secara rinci sarana kesehatan pada kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah studi dapat 
.... . ;. 

dilihat pada Tabel 3.23 . 

Tabel 3.23. Sarana Kesehatan pada Kecamatan- Kecamatan 
d i Wilayah Studi 

No. Kecamatan Rumah Puskes Puskesmas Puskesmas Balai Rumah 
Sa kit mas Pembantu Keliling Pengobatan Bersalin 

---- -1. Karawaci 0 4 1 1 130 
,., .... ._., 

2. Sepatan 0 1 0 2 8 
l -

3. Pas.ar Kemis 0 1 1 1 44 
-- -4. Cikupa 3 1 1 1 64 

5, Balaraja 1 3 2 1 49 
·-·-· 6. Jay anti 0 1 0 1 13 

Sumber : Kabupaten dan Kota Tangerang Dalam Angka, tahun 2009 

Sementara itu, tenaga medis yang paling banyak terdapat pada kecamatan-kecamatan di 

wilayah studi adalah dokter umum, seperti dapat dilihat pada Tabel 3.24. • '-· 
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Tabel 3.24. Jumlah Tenaga Kesehatan Pada Kecamatan- Kecamatan 
di Wilayah Studi 

'. 'l ... I l tit 
...• i !;;:::: 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

Kecamatan 

Karawaci 

Sepatan 

Pasar Kemis 

Cikupa 

Balaraja 

Jayanti 

Dokter 
Spesialis 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Dokter Bidan Bidan Perawat 
Umum Gigi Desa 

5 5 15 6 18 

2 1 30 13 21 

2 3 53 11 35 

3 3 39 9 53 

4 4 32 7 39 

2 1 11 2 13 

n I Sumber: Kecamatan Karawaci da!am angka tahun Kabupaten dan Kota 
.Jj :l.l Tangerang Dalam Angka, tahun 2009 

J] 3.4.2. Jenis Penyakit Yang Dominan 
Berdasarkan data dari Kecamatan Karawaci Datam Angka Tahun 2009 pola penyakit di 

J] Kecamatan Karawaci (Puskesmas Karawaci Baru, Bugel, Pabuaran Tumpeng dan Pasar 

Baru) Kota Tangerang, yang terbanyak adalah penyakit Diare dan kulit. Untuk data pola JJ :'.:! dapat dilihat pada Tabel 3.25 

. n Tabel 3.25. Pola penyakit terbanyak pada Puskesmas Karawaci 
Kota Tangerang Tahun 2009 

. 

I ""· 
,., .. 

tl @ 
u £!j 

l : : l 
f td b ... 

' -"' " 
No. Jenis Penyakit ' Jumlah 

._. _ __ .. 
1 ,, Diare 2924 

2 Kulit ·- ·-'· 2340 
1-------·-· . -
3 Desentri .... 508 

·---· 
4 Typoid 272 
r----· 
5 Pneumonia 201 

6 TB Paru 184 
---
7 DBD 154 

8 Campak 98 
• . 

9 HIV 1 
10 Hepatitis 0 

Jumlah 6.682 
Sumber: Kecamatan Karawaa Dalam Angka Tahun 2(X)9 
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3.4.3. Kondisi Sanitasi Lingkungan 
a. Sumber dan Penggunaan Air Bersih 

Untuk keperluan memasak, mandi dan mencuci sebagian masyarakat di wilayah 
studi menggunakan sumber air bersih yang berasal dari air tanah dengan 
menggunakan sarana Sumur Pompa Ustrik (62 162 %) Distribusi penggunaan 
sumber air bersih oleh masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.25. 

Tabel 3.25. Sumber Air Bersih untuk Memasak, Mandi dan Mencuci 

No. Sumber Air Jumlah 0/o - . 
1 Sumur gali .. ;, 21 19 63 
2 Sumur Pompa Tangan 5 1,57 
3 Sumur Listrik 67 ·-·-· 62,62 
4 PAM 12 11,21 -5 Penjual Air 2 -· 1,87 

Jumlah 107 100 ·-· Sumber: Data primer 20CE 

b. Kebiasaan Buang Air limbah 
Seoogian besar responden membuang air limbahnya di saluran air limbah 

(got-selokan), (85,98 %) sebagian di pekarangan (9,53 %), dan di empang 
( 2,38 %). 

Tabel 3.26 Kebiasaan Responden Dalam Membuang Air Lim bah 

No. Tem pat buang air Jumlah 0/o 
1 SPAL 1 0/93 
2 Sa luran air ( 92 85_1_98 
3. 12 11,21 
4. EmQ9.!:!fL.-·- - 2 187 

J um lah 107 100 
Sumber: Data pnmer 2009 

c. Kebiasaan Buang Air Besar dan Buang sampah 
Sebagian besar responden sudah melaksanakan buang air besarnya di Jamban 
Keluarga ( 90,65 % ) dan sebagian lagi di kali/sungai, WC umum, dan di 
empang. Distribusi kebiasaan responden dalam buang air besar dan buang 
sam pat dapat dilihat pada tabel dan tabe1.3.28 berikut ini. 

ANDAL KegiafiJn Penyediaan dan Pe!ayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang III-48 



 

 

 

_., c-::1 I ;· ' . d -

. \' I tJ J l l LJ 

Tabel 3.27. Kebiasaan Responden Dalam Buang Air Besar 

No. Tempat buang air besar Jumlah OJo 

1 Jamban Keluarga 97 90,65 

2 Kali/sungai 3 2,80 

3 WCUmum 2 1,87 

4 Em pang 5 4,67 

Jumlah 107 100 
Sumber: Data pnmer 2008 

Kebiasaan penduduk dalam " membuang sampah, sebagian besar di tong 

sampah/bak sampah ( 54121 %)1 dan di lubang sampah (401 19 %) yang 

sebagian lagi di sembanrang tempat dan di pasar. Data selengkapnya dapat 

dilihat di Tabel 3.28 berikut ini. 

Tabel 3.28 Kebiasaan Responden Dalam Membuang Sampah 
·-· No. Tern pat buang sampah Jumlah 0/o 

' 1 Tong sampah/bak sampah 58 54,21 
-· -

2 Lubang sampah 43 40,19 
..... 

3. Sembarang tempat -...,_. 5 4,67 
4 Lain-lain ( dipasar) 1 0,93 

J umla h 107 100 
.. , --... ' 

d. Kondisi Rumah 
Kondisi rumah responden sebagian besar beratap genteng ( 52,38 %), dan 

beratap asbes sebanyak 14,02 % . 

Tabel3.29 Atap Rumah Responden 
/ 

No. Atap Rumah Jumlah 0/o 
-

1 Asbes 15 14,02 

2 Genteng 92 85,98 

Jumlah .. 107 100 

Sumber: Data pnmer 2009 
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Bangunan rumah responden sebagian besar atau hampir semuanya 
mempunyai dinding yang terbuat dari tembok (91,59 %), sedangkan yang 
mempunyai bangunan setengah tembok hanya 7,48 %. 

Tabel 3.30 Bangunan Rumah Penduduk 

No. Bangunan Rumah Jumlah 0/o 

1 Tembok 98 91,59 

2 Setengah tembok 8 7,48 

3 Papan 1 0,93 

Jumlah .,._ 107 100 

Sumber: Data primer 2009 

Lantai rumah responden sebagian besar atau hampir semuanya terbuat dari 
keramik ( 73,83 % ), sisanya atau hanya sebagian kecil saja yang lantai 

rumahnya terbuat dari plester, tegel dan tanah. Selengkapnya dapat dilihat 
pada Tabel 3.31. 

Tabel 3.31 .. Lantai Rumah Penduduk 
·-·-- -

No. Lantai rumah Jumlah 0/o 
/ -·-· -1 Keramik "-' 79 73,83 

-.. 
2 PI ester "',''< .. 17 15,89 

· 3 Tegel ( ' 9 8,41 
4 tanah 2 1,87 

-· Ju m lah 107 100 
OHO ... 

Sumber : Data primer 2008 

e. Penyebaran Penyakit 

Jenis penyakit yang sering timbul di masyarakat menurut responden sebagian 
besar adalah influenza (70,09%), sedangkan lainnya adalah gatal gatal, penyakit 
perut, dan !spa. Jenis penyakit yang sering terjadi di masyarakat secara lengkap 
dapat dilihat pada Tabel. 3.32. 
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Tabel 3.32 len is Penyakit yang Sering Diderita oleh Responden 
No. Jenis Penyakit Jumlah 0/o 

1 Inftuensa 75 70,09 

2 Gatal gatal 10 9,35 

3 Penyakit perut 12 11,21 

4 Ispa 10 9,35 

Jumlah 107 100 

Sumber: Data pniner 2009 

., 
f. Penduduk Berobat 

Penduduk setempat bila sakit sebagian besar atau hampir semuanya mempunyai 
kebiasaan berobat ke Puskesmas (97,62 %), dan hanya satu responden yang 
menyatakan bahwa kebiasaan berobat ke Rumah Sakit . Kebiasaan berobat 
responden.secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.33. 

Tabel. 3.33 Kebiasaan Berobat Responden 
No. Jumlah 0/o 

1 Puskesmas Induk 67 62,62 
2 Rumah Sakit 5 4,67 
3 Balai pengobatan 30 28,04 
4 Dokter Praktek 2 1,87 
5 Obat warung 3 2,80 

J u ml ah 107 100 

Sumber: Data primer 2009 

: ... . 
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BAB IV 

RUANG LINGKUP STUDI 

4.1. Dampak Penting Yang Ditelaah. 

Sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal No. 08 tahun 2000 tentang Keterlibatan 

masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL, telah dilaksanakan sosialisasi 

dan konsultasi rencana kegiatan/ ANDAL kepada masyarakat dan instansi terkait di daerah 

pelayanan pada tanggal 27 Juli 2009, bertempat di Ruang Sidang Islamic Centre Cikupa, 
Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, untuk mengetahui persepsi dan tanggapan 

masyarakat sekitar dan instansi terkait terhadap rencana kegiatan Penyediaan dan 
Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang . 

Dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat tersebut, pada umumnya masyarakat 

dapat menerima rencana kegiatan, dengan catatan mereka mendapat manfaat dari 

rencana kegiatan yang diadakan di wilayahnya, dan rencana kegiatan tersebut tidak 
mengganggu kegiatan sosial ekonominya sehari.:.hari. 

' • 

4.1.1. Proses Pelingkupan. 

Penentuan isu isu lingkungan atau prioritas dampak penting hipotetik kegiatan Penyediaan 

dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang, dilakukan melalui serangkaian proses 
pelingkupan seperti terlihat pada Gambar 4.1. dengan uraian sebagai berikut: 

1. Identifikasi Dam pak Pot ensial . 

Berdasarkan kajian terhadap komponen kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Air 

Minum di Kabupaten Tangerang dan komponen lingkungan di sekitar lokasi kegiatan, 

maka dengan memakai Metode Check List/ Daftar Uji dapat diidentifikasikan dan 

diinventarisasi daftar panjang komponen lingkungan hidup (long list) yang terkena 

dampak (dampak potensial), seperti dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

2. Evaluasi Dampak Potensial. 

Dengan memakai Metode Diskusi/Interaksi Kelompok, dan dengan mempertimbangkan 

7 faktor penentu dampak penting yang dikemukakan dalam Keputusan Ka. 

Bapedal No. 056 tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting 

yakni jumlah penduduk; luas sebaran dampak; lamanya dampak berlangsung; 

intensitas dampak; komponen lingkungan lain yang terkena dampak; sifat kumulatif 

dampak; dan berbalik/tidak berbaliknya dampak, dilakukan evaluasi terhadap dampak 
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potensial tersebut diatas, yang menghasilkan dampak penting hipotetik yang layak 

untuk dikaji lebih mendalam dalam studi ANDAL 

3. Klasifikasi dan Prioritas Dampak Penting Hipotetik. 

Dengan metode analisis keterkaitan dilakukan klasifikasi dan prioritas dampak penting 
hipotetik, atau mengelompokkan/mengorganisir dampak penting hipotetik tersebut, 
berdasarkan tahapan kegiatan, sehingga didapat gambaran secara keseluruhan 
tentang dampak penting hipotetik yang timbul. Untuk itu maka klasifikasi dampak 
penting hipotetik didasarkan atas pentahapan kegiatan penyediaan dan pelayananan 
air minum di Kabupaten Tangerang (tahap pra konstruksi, konstruksi, dan tahap 
operasional). 

4.1.2. Dampak Penting Hipotetik. 

Dampak penting hipotetik yang timbul karena kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Air 
Minum di Kabupaten Tangerang yang layak untuk dikaji secara mendalam dalam Studi 
ANDAL, sebagai hasil proses pelingkupan, dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Tahap Pra-Konstruksi. 
Pada tahap ini dilakukan kegiatan pengurusan perizinan, kegiatan survai dan 
pengukuran, sosialisasi dan konsultasi masyarakat, serta pembebasan tanah. 
Pada tahap ini diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting hipotetik : 
a. Timbulnya Persepsi Masyaraka t Terhadap Rencana Kegiatan 

Dampak berupa timbulnya persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan baik 
yang sifatnya positif maupun negatif ini, diperkirakan timbul dengan pertimbangan 
bahwa dengan adanya rencana kegiatan, banyak penduduk di daerah pelayanan di 
5 (lima) kecamatan di Kabupaten Tangerang akan merasa diuntungkan, antara lain 
karena akan mendapatkan kemudahan memperoleh air minum, sehingga mereka 
memberikan respon yang positif. Namun dilain pihak dengan adanya rencana 
kegiatan tersebut, maka sebagian penduduk akan merasa dirugikan, antara lain 
karena rnata pencaharian dan kegiatan ekonominya akan terganggu selama 
pelaksanaan konstruksi, karena sumber pendapatnya berada didekat lokasi 
pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa distribusi utama air minum, sehingga 
mereka memberikan tanggapan yang negatif. Selain itu ada pula daerah yang 
menerima dampak tetapi tidak menerima manfaat dari rencana kegiatan seperti 

areal yang dilalui pipa transmisi di Kota Tangerang, sehingga mereka memberikan 
persepsi yang negatif. 
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,,:.,_ Respon positif masyarakat sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan, 
sedangkan respon negatif dapat menjadi salah satu faktor penentu ketidak-
lancaran pelaksanaan kegiatan. 
Luas sebaran dampak ini diperkirakan lebih besar dari luas areal kegiatan, sehingga 
berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dampak ini dikategorikan sebagai 
dampak penting hipotesis yang perlu ditelaah lebih lanjut. 

2. Tahap Konstruksi. 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan konstruksi fisik, seperti mobilisasi tenaga kerja, 
mobilisasi peralatan berat, pembersihan dan penyiapan lahan, pengangkutan material 
konstruksi, penggalian dan penimbunan tanah, pembangunan intake Ci:::.adane, 
pembangunan IPA Sepatan, pembangunan 3 (tiga) re.servoir Sepatan, Cikupa, dan 
Balaraja, serta pemasangan pipa transmisi air baku, dan pemasangan pipa distribusi air 
minum, diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting hipotetik: 
a. Meningkatnya Pencemaran Udara 

Dampak berupa meningkatnya pencemaran udara ini diperkirakan akan timbul, 
khususnya akibat kegiatan pengangkutan material konstruksi, pengoperasian alat-
alat berat, penggalian dan penimbunan tanah, serta pembangunan intake Cisadane 
dan IPA Sepatan, dan pembangunan 3 (tlga) reservoir Sepatan, Cikupa, dan 
Balaraja, yang berpotensi menambah polutan di udara terbuka (khususnya debu) 
di sekitar lokasi kegiatan. Paparan debu kebisingan akibat kegiatan tersebut dapat 
melewati batas areal tapak kegiatan. Dari hasil pengamatan lapangan, terlihat 
bahwa beberapa tempat sekitar lokasi kegiatan merupakan areal permukiman, 
sehingga dapat mengganggu kenyamanan penduduk, yang pada gilirannya dapat 
menimbulkan pcersepsi negatif terhadap rencana kegiatan. Luas sebaran dampak ini 
dlperkirakan leblh besar dari luas areal kegiatan, sehingga berdasarkan 
pertimbangan tersebut, maka dampak ini dikategorikan sebagai dampak penting 
hipotesis yang perlu ditelaah lebih lanjut. 

b. Meningkatnya Kebisingan 
Dampak berupa meningkatnya tingkat kebisingan ini diperkirakan akan timbul, 
khususnya akibat kegiatan pengangkutan material konstruksi, pengoperasian alat-
alat berat, penggalian dan penimbunan tanahr serta pembangunan intake Cisadane 
dan IPA Sepatan, dan pembangunan 3 (tiga) reservoir Sepatan, Okupa, dan 
Balaraja, yang berpotensi menambah tinngkat kebisingan di sekitar lokasi kegiatan. 
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Peningkatan tingkat kebisingan akibat kegiatan tersebut dapat melewati batas areal 

tapak kegiatan. Dari hasil pengamatan Japangan, terlihat bahwa beberapa tempat 
sekitar lokasi kegiatan merupakan areal pennukiman, sehingga dapat mengganggu 

kenyamanan penduduk, yang pada gilirannya dapat menimbulkan persepsi negatif 

terhadap rencana kegiatan. Luas sebaran dampak ini diperkirakan lebih besar dari 
luas areal kegiatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dampak ini 

dikategorikan sebagai dampak penting hipotesis yang perlu ditelaah lebih lanjut. 

c. Meningkatnya Pencemaran Air Permukaan 
Dampak berupa meningkatnya pencemaran air permukaan ini diperkirakan akan 
timbul sebagai akibat kegiatan penggalian tanah untuk pondasi struktur bangunan 

intake Cisadane, IPA Sepatan, dan 3 (tiga) rwservoir Sepatan, Cikupa, dan Balaraja, 

serta untuk pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa dlstribusi air minum, yang 
akan menguraikan butir-butir tanah dan berpotensi tererosi oleh aliran air 

kemudian masuk ke perairan yang ada didekatnya, sehingga dapat rnenimbulkan 

pencemaran terhadap air pennukaan. Luas sebaran dampak ini diperkirakan lebih 

besar dari luas areal kegiatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 
dampak ini dikategorikan sebagai dampak penting hipotesis yang perlu ditelaah 
lebih lanjut. 

d. Terjadinya Kerusakan Prasarana Jafan 

Dampak berupa terjadinya kerusakan prasarana jalan ini diperkirakan akan t imbul 
sebagai akibat kegiatan pengangkutan material konstruksi, serta penggalian tanah 
ditepi atau bahkan melintang jalan untuk pemasangan pipa transmisi air baku dan 

pipa distribusi air minum, mengingat bahwa sebagian besar kondisi prasarana jalan 

didaerah pelayanan relatif sempit. Dampak tersebut diperkirakan dapat 
menimbulkan dampak lanjutan pada komponen lingkungan lain, sehingga 

berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dampak ini dikategorikan sebagai 
dampak pent ing hipotesis yang perlu ditelaah lebih lanjut. 

