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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 terjadinya konflik penggunaan air baku dapat dikategorikan sebagai dampak 
penting. 

3. Terjadinya Pencemaran Air Sungai Cirarab 

Kegiatan pengoperasian IPA Sepatan yang membuang limbah cair ke Kali Cirarab 
berpotensi menimbulkan pencemaran air di Kali Cirarab yang berada di bagian hilir 
lokasi kegiatan, terutama tingkat kekeruhan, dan padatan tersuspensi (TSS), 
meskipun limbah cair tersebut sebelum dibuang ke perairan umum sudah diolah lebih 
dulu sehingga memenuhi baku mutu air limbah. Volume air lim bah yang dihasilkan dari 
pengoperasian IPA Sepatan ini diperkirakan mencapai 1.450 m3 per hari dan 

memenuhi persyaratan baku mutu air limbah (suspended load ppm < 100 mg/lt). 
Sedangkan limbah padat berupa sludge cake yang diperl,drakan mencapai 89 m3/hari 
akan dimanfaat untuk kegunaan lain seperti bahan pembuatan bata, genteng , dsb. 
Berdasarkan hasil pengukuran dan anaiisis laboratorium, zat pencemar yang berada di 
sungai Cirarab tersebut sudah cukup t inggi (tabel 3.5), sehingga dampak 
pengoperasian IPA Sepatan yang membuang sisa pengolahan air minum ke Kali 
Cirarab terhadap meningkatnya zat pencemar dapat dikategorikan kecil. 

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

a. Penduduk yang terkena dampak, yaitu penduduk yang terganggu oleh adanya 
pencemaran air di sungai Cirarab jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk 
yang akan menerima manfaat kegiatan, sehingga dampak yang timbul 
dikategorikan tidak penting. 

b. Persebaran dampak hanya mencakup aliran yang berada di dalam alur sungai 

tersebut yang berada diluar lokasi kegiatan, sehingga dampak yang timbul 
dikategorikan penting. 

c. Dampak berlangsung menerus selama pengoperasian IPA Sepatan, sehingga 
dampak yang timbul dikategorikan penting. 

d. Dampak tersebut intentitasnya kecil, populasi yang terkena dampak t idak 
terpengaruh, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif berupa 
pencemaran air permukaan dapat dikategorikan sebagai dampak penting. 

4. Meningkatnya Kesempatan Kerja 

Kegiatan pendistribusian air minum secara kontinue, dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana air minum, akan menimbulkan dampak yang sifatnya positif bagi masyarakat 

disekitamya. Dampak positif tersebut berupa meningkatnya kesempatan kerja dan 
berusaha, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan 
kegiatan. 

Selama pengoperasian air minum di daerah pelayanan, diperkirakan sekitar 100 - 200 
orang akan terlibat langsung dengan kegiatan tersebut, selain itu akan lebih banyak 
lagi penduduk setempat yang akan mendapat mata pencaharian karena keberadaan air 
minum yang didistribusikan oleh pengelola kegiatan secara tidak langsung, seperti 
tumbuhnya warung nasi, warung makanan dan minuman dan lain-lain, guna melayani 
kebutuhan masyarakat yang taraf hidupnya makin meningkat, sehingga akan terdapat 
cukup banyak kesempatan kerja yang dapat diraih oleh penduduk setempat. 
Mengingat kesempatan kerja yang ada saat ini relative terbatas, maka dampak yang 
sifatnya positif tersebut1 besarannya dapat dikategorikan besar. 

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

a. Penduduk yang terkena dampak, yaitu orang yang menerima dampak positif 
tersebut lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang akan menerima manfaat 
kegiatan secara keseluruhan, sehingga dampak yang timbul dikategorikan 
penting. 

b. Persebaran dampak dapat mencakup pemukiman yang berada di di derah 
pelayanan dan diluar daerah tersebut, sehingga dampak yang timbul dikategorikan 
penting. 

c. Dampak berlangsung selama penyediaan dan pelayanan air minum berlangsung, 
sehingga dampak yang timbul dikategorikan penting. 
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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 sifatnya kumulatif, sehingga dapat dikategorikan penting. 
g. Dampak tersebut sifatnya berbalik, sehingga dapat dikategorikan tidak penting. 

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

sebagai dampak penting. 

6. Meningkatnya Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat 
Kegiatan pendistribusian air minum secara kontinue berpotensi menimbuikan dampak 

positif kegiatan sosial ekonomi masyarakat, mengingat di daerah pelayanan air minum 
sangat padat dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, maka dengan tersedianya 
air minum akan sangat menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat tersebut, 
sehingga dampak positif 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 meningkat kegiatan sosial 
ekonominya lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang menerima manfaat 

secara keseluruhan, seh!ngga dampak yang timbul dikategorikan tidak penting. 

b. Persebaran dampak mencakup areal yang luas di luar daerah pelayanan air minum, 
sehingga dampak yang timbul dikategorikan penting. 

c. Dampak berlangsung menerus penyediaan dan pelayanan air minum berlangsung, 
sehingga dampak yang timbul dikategorikan penting. 

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

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

f. Dampak sifatnya kumulatif, sehingga dapat dikategorikan penting. 

g. Dampak tersebut sifatnya berbalik, sehingga dapat dikategorikan tidak penting . 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak yang timbul 

berupa meningkatnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat dikategorikan sebagai 
dampak penting. 
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7. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 
Penyediaan dan pelayanan air air minum secara kontinue di daerah pelayanan, yang 
dilakukan oleh pengelola kegiatan, akan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat 
yang bermukim di daerah pelayanan air minum, sehingga hal tersebut perlu 
ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga 
dan memelihara sarana dan prasarana air minum, sehingga fungsi dari sarana dan 
prasarana air minum dalam menyediakan air minum dapat tetap dipertahankan, dan 
penyakit akibat penggunaan air yang tidak sehat dapat berkurang. Dengan 
mempertimbangkan hal - hal tersebut, maka besaran dampak yang timbul dapat 
dikategorikan sedang. 

Ditinjau dari sifat pentingnya dampak, maka analisis penentuan dampak pentlng 

adalah sebagai berikut: 

a. Penduduk yang terkena dampak, yaitu penduduk yang meningkat kesehatannya 
akan terjadi didaerah pelayanan, sehingga dampak yang timbul dikategorikan 
penting. 

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

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

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

e. Dampak tersebut menyebabkan banyak komponen lingkungan Jain yang terkena 
dampak lanjutan1 sehingga dampak yang timbul dapat dikategorikan penting. 

f. Dampak tersebut slfatnya t idak 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 meningkatnya kesehatan masyarakat dapat dikategorikan sebagai dampak 
penting. Secara rinci analisis perkiraan dampak penting kegiatan Penyediaan dan 
Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang pada tahap operasional dapat dilihat 
pada Tabel 5.4. 
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Tabel 5.2. Prakiraan Dampak Penting Tahap Pra Konstruksi 

. i 

Penentuan Dampak Penting 

No . Jenis Dampak Sifat Besaran Penduduk Sebaran Lamanya Sifat 
Intensitas Komp. Lain Sifat Berbalik/ Pentingnya Dampak Dampak Dampak Dampak Dampak 

Pd=P l/P2 L =Ll/L.2 W= Wl/W2 Dampak DL=SR!PR Kumulatif Tdk Berbalik 

1 Timbulnya persepsi Negatif/ Kecil P < P2 Ll >areal Wl = pra intensitas : SR > 1 tidak berbal ik Penting . 
masyarakat terhadap Positif Pd < 100% kegiatan konstruksi kecil, PR= 1 kumulatif (TP) (P) 

rencana kegiatan (TP) L 2 =areal W2 = pra • populasi DL > 100% (TP) 

kegiatan konstruksi tidak ter-

I 
(P) 

L > 100% W= 100 % pe.Dgaruh . 
(P) (P) ' (TP) ! · ____ L ______ . _l 

\ 

Keterangan : 
P1 : Jumlah penduduk yang terkena dampak negatif 
P2 : Jumlah penduduk yang menerima manfaat 
l1 : Luas sebaran dampak 
l2 : Luas area kegiatan 
W1 : Lamanya dampak berlangsung 
W2 : Lamanya rencana kegiatan I pentahapan 
SR : Jumlah dampak sekunder 
PR : Jumlah dampak primer 
P : Dampak Penting 
TP : Dampak Tidak Penting 
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Tabel 5.3. Prakiraan Dampak Penting Tahap Konstruksi 

Penentuan Dampak Penting 
Tingkat No. Jenis Dampak Sifat Besaran Sebaran Larnanya 

Penduduk Kemp. Lain Sifat Berbalik/ Dampak Dampak Darnpak Dampak Dampak Intensitas Dampak Penting 
Pd=PIJPL L = Ll/L.2 W= W1/W2 DL=SR/PR Kumulatif Tdk Berbalik 

1 Meningkatnya pencernaran Negatif Sedang PI < P2 Ll <areal \VI = konstruksi intensitas sedarlg, SR> 1 tidak berbalik Penting 
udara Pd < 100% kegiatan W2 = konstruksi tidak PR = 1 kumulatif (TP) (P) 

(TP) L2 =areal W== 100% terpertgaruh DL > 100 % (TP) 
kegiatan (TP) (TP) (P) 

L < 100% . 
(TP) 

2 Meningkatnya kebisingan Negatif Sedang Pl < P2 Ll < areal WI = konstruksi intensitas sedang, l SR> 1 tidak berbalik Penting 
. Pd < 100% kegiatan W2 = konstruksi populasi tidak PR = 1 kumulatif (TP) (P) 

(TP) L2 =areal W= 100% ' • (h DL > 100% (TP) terpengaru 
kegiatan (TP) , (TP) (P) 

L< 100% ·., 

' (TP) i 

3 Meningkatnya pencernaran Negatif Sedang Pl <P2 L1 >areal WI ::: konstruksi intensit1ls sedang SR > 1 tidak berbalik Penting 
air permukaan Pd < 100% kegiatan W2 = konstruksi populasi t idak PR = 1 kllmulatif (TP) (P) 

(TP) L2 =areal ....... , W-::: 100 % terpengaruh DL > 100% (TP) 
kegiatan (TP) (TP) (P) 

L > 100% 
(P) ·--

4 Terjadinya kerusakan pra- Negatif Besar Pl < P2 11 > areal WI > konstruksi intensitas besar SR> 1 tidak berbalik Penting 
sarana jalan Pd < 100% kegiatan W2 = konstruksi populasi PR =l kumulatif (TP) (P) 

(TP) L2 = areal I W> 100% terpengaruh DL> 100% (TP) 
I 

(P) 
. 

"'., kegiatan ..,..· (P) (P) 
L> 100% 

(P) 
5 Teijadinya gangguan arus Negatif Besar PI > P2 Ll > areal Wl = konstruksi intensitas besar SR > I tidak berbalik Penting i .. 

lalu lintas Pd > 100% kegiatan W2 < konstruksi populasi PR::: I kumulatif (TP) (P) 
(P) l2 =areal W< 100% terpengaruh DL > 100 % (TP) 

kegiatan (TP) (TP) (P) 
L > 100% 

r)_ (P) -· 
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6 Gangguan berfungsinya 
sarana, prasarana, dan 
utilitas umum 

7 Gangguan terhadap kegiat 
an sosial ekonomi masya-
rakat 

8 Meningkatnya kesempatan 

Negatif 

Negatif 

Positif 

Kecil 

Kecil 

Sedang 

PI <P2 
Pd < 100% 

(TP) 

PI <P2 
Pd < 100% 

(TP) 

(P) 

Ll =areal 
kegiatan 

L2 =areal 
kegiatan · 

L= IOO% 
(P) 

Ll =areal 
kegiatan 

L2 =areal 
kegiatan 

L= 100% 
(P) 

Ll >areal 
kegiatan 

L2 =areal 
kegiatan 

L> 100% 

Wl > konstruksi 
W2 = konstruksi 

W> 100% 
(P) 

WI< konstruksi 
W2 = konstruksi 

W<IOO% 
(TP) 

Wl > konstruksi 
W2 = konstruksi 

W> 100% 
(P) 

intensitas kecil 
populasi tidak 
terpengaruh 

(TP) 

intensitas kecil 
populasi 

terpengaruh 
(P) . 

intensitas sedang, 
populasi 

terpengaruh 
(P) 

Sll>] 
Pit= 1 

DL>IOO% 
(f) 

SR>I 
PR=I 

DL>lOO% 
(P} 

SR>I 
PR=I 

DL>IOO% 
00 

tidak 
kumulatif 

(TP) 

tidak 
kumulatif 

(TP). 

kumulatif 
(P) 

. berbalik 
(11>) .. 

berbalik 
(TP) 

berbalik 
(TP) 

Penting 
(P) 

Penting 
(P) 

Penting 
(P) 

tn\ i 

J--;::--+--::::-----:--:---:---+---:------:-:::---l----.J-----J---X-L \C 
9 Gangguan terhadap esteti- Negatif Sedang P 1 < P2 Ll > areal WI < konstmksi intensitas sedang, SR> I tidak. berbalik Penting 

ka lingkungan Pd < 100 % kegiatan W2 = konstruksi populasi tidak PR = I kumulatif (TP) (P) 

10 Menurunnya kesehatan 
masyarakat 

Negatif 

Keterangan : 
P1 : 

P2 
L1: 
L2 : 
W1 : 
W2 : 

PR: 

SR: 
p : 

TP: 

Jumlah penduduk yang terkena dampak negatif 
Jumlah penduduk yang menerima manfaat 
Luas sebaran dampak ' 
Luas area kegiatan 
Lamanya dampak bertangsung 
Lamanya rencana kegiatan I pentahapan 
Jumlah dampak 
primer 
Jumlah dampal< 
sekunder 
Dampak Penting 
Dampak Tldak 
Penting 

Kecil 
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(TP) L2 =areal W < 100 % i lerpengaruh DL > 100% (TP) 

PI <P2 
Pd< 100% 

(TP) 

kegiatan (TP) J''v XTP) . (P) 
L>IOO% / I) 

(P) 
Ll >areal 
kegiatan 

L2 = areal 
kegiatarJ. 