d. Terjadinya Gangguan Arus Lalu lintas 

Dampak berupa terjadinya gangguan terhadap arus lalu lintas ini diperkirakan akan 
timbul sebagai akibat kegiatan pengangkutan material konstruksi, serta penggalian 

tanah di tepi atau bahkan melintang jalan untuk pemasangan pipa transmisi air 

baku dan pipa distribusi air minum, mengingat bahwa selain sebagian besar 

kondisi prasarana jalan didaerah pelayanan relatif sempit, volume lalu lintas 
diwilayah tersebut juga relatif cukup padat. 
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Dampak tersebut diperkirakan dapat menimbulkan dampak lanjutan pada 
komponen lingkungan lain, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 
dampak ini dikategorikan sebagai dampak penting hipotesis yang perlu ditelaah 
lebih lanjut. 

e. Gangguan Terhadap Berfungsinya Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum 
Dampak berupa terjadinya kerusakan atau gangguan terhadap berfungsinya 
sarana, prasarana dan utilitas umum ini diperl<irakan akan timbul sebagai akibat 

kegiatan penggalian tanah di tepi atau bahkan melintang jalan untuk pemasangan 
pipa transmisi air baku dan pipa distribusi air minum, mengingat bahwa daerah 
pelayanan relatif sudah cukup berkembang dan kegiatan ekonominya cukup tinggi, 
sehingga disepanjang jalan terdapat sarana, prasarana, dan utilitas umum yang 

berpotensi dapat terganggu atau mengalami kerusakan oleh kegiatan. Dampak 
tersebut diperkirakan dapat menimbulkan dampak lanjutan pada komponen 
lingkungan lain, dan luas sebaran dampak ini diperkirakan lebih besar dari luas 
areal kegiatan, sehingga berdasarl<an pertimbangan tersebut, maka dampak ini 
dikategorikan sebagai dampak penting hipotesis yang perlu ditelaah lebih lanjut. 

f. Gangguan Terhadap Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat 
Dampak berupa gangguan terhadap kegiatan soslal ekonomi masyarakat ini 
diperkirakan akan timbul sebagai akibat keglatan penggalian tanah di tepi jalan 
untuk pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa distribusi air minum, yang 
berada didepan toko, warung, dan kegiatan ekonomi lainnya. Dengan adanya 
kegiatan tersebut, maka jalan akses menuju ke lokasi toko, warung, atau kegiatan 
ekonomi lainnya tersebut sementara akan terganggu, sehingga bertransaksi 
perdagangan ditempat tersebut dalam skala besar akan menurun, yang pada 
gilirannya dapat mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Dampak tersebut 
diperkirakan dapat menimbulkan dampak lanjutan pada komponen lingkungan lain, 
penduduk yang terkena dampak akan terpengaruh, dan luas sebaran dampak ini 
diperkirakan lebih besar dari luas areal kegiatan, sehingga berdasarkan 
pertimbangan tersebut, maka dampak ini dikategorikan sebagai dampak penting 
hipotesis yang perlu ditelaah lebih lanjut . 

g. Meningkatnya Kesempatan Kerja 

Dampak positif berupa meningkatnya kesempatan kerja yang ada ini diperkirakan 
akan timbul sebagai akibat kegiatan mobilisasi tenaga kerja dan pelaksanaan 
konstruksi Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang secara 
keseluruhan, yang akan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja dari penduduk 
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setempat. Kegiatan tersebut akan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan 

berusaha bagi penduduk setempat, baik langsung maupun tidak langsung, yang 
pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak tersebut 
diperkirakan dapat menimbulkan dampak lanjutan pada komponen lingkungan lain, 
penduduk yang terkena dampak akan terpengaruh, dan luas sebaran dampak ini 
diperkirakan lebih besar dari luas areal kegiatan, sehingga berdasarkan 
pertimbangan tersebut, maka dampak ini dikategorikan sebagai dampak penting 
hipotesis yang perlu ditelaah lebih Janjut. 

h. Gangguan Terhadap Estetika Lingkungan 
Dampak berupa menurunnya atau gangguan terhadap kondisi estetika lingkungan 

ini diperkirakan akan timbul sebagai akibat dari kegiatan penggalian dan 
penimbunan tanah, serta pembangunan intake Cisadane, IPA Sepatan1 dan 
pembangunan 3 (tiga) reservoir Sepatan, Cikupa dan Balaraja1 yang berpotensi 
menumpuknya tanah galian dan material bongkaran, serta material bangunan yang 
belum dimanfaatkan di sekitar lokasi kegiatan, yang bila tidak dikelola dengan baik 
akan dapat menimbulkan gangguan estetika linagkungan1 yang kemudian dapat 
menimbulkan dampak lanjutan seperti banjir, gangguan lalu lintas, dan sebagainya. 
Dampak tersebut diperkirakan dapat menimbulkan dampak lanjutan pada 
komponen lingkungan lain, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 
dampak ini dikategorikan sebagai dampak penting hipotesis yang perlu ditelaah 
lebih lanjut. 

i. Menurunnya Kesehatan Masyarak at 

Dampak negatif berupa menurunnya kesehatan masyarakat di sekitar lokasi 

kegiatan ini diperkirakan akan timbul sebagai dampak dari meningkatnya 
pencemaran udara dan kebisingan serta dampak meningkatnya pencemaran air 
perrnukaan, akibat dari kegiatan pelaksanaan konstruksi secara keseluruhan, 
sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan penduduk. 

Mengingat dampak berupa meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan, serta 
meningkatnya pencemaran air permukaan yang menjadi sumber dampak dari 
menurunnya kesehatan masyarakat dikategorikan sebagai dampak penting 

hipotetik, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dampak menurunnya 

kesehatan masyarakat ini dikategorikan sebagai dampak penting hipotesis yang 
perlu ditelaah lebih lanjut. 
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3. Tahap Operasional. 
Kegiatan pasca konstruksi kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten 
Tangerang, seperti pengoperasian intake Cisadane, pengoperasian IPA Sepatan, 
pendistribusian air minum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana air minum, 
diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting hipotetik : 
a. Timbulnya Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan 

Dampak berupa terdapatnya persepsi masyarakat yang positif terhadap kegiatan 
ini diperkirakan akan timbul sebagai akibat dari kegiatan pendistribusian air minum 
secara kontinyu ke daerah pelayanan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana air 
minum yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hal 
tersebut pada umumnya akan menyebabkan persepsi masyarakat terhadap 
kegiatan akan positif, dan masyarakat akan mudah diajak berpartisipasi dalam 
pengelola sarana dan prasarana air minum yang ada. 
Luas sebaran dampak ini diperkirakan lebih besar dari luas areal kt:'giatan, sehingga 
berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dampak ini dlkategorikan sebagai 
dampak penting hipotesis yang perlu ditelaah lebih !anjut. 

b. Terjadinya Konflik Penggunaan Air Cisadane 
Dampak berupa terjadinya konfllk penggunaan air Osadane ini diperkirakan akan 
timbul sebagai akibat dari keglatan pengoperasian intake Cisadane yang menyadap 
air sungai Cisadane sebanyak 3SO lt/dtk, dilain pihak air sungai Cisadane juga 
dimanfaatkan oleh berbagai keperluan1 baik di bagian hulu maupun di bagian hilir. 
Dampak ini diperkirakan akan terjadi pada saat musim kemarau panjang, dimana 
debit sungai Cisadane akan menurun dengan tajam. 
Dampak tersebut diperkirakan dapat menimbulkan dampak lanjutan pada 
komponen lingkungan lain, dan luas sebaran dampak ini diperkirakan lebih besar 
dari !uas areal kegiatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, 
maka dampak ini dikategorikan sebagai dampak penting hipotesis yang perlu 
ditelaah lebih lanjut. 

c. Meningkat nya Pencemaran Air Sungai Cirarab. 

Dampak berupa meningkatnya pencemaran air sungai Cirarab ini diperkirakan akan 
timbul sebagai akibat dari kegiatan pengoperasian IPA Sepatan, dimana dalam 
proses pengolahan air minum tersebut akan dihasilkan !imbah lumpur yang perlu 
ditangani dengan baik. Pada umumnya lim bah lumpur tersebut dimanfaatkan untuk 
berbagai kegunaan seperti pembuatan batu bata, genteng, dsb, namun air 
limbahnya akan dialirkan ke Kali Cirarab, sehingga meskipun air limbah tersebut 
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diolah lebih dulu sehingga memenuhi baku mutu air limbah, hal tersebut dapat 

mencemari air Kali Cirarab. Dampak tersebut diperkirakan dapat menimbulkan 
dampak lanjutan pada kbmponen lingkungan lain, sehingga berdasarkan 

pertimbangan tersebut, maka dampak ini dikategorikan sebagai dampak penting 
hipotesis yang perlu ditelaah lebih lanjut. 

d. Meningkatnya Kesempatan Kerja 
Dampak positif berupa meningkatnya kesempatan kerja ini diperkirakan akan timbul 
sebagai akibat dari kegiatan pendistribusian air minum, serta pemeliharaan sarana 
dan prasarana air minum yang yang memerlukan banyak tenaga kerja. Diharapkan 
tenaga kerja yang diperlukan berasal dari tenaga kerja lokal, sehingga dapat 
menimbulkan efek ganda dalam mengurangi permasalahan tenaga kerja yang 

dihadapi wilayah ini. Kebijakan tersebut selanjutnya akan berdampak positif 
berupa meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk setempat. Dampak tersebut 
diperkirakan dapat menimbulkan dampak lanjutan pada komponen !ingkungan lain, 
penduduk yang terkena dampak akan terpengaruh, dan luas sebaran dampak ini 
diperkirakan lebih besar dari luas areal kegiatan, sehingga berdasarkan 
pertimbangan tersebut, maka dampak ini dikategorikan sebagai dampak penting 
hipotesis yang perlu ditelaah lebih lanjut. 