I/ L > 100 % 
I (P) 
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1 

W 1 < konstruksi 
W2 = konstruksi 

t W < 100% 
) (TP) 

intensitas kecil, 
populasi tidak 
terpengaruh · 

(TP) 

SR>l 
PR= 1 

DL>IOO% 
(P) 

tidak 
kumulatif 

(TP) 

berbalik 
(TP) 

------ - -.......,.._...,, ----- ---·· • 

Penting 
(P) 
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Tabel 5.4. Prakiraan Dampak Penting Tahap Operasional 

Penentuan Dampak Penting_ 

No. Jenis Dampak Sifat Besaran 
Penduduk 

Sebaran Lamanya Intensitas Komp. Lain Tingkat Dampak Sifat Berbalik/ 
Darnpak Dampak Dampak Darnpak . Penting 

Pd=PIIPL L =Ll/L.2 W= W1/\V2 Dampak DL=SRJPR Kumulatif Tdk Berbalik . 
1 Tirnbulnya persepsi rna- Positif Sedang (P) L1 < daerah WI= menerus intensitas ·· SR > 1 tidak berbalik Penting 

syarakat terhadap kegi- pelayanan W2 = rnenerus sedang PR= l kumulatif (TP) (P) . 
a tan L2 = daerah W= 100% populasi DL > 100% (TP) 

pelayanan (P) terpengaruh "" (P) . 
L < 100% (P) 

! 

(TP) ···---·· 
2 Teijadinya konflik peng- Negatif Sedang Pl <P2 L1 > daerah Wl = tidak 

' 
intensitas SR> 1 tidak berbalik Penting ·, 

gunaan air Cisadane Pd < 100% pelayanan menerus \, kecil PR= 1 kumulatif 
\ 

(TP) (P) 

I (P) L2 = daerah W2 = menerus populasi tdk DL > 100 % (TP) 

pelayanan W< 100% terpengaruh (P) 

L > 100% 1-..., (TP) (TP) 

(P) ---·-
3 Teljadinya pencemaran Negatif Kecil PI <P2 Ll< daerah WI= menerus intensitas SR> 1 tidak berbalik Pent ing 

I 

air Sungai Cirarab Pd< 100 % I pelayanan W2 = menerus kecil PR= 1 kumulatif (TP) (P) l (P) L2 = daerah W= 100% populasi tdk DL > 100% (TP) 

pelayanan (P) terpengaruh (P) -
--, L< 100% (TP) 

/ 

I '-._ ' (TP) 
! '\\ .. .. 
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4 Meningkatnya kesempat- Positif Sedang 
an kerja 

5 Meningkatnya kegiatan - Positif Sedang 
sosial ekonomi rnasya-
rakat 

6 Meningkatnya kesehatan Positif Sedang 
masyarakat 

-

Keterangan : 
PI Jumlah penduduk yang terkena dampak negatif 
P2 Jumlah penduduk yang menerima manfaat 
L1 Luas sebaran dampak 
L2 Luas area kegiatan 
WI Lamanya dampak berlangsung 
W2 Lamanya kegiatan 
SR Jumlah dampak sekunder 
PR Jumlab dampak primer 

P Penting 
TP Tidak Penting 

ANDAL Penyedlaah dan Pelif!yanan Air Minum di Kabupaten 

(P) Ll < daerah WI =menerus 
pelayanan W2= menerus 

L2= daerah w;:;: IOO% 
peJayanan (P) 
L< 100% 

(TP) 
(P) Ll> daerah WI =menerus 

pela.yanan W2 = menerus 
L2= daerah IOO% 
pelayanan (P) 
L> lDO% 

(P) 
(P) Ll> daerah WI= menerus 

pclayanan W2 = menerus 
L2= daerah W = IOO% 
pelayanan (P) 
L> 100% 

(P) 
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intensitas SR> l kumulatif berbalik Penting 
sedang, PR= I (P) (TP) (P) 
populasi DL> IOO% 

terpengaruh (P) 
(P) 

intensitas SR > I kumulatif berbalik Penting 
sedang, PR= I (P) (TP) (P) 
populasi DL>-IOO% 

terpengaruh (P) 
(P) 

' .. 
intensitas SR> I k.'Umulatif berbalik Penting 
sedang PR= 1 (P) (TP) (P) 

I 

populasi DL> 100% 
terpengamh (P) 

(P) . f. 

) 



 

 

 BAB VI 

EVALUASI DAMPAK PENTING 

6.1. Kriteria Evaluasi Dampak. 
Evaluasi dampak penting kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten 
Tangerang dilakukan secara holistis dan kausatif dengan mengacu pada Keputusan Kepala 
Bapedal No. 56 tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting, dengan 
kriteria sebagai berikut : 
1. Penilaian Secara Holistik. 

Dimaksudkan sebagai penilaian secara totalitas terhadap semua dampak pentlng yang 
timbul akibat kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang 
sebagai satu kesatuan utuh, saling terkait dan saling rnempengaruhi, serta sifatnya 
yang saling memperkuat (sinergistis) atau yang saling memperlemah (antagonitis). 
Evaluasi secara holistik ini di!akukan dengan memakai Metode Leopold yang 

atau Metode Leopold- Lohani Than/ dengan meninjau besaran dan sifat 
pentingnya dampak yang telah dianalisis sebagaimana dikemukakan pada bab 
sebelumnya secara menyeluruh dan komperehensif. 

Evaluasi secara holistik tersebut didasarkan pada kriteria besaran maupun sifat 
pentingnya dampak yang dlrumuskan sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. Untuk itu kriteria penilaian besaran dan sifat pentingnya dampak seperti yang 
dikemukakan pada bab V sebelumnya, dan dijabarkan lebih rinci seperti dapat dilihat 
pada Tabel 6.1. dan 6. 2. 

Hasil evaluasi dampak penting secara holistik dari kegiatan Penyediaan dan Pelayanan 
Air Minum di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 6.3. Dari tabel tersebut 
dapat dilihat bahwa dampak penting terhadap kondisi lalu lintas, dan kegiatan soaial 
ekonomi masyar·akat merupakan dampak penting yang paling menonjol. Dilihat dari 
komponen kegiatannya, terlihat bahwa pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah 
untuk pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa distribusi air minum adalah 
komponen kegiatan yang banyak menimbulkan dampak penting. 
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Tabel 6.1. Kriteria Besaran Dampak 

Kriteria Besaran Dampak Nilai 

Besar Sekali 5 

Besar 4 

Sedang 3 

Kecil 2 

Kecil Sekali 1 
.. Sumber. Hasil Ka}lan Tim Stud1/ 2009 \. 

Taber 6.2. Kriteria Sifat Pentingnya Dampak 

··., \ -·-·-· 
Kriteria Sifat Pentingnya Dampak Nilai "'" ' Sangat Penting \> .. 5 

.. 
Lebih Penting 4 
Penting 3 
Kw-ang Penting \.--- 2 

--Tidak Penting I 1 
·-·-· . ..._ - i 

umber : Hasil Kajian Ttm Studi, 2009 

2. Penilaian Secara Kausat i f. 
Dimaksudkan sebagai penilaian terhadap hubungan sebab - akibat terjadinya dampak 
secara mendalam, dengan mengkaji keterkaitan antara komponen kegiatan 
menimbulkan dampak dengan komponen lingkungan yang mengalami perubahan 
mendasar, sehingga akan dapat diketahui proses terjadinya dampak primer, dampak 
sekunder, tersier dan turunannya. 

Penilaian dampak secara kausatif ini mempertimbangkan pula ciri dampak yang terjadi, 
kelompok masyarakat yang terkena dampak, serta luas sebaran dampak, dilakukan 
dengan memakai Metode Bagan Alir. 
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6.2. Telaahan Terhadap Dampak Penting. 

6.2.1. Dampak Terhadap Komponen Fisik Kimia. 
1. Kualitas Udara 

Telaahan tentang kualitas udara mencakup 9 (sembilan) parameter yakni Sulfur 
Dioksida (502), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (N02)1 Oksidan (03), Debu 
(TSP), Timbal (Pb)1 Amenia (NH3)1 Hidrogen Sulfida (H2S. Berdasarkan hasil analisis 
terhadap parameter kualitas udara, dapat disimpulkan bahwa kualitas udara di wilayah 
studi relatif masih baik, dalam arti bahwa parameter kualitas udara yang analisis masih 
berada dibawah baku mutunya, 
Telaahan dampak terhadap kualitas udara, dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Tahap Pra Konstruksi. 
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini tidak menimbulkan dampak 
terhadap komponen kualitas udara 

b. Tahap Konstruksi. 
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini seperti kegiatan pengangkutan 
material konstruksi, pengoperasian alat berat1 penggallan dan penimbunan tanah, 
serta pembangunan intake Cisadane, IPA Sepatanr dan pembangunan 3 (tiga) 
reservoir Sepatan1 Cikupa, dan Balaraja, akan mengakibatkan penurunan kualitas 
udara khususnya parameter Pb, CO, dan debu 
Hasil analisis kualitas udara di sekitar lokasi kegiatan seperti yang dikemukakan 
pada tabel 3.2, ( CO sekitar 3.000 - S.ODO ug/Nm3 untuk paparan 1 jam) dan bila 
dibandingkan dengan besarnya tingkat polutan dari beroperasinya peralatan berat 
yang dipakai (misalnya dozer yang mnghasi!kan CO sekitar 3.000 4.000 ug/Nm3 
untuk pap.aran 1 jam ) , maka kegiatan-kegiat:an tersebut di atas diperkirakan akan 
meningkatkan polutan udara ant:ara 5 - 10 %, dan segera akan membaur dengan 
udara bebasf sehingga besaran dampak meningkatnya pencemaran udara dapat 
dikategorikan sangat kecil, dengan skala 1, Adapun sifat pentingnya dampak 

berupa menurunnya kualitas udara dapat dikategorikan penting dengan skala 3. 
c. Tahap Operasional. 

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini tidak menimbulkan dampak 
terhadap kualitas udara. 

Secara rinci telaahan dampak kualitas udara dengan Metode Leopold yang dimodifikasi, 
dapat dilihat pada Tabel 6.3. 
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2. Kebisingan 
Telaahan tentang kebisingan dapat disimpulkan bahwa tingkat kebisingan relatif kurang 
baik karena ada yang sudah mendekati dan melampaui ambang batas. 
Telaahan dampak terhadap tingkat, dapat diuraikan sebagai berikut. 

d. Tahap Pra Konstruksi. 
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini tidak menimbulkan dampak 
terhadap komponen kebisingan. 

e. Tahap Konstruksi. 
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini seperti kegiatan pengangkutan 
material konstruksi, pengoperasian alat berat, penggalian dan penimbunan tanah, 
serta pembangunan intake Osadane, IPA Sepatan, dan pembangunan .3 (tiga) 
reservoir Sepatan, Cikupa, dan Balaraja, akan dapat meningkatkan kebisingan. 
Hasil pengukuran tingkat kebisingan di sekitar lokasi kegiatan seperti yang 
dikemukakan pada tabel 3.3 ( tingkat kebisingan antar 63 - 75 dBA), bila 
dibandingkan dengan tingkat kebisingan dari beroperasinya peralatan berat sekitar 
70 - 80 dBA pada jarak sekitar 10 m dari sumber, maka kegiatan-kegiatan tersebut 
di atas diperkirakan akan meningkatkan kebisingan kurang dari 10 %, sehingga 
besaran dampak kebisingan dapat dikategorikan sangat kecil, dengan skala 1. 

Adapun sifat pentingnya dampak berupa meningkatnya tingkat kebisingan dapat 
dikategorikan penting dengan skala 3. 

f. Tahap Operasional. 

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini tidak menimbulkan dampak 
terhadap kebisingan. Pengoperasian pompa dan genset pada intake Cisadane dan 
IPA Sepatan, sebagai cadangan bila listrik dari PLN terganggu memang 
menimbulkan kebisingan tapi relatif kecil dan dapat diabaikan, karena peralatan 
tersebut disimpan dirumah pompa/genset yang tertutup 

Secara rind telaahan dampak kebisingan dengan Metode Leopold yang dimodifikasi, 
dapat dilihat pada Tabel 6.3. 

2. Fisiografi. 

Dari telaahan data fisiografi di wilayah studi, dapat disimpulkan bahwa kondisi wilayah 
studi dikategorikan cukup baik bila ditinjau dari pelaksanaan kegiatan, dalam arti 
bahwa wilayah studi relative datar, dan tanah permukaan mudah untuk penempatan 
struktur konstruksi. 

Analisis dampak terhadap kondisi fisiografi, dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a. Tahap Pra Konstruksi. 
Berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahap ini tidak menimbulkan perubahan 

terhadap kondisi fisiografi di sekitar lokasi kegiatan. 

b. Tahap Konstruksi. 
Berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahap ini tidak menimbulkan perubahan 
terhadap kondisi fisiografi di sekitar lokasi kegiatan. 

c. Tahap Operasional. 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini tidak menimbulkan perubahan terhadap 
kondisi fisiografi di sekitar lokasi kegiatan. 

Secara rinci telaahan dampak kegiatan terhadap kondisi fisiografi dengan Metode 
Leopold yang dimodifikasi, dapat dilihat pada Tabel 6.3. 

3. Hidrologi/Kuantitas Air, dan Kualitas Air 
Telaahan mengenai kualitas air mencakup kualitas air sungai/alr permukaan, 
sedangkan telaahan mengenai hidrologi/kuantitas air mencakup kuantitas air Cisadane 
yang dimanfaatkan sebagai air baku untuk kegiatan penyediaan dan pelayanan air 
minum di Kabupaten Tangerang. Hasil analisis laboratorium terhadap sample - sampel 
kualitas air yang diambil diwilayah studi (tabel 3.5 dan tabel 3.6.) menunjukkan 
bahwa kualitas air sungai dapat dikategorikan cukup baik, hanya parameter COD dan 
BOD yang sudah melampaui baku mutu, dan kualitas air tanah tergolong masih baik, 
sedangkan berdasarkan hasil perhitungan neraca air Cisadane menunjukan bahwa 
debit andalan Cisadane masih mampu melayani kebutuhan air baku untuk kegiatan 
penyediaan dan pelayanan air minum di Kabupaten Tangerang, namun pada saat 
musim kemarau panjang, dengan Q9s (debit dengan keandalan sekitar 95 %), air 
Cisadane diperki rakan akan mengalami defisit sebesar 0,52 m3/dtk pada bulan 
November selama 2 minggu, yang perlu adanya pengaturan prioritas penggunaan air 
Cisadane. 
Hasil analisis dampak terhadap kualitas air permukaan dan kualitas air tanah dapat 
diuraikan sebagai berikut. 
a. Tahap Pra Konstruksi. 

Berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahap ini tidak menimbulkan dampak 
terhadap kuantitas dan kualit:as air permukaan, maupun kualitas air tanah. 

b. Tahap Konstruksi. 

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini seperti kegiatan penggalian dan 
penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisl air baku dan pipa distribusi air 
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minum, serta pembangunan intake Osadane, IPA Sepatan, dan pembangunan 3 (tiga) 
reservoir Sepat:an, Okupa, dan Balaraja, akan dapat mencemari air saluran/sungai 
yang berada di bagian hilir lokasi kegiatan, khususnya parameter kekeruhan, padatan 
tersuspensi (fSS), dan padat:an terlarut (TDS). Dari hasil pengamat:an dan pengukuran 
untuk berbagai jenis kegiatan penggalian t:anah untuk pelaksanaan konstruksi di 
tempat lain, menunjukkan bahwa kegiatan - kegiatan tersebut diat:as dapat 
meningkatkan kadar TSS di air sungai yang berada dibagian hilir lokasi kegiat:an 
sekitar 10 - 20 mg/1, sehingga bila dibandingkan dengan hasil analisis kualitas air 
pennukaan (t:abel 3.5), maka besaran dampak yang timbul dapat dikategorikan 
sedang, dengan skala 3. Sedangkan sifat pentingnya dampak dapat dikategorikan 
penting, dengan skala 3. 

c. Tahap Operasional. 
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini seperti pengoperasian IPA 
Sepatan yang membuang limbah cair hasil pengolahan air minum ke Kali Cirarab 
berpotensi meningkatkan pencemaran air Kali Cirarab, meskipun limbah cair 
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku sudah dio!ah terlebih dulu, hingga 
memenuhi baku mutu air limbah. 
Hasil perhitungan menunjukan bahwa kegiatan pengoperasian IPA Sepatan akan 
membuang limbah cair sebesar 1.450 m3 per hari dengan zat padat trsuspmsi 
sebesar 55 ppm, yang telah memenuhi persyaratan baku mutu air limbah 

(suspended load ppm· < 100 mg/lt)1 sehingga bila dibandingkan dengan hasil 
analisis kualitas air Cirarab (tabel 3.5) yang menunjukan zat padat tersuspensi 
sebesar 49 ppm1 maka besaran dampak yang timbul dapat dikategorikan kecil, 
dengan skala 2. sedangkan sifat pentingnya dampak dapat dikategorikan penting, 
dengan skala 3. 

Selain itu pengoperasian intake Cisadane yang menyadap air Cisadane sebesar 350 
lt/dtk pada musim kemarau panjang, akan dapat menganggu para pemakai air 
Cisadane lainnya. Berdasarkan hasil perhitungan neraca air, menunjukan bahwa 
kegiatan tersebut akan menurunkan kehandalan pemakaian air baku Cisadane, 
dimana dengan Q9s air Cisadane diperkirakan akan mengalami defisit sebesar 0,52 
m3/dtk pada bulan November selama 2 minggu (lihat neraca air Cisadane pada 
lampiran), atau sekitar 2/52 x 100 % = 4 % dari waktu setahun, sehingga besaran 

dampak yang timbul dapat dikategorikan kecil, dengan skala 2, sedangkan sifat 
pentingnya dampak dapat dikategorikan penting, dengan skala 3. 
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Secara rinci telaahan dampak kegiatan terhadap kualitas air permukaan dengan 

Metode Leopold yang dimodifikasi, dapat dilihat pada Tabel 6.3. 

4. Kondisi Prasarana Jalan 
Dari telaahan kondisi prasarana jalan di wilayah studi1 khususnya jalur transportasi 
material konstruksi ke lokasi kegiatan dan prasarana jalan yang ada disekitar lokasi 

1 penggalian dan penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa 
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distribusi air minum dapat dikategorikan cukup baik, meskipun di sebagian prasarana 
jalan di sekitar lokasi pengggalain tanah relatif sempit, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa kondisi prasarana jalan ditinjau dari segi kegiatan penyediaan dan pelayanan 
air minum dapat dikategorikan cukup baik, dalam arti bahwa kondisi prasarana j a!an 

dapat mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. 
Ana !isis dampak terhadap prasarana jalan diuraikan sebagai berikut 
a. Tahap Pra Konstruksi. 

Pada tahap pra konstruksi 1 berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahap ini tidak 
menimbulkan perubahan terhadap kondisi prasarana jalan di sekitar Jokasi kegiatan. 

b. Tahap Konstruksi. 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, seperti penggalian dan penimbunan tanah 
untuk pemasangan pipa t ransmisi air baku dan pipa distribusi air minum serta 
pengangkutan material konstruksi ke lokasi kegiatan dapat menimbulkan kerusakan 
terhadap kondisi prasarana jalan 
Prasarana jalan disekitar lokasi tapak kegiatan akan menjadi kotor dan rusak 
karena penumpukan sementara tanah hasil penggalian sebelum dibuang atau 
dimanfaatkan untuk penimbunan kembali1 sedangkan prasarana jalan di jalur 
transportasi material konstruksi ke lokasi kegiatan akan rusak karena dilalui oleh 
t ruk-truk pengangkut yang beberapa diantaranya melebihi kapasitas jalan. Dengan 

mempertimbangkan metode pelaksanaan pekerjaan, dan berdasarkan atas 
pengamatan di lapangan prasarana jalan yang akan dimanfaatkan pemasangan 
pipa t ransmisi air baku dan pipa disteribusi air minum dan berpotensi menimbulkan 
kerusakan mencapai lebih dari 30 %, maka besaran dampak yang timbul dapat 
dikategorikan besar, dengan skala 4, dan sifat pentingnya dampak dapat 
dikategorikan penting, dengan skala 3. 

c. Tahap Operasional. 

Berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, tidak menimbulkan perubahan 
terhadap kondisi prasarana jalan di sekitar lokasi kegiatan. 
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Secara rinci telaahan dampak kegiatan terhadap kondisi prasarana jalan dengan 
Metode Leopold yang dimodifikasi, dapat dilihat pada Tabel 6.3. 

5. Kondisi Lalu lintas 

Dari telaahan data lalu lintas di wilayah studi, dapat disimpulkan bahwa kondisi lalu 
lintas ditinjau dari kegiatan penyediaan dan pelayanan air minum dapat dikategorikan 
kurang baik, dalam arti bahwa lalu lintas yang ada cukup padat, khususnya di sekitar 
lokasi kegiatan penggalian dan penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisi air 
baku dan pipa distribusi air minum, dan di jalur transportasi material konstruksi ke 
Jokasi kegiatan sangat dipengaruhi dan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. 
Analisis dampak terhadap kondisi lalu lintas dapat dikemukakan sebagai berikut: 
a. Tahap Pra Konstruksi. 

Berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahap ini tidak menimbulkan perubahan 
terhadap kondisi lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan 

b. Tahap Konstruksi 
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini, seperti kegiatan penggalian 
dan penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa 
distribusi air minum, serta pengangkutan material konstruksi ke lokasi kegiatan 
dapat menimbulkan gangguan terhadap kondisi lalu lintas karena berkurangnya 
kapasitas jalan di sekitar lokasi kegiatan yang diperkirakan mencapai sekitar 50 %, 
serta bertambahnya vo!ume lalu lintas di jalur transportasi material konstruksi ke 
lokasi kegiatan. Dengan mempertimbangkan kapasitas prasarana jalan serta 
volume lalu lintas yang ada, serta tingkat layanan lalu lintas, seperti yang dapat 
dilihat pada tabel 3.7. maka dengan berkurangnya kapasitas jalan sekitar 50%, hal 
tersebut akan menyebabkan gangguan terhadap arus lalu lintas, dimana besaran 
dampak yang timbul dapat dikategorikan besar dengan skala 4, dan sifat 
pentingnya darnpak dapat dikategorikan Jebih penting, dengan skala 4. 

c. Tahap Operasional 

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini tidak menimbulkan gangguan 
terhadap kondisi lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan 

Secara rinci telaahan dampak kegiatan terhadap kondisi lalu lintas dengan Metode 
Leopold yang dimodifikasi, dapat dilihat pada Tabel 6.3. 
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6. Kondisi Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum 
Dari telaahan kondisi sarana, prasarana, dan utilitas umum di sekitar lokasi kegiatan 
dapat dikategorikan kurang baik, ditinjau dari segi kegiatan penggalian dan 
penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa distribusi air 
minum1 dalam arti bahwa sarana, prasarana1 dan utilitas umum seperti pipa air 
minum, pipa gas, pipa telpon1 dan sebagainya yang banyak melintas di Jokasi 
penggalian dan penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa 
distribusi air minum1 sangat mengganggu pelaksanaan kegiatan, dan kondisi sarana, 
prasarana, dan utilitas umum tersebut sangat berpotensr terganggu fungsinya oleh 
pelaksanaan kegiatan. 
Analisis dampak terhadap sarana, prasarana, dan utilitas umum diuralkan seb.ogai 
berikut : 

a. Tahap Pra Konstruksi. 
Pada tahap pra konstruksi1 berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahap ini tidak 
menimbulkan gangguan terhadap kondisi sarana, prasarana, dan utilitas umum di 
sekitar lokasi kegiatan. 

b. Tahap Konstruksi. 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, seperti penggalian dan penimbunan tanah 
untuk pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa distribusi air minum akan dapat 
menimbulkan kerusakan dan gangguan berfungsinya sarana, prasarana, dan utilitas 
umum yang ada di sekitar lokasi kegiatan. 
Sarana/ prasarana, dan ut ilitas umum yang banyak terdapat di sekitar lokasi 
kegiatan berpotensi terganggu fungsinya atau mungkin mengalami kerusakan 
karena kegiatan penggalian tanah di lokasi tersebut. Dengan mempertimbangkan 
metode pelaksanaan pekerjaan secara segmental serta banyaknya sarana1 

prasarana, dan utiHtas umum yang terdapat di sepanjang lokasi kegiatan, maka 
t1esaran dampak yang timbul dapat dikategorikan sedang, dengan skala 3, dan 
sifat pentin9nya dampak dapat dikategorikan penting1 dengan skala 3. 

c. Tahap Operasional. 

Berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, tidak menimbulkan gangguan 
terhadap kondisi sarana, prasarana, dan utilitas umum di sekitar lokasi kegiatan. 

Secara rinci telaahan dampak kegiatan terhadap kondisi sarana, prasarana, dan utilitas 
umum dengan Metode Leopold yang dimodifikasi, dapat dilihat pada Tabel 6.3. 
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7. Estetika Lingkungan 
Dari hasil pengamatan terhadap kondisi estetika lingkungan di sekitar lokasi kegiatan 
dapat disimpulkan bahwa kondisi estetika lingkungan ditinjau dari segi kegiatan 
penyediaan dan pelayanan air minum dapat dikategorikan baik, dalam arti bahwa 
kondisi estetika lingkungan relatif baik dan nyaman namun dapat terpengaruh oleh 
pelaksanaan kegiatan tersebut. 
Analisis dampak terhadap estetika lingkungan diuraikan sebagai berikut : 
a. Tahap Pra Konstruksi. 

Pada tahap pra konstruksi, berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahap ini tidak 
menimbulkan perubahan terhadap estetika lingkungan di sekitar lokasi kegiatan. 

b. Tahap Konstruksi. 
Keg iatan yang dilakukan pada tahap ini, seperti penggalian dan penimbunan tanah 
untuk pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa distribusi air minum, serta 
penimbunan material konstruksi yang berlebihan di sekitar lokasi kegiatan dapat 
menimbulkan gangguan terhadap estetika lingkungan di lokasi tersebut 
Kondisi lingkungan di sekitar lokasi kegiatan terkesan akan menjadi kotor karena 
penumpukan sementara material konstruksi dan tumpukan tanah hasil galian. 
Dengan mempertimbangkan lokasi kegiatan terletak di daerah yang telah 
terbangun yang dikelilingi oleh permukiman yang padat, maka menurunnya 
estetika lingkungan akan dapat menyebabpkan tanggapan yang negatif masyarakat 
terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga besaran dampak yang timbul dapat 
dikategorikan besar, dengan skala 4, dan sifat pentingnya dampak dapat 
dikategorikan penting, dengan skala 3. 

c. Tahap Operasional. 

Berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, tidak menimbulkan gangguan 
terhadap estetika lingkungan di sekitar lokasi kegiatan. 

Secara rinci telaahan dampak kegiatan temadap kondisi estetika lingkungan dengan 
Metode Leopold yang dimodifikasi, dapat dilihat pada Tabel 6.3. 

6.2.2. Dampak Terhadap Komponen Biologi. 

1. Biota Darat 

Keberadaan biota darat khususnya tanaman yang ada disepanjang jalan mempunyai 
peran penting dalam aspek ekologi khususnya dalam menyerap polutant di udara dan 
menyerap kebisingan. Ditinjau dari segi keanekaragaman biota darat, dapat 
disimpulkan bahwa kondisi biota darat di sekitar lokasi kegiatan tergolong kurang baik. 
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Analisis dampak kegiatan terhadap biota air dapat diuraikan sebagai berikut : 
a. Tahap Pra Konstruksi. 

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini diperkirakan tidak 
menimbulkan dampak terhadap biota darat. 

b. Tahap Konstruksi. 
Kegiatan penggalian dan penimbunan tanah untuk memasang pipa transmisi air 
baku dan pipa distribusi air minum berpotensi mengurangi jumlah dan jenis biota 
darat yang ada disepanjang lokasi kegiatan, namun dengan mempertimbangkan 
metode pelaksanaan pekerjaan yang dipakai, kegiatan tersebut diperkirakan tidak 
akan menebang tanaman dalam jumlah yang besar, dan apablla ada tanaman yang 
ditebang akan dilakukan penanaman lagi di sekitarnya, sehingga kegtatan tersebut 
diperkirakan tidak menimbulkan dampak terhadap biota darat. 

c. Tahap Operasional. 
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap lni diperkirakan tidak 
menimbulkan dampak terhadap biota darat . 

2. Biota Air 
Keberadaan biota air khususnya plankton dan benthos dapat dijadikan indikator 
kualitas/kesuburan suatu perairan. Keberadaan plankton dan benthos tersebut 
mempunyai peran penting dalam aspek eko!ogi khususnya dalam keberlangsungan 
rantai makanan di perairan. Ditinjau dari se:gi keanekaragaman plankton dan benthos, 
dapat disimpulkan bahwa tingkat kesuburan perairan di lokasi kegiatan tergolong 
kurang baik. 

Analisis dampak kegiatan terhadap biota air dapat diuraikan sebagai berikut : 
a. Tahap Pra Konstruksi. 