e. Meningkatnya Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat 
Dampak positif berupa meningkatnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat ini 
diperkirakan akan timbul sebagai akibat dari kegiatan pendistribusian air minum ke 
daerah pelayanan di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Tangerang, dan ke kawasan 
industri yang ada di wilayah tersebut. Keberadaan air minum di daerah pelayanan 
tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi rumah tangga, 
dan meningkatkan produk industri yang berada di kawasan industri, yang secara 
keseluruhan akan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dampak 
tersebut diperkirakan dapat menimbulkan dampak lanjutan pada komponen 
lingkungan lain, penduduk yang terkena dampak akan terpengaruh, dan luas 
sebaran dampak ini diperkirakan lebih besar dari luas areal kegiatan, sehingga 
berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dampak ini dikategorikan sebagai 
dampak penting hipotesis yang perlu ditelaah lebih lanjut. 

f. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 

Dampak positif berupa meningkatnya kesehatan masyarakat ini diperkirakan akan 

timbul sebagai akibat dari kegiatan pendistribusian air minum secara kontinyu ke 
daerah pelayanan, dimana keberadaan air minum tersebut akan dapat 
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meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah pelayanan, mengurangi prevalensi 
penyakit yang disebabkan oleh penggunaan air yang tidak layak, serta 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki kondisi sanitasi 
lingkungan, yang pada akhimya akan dapar meningkatkan kesehatan masyarakat di 
daerah pelayanan air bersih. 

Dampak tersebut diperkirakan dapat menimbulkan dampak lanjutan pada 
komponen lingkungan lain, penduduk yang terkena dampak akan dan 
luas sebaran dampak ini diperkirakan lebih besar dari luas areal kegiatan, sehingga 
berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dampak ini dikategorikan sebagai 
dampak penting hipotesis yang perlu ditelaah lebih lanjut. 

Sedangkan dampak potensial lainnya yang telah dikemukakan diatas, pada umumnya tidak 

memenuhi kriteria dampak penting seperti yang dikemukakan dalam Keputusan Ka. 
Bapedal No. 056 tahun 1994, sehingga tidak dikaji secara lebih menda!am dalam studi 
ANDAL. 
Adapun prioritas dampak penting hipotetik yang menjadi isu-isu lingkungan karena 
kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang, sebagai hasil 
proses pelingkupan adalah : 
1. Terjadinya kerusakan prasarana ja!an, pada saat pelaksanaan konstruksi 
2. Terjadinya gangguan arus lalu Hntas darat, pada saat pelaksanaan konstruksi 
3. Terjadinya gangguan terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat, pada saat 

pelaksanaan konstruksi 

4. Timbulnya persepsi rnasyarakat yang positif terhadap kegiatan, pada saat 
pengoperasian sarana dan prasarana air minum 

5. Terjadinya konftik penggunaan air Cisadane, pada saat pengoperasian sarana dan 
prasarana air minum 

6. Meningkatnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat, pada saat pengoperasian sarana 
dan prasarana air minum 
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Tabel 4.1. Daftar Panjang Komponen Lingkungan Hid up Yang Terkena 
Dampak Kegiatan 

Tahap Pra Konstruksi 
1. Persepsi masyarakat 
2. Keresahan sosial 
3. Mata pencaharian 
4. Kegiatan sosial ekonomi 

Tahap Konstruksi 
1. Kualitas udara 
2. Kebisingan 
3. Kualit:as air sungai 
4. Sanitasi lingkungan 
5. Kualit:as air tanah 
6. Getaran 
7. Erosi /sedimentasi 
8. Biota air 
9. Biota darat 
10. Kamtibmas 
11. Estet:ika lingkungan 
12. Kecemburuan sosial 
13. Nilai budaya lokal 
14. Pola hidup masyarakat 
15. Kesehatan masyarakat 
16. Limbah padat 
17. Peruntukan tanah 
18. Mata pencaharian 
19. Kesempatan kerja 
20. Kegiatan sosial ekonomi 
21. Kondisi lalu lintas darat 
22. Prasarana jalan 
23. Sarana, prasarana dan 

uti!ltas umum 

Tahap Operasional 
1. Kualit:as udara 
2. Kebisingan 
3. Kuantitas air Cisadane 
4. Kualit:as air Cirarab 
5. Kamtibmas 
6. Kecemburuan sosial 
7. Persepsi masyarakat 
8. Kegiatan sosial ekonomi masy 
9. Pranata sosial 
10. Sanitasi lingkungan 
11. Kesehatan masyarakat 
12. Est etika lingkungan 
13. Peruntukan tanah 
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4.2. Lingkup Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian. 

Wilayah studi ANDAL kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten 
Tangerang ditentukan dengan mempertimbangkan batas tapak kegiatan, batas ekologis, 

batas sosial, dan batas administratif. Sedangkan batas waktu kajian, ditetapkan 
berdasarkan berhentinya dampak-dampak menerus yang terlama dan rencana kegiatan 
Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang, yang diperkirakan sampai 

dengan tahun 2013, meskipun untuk dampak sesaat batas waktu kajian diperhitungkan 
hanya pada saat dampak tersebut terjadi. 
Lingkup wilayah studi merupakan rangkuman atau resultante dan keempat batas tersebut 
diatas, dengan mempertimbangkan batasan teknis berupa kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan studi, seperti keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga ahli yang dapat 
disediakan, seperti dapat dilihat pada Gam bar 4.2. dengan uraian sebagai berikut: 

4.2.1. Batas Tapak Kegiatan. 

Batas tapak kegiatan mencakup areal yang direncanakan untuk lokasi kegiatan Penyediaan 
dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang, yaitu di lokasi intake Cisadane pada 
lahan seluas 1.265 m2

, lokasi IPA Sepatan, dan reservoir Sepatan pada lahan seluas 
26.966u m2

, resevoir Cikupa pada lahan sekitar 5.000 m2, serta resevoir Balaraja pada 
lahan sekitar 3.700 m2, dan lokasi pemasangan pipa transmisi air baku sepanjang 6.357 m, 
dan pipa distribusi air minum sepanjang 57.180 rn, yang berada dibahu jalan - jalan utama 
seperti terlihat pada Gam bar 4.2. 

4.2.2. Batas Ekologi. 

Batas ekologi mencakup areal persebaran dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan 
Penyediaan dan Pelayanan Air Minum Di Kabupaten Tangerang melalui media -transportasi 
air dan udara, ke wilayah di sekitarnya, untuk itu batas ekologi ditetapkan pada bagian 
hilir lokasi pembangunan intake Osadane mencapai jarak 100 m ke hilir, di sekitar lokasi 

pembangunan IPA Sepatan, dan reservoir Sepatan pada jarak 100 m, di sekitar lokasi 
pembangunan reservoir Cikupa dan reservoir Balaraja masing-masing sejauh 50 m, serta 
di sekitar jalur pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa distribusi air minum sejauh 
50 m. seperti terlihat pada Gam bar 4.2. 
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4.2.3. Batas Sosial. 
Batas sosial mencakup areal dimana terjadinya interaksi dan dinamika sosial yang spesifik 
yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di 
Kabupaten Tangerang. Wilayah tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi 
sosial masyarakat dan seberapa jauh pengaruh kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Air 
Minum di Kabupaten Tangerang terhadap nflai-nilai budaya lokal dan struktur sosial 

masyarakat setempat. 
Untuk itu batas sosial ditetapkan pada lokasi - lokasi didaerah pelayanan yang terdapat di 

Kecamatan Pasar Kemis1 Sepatan, Cikupa, Balaraja, dan Kecamatan Jayanti, Kabupaten 
Tangerang, serta di lokasi intake Cisadane dan sebagian pipa transmisi di Kecamatan 
Kawaraci Kota Tangerang, yang diperkirakan akan terpengaruh secara langsung oleh 
rencana kegiatan tersebut, seperti terlihat pada Gam bar 4.2. 

4.2.4. Batas Administratif. 
Wilayah administratif mencakup wilayah administrasi pemerintahan dimana lokasi kegiatan 
Penyediaan da_n Pengadaan Air Minum di Kabupaten Tangerang tersebut berada, yaitu 
lokasi intake Cisadane di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, lokasi IPA dan reservoir 
Sepatan di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, reservoir Cikupa di Kecamatan 
Cikupa, dan reservoir Balaraja di Kecamatan Balaraja, serta daerah pelayanan air minum di 
5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sepatan. Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja, dan 
Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. seperti terlihat pada 
Gam bar 4.2. 
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BAB V 

PRAKIRAAN DAMPAK PENTING 

5.1. Kriteria Prakiraan Dampak. 

5.1.1. Besaran Dampak. 

Besaran dampak dapat dikelompokkan atas 3 kategori, yaitu besar, seclang dan kecil, yang 

penentuannya didasarkan atas besamya perubahan kualitas lingkungan yang timbul 
sebagai akibat dari kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten 

Tangerang, atau besamya perubahan kualitas lingkungan tanpa dan adanya kegiatan, baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Untuk keperluan analisis secara kuantitatif, maka berdasarkan pengalaman pakar dan brain 

stonning diantara tenaga ahli serta pengalaman penerapan metode ini di berbagai kegiatan 

studi AMDAL, antara lain : Kegiatan IKK di Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara, 

pemberian skala numerik dilakukan sebagai berikut: 
a. Besaran dampak dikategorikan besar, bila kondisi lingkungan hidup yang 

terjadi karena kegiatan mencapai lebih dari 30 % kondisi lingkungan hidup semula. 

b. Besaran dampak dikategorikan sedang. bila perubahan kondisi lingkungan hidup yang 

terjadi karena kegiatan mencapai 10 - 30 % dari kondisi lingkungan hidup semula. 

c. Besaran dampak dikategorikan kecil 1 bila perubahan kondisi lingkungan hidup yang J f@ terjadi karena kegiatan kurang dari 10 % kondisi lingkungan hidup semula. 

l1 fl 5.1.2. Sifat Pent ingnya Dampak. 

Sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal No. 056 tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai 
' , . Ukuran Dampak Penting, maka sifat pentingnya dampak dapat dikategorikan penting apabila 

terdapat kesesuaian dengan salah satu dari berbagai faktor penentu dampak penting, dengan 
l n kriteria : ..... uu 
; 

11m 
a. Jumlah manusia yang terkena dampak di wilayah studi lebih besar dari jumlah manusia 

yang menerima manfaat. 

b. Penyebaran dan luasan daerah yang terkena dampak lebih luas dari Jokasi tapak 

kegiatan, dan dirasakan secara regional atau nasional. 

c. Ambang batas baku mutu lingkungan mulai terlampaui sejak kegiatan mulai berlangsung 
dan berlangsung terus sampai tahap operasional. 

d. Adanya hubungan yang sinergistis di antara dampak-dampak yang diperkirakan timbul. 

e. Terdapat komJX)nen lingkungan lain yang terkena dampak lanjutan 
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; . f. Sifat kumulatif dampak 

g. Dampak yang timbul tidak terbalikkan meskipun sudah ada upaya-upaya mitigasinya . 

. Secara rind kriteria penentuan sifat pentingnya dampak dapat dilihat pada Tabe.l 5.1. 

Sementara itu, rumusan dampak yang dikategorikan penting adalah apabila terdapat 
1

: kesesuaian dengan salah satu dari be.be.rapa kriteria berikut ini : 

a. Daya dukung lingkungan pada saat studi dilaksanakan telah be.rada pada kondisi yang , : I kritis artinya sudah tidak dapat berfungsi menunjang kehidupan manusia dan atau 

, ... ,.:I 
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makhluk hidup lainnya sebagaimana yang diharapkan. 

b. Daya tampung sumber air, udara dan lahan pada saat AMDAL disusun telah berada pada 

batas kemampuan maksimum untuk menerima tambahan beban dari luar. 

c. Daya tampung sumberdaya sosial masyarakat pada kondisi rona awa! telah berada pada 

batas kemampuan untuk menerima tambahan beban dari luar. 

Selain itu, perlu dipematikan pula bahwa sifat dampak yang timbul, baik yang bersifat 
langsung maupun tidak Jangsung. Dampak lan·gsung adalah dampak yang timbul secara 

langsung oleh adanya kegiatan, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang 

timbul karena adanya perubahan suatu kornJX)nen lingkungan hidup yang diakibatkan oleh 
adanya kegiatan. 

Dalam hal ini perlu dipematikan pula mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen 
lingkungan sebagai berikut : 

a. Kegiatan menimbulkan dampak yang bersifat langsung terhadap komJX)nen sosekbud-
kesmas 

b. Kegiatan menimbulkan darnpak yang bersifat langsung terhadap komJX)nen fisik kimia, 

kemudian menimbu!kan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komJX)nen 
biologi dan komponen sosekbud-kesmas 

c. Kegiatan menimbulkan dampak yang bersifat langsung terhadap komponen biologi, 

kemudian menimbulkan dampak lanjutan terhadap komponen sosekbud-kesmas 

d. Kegiatan menimbulkan dampak yang bersifat langsung terhadap komponen fisik kimia, 

kemudian menimbulkan dampak lanjutan terhadap komponen sosekbud-kesmas 

e. Dampak yang timbul berlangsung saling berantai diantara komponen sosekbud-
kesmas itu sendiri 

f. Dampak-dampak yang timbul tersebut di atas, selanjutnya menimbulkan dampak balik 
pada rencana kegiatan. 
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Tabel 5.1. Kriteria Sifat Pentingnya Dampak 

Kriteria Sifat Pentingnya Dampak 
No. Faktor Penentu Tidak Penting Penting 

1. Penduduk (Pd) 
Pd = Pl/P2 
Pl = Penduduk yang terkena dampak nega- < 100 % 2: 100 % 

tif dari kegiatan 
P2 = Penduduk yang menerima manfaat da 

ri keqiatan 
2. Areal persebaran dampak (L) 

L = Ll/L2 < 100% 100 % 
Ll = Luas persebaran dampak Tidak ada yang me- Ada yang mengalami 
L2 = Luas areal kegiatan ngalami perubahan perubahan yang 

vana mendasar mendasar ··-3. Lama berlangsungnya dampak (W) ) 
w = Wl/W2 
Wl = Lamanya dampak berlangsung satu tahapan > satu tahapan 
W2 = Lamanya rencana kegiatan Kegiatan kegiatan 

(tahapan kegiatan) 
4. Intensitas dampak Ringan, populasi ter- Sedang sampai be-

kena dampak tidak rat, populasi terke-
terpengaruh na dampak terpeng 

aruh. 
5. Komponen lingkungan lain yang terkena 

dampak (DL) 100% > 100 % 
Dl = SR/PR 
SR = Dampak Sekunder 
PR = Dampak Primer -·-6. Sifat kumulatif dampak T idak kumulatif, da- Kumulatif, tidak da-

pat berasimilasi dgn pat diasimilasi oleh 
I lingkungan lingkungan 

7. Berbalik atau tak berbaliknya dampak Dapat dipulihkan Tidak dapat dipulih-
--- (berbalik) Kan (tidak berbalik) 

Sumber: Disarikan dad Kep. Kepala Bapedal No. 056 tahun 1994. 

5.2. Prakiraan Besaran Dan Sifat Pentingnya Dampak. 

5.2.1. Tahap Pra Konstruksi. 

1. Timbulnya Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Kegiatan. 

Kegiatan survai, pengukuran, dan pengadaan lahan akan dapat menimbulkan persepsi 
yang negatif bagi masyarakat bila tidak dilakukan dengan transparan dan mengikut 

sertakan tokoh/pemuka masyarakat, mengingat bahwa lokasi kegiatan berada di 
sekitar lokasi permukiman yang padat. 

Berdasarkan uraian di atas kegiatan survai, pengukuran, dan pengadaan lahan akan 
dapat menimbulkan persepsi masyarakat, baik yang sifatnya positif maupun negatif. 
Dengan mempertimbangkan lokasi kegiatan yang sudah terbangun, kondisi sosial 
masyarakat setempat, dan penerimaan masyarakat baik terhadap terhadap tim survai 
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dan tim pengukuran, serta sifat kegiatan yang merupakan pembangunan infrastruktur 
untuk kepentingan masyarakat, maka dampak negatif yang timbul tersebut dapat 
dikategorikan kecil. 
Ditinjau dari sifat pentingnya dampak, maka analisis penentuan dampak penting 
adalah sebagai berikut : 

a. Penduduk yang terkena dampak atau orang yang tinggal di tepi jalan yang akan 
digali untuk pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa distribusi air minum jauh 
lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang akan menerima manfaat 
kegiatan, sehingga dampak yang timbul dikategorikan tidak penting. 

b. Persebaran dampak mencakup permukiman penduduk yang berada di luar lokasi 
kegiatan, sehingga dampak yang timbul dikategorikan penting. 

c. Dampak akan berlangsung sementara, dan diharapkan akan hilang setelah adanya 
penyuluhan dari pengelola kegiatan dan aparat kecamatan/kelurahan/desa terkait, 
sebelum pelaksanaan kegiatan, sehingga dampak yang timbul dikategorikan tidak 
penting. 

d. Dampak tersebut intentitasnya kecil , dan JX)pulasi yang terkena dampak tidak 
terpengaruh, sehingga dampak yang timbul dikategorikan tidak penting. 

e. Terdapat komponen lingkungan lain yang terkena dampak lanjutan, sehingga 
dampak yang timbul dikategorikan penting. 

f. Dampak tersebut sifatnya t idak kumulatif1 sehingga dapat dikategorikan tidak 
penting. 

g. Dampak tersebut sifatnya berbalik, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 
Berdasarkan uralan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif yang 
timbul ben1pa persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan, dapat dikategorikan 
sebagai dampak penting. 

Secara rinci analisis prakiraan dampak penting kegiatan penyediaan dan pelayanan air 
minum di Kabupaten Tangerang pada tahap pra-konstruksi dapat dilihat pada Tabel 5.2. 