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini diperkirakan tidak 
menimbulkan darnpak terhadap biota air. 

b. Tahap Konstruksi. 

Kegiatan penggalian dan penimbunan tanah berpotensi mengganggu kehidupan 
biota air, karena kegiatan tersebut akan menyebabkan air permukaan di sekitar 
lokasi kegiatan akan tercemar yang selanjutnya dapat menimbulkan dampak 
terhadap biota air. Dengan mempertimbangkan kondisi biota air saat ini 
meningkatnya pencemaran air yang juga relatif kecil, maka besaran dampak yang 
ditimbulkan terhadap biota air relatif sangat kecil sekali, dan dapat diabaikan. 
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c. Tahap Operasional. 
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini seperti pengoperasian IPA 
Sepatan yang membuang limbah yang sudah diolah ke Sungai Cirarab akan dapat 
mengganggu biota air di sungai tersebut. Mengingat kualitas air yang dibuang ke 
sungai Cirarab lebih baik dari kualitas air Cirarab sendiri, maka dampak yang timbul 
dapat diabaikan. 

Secara rinci telaahan dampak kegiatan terhadap biota air dengan Metode Leopold 
yang dimodifikasi, dapat dilihat pada Tabel 6.3. 

6.2.3. DampakTerhadap Komponen Sosial Ekonomi Budaya. 

1. Kesempatan Kerja 
Dari telaahan data sosial ekonomi di wilayah studi dapat disimpulkan bahwa kondisi 
kesempatan kerja dan berusaha bagi penduduk setempat relatif terbatas, umumnya 
mereka bekerja di sektor jasa, perdagangan dan industri untuk memenuhi 
kehidupannya sehari-hari. 
Analisis dampak terhadap kondisi kesempatan kerja dapat dikemukakan sebagai 
berikut. 
a. Tahap Pra Konstruksi. 

Berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahap ini tidak menimbulkan perubahan 
yang mendasar terhadap kondisi kesempatan kerja di wilayah studi. 

b. Tahap Konstruksi. 
Berbagai kegiatan . yang dilaksanakan pada tahap ini, seperti mobilisasi tenaga 
kerja, penggalian dan penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisi air 
baku dan pipa distribusi air minum, serta pembangunan intake Cisadane, IPA 
Sepatan, dan pembangunan 3 (tiga) reservoir Sepatan, Cikupa, dan Balaraja, akan 
meningkatkan kes(-!mpatan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. 
Dengan mempertimbangkan jumlah tenaga kerja yang dapat terserap pada 
pelaksanaan kegiatan relatif cukup banyak, dan waktu pelaksanaan kegiatan yang 
relatif cukup panjang, maka besaran dampak yang timbul dapat dikategorikan 
besar dengan skala 4, dan sifat pentingnya dampak dapat dikategorikan penting, 
dengan skala 3. 

a. Tahap Operasional. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini, seperti pendistribusian air minum 
secara teratur ke daerah layanan, serta perawatan sarana dan prasarana air 
minum, secara langsung akan dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi 
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penduduk setempat, namun jumlahnya relative sedikit sehingga besaran 
dampaknya dapat dikategorikan kecil. Namun secara tidak langsung, dampak yang 
ditimbulkan akan menyangkut berbagai macam aspek kehidupan dalam masyarakat 
dalam bekerja dan berusaha, sehingga besaran dampaknya dapat dikategorikan 
sedang dengan skala 3, dan sifat pentingnya dapat dikategorikan penting dengan 

skala 3 
Secara rinci telaahan dampak kegiatan terhadap aspek kesempatan kerja dengan 
Metode Leopold yang dimodifikasi, dapat dilihat pada Tabel 6.3. 

2. Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat. 
Dari telaahan data sosial ekonomi di wilayah studi dapat disimpulkan bahwa kc'giatan 

sosial ekonomi masyarakat dapat dikategorikan baik dalam arti kegiatan sosial 
ekonomi masyarakat sangat mendukung rencana kegiatan. 
Analisis dampak terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat dikemukakan 
sebagai berikut. 
a. Tahap Pra Konstruksi. 

Berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahap ini tidak menimbulkan perubahan 
terhadap kegiatan ekonomi sosial masyarakat. 

b. Tahap Konstruksi. 
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini, seperti penggalian dan 
penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa distribusi air 
minum, akan dapat mengganggu kegiatan sosial ekonomi masyarakat, terutama 
kegiatan sosial ekonomi yang ada disekitar lokasi kegiatan, dampak ini merupakan 
dampak lanjutan dart terjadinya gangguan terhadap arus lalu lintas dan terjadinya 
kerusakan prasarana j alan. 
Dengan mempertimbangkan frekuensi kegiatan sosial ekonomi masyarakat disekitar 
lokasi kegiatan yang cukup padat, dan waktu pelaksanaan kegiatan fisik, yang 
cukup maka besaran dampak yang tim but dapat dikategorikan besar dengan skala 
4, dan tingkat pentingnya dampak dapat dikategorikan penting, dengan skala 3. 

c. Tahap Operasional 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini, seperti pendistribusian air minum 
secara teratur ke daerah layanan, serta perawatan sarana dan prasarana air 
minum, secara langsung maupun tidak langsung akan dapat meningkatkan 
kesempatan kerja bagi penduduk setempat, hal ini selanjutnya akan berdampak 
pada meningkatnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Mengingat kegiatan sosial 
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ekonomi masyarakat sangat tergantung sekali pada keberadaan air minum, maka 

besaran dampak yang timbul dapat dikategorikan seclang dengan skala 3, 
sedangkan sifat pentingnya dampak dapat dikategorikan penting dengan skala 3. 

Secara rinci telaahan dampak kegiatan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dengan 

Metode Leopold yang dimodifikasi, dapat dilihat pada Tabel 6.3. 

3. Persepsi Masyarakat. 

Dari telaahan data sosial budaya di wilayah studi dapat disimpulkan bahwa persepsi 

masyarakat terhadap rencana kegiatan pada umumnya dapat dikategorikan baik, dalam 

arti masyarakat setempat pada umumnya dapat menerima dan mendukung rencana 
kegiatan. 

Analisis dampak terhadap persepsi masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : 
a. Tahap Pra Konstruksi. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini, seperti survey dan pengukuran serta 

pengadaan lahan dapat menimbulkan persepsi masyarakat yang positif, karena 
masyarakat memang sangat mengharapkan adanya pelayanan air minum di 
wilayahnya, sehingga besaran dampak yang timbul dapat dikategorikan sedang 
dengan skala 3, dan sifat pentingnya dampak dapat dikategorikan penting dengan 
skala 3. 

b. Tahap Konstruksi. 

Kegiatan yang dilaksanakan pacla tahap ini, seperti mobilisasi tenaga kerja, 
penggalian dan penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisi air baku dan 

pipa distribusi air minum1 serta pembangunan intake Cisadane, IPA Sepatan, dan 

pembangunan 3 (tiga) reservoir Sepatan, Cikupa, dan Balaraja, bila tidak dilakukan 
dengan cermat akan dapat akan dapat menimbulkan persepsi masyarakat yang 
negatif, misalnya karena pemanfaatan tenaga kerja lokal yang relatif sedikit, 

adanya pengotoran/tumpukan tanah di sekitar lokasi kegiatan, serta terjadinya 
kerusakan prasarana jalan dan gangguan arus lalu lintas. 

Dengan mempertimbangkan bahwa lokasi kegiatan merupakan daerah yang telah 
terbangun dan kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat menerima keberadan 

rencana kegiatan, maka besaran dampak yang timbul dapat dikategorikan kecil 
dengan skala 2, dan sifat pentingnya dampak dapat dikategorikan penting penting 
dengan skala 3. 

ANDAL Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang VI-14 



 

 

 

'if 3 
r"""' 

:l'"j··· 
d 

:. I 
;l 

u :}] 
lt 
t 

c. Tahap Operasional. 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini akan dapat memberikan persepsi yang 
positif bila dilaksanakan dengan baik dan segera, namun dapat pula menyebabkan 
persepsi yang negatif bila pelaksanaannya tidak dilakukan dengan baik. Dengan 
mempertimbangkan bahwa lokasi kegiatan merupakan daerah yang telah 
terbangun dan kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat menerima keberadaan 
rencana kegiatan, maka besaran dampak yang timbul dapat dikategorikan sedang 
dengan skala 3, dan sifat pentingnya dampak dapat dikategorikan penting dengan 
skala 3. 

Secara rinci telaahan dampak kegiatan terhadap persepsi masyarakat dengan Metode 
Leopold yang dimodifikasi, dapat dilihat pada Tabel 6.3. 

6.2.4. Dampak Terhadap Komponen Kesehatan Masya rakat. 

1. Kesehatan Masyarakat. 
Dari telaahan data kesehatan masyarakat di wilayah studi, dapat disimpulkan bahwa 
kondisi kesehatan masyarakat pada umumnya dapat dikategorikan cukup baik, 
meskipun pemah terjadi wabah penyakit karena penggunaan air minum yang tidak 
sehat. 
Analisis dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat di wilayah studi dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
a. Tahap Pra Konstruksi. 

Berbagai kegiatan yang di!akukan pada tahap ini tidak berdampak terhadap 
kesehatan masyarakat di wilayah studi. 

b. Tahap Konstruksi. 
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini, meskipun lokasinya berada di 
sekitar pemukiman seperti penggalian dan penimbunan tanah untuk pemasangan 
pipa transmisi air baku dan pipa distribusi air minum, serta pembangunan intake 
Cisadane, IPA Sepatan, dan pembangunan 3 (tiga) reservoir Sepatan, Cikupa, dan 
Balaraja, dapat meningkatkan pencemaran udara dan kebisingan, serta 
meningkatnya pencemaran air permukaan, namun karena dampak tersebut sifatnya 
sementara pada saat ada kegiatan, dan besarannya dikategorikan sedang, hal 
tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap menurunnya kesehatan masyarakat 
di sekitar lokasi kegiatan. 

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka besaran dampak yang 
timbul dapat dikategorikan kecil dengan skala 2, dan sifat pentingnya dampak 
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dapat dikategorikan penting dengan skala 3, meskipun dengan menangani dampak 
berupa meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan, serta dampak 
meningkatnya pencemaran air permukaan, maka dampak menurunnya kesehatan 
masyarakat akan hilang dengan sendirinya. 

c. Tahap Operasional 
Berbagai kegiatan pada tahap ini seperti pendistribusian air minum di daerah 
pelayanan secara teratur dapat menimbulkan menimbulkan dampak positif 
terhadap kesehatan masyarakat, mengingat penggunaan air minum yang sehat 
akan berdampak langsung terhadap berkurangnya penyakit yang disebabkan oleh 
pemakaian air yang tidak sehat, apalagi di Kecamatan Sepatan pernah terjadi 
wabah penyakit karena penggunaan air yang tidak baik. 
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka besaran dampak yang 
timbul dapat dikategorikan sedang dengan skala 3, dan sifat pentingnya dampak 
dapat dikategorikan penting dengan skala 3. 

Secara rinci telaahan dampak kegiatan terhadap kesehatan masyarakat dengan 
Metode Leopold yang dimodifikasi, dapat dilihat pada Tabe! 6.3. 
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Tabel 6.3. Mabiks Evaluasi Dampak Pentlng · 
Kegiatan Penyediaan dan Air Minum Di Kabupaten Tangerang 

Tahapan Kegiatan 
No. Komponen Kegiat:an 

IComponen Ungkungan 
A. Fisik-Kimia 
1. JkJim 
2. Kualitas udara dan kebisingan 
3. fisiografi 
4. ffidrologi/Kuantitas air 
5. ffidroge<;>loqi 
6. Kualitas air 
7. Prasarana ja1an 
8. lalu lintas 
9. Sarana, prasarana, utilitas 
10. fstetika lingkungan 
B. Biologi 
1. llota darat 
2. mota air 
c. Sosial Ekonomi Budaya 
1. Xependudukan 
2. resempatan kerja & berusaha 
3. Kegiatan ekooomi masyarakat 
4. PerseDSi masyarakat 
D. KesehatanMasyarakat 
1. K'esehatan masyarakat 

Total 

Keterangan : 
Tahap I : Pra konsfruksi 
01 : Proses perizinan 
02 : (egiatan survai dan pengukuran. 
03 : Pengadaan lahan 

Tahap II : Konstruisi 
04 : Mobilisasi tenaga kerja 
05: Kobilisasi percl<jan berat 
06 : Pengangkutan material konstruksi 
07 : PembeJSihan dan penyiapan Ia han 
08 : Penggalian dan penimbunan tanah 
09 : Pembangunan imake Cisadane 
10 : Pembangunan IPA Sepatan 

Pra Konstruksi Konstruksi 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

- - - - - - - - -
- - - - - 2/3 - 2/3 2/3 2/3 . - - - - - - - - - - . . - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - 3/3 2/3 2/3 
- - - - - - - -4/3 4/3 ...... - r--··"· -
-
-

-
-

-
-
-
-

-

- - - - 4/3 - 4/3 -
- - - - - 3/3 3/3 -
- - - - - 2/3 2/3 2/3 

. 
- - - - - - - --- - - - - - - -

",_ 
-·---- _______;;___ 

- - - - - - - -
- - 4/3 - -· 4/3 I 4/3 4/3 4/3 
- 4/3 4/3 - - 4/3 : 4/ 3 -

3/3 2/3 - - - - -
J 

- - - - 2/3 - 2/3 2/3 

11 : Pembangunan reservoir 
l2 : Pemasangan pipa tr.msmisi air baku dan pipa distribusi air minum 
Tahap m : Operasional 
13 : Pengoperasian intake CtSadane 

14 : Pengoperasiill IPA Sepatm 
15 : Pendistribusial air minum 
16 : PemelihaJOansarana dan prasarana air min urn 
- : Tidak 

MIJ M =Magnitude: Bcsaran damp:;llk ( M : positif, M : negatif) 

I = Importance: Tmglcat darnpak ( I : positif, I: negatif) 

M : 1: Kecil sekai ; 2: Kecil ; 3: Sedang ; 4: Besar ; 5: Besar sekali 

-
I -

2/3 
' 

" -
-
-

4/3 
-
-

2/3 

11 12 

.... -
2/3 -
- -
- -
- -
- ---- -. 

·' 4/3 -
- -

! 2/3 -
- -
- -

- -
4/3 4/3 
4/3· 4/3 

- -

2/3 -

P 1: Tldak peoong ; 2: Kurang penting ; 3: Penting; 4: Lebih penting ; 5: Sangat penting 
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Operasional 
13 14 15 

- - -
- I - -
- - -

2/3 I - -
- - -
- 2/_3 -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -. - - -

- - -
- - 3/3 
- I - 3/3 
- - 30 

- - 3/3 

16 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

3/3 
3/3 
3/3 

3/3 

.... ....... ···-·-·-·-- ·- - - ---- ·-- ··-- --.. . ----·- - --

Total 
Neg. Pos. 

- w 

30 -
- -
6 -
- -

27 -
24 -
36 -
18 -
30 -
- -
- -- -
- -
- 114 
- 114 
- 33 

30 18 
251 279 
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6.3 Telaahan Sebagai Arah Pengelolaan Lingkungan. 

Dalam menelaah dampak penting sebagai arah pengelolaan lingkungan dilakukan telaahan 
secara kausatif (proses sebab - akibat) dengan menggunakan metode Bagan Alir. Untuk 

memudahkan penelaahan secara kauSdtif ini, dilakukan menurut tahapan kegiatan. 

6.3.1. Tahap Pra-Konstruksi. 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan survay dan pengukuran lapangan dan pengadaan lahan , 

yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan di wilayah studi, dan 

proses terjadinya dampak penting tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Kegiatan survey dan pengukuran di lapangan, perlu dilakukan secara cermat 1 teliti dan 

transparan sehingga dapat menimbulkan dampak positif terhadap kondisi sosial 

budaya masyarakat berupa persepsi masyarakat yang positif, karena masyarakat 
memang sudah mengharapkan adanya penyediaan dan p.elayanan air minum yang baik 
dan teratur, namun bagi masyarakat yang berada disekitar lokasi penggalian tanah 
untuk pemasangan pipa dapat menimbulkan persepsi yang negatlf , bila kegiatan survey 

dan pengukuran tidak dilakukan secara cermat dan teliti. 

2. Kegiatan pengadaan lahan yang dilakukan secara langsung dengan pemilik lahan dapat 
menimbulkan dampak positif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat berupa 

persepsi masyarakat yang positif terutarna pemifik lahan, karena proses pengadaan 
lahan tersebut dilakukan sec.ara transp-aran dan harga jual tanah ditetapkan sesuai 

dengan hasil kesepakatan melalul negosiasi harga diantara kedua belah pihak 

Bagan alir proses terjadinya dampak penting dari kegiatan penyediaan dan pelayanan air 

minum di Kabupaten Tangerang pada tahap pra konstruksi dapat dilihat pada Gam bar 6.1. 

6.3.2. Tahap Konstruksi. 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan konstruksi fisik, seperti seperti mobilisasi tenaga kerja, 
pembersihan dan penyiapan lahan, pengangkutan material konstruksi, penggalian dan 

penimbunan tanah, pembangunan intake Cisadane, pembangunan IPA Sepatan, 

pembangunan 3 (tiga) reservoir Sepatan, Cikupa, dan Salaraja, serta pemasangan pipa 

transmisi air baku, dan pemasangan pipa distribusi air minum, berpotensi menimbulkan 
dampak penting terhadap lingkungan di wilayah studi, dan proses terjadinya dampak 
penting dapat dikemukakan sebagai berikut: 
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1. Kegiatan mobilisasi tenaga kerja dilakukan dengan memprioritaskan tenaga kerja 
setempat, akan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peluang berusaha bagi 
penduduk setempat, meskipun jumlahnya relatif sedikit, dan ini akan dapat. menimbulkan 

persepsi masyarakat yang positif. 
2. Kegiatan penggalian dan penimbunan tanah untuk pemasangan pipa transmisi air baku 

dan pipa distribusi air minum dapat menimbulkan pencemaran udara dan kebisingan, 

karena terdapatnya timbunan tanah di sekitar lokasi kegiatan, serta gangguan lalu 
lintas dan kerusakan prasarana jalan di sekitar lokasi kegiatan yang selanjutnya 

berdampak terhadap gangguan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di wilayah studi, 
serta dapat menimbulkan persepsi masyarakat yang negatif, namun kegiatan itu 

berdampak positif berupa meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha. 
Kegiatan ini dapat berdampak negatif terhadap peningkatan pencemaran air 
permukaan di bagian hilir lokasi kegiatan, yang selanjutnya dapat menimbulkan 
gangguan terhadap biota air di lokasi tersebut. 
Kegiatan tersebut juga dapat menimbulkan gangguan/kerusakan sarana, prasarana, 
dan utilitas umum yang terdapat di jalur pemasangan pipa transmisi air baku dan pipa 
distribusi air minum, seperti pipa air minum yang sudah ada, kabel listrik, pipa gas, dan 
jaringan bawah tanah lainnya. 

3. Kegiatan pengangkutan material konstruksi ke lokasi kegiatan dapat menimbulkan 
pencemaran udara dan kebisingan, karena beroperasinya truk pengangkut material 

konstruksi ke lokasi kegiatan, serta gangguan lalu lintas dan kerusakan prasarana 
jalan, yang selanjutnya berdampak terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat di 
wilayah studi, sehingga bi!a tidak ditangani dengan baik akan dapat menimbulkan 
persepsi masyarakat yang negatif. 

4. Pembangunan intake Cisadane, IPA Sepatan, dan pembangunan 3 (tiga) reservoir 
Sepatan, Cikupa, dan Balaraja akan berdampak negatif terhadap kualitas udara dan 
kebisingan karena beroperasinya peralatan berat, serta mencemari kualitas air 
permukaan di bagian hilir lokasi kegiatan, sehingga menimbulkan persepsi masv"arakat 
yang negatif, namun kegiatan itu akan berdampak positif seperti meningkatkan 
kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. 

5. Dampak meningkatnya pencemaran udara dan kebisingan/ serta meningkatnya 
pencemaran air permukaan/ selanjutnya dapat menimbulkan dampak lanjutan berupa 

menurunnya kesehatan masyarakat. Penanganan dampak ini dapat di lakukan dengan 
menangani sumber dari dampak ini. 
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Bagan alir proses terjadinya dampak penting kegiatan penyediaan dan pelayanan air 

minum di Kabupaten Tangerang pada tahap konstruksi dapat dilihat pada Gambar 6.2. 

6.3.3. Tahap Operasional 

Kegiatan penyediaan dan pelayanan air minum di Kabupaten Tangerang pada tahap 

operasional, seperti pengoperasian intake Cisadane, pengoperasian IPA Sepatan, 
pendistribusian air minum, serta pemeliharaan sarana dan prasarana air minum, 

berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan di wilayah studi, dan 

proses terjadinya dampak penting dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Pengoperasian intake Cisadane dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kuantitas 

air Cisadane, khususnya pada saat musim kemarau panjang berupa terjadinya konflik 

pemakaian air Cisadane dengan pengguna air Cisadane lainnya, meskipun pada saat 
menerbitan SIPA telah dilakukan analisis necara air Cisadane, yang menyimpulkan 
bahwa debit andalan Cisadane masih mampu untuk melayani kebutuhan untuk 

penyediaan air baku untuk air minum di Kabupaten Tangerang sebesar 350 lt/dtk, 

namun pada saat kemarau panjang dengan Q9s dlperkirakan akan terjadi defisit air 
Cisadane sebesar 0,52 m3/dtk selama 2 minggu pada bulan November. 

2. Pengoperasian IPA Sepatan yang membuang limbah cair hasil pengolahan air baku ke 
Sungai Cirarab yang berada di hilir IPA Sepatan, akan berpotensi dapat mencemari air 
Sungai Cirarab tersebut, meskipun limbah cair tersebut sesuai ketentuan yang berlaku !.t1 
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sudah diolah terlebih dulu, hingga memenuhi baku mutu air limbah, sebelum dibuang 

ke perairan umum. Kegiatan pengoperasian IPA Sepatan akan membuang limbah cair 
sebesar 1.450 m3 per hart yang telah memenuhi persyaratan baku mutu air limbah 

(suspended load ppm < 100 mg/lt). Sedangkan lumpur padat yang dihasilkan (sludge 

cake) dengan volume sebanyak 89 m3/hari akan dimanfaatkan sebagai bahan baku 
pembuatan bata dan genteng oleh pihak ketiga. 

3. Pendistribusian air minum dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum di daerah 

pelayanan akan dapat menimbulkan persepsi masyarakat yang positif bila dilaksanakan 
dengan baik dan teratur, sehingga masyarakat mendapat manfaat dari kegiatan 

tersebut. Keberadaan air minum di daerah pelayanan yang tersedia secara kontinu 

selanjutnya akan dapat meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan kegiatan 

sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah 
pelayanan. 
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Bagan alir proses terjadinya dampak penting dari kegiatan penyediaan dan 
pelayanan air minum di Kabupaten Tangerang pada tahap operasional dapat 

dilihat pada Gambar 6.3. 
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Pra Konstruksi 

Gam bar 6.1. Bagan Alir Dampak Penting Tahap Pra Konstruksi 
Kegiatan Penyediaan Dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang 

Penqurus an/Proses - . 
Perizinan 

Kegiatan Survai dan 
t---+---ilr>l P·engukuran 

Pembebasan Tanah 

.. Persepsi t"1asyarakat 
Yang Positif 

__ .. Buday a , ·· I 
Persepsi fv1asyarakat 

Yang Negatif 
,.. 

ANDAL Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Till1[}ercJng VI-22 

... - --.-. . .. - - . . ... . - ·- - ·-· - -- ----- --- ·· - --- -- ---- .. .. - -- _ .. -- - ----- - __ _ .,...._,. --·.-.--·- . . . 



 

 

 

[ : 

Konstruksi 

Gambar 6.2. Bagan Alir Dampak Penting Tahap Konstruksi 
Kegiatan Penyediaan Dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang 
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Operasionat 

Gambar 6.3. Bagan Alir Dampak Penting Tahap Operasional 
. Kegiatan Penyediaan Dan Pelayanan Air Minum Di Kabupaten Tangerang 

Pengoperasian 
Intake Cisadane 
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6.4 Rekomendasi Penilaian Kelayakan Lingkungan. 
6.4.1. Kesimpulan Evaluasi Dampak Penting. 
Dengan mempertimbangkan besarnya dampak negatif dan dampak positif yang timbul 

terhadap lingkungan hidup, maka rencana kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Air 
Minum di Kabupaten Tangerang ditinjau dari segi lingkungan hidup, layak untuk 

dilaksanakan 
Prioritas pengelolaan dampak penting hipotetik ditujukan terhadap: 
1. Terjadinya kerusakan prasarana jalan, pada saat pelaksanaan konstruksi 

2. Terjadinya gangguan arus lalu lintas darat1 pada saat pelaksanaan konstruksi 

3. gangguan terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat, pada saat 

pelaksanaan konstruksi 
4. Timbulnya persepsi masyarakat yang positif terhadap kegiatan1 pada saat 

pengoperasian sarana dan prasarana air minum 

s. Terjadinya konflik penggunaan air Cisadane, pada saat pengoperasian sarana dan 

prasarana air minum 
6. Meningkatnya kegiatan sosial ekonoml masyarakat, pada saat pengoperasian sarana 

dan prasarana air minu 

6.4.2. Dampak- dampak Penting Yang Dikelola. 
Dari hasil analisis dampak Hngkungan1 ke-:]latan dan Pelayanan Air Minum di 
Kabupaten Tangerang dapat menlmbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, 
baik JX)Sitif maupun negatif, namun masih dalam batas- batas toleransi. 
Dampak - dampak penting yang dapat menjadi isu utama kegiatan Penyediaan dan 
Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang yang perlu dikelola adalah : 
1. Tahap Pra Konstruv.si 

Pada tabap ini dl!akukan kegiatan pengurusan perizinan, kegiatan survai dan 

sosialisasi dan konsultasi masyarakat, serta pembebasan tanah, 
diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting : 

a. llmbulnya Persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan. 
2. Tahap Konstruksi. 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan konstruksi fisik, seperti mobilisasi tenaga kerja, 
pembersihan dan penyiapan lahan, pengangkutan material konstruksi, penggalian 
dan penimbunan tanah, pembangunan intake Cisadane, pembangunan IPA Sepatan, 
pembangunan 3 (tiga) reservoir Sepatan, Cikupa, dan Balaraja, serta pemasangan 
pipa transmisi air baku, dan pemasangan pipa distribusi air minum, diperkirakan 
dapat menimbulkan dampak penting : 
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a. Meningkatnya pencemaran udara, 
b. Meningkatnya kebisingan, 
c. Meningkatnya pencemaran air permukaan, 
d. Terjadinya kerusakan prasarana jalan, 
e. Terjadinya gangguan arus lalu lintas, 
f. Gangguan berfungsinya sarana, prasarana, dan utilitas umum, 
g. Gangguan terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat, 

h. Meningkatnya kesempatan kerja, 
i. Gangguan terhadap estetika lingkungan. 
j. Menurunnya kesehatan masyarakat 

3. Tahap Operasional. 
Kegiatan operasional Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten 
Tangerang, seperti pengoperasian intake Cisadane, pengoperasian IPA Sepatan, 
pendistribusian air minum, serta pemeliharaan sarana dan praSrJrana air minum, 

diperldrakan dapat menimbulkan dampak penting : 
a. Timbulnya persepsi masyarakat terhadap kegiatan, 
b. Terjadinya konflik penggunaan air Osadane, 
c. Meningkatnya pencemaran air sungai Cirarab, 
d. Meningkatnya kesempatan kerja, 
e. Meningkatnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat, 
f. Meningkatnya kese,atan masyarakat, 

6.4.3. Arahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. 
1. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Pengelo!aan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menangani dampak-dampak yang 
timbul aldbat kegiat:an Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang, 
dengan mempergunakan pendekatan: 

a. Pendekatan tekno!ogi, berupa tata cara atau usaha teknologi yang dapat dilakukan oleh 
Pemrakarsa/Pengelola Kegiatan untuk mengendalikan, mencegah dan menanggulangi 
dampak negatif dan mengembangkan dampak positif kegiatan. 

b. Pendekatan sosial ekonomi, berupa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
partisipasi dari pemerintah dan instansi terkait dalam upaya menangani dampak yang 
timbul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga Pemrakarsa/Pengelola 
Kegiatan dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup secara wajar dan 
proporsional serta pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan tersebut layak 
ditinjau dari segi ekonomi. 
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c. Pendekat:an institusi, berupa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kerja sama 
dan koordinasi serta sinkronisasi dari berbagai inst:ansi untuk menangani dampak 
yang timbul sehingga pengelolaan lingkungan hidup oteh Pemrakarsa/Pengelola 
Kegiatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta mencapai hasil optimal 

2. Arah Pengelolaan lingkungan Hidup. 

Arah pengelolaan lingkungan hidup untuk menangani dampak penting yang 
dikemukakan dalam Rencana Pengelolaan Ungkungan Hidup, mencakup bahasan 

sebagai berikut : 
a. Sumber dampak dan komponen lingkungan hidup yang mengalaml perubahan 

mendasar, 
b. Totok ukur dampak, 
c. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup, 
d. Pengelolaan lingkungan hidup, 
e. Lokasi dan periode pengelolaan lingkungan hidupl 
f. Institusi pengelolaan lingkungan hidup. 