5.2.2. Tahap Konstruksi. 

1. Meningkatnya Pencemaran Udara. 

Pada tahap ini, kualitas udara di disekitar lokasi kegiatan diperkirakan akan terkena 
dampak sebagai akibat dari kegiatan pengangkutan material konstruksi, pengoperasian 
alat berat, penggalian dan penimbunan tanah, serta pembangunan intake Cisadane, 
IPA Sepatan, dan 3 (tiga) reservoir Sepatan, Okupa, dan Balaraja. 
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a. Pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisi air 
baku dan pipa distribusi air minum, serta pembangunan intake Cisadane, IPA 
Sepatan, dan 3 (tiga) reservoir Sepatan, Okupa, dan Balaraja. yang menggunakan 
alat - alat berat akan menimbulkan dampak berupa gas buang yang akan 
meningkatkan kandungan unsur-unsur CO, 502, N02, 03, Pb, HC, H25, dan 
partikel debu. Hasil analisis kualitas udara di sekitar lokasi kegiatan seperti yang 
dikemukakan pada tabel 3.2, ( CO sekitar 3.000 - 5.000 ug/Nm3 untuk paparan 1 
jam) dan bila dibandingkan dengan besarnya tingkat polutan dari beroperasinya 
peralatan berat yang dipakai (misalnya dozer yang menghasilkan CO sekitar 3.000 
- 4.000 ug/Nm3 untuk papa ran 1 jam ) , maka kegiatan-kegiatan tersebut di atas 
diperkirakan akan meningkatkan polutan udara antara 5 - 10 %, dan segera akan 
membaur dengan udara bebas, sehingga besaran dampak yang ditimbulkan dapat 
dikategorikan kecil. 

b. Kegiatan pengangkutan material konstruksi ke lokasi kegiatan berpotensi 
menimbulkan dampak terhadap kualitas udara karena beroperasinya alat 
pengangkut tersebut. Penggunaan alat-alat r::>engangkut tersebut akan 
menimbulkan dampak berupa gas buang yang akan meningkatkan kandungan 
unsur-unsur CO, 502, N02, 0 3, Pb, HC, H25 dan partikel debu, maka seperti 
halnya dengan uraian yang telah dikemukakan pada butir a. diatas, besaran 
dampak dapat dikategorikan kecil. 

Ditinjau dari sifat pentingnya darnpak, maka analisis penentuan dampak penting 
adalah sebagai berikut : 

a. Penduduk yang terkena dampak, yaitu orang yang terganggu oleh meningkatnya 
pencemaran udara jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang akan 
menerima manfaat kegiatan, sehingga da,mpak yang timbul dikategorikan tidak 
penting. 

b. Persebaran dampak mencakup permukiman yang berada di luar lokasi kegiatan, 
sehingga dampak yang timbul dikategorikan penting. 

c. Dampak berlangsung hanya selama kegiatan berlangsung, sehingga dampak 
yang timbul dikategorikan tidak penting. 

d. Dampak tersebut intentitasnya kecil dan populasi yang terkena dampak tidak 
terpengaruh, sehingga dampak yang timbul dapat dikategorikan tidak penting 

e. Terdapat komponen lingkungan lain yang terkena dampak lanjutan, sehingga 
dampak tersebut dapat dikategorikan penting. 
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f. Dampak yang timbul sifatnya tidak kumulatif, sehingga dapat dikategorikan tidak 

penting. 
g. Dampak yang timbul sifatnya berbalik, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif berupa 
meningkatnya pencemaran kualitas udara dapat dikategorikan sebagai dampak penting 

2. Meningkatnya Kebisingan. 

Pada tahap ini, tingkat kebisingan di disekitar lokasi kegiatan diperkirakan akan 
terkena dampak sebagai akibat dari kegiatan pengangkutan material konstruksi, 

pengoperasian alat berat, penggalian dan penimbunan tanah, serta pembangunan 
intake Cisadane, IPA Sepatan, dan 3 (tiga) reservoir Sepatan, Cikupa, dan Balaraja. 
a. Pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisi air 

baku dan pipa distribusi air minum, serta pembangunan lntake Cisadane, IPA 
Sepatan, dan 3 (tiga) reservoir Sepatan, Cikupa, dan Balaraja. yang menggunakan 
alat - alat berat akan meningkatkan kebisingan. Tlngkat kebisingan alat-alat berat 
tersebut meskipun cukup tinggi, kurang lebih 70 - 80 dBA pada jarak 10 m dari 
sumber, namun karena lokasi kegiatan relatif cukup padat dengan kendaraan yang 
berlalu lalang, dan tingkat kebislngan eksisting yang terukur sekitar 63 - 75 dBA, 
maka secara kuantitatif besaran dampak yang timbul adalah (80 - 75)/75 x 100% 
= 6,7 %, sehingga besaran dampak tersebut dapat dikategorikan kecil. 

b. Kegiatan pengangkutan material konstruksi ke lokasi kegiatan berpotensi 
menimbulkan dampak terhadap kebisingan karena beroperasinya alat pengangkut 
tersebut. Penggunaan alat -alat pengangkut tersebut akan akan menimbulkan 

kebisingan. Tingkat kebisingan alat pengangkut tersebut cukup t inggi, kurang lebih 
70 - 80 dBA, sehingga seperti halnya dengan uraian yang telah dkemukakan pada 
butir a. diatas, maka besaran dampak yang sifatnya negatif tersebut dapat 
dikategorikan kecil . 

Ditinjau dari sifat pentingnya dampak, maka analisis penentuan dampak penting 
adalah sebagai berikut : 

a. Penduduk yang terkena dampak, yaitu orang yang terganggu oleh meningkatnya 
kebisingan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang akan menerima 
manfaat kegiatan, sehingga dampak yang timbul dikategorikan tidak penting. 

b. Persebaran dampak mencakup permukiman yang berada di luar lokasi kegiatan, 
sehingga dampak yang timbul dikategorikan penting. 
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c. Dampak berlangsung hanya selama kegiatan berlangsung, sehingga dampak yang 

timbul dikategorikan tidak penting. 
d. Dampak tersebut intentitasnya kecil dan populasi yang terkena dampak tidak 

terpengaruh, sehingga dampak yang timbul dapat dikategorikan tidak penting 
e. Terdapat komponen lingkungan lain yang terkena dampak lanjutan, sehingga 

dampak tersebut dapat dikategorikan penting. 
f. Dampak yang timbul sifatnya tidak kumulatif, sehingga dapat dikategorikan tidak 

penting. 
g. Dampak yang timbul sifatnya berbalik, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif berupa 
meningkatnya pencemaran kualitas udara dan kebisingan dapat dikategorikan sebagai 
dampak penting. 

3. Meningkatnya Pencemaran Air Permukaan 

Kegiatan penggalian dan penimbunan tanah, serta pembangunan intake Cisadane, IPA 
Sepatan, dan 3 (tiga) reservoir Sepatan, Cikupa, dan Balaraja1 berpotensi 
meningkatkan pencemaran air di sungal{saluran yang berada di bagian hilir lokasi 
kegiatan, terutama tingkat kekeruhan, padatan tersuspensi (TSS), dan padatan 
terlarut (TDS). 

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis laboratoriumr zat pencemar yang berada di 
sungai/saluran yang ada relatif masih rendah (tabel 3.5 TDS berkisar 44- 294 mg/lt 
dan TSS berkisar 49 - 172 mg/lt)1 sehingga dampak penggalian dan penimbunan 
tanah, serta pembangunan intake, IPA, dan reservoir yang letaknya tidak tepat di tepi 
sungai1 meskipun dapat meningkatnya zat pencemar atau meningkatnya pencemaran 
alr permukaan (kekeruhan, TSS, dan TDS), namun dapat dikategorikan kecil, karena 
kadar TDS pada umumnya akan mengendap sebelum masuk ke aliran sungai, 
sedangkan adar TSS kemungkinan dpat masuk ali ran sungai. 
Ditinj au dari sifat pentingnya dampak, maka analisis penentuan dampak penting 
adalah berikut: 

a. Penduduk yang terkena dampak, yaitu penduduk yang terganggu oleh adanya 
pencemaran air di sungaifsaluran karena kegiatan jauh lebih sedikit dibandingkan 
dengan penduduk yang akan menerima manfaat kegiatan, sehingga dampak yang 
timbul dikategorikan tidak penting. 
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b. Persebaran dampak hanya mencakup aliran yang berada di dalam aliran 
sungai/saluran, sehingga dampak yang timbul dikategorikan tidak penting. 

c. Dampak berlangsung sementara, selama pelaksanaan kegiatan, sehingga dampak 
yang timbul dikategorikan tidak penting. 

d. Dampak tersebut intentitasnya kecil, populasi yang terkena dampak tidak 
terpengaruh, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 

e. Terdapat komponen lingkungan lain yang terkena dampak lanjutan, sehingga 
dampak tersebut dapat dikategorikan penting. 

f. Dampak yang timbul sifatnya tidak kumulatif, sehingga dapat dikategorikan tidak 

penting. 
g. Dampak yang timbul sifatnya berbalik, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif berupa 
meningkatnya pencemaran air permukaan di bagian hilir lokasi kegiatan dapat 
dikategorikan sebagai dampak penting. 

4 Terjadinya Kerusakan Prasarana Jalan 

Kegiatan pengangkutan material konstruksi, serta penggalian dan penimbunan tanah 
untuk pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa distribusi air minum berpotensi 
menimbulkan kerusakan terhadap kondisi prasarana j alan di sekitar lokasi kegiatan dan 
di sepanjang jalur pengangkutan material konstruksi ke lokasi kegiatan, mengingat 
sebagian prasarana jalan yang ada di sekitar lokasi kegiatan maupun di jalur 
pengangkutan material konstruksi sebagian masih berupa perkerasan batu yang sempit 
dan penggalian tanah dilakukan tepat ditepi prasarana jalan. 

Dengan mernpertimbangkan kondisi jalan yang sempit dan terbatas tersebut relatif 
cukup banyak sekitar 25 % dari panjang jalan yang ada, dan berdasarkan atas 

pengamatan di lapangan prasarana jalan yang akan dimanfaatkan pemasangan pipa 
transmisi air baku dan pipa distribusi air minum dan berpotensi menimbulkan 
kerusakan mencapai lebih dari 30 %, maka dampak negatif tersebut dapat 
dikategorikan besar. 