3. Arah Pemantauan Lingkungan Hidup. 
Pemantauan lingkungan hidup dimav...sudkan untuk memant:au kondisi lingkungan 
hidup yang terkena dampak, serta memantau pe!aksanaan pengelolaan lingkungan 
hidup yang dilakukan dengan pendekat:an : 
a. Memanfaatkan sistem pelaporan yang ada, 
b. Melakukan pengukuran1 pengamatan dan pengawasan di Japangan, 
c. Melakukan inspeksi mendadak, 
Sedangkan arah pemantauan lingkungan hidup yang dikemukakan dalam Rencana 
Pemantauan Ungkungan Hidup mencakup bahasan materi sebagai berikut : 
a. Komponenjparametel·lingkungan yang dipantau dan indikator dampak, 
b. dampak, 
c. Tujuan pemantauan lingkungan hidup, 
d. P"tetode pemantauan lingkungan hidup, yang terdiri dari : 

1) Metode pengumpulan dan analisis data, 
2) Lokasi pemantauan lingkungan hidup, 
3) Jangka waktu dan frekuensi pemantauan lingkungan hidup, 

e_ Institusi pemantauan lingkungan hidup. 
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 Lampiran 1. 

SURAT- SURAT RUJUKAN TERKAIT DENGAN RENCANA KEGIATAN 

1. MOU antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan PT Aetra Air 

Tangerang No. 690/PK.2076-BPMD 2008 tanggal 4 Agustus 2008, 

tentang Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kecamatam 

Sepatan, Pasar Kemis, Cikupa, Balaraja, dan Kecamatan Jayanti 

Kabupaten Tangerang. {Terpisah) 

2. Keputusan Bupati Tangerang No. 699/Kep.129-Huk/2010 Tentang 
Pembentukan Tim Monitoring Pelaksanaan Perjanjian Konsesi 
Penyediaan dan Pelayanan Air M inu m di Wilayah Kecamatan Pasar 
Kemis, Sepatan, Cikupa, Balaraja dan Jayanti Kabupaten 
Tangerang. 

3. Keputusan Menteri Pe kerjaan Umum No. 421/KPTS/M/2009 
Tentang Izin- Penggunaan Air Dari Sungai Cisadane untuk 
Keperluan Penyediaan Air Minum Pemerintah Kabupaten Tangerang 

4. Su rat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane No. 
UM.01.01/BBWSCC/98c, tanggal 2 April 2009, tentang 
Rekomendasi Teknis Penggunaan Air dan Lokasi Intake Air Baku 
untuk Air Baku dari Sungai Cisadane 

5. Resum e Hasil Laporan Tim Survey Neraca Air Sungai Cisadane, 
Status per 20 Juni 2008 



 

 

 

PEMERINTAH BAHTEN 
Bi\IJAN UNGKUNGAN HHlUP DAERAH 

[BLHD1 
Jl. Jend. Sudirman Ruko Glodok Blok D Kota Serang Baru, 

Serang TeL/Fax. 0254-218811 

BERITA ACARA RAP AT TIM TEKNIS PENILAI AMDAL PROVINSI BANTEN 
PEMBAHASAN ANDAL, RKURPL RENCANA KEGIATAN PENGADAAN DAN 

PELAYANAN AIR MlNUM KABUPATEN TANGERANG 
NOMOR: 02/ TT /BA-ANDAL, RKURPLITIU2010 

Hari!Tanggal : Selasa, 30 Maret 2010 
Tempat :Hotel Abadi Jl. Jendral Sudinnan Serang Banten 
Pemrakarsa Kegiatan: Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang 
Penanggung jawab : Pemerintah Kabupaten Tangerang 
Konsuftan : PT. Bina Karya 
Pimpinan Rapat : lr_ H. A Karimi! Fatah, MM, M.Si 

1. Tim Pembahasan Ookumen ANDAL RKU RPL yang hadir adalah: 

1. Kepala Bidang PDPHL BLHD Provinsi Banten 
2. Kepala Bidang Komunikasi Peningkatan SDM dan PML BLHD 

Provinsi Banten. 
3. Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak BUJD Provinsi Banten 
4. Kepa!a Sub Bidang Penegal<..an Hukum Ungkungan BLHD 

Provinsi Banten 
5. Aris Munandar, ATP 
6. Drs. Agus Sudrajat, M. Si 
7. Jr. Sukamo. MM 
8. Roestiantoko JS, MM 
9. Wawan VVahyudi, ST 
10. Rais Sona}J, M. Si ( Ahli Sosekbud ) PPLH - IPB 
11. A rie Her1ambang, MS, Dr, lr ( Ahli Hidrologi ) BPPT 
12 .. Wakil Unsur Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang 
13. VVakil Unsur BLHD Kabupaten Tangerang 
14. \1\/akil Unsur BPLH Kota Tangerang 

Rapat tim teknis pembahasan dokumen ANDAL RKURPL kegiatan 
Rencana Penyediaan Pelayanan Air Minurn Kabupaten Tangerang, 
pemrakarsa menyepakati untuk me!akukan beberapa hal sebagai berikut 

1. Memperbaiki redaksional dan substansi teknis sesuai ketentuan; 
2. Memperbaiki rona lingkungan hid up awal· dan mengkaji kemba!i 

pengambilan sampe\ ( kualitas udara, air permukaan , air tanah 
dll). 

3. Memperbaiki bag an alir proses pelingkupan sesuai deng an 
PerMen 08 Tahun 2006. 

4. Memperbaiki konsistensi mulai dari identifikasi dampak, evaluasi 
dampak sampai pada klasffikasi dan prioritas: 

5. Memperbaiki BAB V Prakiraan Dampak Penting sesuai dengan 
PerMen 08 tahun 2006. 

6. Memperbaiki BAB VI Evaluasi Dampak Penting sesuai dengan 
PerMen 08 Tahun 2006 · 

7. Memperbaiki penyajlan label, gambar, peta dan denah lokasi dan 
mencantumkan sumber data yang dikutip; 

8. Memperhatikan dan mengkaji kebutuhan tenaga kerja \oka\. 



 

 

 

9. Agar dilengkapi dengan batas waktu kajian untuk masing-masing 
dampak penting hipotetik. 

10.Tidak melakukan kegiatan fisik konstruksi sebelum pengesahan 
dokumen AMDAL. 

3. Berita acara dan notulensi Tim Teknis Komisi penilai AMDAL serta saran, 
masukan dan tanggapan dari anggota Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL 
Provinsi Banten secora rinci merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Berita acara ini; 

4. Atas berbagai saran. masukan dan tanggapan, pemrakarsa menyatakan 
akan menanggapi semua masukan yang disampaikan oleh peserta rapat; 

5. Dokumen ANDAL,RKL-RPL hasil perbaikan akan disampaikan oleh 
pemrakarsa kepada Komisi Penilai AMDAL Provinsi Banten selambat -
Jambatnya 15 (lima betas) hari setelah Berita Acara ini drterima. 

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) sebagai dasar kelayakan untuk 

diterbitkannya surat persetujuanlrekomendasi. 

Pemrakarsa, 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tangerang 

H. M. Hida_yat 
Asisten Ekonomi dan 

Pembangunan 
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BUPATI YANGI!:RANG. 

KEPUTUSAN BUPATI 
Nomor 699/Kep. 129 - Huk/ 2010 

TENTANG 

t>EMBf.NTlJ"KAN TIM MONHORING PELI\.KSANAI\N Pf.RJA"K..!lAN i<ONSES'! 
PE.Nt"EDIAAN DAN P.E.LA YANAN AIR MINUM Dl WlL.-'\ YAH K.F.CAMA"t'AN PASt\R KEMIS, 

SEPATAN. CIKUPA, BALARAJA DAN JAYAN'11 KAU\..Jf>ATEN T/l...!'lG£RXNG 

Mcnimbang 

Mengings.t 

BUPATI TANGERANG, 

a. h8hw'- Tim Monitoring Pe1a.ksana.a.n Kor.s<$t Penyediaan 
dan Pdayanon Air M inum di Wilnyah K ccarr.aun Pa"-M Kcmis, 

Cikupa, Ba!araje. drul Jayanti K11.l:lU?a.t<:·n Tungcn!Ilg. tel'1h 
ditetapkan berd3slu-kan Kcputusan Bup:lli Norr.or 699/Kc-p280-
Hut./2009; 

b. b:Utwa dongan alih tuga.o; JX:g:twai di lingkungsn 
Pcmetintah .Kabupaten Tangerang. maka Keputusan Bupati 

dl..'"lJ.:Iksud h urnf a terscbot diats3, perlu. ditiojau 
kecnb-ali; 

c . b<iliwa sehubungan dc--ngan hal tersebut huruf a dan b, maka 
dipe.oiiallg p<:rlu mco.:t:npk.Aa kcmbali Tiro Monitoring Pclaks<t.o aan 
?e.xjanj ian Konscsi Penyedi:l.an <.l:m ·rebyanlio Air Minum di 

Keca.-n.at<m Pasar Kernis, C ikupa, Baleraja 
Jayanti Kabupaten Tang.cnmg dengan Uup:ui 

I. Ul'da.n.g·Und.sng No mor 23 T<thun :woo teotsng 
Propiusi Bartten (Lembaran Ncgartl Tabuo 2000 Nomor 182, 
Tatobaban.Lemba.ran Negara NoO'Ior 4010); 

2. UodanK-Undang No mor lO Tahuo 2004 tenteng Pembentukan 
Pera.turan Pmtn&ng-undangan (Lembe.ran Negara ta.'lun 2004 
Nomor 53, Te.mbahan Lembaran N c garl\ Nomor 43&9); 

3. Undang-Undaog 1\omor 32 Tahuo 2004 tentang Pcmerinrshan 
Daerah (Lem.baran Nega.ra Tahun 200-1 Nomcr 125. ·rambaha.n 
Lembaran Neg:ara Nomor 4437) telah d.ua kali diubah 
terakhir dcng:m Und.ang-Undang "Nomor \2 Tahun 2008 
PcrubahAn Kedua. e.tas Undaug-Und.ang Nomor 32 Tahun 2004 
t.entang Pcx:nerintahan Daerah (Lembaran Ncg.aru Tahun 200& 
Nomor 59, Tambah.aa U.·mbs.ran Neg;:ua Nornor 4844) ; 

4 . .Pc:rarurnn Pre!;iden Nomor 67 Tahuo 2005 Kerju.sama 
Pemeri.ntah Daerah dengan Badan Usaba Dtt.lem fenyediun 
lnfrastrul..1Ur (Lembaran Tahun 2005 Non1or 12. Tamba.han 
umbs.ra.a Negara Nomor 2468) ; 

5. Pt!raturan Daera.h . . . 
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f\:r;;turao Dacrah Kubup!ltCil ·1 ;wgcr .. !'-lomor 2 2009 tenttmg 

Ketu1ngan K.,bupalt=n Ta:Jgcr.mg (Lcmb:uan 
f>1t1:rah Tsbuo 2009 Nomor 01·) • 
FcraturM Da.cnili Knbupalcn T<!..!:gcr4ng Nonwr i Tnhun 2010 tcntllng 
t .. Pcndapatan d:m Behnjs Daer-ah 
T ah11n Anggaran 20 lO (Lcmba;·an 20 l 0 I\IC1rnor 01) 

Pcracunw Uupati Tli.r!&l;lrang 9 Tah(;n 200H tcntang. Tugas, 
wcwennng dan kewajioon Wabl :B1rp;ui 
Perot:w"lin Bupa!i Nomor 0! 2G I 0 tcnl!ing Anggumn 

daJ) Dacr.:h Kabupu.Icn TO!..!\gcrang Tahun 
1\ngg.oran 20 to. 

MEMUTUSKAN 

Mcmbcnluk Ti1n Mo;litoring Pcrj1>.nji'\ll Penycdiar:m 
dan }'dayanan Air Minum di Wilayall l';.:S:!r Kcmis , Sepatar., 
Cikupa. Balarajl1 Jayantl K!lbup3icn T:1ngeraog. th::ngan 
susur..an sebagn.i bcrikut 

W ak.il Kctu.a 
Sekretaris 

Asisten Bidang. Pcrck1)no miaJ l dan Scldi! 
KaC>nps.tcn T angcrang. 

B:t.dan Penanaman Modal Da.::ral\ 

Kcp;Ja D ums Tata R uang Kahupa.tcn Tangerang. 
KQpa[a Bidang Pclay3.nan dan pa.do Badan 
Penaunrnan Modal 0<l¢roh K.nbupatcn 
L ri.Ukat Sukiat{NIP. 1.955 1104 191>0 OJ I 606) 
2. Drs. H. Muhtun)Oad, MSi (NIP. 19640406 1985 

03 1 01 .... ). 
3. !r. Sugeng Pmkoso {NlPl'. 690 880 19l) 
4. hinooin ST.MM (NlP. 197 t 0827 2002 12 i 004) 
5. H. tda S.Sos (NfPP. 690 81 0 0 17 ) 
G. Jr. Tnufik Emil (NIP. l %2 0708 J 996 03 l 002) 
7. tr. Widodo EkopramO!lO (NIP. llO 035 212) 
8. Ahru3.d Syah, S.H (NlP. 1962 0628 1?82 12 l 00 I) 
9. IrBnyu Pn.ngilu.an (NIP'P. 690 990 389). 
l..Hj. Ycnny M- Zein. SH. MM. (Nl..P.l%3 J l22 

03 2 004); 
2. Hj. De<ic:h H.Wijah. MM. (Nli>. 1%0 0506 i9<Xl OJ 

2 003); 
3. Dcwiyami, SE. (NIP. 380 054 7JJ); 
4. Widi Pnhatnolo (NIP. 1971 0722 1992 03 l 005). 

Tim .>t-b::tg;:!.rt=:J diraaksud Oik.tum K.ESATU, mcropunya.i tugas dlw 
s:oogai bcrikut : 

A. 
t. :vtl.!np.tv.·a"Si kewajibnn ?T. 1\..l::."fRA AIR TANGERANG 

1'erj2nji..m k.onsensi Pcnycdiaan dan Pcluy<mnn Air Miourn di 
Wila;ph f>:l.sru· Kemis. S<:patu.n, Cikupa, &lar-.1ju dan Jayanti 
Kcl>upatcn Tangerang sclanjutnyn Pcrjan]ian yMg 
mcliputi nrunu.n tidak tc:rbo..ta.$ pada : 
<1. Meng;aw;:si rvncana keg.iatan usaha. t:mnasuk nilai 

investa..<;i oleh PT. AETRA AIR TANGERANG. 
h. pdaks-:.naan k:oMtruksi sistctn pcnyedban .Ur ruioum. 

olc:h PT.AETRA AIR TANGERANG. 
c. Mcugawasi pc:mcnurum taPJt-'1. tcknis olch PT. AI::::TR/\ J\lR 

TANGERI\NG. 
d. Mooga.wasi pomcnuhan slandnr kinerja PT . AFTR.A ATR 

T ANGF.RANG. 
2.Derlcoord ino.si. ... -· ----·· .. 
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2. Hcrlcoordina1i dcng;<m H;rt<•it dalam rsngks. 
Pt..,!Nrintnh Kal..titp<ltcP T.wg;enu:g. dahl.u: Pt:Jjanji<tn 

Konsensi 011n l'cl!lynn.. .... n /\ir Minum di Wila_yah 
P2har Scpill<m. Ciku)AJ, 13ai:H<lja d:m Jnynnti 

K:lbupaten Tangerang. 
3. Melapcrkan prugram ltcrj<! sctta pcrkcmb:mgan pe1ak!'.!ln:l.S.I1 

bcrkala Bupa1i. 

13. W 
1. Meminta ker<•tla . . AIR TANGERANG 

J>C'ti IUl j illll kot\. <;C()Si. 
2. Melih:lt dnn meng.ambil :;<>lin:':t pc::rnbl:kaar. PT. AETRA AtR 

TANGERANG scsU..G.i ?,·r:i!!nji,;n. 
J. Mclibm dan :ncngambil :,alirl;!a dt.>kurn·.:r: wknis J> 1·. 1\cJ"RA AIR 

TANGERA.."-.'G scsuni ceng.an !:ons..."fl.'>i. 
4. Memnsltki loknsi pr<iyck j::-!.:ljMjian 
5. Memb¢rikan kctcrangtm uU!l: :::t:n;;gtohan atau kepll.-CIA 

pengntur. 
6. M(:(])b¢rik.sn kcp:d:t Vr. AU< T ANG£RANG 

mcngenai pdaks:maa.'l b;wnjib:JJ)nyn pcrjunjian k.onscnsi. 
7. Kewena.'l.g",m lainnys seb<:i;<..aimana. clitetapk;;n da!mn P;;Qanj ian 

KETlGA Tim :>l!baga.iro.:ulu Dik.tun; K.ES.i\"1 U, k.cpudn 
"B11pati sdaku penanggungjawab 

KEtMPAT Tull scbagainl<lna. Dil..tt:m K.fSATU, dibi;riknn hu:wr..u-ium y<m.g 
dibebanknn pada Anggaran Pe:nd.npnun d::l.'l Bdunja Duemh K.e.bupnten 
Tangerang Tahun A ngg,sr211 2010 !<ode rekening l.l6.0 i .15. 16 (Kegiatan 
·Monitoring, c valual;i dan iuvcstasi tli 
infras.trulcrur nir m inul\1). 

K.E::LlMA Dcngan berlakunya Kcputus.an ini. maka Kcpurusan Bupn.t! Tilllgcra.ng 
Nomor 69<)/Kcp. 280-Huk.I20<J9, dicabut dsn dinyetakan tid:1k bcdaklL 

Kcputusan ini mu le.i bcdaku ped.a t3.ng.gul 

TEMBt!SAN : 

' l . Y th . Guhcrnur Thu:t.cn di Sc.tlli!g. 
Ylb. K¢t:m DPRD Kabupat.cn 

3. l.nspc:.ktm Knbupaten 

5. 
6. 

Kcpult> Bnppeda Knbupnkn Tllnger!iflg. 
K:!p<!hs di lin•>kun••flfl Pcrm.:rintah Kabups.tcn Ta..rw<:r.Ju ·•· t7 t:> . :;,. ·nm Monitoring. 
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t.AENTERI PEKERJAAN UMUM 
REPIJBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTER! PEKERJAAN UMUM 
NOMOR : 421 /KPTS/M/2009 

TEtHANG 

MENTER! PEKERJAAH UMUM, 

a. da!am kebutuhan air uniu:;. c:ir minum di 
Ka!)upa:en sesuai dangan perminiaan Sup;.;;i Tangerang 
m::lalui nom-:>r 6901390-POAt.1 tan9g2l 15 Febrvaf. 2005 

Percepztan Pela!:san2an lnfras(rudure Su:nmii Can nor.tO! 
690:0580-SKPMO ts:1ggal 05 Desember 2005 perihc:! K?S f..!r Mir.:.::-:1 
Kabup;;ten Tangerang, diperlukan_ izin penggunaan air dari Sur.g2! 
CisGdane: 

t>. ba:w.'2 be:ciasarka:-; evaluasi ketersediaan kebutuhan air 
pada S!.lngai Cisad2ne, dapat diberikan iz.in jjer.ggun2an air 

ca:1 Sungai Cisadane kcp-ada Pemarintah la;;ge>art;] un<uk 
;::-eny:1":.22:1 2i: mmum Vllle)2h C(;;", 

c. terdasalt.an padanun..f a· <far. hun!: b. 
iz!n a:r Surtgai Cisaoane per1u 

d;:;ngan sural keputusan; 

2. 

3. 

5. 

6. 

Undang-undang Nomor 7 T ahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Indonesia Tahun Nomor 32. 
Tambahan lembaran Negara Republik lndo!1esia Nomor 4377}: 
Peraturan Pemerlntah Repubfik. Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 · 
lenrang Pengelolaan Sumter Daya Air {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 82 T a hun 2008. T ambahan Lembaran Negara 
Repub!ik Indonesia Nomor 48$8); 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 T a hun 2005 tentang 
Kedudukan. Tugas, Fuogsi. Susunan Organisasi dan Tat2 Kerja 
Kementerian . Negara Republik Indonesia seb&;Jaimana diutk!h 
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 T ahun 
2005; . -. 
Peraturan Presiden Repubuk Indonesia Nomor 10 Tahun2005 tentano 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana Ielah diubah dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008: 
Kcputusan Presiden Nomor 187/M T a hun 2004 ten tang tentang 
Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P 
Tahun 2007: 
Peratu;an Meoteri Umum Nomor 01/PRTIM/2008 tentang 

. Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum: 



 

 

 · Iii.! Su:v:i Neraca Air Sungai Cisadane Sta\us 2i) J::n: 
2ooe: 

2. Sural Kepala Balai Besar Wilayah Suogai Cifiwung-Cisadc:;;:: 
u:·.t01.01B3WSCCJ98c tanggal 2 April 2009 perihal Rer.::mt:nd;si 
T E:knis Pe:lggunaan Air dan Lokasi lnta:te Air Lokasi :..;: BahJ 
untvk Air Minum dan Sungai Cisadane: 

3. Hasil Konsultasi Publik tanggal 19 Februari 2009 agenda 
Sosialisas! Air Baku Sung::i Cisc;d3ne un:c:: Sis\!::7.. 

Air Minum Kab. T aogerang: 

M E M U T U S K A H: 

KEPUTUSAN PEKERJMN Ut-.iU!,i TENT..Ll!G IZIN 
PENGGUNMN AH DAR! SUNGAI CISAOANE UNTUK. K::PERLUAN 
PENYEDIMN AIR MINUM PEMERINTAH KABUPATEN 

Memberil:an izin penggunaan air d2ri Sungai kepada 
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, alam<!l i<o:nptek 
Perk2ntoran rJQara'ksa Jalan H. Somawinol2 No. 1 -
Kabu;lat-en Tangerzng untuk keperlu2n penyEdiaan 2ir mir.ur: \'r.lc:yar. 

dan Pasar Kemis dengan set-a:;:: t-=rib.J<: 

"'· (Q} air dari Sun£ai Cisadar.e 
digunal<zn setinggi-t!ngginya set:r>-..sar 350 flter/detik. ya•.g diambil 
da;i 1 lokasi 2ir [Intake) yang ls.lat-. 
y2ng dengan a!at ukur yang pc::!:: 
pipa distribusi disebelah pompa pengam!)ilan air (gar;;.:a !okasi 

ssbc:g2i lampiran da\am Surc. Ke;:>utusc;:l i:1i);-:. 
c. a!ok2Si 2ir yang <frtetap}'..ar: tidak mUt!;}: 

hems terus dipenuhi sebagaimGna·yang dala;n· : ·. 
izin, teiapi dapat kemba1i apabila a::·..: f.!:2daan 
yang dija<!i!:an dasar pembericn izin dan kondisi c:ir 
pcda sumbec air -yang bersangkutan mengalami pErubchan yang 
sangat berarti dibandingkan dengan l<ondisi lcetersediaa:: air pada 
sa at peoolapan alol<asi; 
pcioritas penyediaan sumber daya air selain untuk memenuhi 
kebutuhan pokok sehari-hari dan iOg·asi bagi pertanian rakyat 
harus mengacu pada p(>ta- pengelolaan wilayah sungai dan 
rencaoa pengelofaan sumber daya air yang ditetapkan p2da setiap 
wilayah sungai; . 
pada sa at musim kemarau yang sangat kenng dimana Sungai 
Cisadane sangat kecil sehingga tidal< dapat memenuhi kebuluhan 
kedua duanya maka penyediaan sumber daya air Per1u 
priorilas penggunaannya; · · · 

e. pengambilan air dilal<ukan deng<!n pampa: _ 
f. kedudukan bangun.an lidak mengganggu aliran air Sungal 

Cisadane dan operasionat alat beral dalam pemefiharaan sungai: 
g. pembangunan bangunan pengambitan air dan 

prasaraoanya pada Sungai Cisadane tidal< boleh mengganggu 
aliran air dan bangunan pengairan yang· telah ada tidak 
menimbulkan dampak bagi lingkungan; 

h. detail desain bangunan pengamtxlan air (intake) harus mendapat 
persetujuan Batai Besar Wilayah Sungai Ciliwung.Cisadaoe 
Oirek1oral Jenderaf Sumber Daya Air Departcmcn Pekerjaan 
Umum; 
sebagai bahan monitoring dan evafuasi. data-data pengambi!an air 



 

 

 
sccara berkala (3 (tiga) bulan seka:i) kepa::la c:;1:;i 

Sesa Wilaya.'l Sungai CifMtJOg Cisadane Jcil':i\::;21 
Sumber Oaya Air Departemen Umum: 
;;:in ini diberik.an unluk jaogl<a wal<tu 5 Qima) tahun. 

D2:;:r:·; mcnggunak3n air dari Sungai Cisadane dimaksud datam Oif.;u:n 
Pemerintah Kabupaten Tangerang harus memcnuhi !;etentvz:\ 

sebaoai beriku\: 
... "9ada Pemeiintah Kabupaten Tangerang 1.>\::me.:iul:cr. ::;i::_ _ 

m2ka pengambilan dan penggunaan air pada Sung;,i Cis<:dz;;e: 
harus dihentiican: 

b. Y.e-cmanan konstruksi di sekil£lr bangunan pengambilan air {in:at:c:) 
dan alur di sekitar bangunan tersebut selama. pelakszna<:n 
pengoperasian rr.enjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten 
Tzngerang; 

c. Zt>abila cliperlukzn oofiTlGiisasi Sung<:i 
Pemerintc;n Kabup-cten Tangerang wafib bangun<::"\ 
p-:;ngc;mbilan air {intake) dan apabila ada ke:usakan menje:oi 
:;:n;gung jawcb Pemennt2h Kabup.z:en T 

d. P::merin:ah Kc:bupGlen Tangerang daf2m t;:;:"Len:u 
·,.sjib m:!ml:>erikan sebagian air yang 

mcsycraka1Jlingkungc;n disekitamy2: 
e. ::;;!zi Bc:sar \\'i!aych Sungai Ciliwvng-Cisadane se:-•<c!\h.: 

mela%ukzn perTh;riYJ?320 -etas pelaksan;:oan pcnggunaan 
f. dalam he! penurunan (.\ebit air dilokasi · pengambilan yaitu 

pada bl!1<:n-biJ\3<t Agustus sampai deng2n Oesember. 1.1::::-:a 
:=eii"IE:rir.t;;h Kabu::>atcn Tt:nger2ng harus 
p-engamb(fan sesuai dengan kondisi air yang tersedia ]2.1.-f 

didasark;;:;: pada ren<2na c.lokasi yc::-.2 ::::;;:;;-, 
Gite;tapkon: 

g.- lagl i'nen'cur.upi sesoai ii:in yc::-.g 
.ji;::-2:-il:zn mc:ka air yang de:pc: diambil cis:=suc:ikz;-, 
dihenti%an. 

PE:r.""2:intaft Kabupalen Tangerang berkew2jiban unluk: 
a. m:;rnatuhi l<etentuan dalam izio ini; 
b. membayar air permuk.aan kepada Kas Negar2. biaya jc:sa 

pengelotaan "su.mber daya air kepadaPengelola sumber daya air dan 
keuangan sesuai dengan lcetentuan peraturan 

perundang-undangan yang benaku: 
c. merindungi dan memefihara keber1angsungan fungsi sumber day;:: air 

dan prasarana surnber daya air. 
·d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya 

air. . 
E. melakukan perbaikan kerusak.an lingk.ungan yang disebabkan oleh 

kegl?tan yang daak.ukan: . 
memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari 
air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari 
masyarakat di sekrtar lok.asi k.egiatan. 

Pemerintah Kabupalen Tangerang berhak untuk mcnggunakan air. 
sumber air. dan!atau daya air dan Sungai Cisadane p<.Jda k>k.asi antara 
Stasiun Pengamatan Mulca Air Babak.an dan Jembatan di Hulu Bendung 
PaS<Jr Baru. Rukun !et£Jngga 01 Rulcun Warga 04 Ke!urahan Koang 
Jaya. Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang sesuai dengao ketentuan 
yang lercantum dalam izin ini. 