Ditinjau dari sifat pentingnya dampak, maka analisis penentuan dampak penting 
adalah sebagai berikut : 

a. Penduduk yang terkena dampak, yaitu penduduk yang terganggu karena terjadinya 
kerusakan prasarana jalan lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang akan 
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menerima manfaat kegiatan, sehingga dampak yang timbul dikategorikan tidak 

penting. 
b. Persebaran dampak dapat mencakup areal yang berada di luar lokasi kegiatan, 

sehingga dampak yang timbul dikategorikan penting. 
c. Dampak berlangsung sementara, dan dapat segera diperbaiki, sehingga dampak 

yang timbul dikategorikan tidak penting. 
d. Dampak tersebut intentitasnya sedang namun populasi yang terkena dampak 

akanterpengaruh, sehingga dapat dikategorikan penting. 
e. Terdapat komponen lingkungan lain yang terkena dampak lanjutan, sehingga 

dampak tersebut dapat dikategorikan penting. 
f. Dampak yang timbul sifatnya tidak kumulatif, sehingga dapat dikategorikan t idak 

penting. 
g. Dampak yang timbul sifatnya berbalik, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif berupa 
terjadinya kerusakan prasarana jalan dapat dikategorikan sebagai dampak penting. 

5. Terjadinya Gangguan Arus lalu lintas 

Kegiatan pengangkutan material konstruksi serta penggalian dan penimbunan tanah 
untuk pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa distribusi air minum berpotensi 
meningkatkan gangguan terhadap kondisi lalu lintas di sekitar lokasi penggalian dan 
penimbunan tanah, dan di sepanjang jalur pengangkutan material konstruksi, 
mengingat kondisi lalu lintas di !okasi-lokasi tersebut sudah cukup padat. Diperkirakan 
berkurangnya kapasitas jalan di sekitar lokasi kegiatan akan mencapai sekitar 50 %, 

serta volume lalu Jintas di jalur t ransportasi material konstruksi ke lokasi kegiatan akan 
bertambah. Dengan mempertimbangkan kapasitas prasarana jalan serta volume lalu 
lintas yang ada, serta tingkat layanan lalu lintas, seperti yang dapat dilihat pada tabel 
3.7 ( kapasitas _jalan sekitar 2.000 - 5.000 SMP/jam, volume lalu lintas yang ada 
sekitar 600 - 1.2000 SMP/jam, dan tingkat pelayanan lalu lintas sekitar 0,25 - 0,80) 
maka dengan berkurangnya kapasitas jalan sekitar 50 % dan penambahan volume lalu 
lintas karena truk pengangkut material sebesar 500 SMP/jam akan dapat 
meningkatkan gangguan terhadap arus lalu lintas, yang dapat dikategorikan besar. 
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Ditinjau dari sifat pentingnya dampak, maka analisis penentuan dampak penting 

adalah sebagai berikut : 

a. Penduduk yang terkena dampak, yaitu penduduk yang merasa terganggu oleh 
meningkatnya gangguan lalu lintas lebih kecil dibandingkan dengan penduduk yang 
menerima manfaat kegiatan, sehingga dampak yang timbul dikategorikan tidak 

penting. 
b. Persebaran dampak mencakup areal di luar lokasi kegiatan, sehingga dampak yang 

timbul dikategorikan penting. 
c. Dampak hanya berlangsung sementara selama kegiatan berlangsung, sehingga 

dampak yang timbul dikategorikan tidak penting. 
d. Dampak tersebut intentitasnya sedang dan populasi yang terkena dampak tidak 

terpengaruh, sehingga dampak tersebut dapat dikategorikan tidak penting. 
e. Terdapat komponen lingkungan lain yang terkena dampak lanjutan, sehingga 

dampak tersebut dapat dikategorikan penting. 
f. Dampak yang timbul sifatnya tidak kumuiatif, sehingga dapat dikategorikan tidak 

penting. 
g. Dampak yang timbul sifatnya berbalik, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif yang 
timbul berupa gangguan lalu lintas dapat dikategorikan sebagai dampak penting. 

6. Gangguan Berfungsinya Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum 
Kegiatan penggalian dan penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisi air baku 
dan pipa distribusi air mlnum berpotensi menyebabkan kerusakan atau terganggu 
berfungsinya sarana, prasarana, dan utilititas umum, mengingat di sepanjang lokasi 
kegiatan terdapat banyak sarana, prasarana, dan utilitas umum, seperti pipa PDAM, 
pipa gas, kabel listrik, dan kabel telpon, meskipun telah mempertimbangkan metode 
pelaksanaan pekerjaan secara segmental, maka dampak yang timbul dapat 
dikategorikan sedang. 

Ditinjau dari sifat pentingnya dampak, maka analisis penentuan dampak penting 
adalah sebagai berikut : 

a. Penduduk yang terkena dampak, yaitu penduduk yang terganggu dengan rusaknya 
atau tidak berfungsinya sarana dan prasarana umum lebih sedikit dibandingkan 
dengan penduduk yang menerima manfaat kegiatan, maka dampak yang timbul 
dikategorikan tidak penting. 
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b. Persebaran dampak mencakup areal yang luas di luar lokasi kegiatan, sehingga 

dampak yang timbul dikategorikan penting. 
c. Dampak berlangsung menerus, dan dapat segera diperbaiki, sehingga dampak 

yang timbul dikategorikan tidak penting. 
d. Dampak tersebut intentitasnya sedang, dan populasi yang terkena dampak tidak 

terpengaruh, sehingga dapat dikategorikan penting. 
e. Terdapat komponen lingkungan lain yang terkena dampak lanjutan, sehingga 

dampak tersebut dapat dikategorikan penting. 
f. Dampak yang timbul sifatnya tidak kumulatif, sehingga dapat dikategorikan tidak 

penting . 
g. Dampak yang timbul sifatnya berbalik, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif yang 
timbul berupa gangguan terhadap sarana, prasarana, dan utilitas umum dapat 
dikategorikan sebagai dampak penting. 

7. Gangguan Terhadap Kegiatan Sosial Ekonom i Masyarakat 
Kegiatan penggalian dan penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisi air baku 
dan pipa distribusi air minum berpotensl meningkatkan gangguan terhadap kondisi lalu 
lintas, yang selanjutnya dapat menimbulkan gangguan terhadap kegiatan sosial 
ekonomi masyarakat, mengingat kegiatan sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi 
kegiatan sangat padat. Dengan mem;ft''2rtimbangkan kegiatan sosial ekonomi 
masyarakat di sekitar !okasi kegiatan yang sangat besar, dan dibandingkan dengan 
luasnya areal kegiatan penggalian dan penimbunan tanah untuk pemasangan pipa 
transmisi air baku dan pipa distribusi air minum maka dampak negatif yang timbul 
dapat dikategorikan sedang. 

Ditlnjau dari sifat pentingnya dampak, maka analisis penentuan dampak penting 
adalah sebagai ber!kut : 

a. Penduduk yang terkena dampak, yaitu penduduk yang akan terganggu kegiatan 

sosial ekonominya lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang menerima 
manfaat kegiatan, sehingga dampak yang timbul dikategorikan tidak penting. 

b. Persebaran dampak mencakup areal yang luas di luar lokasi kegiatan, sehingga 
dampak yang timbul dikategorikan penting. 

c. Dampak berlangsung sementara selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, 
sehingga dampak yang timbul dikategorikan tidak penting. 
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d. Dampak tersebut intentitasnya sedang, dan populasi yang terkena dampak akan 

terpengaruh, sehingga dapat dikategorikan penting. 
e. Terdapat komponen lingkungan lain yang terkena dampak lanjutan, sehingga 

dampak tersebut dapat dikategorikan penting. 
f. Dampak yang timbul sifatnya tidak kumulatif, sehingga dapat dikategorikan tidak 

penting. 
g. Dampak yang timbul sifatnya berbalik, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif yang 

timbul berupa gangguan kegiatan social ekonomi masyarakat dapat dikategorikan 
sebagai dampak penting. 

8. Meningkatnya Kesempatan Kerja 
Kegiatan mobilisasi tenaga kerja, dan pelaksanaan kegiatan secara kese!uruhan, akan 
menimbulkan dampak yang sifatnya positif bagi rnasyarakat disekitamya. Dampak 
positif tersebut berupa meningkatnya kesempatan keija dan berusaha, baik yang 
terkait langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan kegiatan. 

Selama pelaksanaan kegiatan, diperkirakan sekitar 100 - 200 orang pekerja konstruksi 
akan terlibat langsung dengan kegiatan tersebut, selain itu akan lebih banyak lagi 
penduduk setempat yang terlibat secara tidak langsung guna menyediakan kebutuhan 
hidup para pekerja dari luar daerah, seperti tumbuhnya warung nasi, warung makanan 
dan minuman, rumah sewaan, j asa transportasi, dan lain-lain, guna melayani 
kebutuhan hidup para pekerja, dengan intensitas yang cukup besar, sehingga akan 
terdapat cukup banyak kesempatan kerja dan berusaha yang dapat diraih oleh 
masyarakat setempat. 

Mengingat kesempatan kerja yang ada di wilayah studi saat ini relative terbatas, 
maka dampak yang sifatnya positif tersebut, besarannya dapat dikategorikan besar. 
Ditinj au dari sifat pentingnya dampak, maka analisis penentuan dampak penting adalah 
sebagai berikut : 

a. Penduduk yang terkena dampak, yaitu orang yang menerima dampak positif 

tersebut lebih kecil dibandingkan dengan penduduk yang akan menerima manfaat 
kegiatan secara keseluruhan, sehingga dampak yang timbul dikategorikan tidak 
penting. 

b. Persebaran dampak dapat mencakup permukiman yang berada di luar lokasi tapak 
kegiatan, sehingga dampak yang timbul dikategorikan penting. 
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!I c. Dampak berlangsung selama tahap sehingga dampak yang timbul 
dikategorikan tidak penting. 

d. Dampak tersebut intentitasnya besar dan populasi yang terkena dampak akan 
terpengaruh, sehingga dapat dikategorikan penting. 

e. Dampak tersebut menyebabkan banyak komponen lingkungan lain yang terkena 
dampak lanjutan, sehingga dapat dikategorikan penting. 

f. Dampak yang timbul sifatnya tidak kumulatif, sehingga dapat dikategorikan tidak 
penting. :.l /1 g. Dampak yang timbul sifatnya berbalik, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak positif yang ,Ill timbul berupa meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha dapat dikategorikan 

f,C::J 

sebagai dampak penting. 

9. Gangguan Terhadap Kondisi Estetika lingkungan 

Kegiatan penggalian dan penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisi air baku 
dan pipa distribusi air minum, serta pembangunan intake Cisadane, IPA Sepatan, dan 3 
(tiga) reservoir Sepatan, Cikupa, dan Balaraja, dapat menirnbulkan dampak berupa 
terjadinya gangguan estetika lingkungan karena tumpukan tanah dan material 
konstruksi yang berada di sekitar lokasi kegiatan, hal tersebut selanjutnya dapat 
berdampak pada gangguan lalu llntas, dan persepsi masyarakat yang negatif terhadap 
pelaksanaan kegiatan. 

Dengan mempertimbangkan lokasi kegiatan relatif berdekatan dengan lokasi 
permukiman dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, maka dampak negatif berupa 
gangguan estetika lingkungan dapat dikategorikan besar. 

Ditinjau dari sifat pentingnya dampak, maka analisis penentuan dampak penting 
adalah sebagai berikut : 

a. Penduduk yang terkena dampak, yaitu penduduk disekitar lokasi kegiatan yang 
terganggu !ingkungannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang 
akan menerima manfaat kegiatan, sehingga dampak yang timbul dikategorikan 
tidak penting. 

b. Persebaran dampak dapat mencakup permukiman di sekitar lokasi kegiatan, 
sehingga dampak yang timbul dikategorikan penting. 

c. Dampak berlangsung tidak lama, tidak melewati tahap konstruksi, sehingga 
dampak yang timbul dikategorikan tidak penting. 
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d. Dampak tersebut intentitasnya sedang, populasi yang terkena dampak tidak 
terpengaruh, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 

e. Terdapat komponen lingkungan lain yang terkena dampak lanjutan, sehingga 

dampak yang timbul dapat dikategorikan penting. 
f. Dampak yang timbul sifatnya tidak kumulatif, sehingga dapat dikategorikan tidak 

penting. 
g. Dampak yang timbul sifatnya berbalik, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak yang timbul 
berupa gangguan estetika dapat dikategorikan sebagai dampak penting. 

10. Menurunnya Kesehatan Masyarakat 

Kegiatan pengangkutan material konstruksi, penggalian dan penimbunan tanah, serta 
pembangunan intake, IPA dan pembangunan 3 buah reservoir, akan menimbulkan 
dampak terhadap meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan serta meningkatnya 
pencemaran air permukaan, dampak-dampak tersebut selanjub1ya akan menimbulkan 
dampak lanjutan berupa menurunnya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, 
seperti terpicunya penyakit !SPA, irititasi mata dan gangguan kenyamanan. 
Mengingat besarnya sumber dampak dari menurunnya kesehatan masyarakat, berupa 
meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan serta meningkatnya pencemaran air 
permukaan, dikategorikan sedang, maka dengan mempertimbangkan hal - hal tersebut, 
maka besaran dampak yang timbul ini dapat dikategorikan kecil. 

Ditinjau dari sifat pent ingnya dampak, maka analisis penentuan dampak penting 
adalah sebagai berlkut : 

a. Penduduk yang terkena dampak, yaitu penduduk yang menurun tingkat 
kesehatannya di sekitar lokasi kegiatan relatif lebih kecil dari penduduk menerima 
manfaat, maka darnpak yang timbul dikategorikan tidak penting. 

b. Persebaran dampak mencakup pemukiman yang ada di luar lokasi kegiatan, 
sehingga dampak yang timbul dikategorikan penting. 

c. Dampak dapat berlangsung sementara, sehingga dampak yang timbul 
dikategorikan tidak penting. 

d. Dampak tersebut intentitasnya kecil, dan populasi yang terkena dampak akan 
terpengaruh, sehingga dampak yang timbul dapat dikategorikan tidak penting. 

e. Dampak tersebut menyebabkan banyak komponen lingkungan lain yang terkena 
dampak lanjutan, sehingga dampak yang timbul dapat dikategorikan penting. 
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f. Dampak tersebut sifatnya tidak kumulatif, sehingga dapat dikategorikan tidak 

penting 
g. Dampak tersebut sifatnya berbalik, sehingga dapat dikategorikan tidak penting 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak yang timbul 
berupa menurunnya kesehatan masyarakat dapat dikategorikan sebagai dampak 

penting. 
Secara rinci analisis prakiraan dampak penting kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Air 
Minum di Kabupaten Tangerang pada tahap konstruksi dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

5.2.3. Tahap Operasional. 
1. Timbulnya Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan 

Pendistribusian air minum yang didistribusikan secara kontinue, sert a pemellharaan 

sarana dan prasarana air minum oleh pengelola kegiatan[ akan dapat menimbulkan 
tanggapan yang positif bagi masyarakat setempat, sehingga hal tersebut perlu 
ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga 
dan memelihara sarana dan prasarana alr minum sehingga fungsi dari sarana dan 
prasarana air minum tersebut dalam memberikan pelayanan air minum pada 
masyarakat dapat dipertahankan. Dengan mernpertimbangkan hal -hal tersebut, maka 
besaran dampak yang timbul dapat dikategorikan sedang. 

Ditinjau dati sifat pentingnya dampak, maka analisis penentuan dampak penting 
adalah sebagai berikut : 

a. Penduduk yang terkena dampak1 yaitu penduduk disekitar lokasi kegiatan yang 
persepsinya ne-gatif terhadap kegiatan1 tidak ada. 

b. Persebaran dampak mencakup permukiman yang luas di luar lokasi kegiatan 1 

sehingga dampak yang t imbul dikategorikan penting. 

c. Dampak dapat berlangsung lama, dan menerus, sehingga dampak yang timbul 
dlkategorikan penting. 

d. Dampak tersebut intentitasnya sedang, populasi yang terkena dampak akan 
terpengaruh, sehingga dampak yang timbul dapat dikategorikan penting. 

e. Dampak tersebut menyebabkan banyak komponen !ingkungan lain yang terkena 
dampak lanjutan/ sehingga dampak yang timbul dapat dikategorikan penting. 

f. Dampak yang timbul sifatnya tidak kumulatif, sehingga dapat dikategorikan tidak 
penting. 

g. Dampak yang timbul sifatnya berbalik1 sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 
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Dampak tersebut sifatnya berbalik, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak berupa persepsi 
masyarakat terhadap kegiatan dapat dikategorikan sebagai dampak penting. 

2. Terjadinya Konflik Penggunaan Air Cisadane 
Kegiatan pengoperasian intake Cisadane, pada saat aliran air Cisadane rendah di 
musim kemarau yang dilakukan oleh pengelola kegiatan, akan dapat menyebabkan 
timbulnya konflik penggunaan air Cisadane. Mengingat saat ini penggunaan air 
Cisadane, baik untuk pertanian maupun untuk industri yang banyak terdapat 
disepanjang aliran sungai Cisadane yang cukup besar, dilain pihak fluktuasi air 
Cisadane yang besar saat musim hujan dan musim kemarau karena tidak baiknya 
pengelolaan daerah tangkapan air, maka meskipun SIPA telah dikeluarkan oleh i'-1enteri 
PU sebesar 350 lt/dtk, diperkirakan pada musim kemarau air Osadane tidak akan 

r_l mencukupi seluruh penggunanya. 
J. I r·; Berdasarkan hasil perhitungan neraca air yang disiapkan oleh BBWS 
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Ciliwung- Cisadane (lampiran 1.5), pada saat kemarau panjang, sungai Cisadane telah 
mengalami defisit sebanyak 0,14 m3/dtk, dan dengan adanya kegiatan ini defisit 
tersebut akan meningkat menjadi 0,52 m3/dtk, Dengan mempertimbangkan hal - hal 
tersebut, maka besaran dampak yang tim but dapat dikategorikan besar. 
Ditinjau dari sifat pentingnya dampak, maka analisis penentuan dampak penting 
adalah sebagai berikut : 

a. Penduduk yang terkena dampak, yaitu penduduk didaerah pelayanan terganggu 
karena tidak lancarnya distribusi air minum lebih sedikit dibandingkan dengan 
penduduk yang menerima distribusi air minum, sehingga dampak yang timbul 
dikategorikan tidak penting. 

b. Persebaran dampak mencakup areal yang cukup luas di sekitar lokasi kegiatan, 
sehingga dampak yang timbul dikategorikan penting. 

c. Dampak dapat berlangsung sementara, dan t idak menerus, sehingga dampak yang 
timbul dikategorikan tidak penting. 

d. Dampak tersebut intentitasnya sedang, dan populasi yang terkena dampak akan 
terpengaruh, sehingga dampak yang timbul dapqt dikategorikan penting. 

e. Dampak tersebut menyebabkan banyak komponen lingkungan lain yang terkena 
dampak lanjutan, sehingga dampak yang t imbul dapat dikategorikan penting 
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