 

 

 izin penggunaan air dalam ini: 
... dapat disev:akan atau sebagian 

seluruhnya kepada pihak lain; 
•. . dinyatakan batal apabila penggunaan a'i: s·.;dah t;dak sesvai 1:·;! 

ketentuan dalam ilin; -
c. dapal dibekukan apa!:>ila ketentuan dala;n iz.in ;ida!: dilaksana:-2n 

dan ilin diOer1aku!-:an kembali apabila ke;e;-,;u::n dalam ilin 
. 

c. da;Jat apa!:>ila pernegang ili:-1 sela:o.a j::::og:<.a •::aktu y2:19 
ditelapkan dalam izin tidak menggunaka01 izin 
mestinya: 

e. hanya da;:>al sesuai deng2:1 !:ua:-.t:;as ya01g t:=!c:?: 
d;tentukan sedangkan kualitas air bukan 
jawab perr.t-eri iz:in; 

'· tidal< CZj)Zl g;;nti rugi cc.:;;:;;; t.enluk <:;:>cpu:; 
p:mt>Gri izia bile: ada ha: yang i::: i;-, 

!ersebut; 
izin a:r c!itinjau c:;;:::biia 

pengguna?.n air c:;::::sana!:an p;:::r.f 
2 (dec:} ta!"lun s::jak s:.:·::: 

·- ... 
. .... . 

OJOKO KJRMANTO 



 

 

 

}0:33 BPPSPAtt_DEP.PU 02172789126 p. I 

R T E'H E . N P E K. t K J 

olR.EKTORAT JENOERAL SUMBER DAYA Al 
BALAl BESAR WILAYAH SUNGAl Ctl.IWUNO 
)ln. Tar\Jm S& TtleQ(I'I • Bl c;o2l0 (a¥. (021) 5196 H S hloaru Tlmur 13 

Ln:-::pirnn 
r!Z.· CL- ol J 
1 (s:1tu) 

Kepacb Yth. 
8llf'l:.k Dirckt'..l:" Day:J Air 

llmu:n 
.II. 0:c-. B:tru 
J)i 

.J K c R-J·;... 

Rcl.:t'mc:ndui Tcknis Air ..illt L'i\.::z.si lnt:lkc Air B::ku unn•k Air Mi01 
$\Jf\!;<>\ Ci:>-1.d:1ne. 

'\ P. P r'S? 0::?0!1;\).)PSP A.WIV/200& I I April :z.oos. ;:>erih3.) p: 
p.:·k::'lk denfrtn hGrmat brni h.J.t-hd teknis t>erikut : 

\. .. <hn ·b :l.n!-·;,kny:!.·· pe:n?.nfMUn Sur.g>l.i 
ir.i ur.!uk .senlel'\ll!.t>:l k;:,mi d!Jp::St Unt \lk pcngambil::n :!ir bal.:u tmtu!c. 
mioum !U$c:ht:t scbe!'-M 350 l!dt.; 

1 . .-,:.:.;!si h;t:\-..c- h::..l..:u te rsc:bur be r-:1d3 a.nt2r:?.n "-'k;:si :-,f . 
..1..:r C:ln Jc::nb::1t::n di Hu!u f':!..'-8' Baru T;,ngernn:;; 

t.'r::11!< d..;uil p.::mohon ha.rus d: 
i:'l k-.'r:n.-.rl.si im:ako t:rnrvk \10\:l B B \VS C i l i-.... "1.111g. Cisad; 

Jcr:a=e.r\ d:lS-ar inta.J.:.e, l.:c:duduk:!n r.g<1.r <i 
$ :;ng:li d UI opc:ruion::d h<=r.1t C.:ll:!.m mc bkt:;;;"tn pcl: lclih;'lr 

b<rt..:l. ;t::fl C:'lil ·pc:ri-l.io:ln f:linny.J C:lri ;:::me:-iilf:lh dil: 
jaw·ab d«..n h:!J'Us p.:: moh<)rl; 

\Viby:1h 
Ciliwung 

Jr. Pilovo DipLHE f) 

T : Y1h. 
II f"' 

I. Dir:j.::., Cip(a K<lry.l Umurn 
2. K.lbunnrc::n 

r "' <> 
.1. Direktur lrigasi Ditjen. SDA Dcp. PU 
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Berdirinya PT. Aetra Air Tangerang aetra" 
• Konsorsium Acuatico- Capitalinc memenangkan tender Proyek . 

Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tangerang di wilayah 
Kecamatan Sepatan - Pasar Kemis - Cikupa - Balaraja - Jayanti yang 
diselenggarakan oleh Panitia Lelang I Tim KPS Air Minum, Pemenntan 
Kabupaten Tangerang. 

• Tanggal18 Januari 2008, Bupati Tangerang melalui keputusannya No. 
539 I Kep. 17- Huk I 2008, menetapkan Konsorsium Acuatico- Capitalinc 
sebagai pemenang tender Proyek Penyediaan dan Pelayanan Air Minum di 
Kabupaten Tangerang di wilayah Kecamatan Sepatan- Pasar Kemis-
Cikupa - Balaraja - Jayanti. 

II Masa konsorsium selama 25 tahun mulai tahun 2008 s/d tahun 2033. 

II PT. Aetra Air Tangerang didirikan oleh Konsorsium Acuatico- Capitalinc, 
untuk menjalankan Keputusan Bupati tersebut berdasarkan Perjanjian 
Konsesi No : 690/PK.2076-BPMD2008. 
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Penanggunn Jawab 
Sekretaris Daerah 

Kabupaten 
Drs. H. Hermansyah MM. 

· · ·. Ketua : ._.: >nm M;nitoring:_. 
·.:·:- ···: · 

· .· .... . .... :· : 

__ 
Anggota Tim Monitoring 
•H. Ukat Sukiat 
•Drs. H. ·Muhammad, Msi 
•lr. Sugeng Prakoso 
•Ja.inudin ST.MM 
•H .. Ida Fadda, S:Sos 
··1r: Taufik $mil .. 
•lr. Widodo Ekopramono 
·Ahmad· SH 

Staf Sekertariat .. 
1. Hj. Yenny M.- Zein_, SH. MM, .· 
2. Hj. Dedeh Ha'dijah. MM 

·.' 
3. · Dewiyanti, S!=. . .. . : · 
4. Widi Prihatnolo .= 



 

 

 Lampiran 2. 

PENGUMUMAN RENCANA KEGIATAN DI MEDIA MASA 
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 lampiran 3. 

BERITA ACARA SOSIALISASl DAN KONSULT ASI MASYARAKAT 

DALAM PROSES AMDAL 



 

 

 
DAFTAR PERT ,\NYAAN ASPEK SOSIAL, EKONOMl, & BUOAYA DAN KESMAS 

t\MOAL PENGADAAN AIR BERSIH 
TANGERANG PROViNS! Bi\HTEN ;;;:.;..;:.====· ----- --;;_-··· ······ 

;..._ IDENTIT AS 

: :}::s;; 

t. Pendidi!<an 

: Perangkal desa 

5. 

2. 7okoh ma·::-)'arot:a: iRI. RW. Sess-pur.. :-_ /"'Q2.!ii2. dH i 
bias?. 

: lfQ. 

')c..-

Se·Na dari .... , 
1\ . ... miiik .. ... . 

1. 3. SD 
4.SLTP 

'o/."'SLTA 7. ........ .. ... . 
2. Tida•· SD 

9. Lc;r.,a r.; c!aerah ir.: 
. . ku: 2r1g dari t 1.<3hun 

1 0. p.::ne3hari<=.n · 
i . Bur.:h 
2. Wan.mg!r:ios 
3. Pertukangan 

: l. ¥.cluG!"Qa per bulan 

5. Perguruan 

t&hun 
2. tahu:-1 

t,_ Pe-:J?.Wai 
'&:' Pegawai 
(l. Wiraswas:a 

< 1 ju:?. 

o/.lebih dari 5 t?.:1un 

7 . .Pedagar.g 
8. Pegawai t·Jc.-gf:r: 
9. TtHF'olri 

: --1-':Rp 
2. i juta - 1.5 Juta 
3. R;J > 1.5 

12. Jumfah a!lggot2 i.:eluarga (tem1asuk KK) : 9 

8. PERSEPSI MASYAKARA T 

t(;_ i:.4innya 
..... .............. \ 

13. Aoai:ah Ba))<'k!lbu mengetahui bahwa di sini ak.an dialkukan air bersih (PAiv\}7 
-l-:--Tahu 2. Tid3k tahu (ke 15) 

14. Jita mengetahui. dari slapa infonnasi bapaklibu pero!eh? 
1. Kctua RT/Ketua RW 4. Surat Kabar/Radio 

'2-:' Perangkat desa/kelurahan 5. Saudara I famili 
3. Ke<"..amatan 6. l ainnya ....... . 

15. Bagair.mna sikap Bapak.Jibu te-rhadap IJers;h ? 
t,.-Setuju 2. Tidalc setuju {l<e p.16) 3. 



 

 

 i -3 :. ;;r:b:!;: :::-;:: 1;: :. ;::-·;; 6a;:>ai\Jibu ? 
.. ::: (i,.:;anl 

: -: hr-99?.1 il ::w: 
::· .. ;r.i!iu:uhi<ao; c;;: ::;.:;!'S:h 

.! .a:r.n·;;l .. . 

i :-

.:-c::; :,;,..z,!: r.t?.u har.r. 7. y?.ng 
.1 ; .. 

8 . KOMPONE!-: !3L:DAYA 

<::->, .. 1- •• ·----- --'--.. - ......,n • ..,n-,... •-- - · ··cr.-.••:laf·;n..,n - , .e."'""'"" t.,.. - •:..-C· . G·;. ·:..;c: .• .. 'J c It; 10 pe .... c.(] C •l ,.., .... ngc:!'.Jtlun alr UCJ .:::.-n l . C.:t,cr .. c:.' .... ' .. c ,.,,.,. • • • J • ...... v• 

:;,:::-;;:: yang ?.kan terg;;nggu !' 
'idal-:_;;d?.: ke p.21'1 

2 ______ ________ _ 
__ ···- ·---- ______ .... ... ... _ --· .. ur.,u:n 

. 1 .. ______ _ ,. ,, _,,_ .. -·-·---- --- - ·--·----------·- _ ______ , 1-2-- ---:·---·--· - I J 
· ___ : - .. 

22. 1-.':Jc hal diatr;s?: • 
. . . . .. ....... 0.0:11.<? . ... 

:;. .:•. i:- .-\ ir \1inurn y;1ng. aca saat ini 
I. 3. Bdi dari pcnjua! ai r 

4. Lain-lain ........ . ..... . 

24 . lkrap:-t biay;-1 rcr unwk kcbutuha.!l Air Bcrsih/Ai r i\·fin ur:i? 

25. ada yang bc rka itan dcng.an Air bcrsih/1\ir :.1im!rn :,J<ll ini? 

26. /\pabh harapan al:lll s:tran hapak/ lbu Air Bcrsih/1\ir 
.. ...... - ••••• 0 - • -. - •••••••••• • ••• ••• ••• -- •• - -- •• •• --- .. . . " .. 4 - - ••• - - . - - • • • • ••••• • ••••• - • • • ••• • - •• • - - •• 

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

D. POLA HUBUNGAN SOSlAL 

27. t-Aenurut Bapal</lbu. apakc;r, di sir.i mc;sth ada I<C9iatan yang dilakuknn bers:3m3-s::m'.a o!eh warga ? 
'4':' Ya, ada 2. Tidalc ada (l<e p.26) 

28. Jika ya. l<e-giatan apa ? 
bakti membersihk<Jn lingkungan 

2. Memperbaik! rurr.ah 
3. Memperbaiki fasilitas umum 
4. Pemelatan I kematian 

5. lainnya ........ ... .. 



 

 

 t=t: -; 

.:;:.a vana masih ana di sini? 
• '" • • , . • r • .._ o • • ol"o ••· •• • ...... --- • -·-·-·-• • ,. • • _ ·-

Nv, ___ . . . .. . . ___ --··· J_§_nis . _ . .... 
- ---·· ... .. --· ·--·- ·---------·-----. 

Frekuensi ' 
'k--·----

' . ... . .. ..... ··--- --- ··-- ------------l 
; . . .. -- -··--- - - . ··--·-· ---, 

,. 

30. 8ac·<:kiltl:.:. kond!si i:eam;:man dan ke:erJba .... di sini ? 
2. a:T:a!l 3. Kurang 

E. KESEHATA.N MASYARAK.AT 

R3r.g:Jnc.:: cr. ... : 
\Y."T err.!}-.::;. 3. Pa;;an I kay u -- lainr:ye: .. .. __ 
2. SetEn,;a:, 

34. l.antai rJmah tet::·u::: cari 

4. bambu 

::. 
2. 

4 _ 
5. S;;tu bata 6. iainnya .. ... _ 

35. A:a;:> r.Jmah :arbua: da!i 
1. .ksb--:;s :j. Lainnya .. . 

36. Sumt--er ai: ber-sih memasak, mandi dan : 
'Y.";:)umur 3. Sumur pomp;; listrik 5. PAM I Le:d<:ng 
2. Sumur 4. Hidrant Umum 5. Penjuai air 

37_ Dirr.<1na S;:pak/lbu ;.:?.!au (buang air besar)? 
v.:.• .. ·-· ' 7 3 En1"·__,ng '"".'"") •. (OI• J,_.( :I• ii. ';" • • , )-"co; " , ; rJI.)-;._r:-:. 

2. l<a!ifsur:g;::: L2!nnya ...... . 

28 i1:1j2 c2:: Jc!':iJc:l lCP.>•::tn.rt tcrhua: dari : 
'-'f. T s.e;)t!k 3. Sumur gali: 

2. Disc::urY.an 4 . Dif,alurkan ke kat: I sclol:e:r. 

39. Jenis sarar.a p-2:r.buangar. air lim!)<Jh rumah tangga: 
1. SP/-L 3. Pekarangan 

\e"Saluran air (got-selo":a:l) 4 . Lainnya .......... .. 

40. Jenis tempat penampungan sampah 
onglbak sampah 

2. Sembarang tempat 

41. Cara pengelolaan sampah 

3. Lubang sampah 
4. Lainnya ................ . 

7_ lainn·ra ...... -

1. Dibuat pupul: 3. dibuang ke TPA \.5-:--0i ba k ;J r 
2. Sebagai penimbun t.anah 4 _ Ditimbun dg tanah 6. lainnya ...... ............. ....... . 



 

 

 

; .. 

.: 2. yE:::r. dije:1:a c:er. 
1. 3. DCrut 

·: :::::-: 

·· ... :=;:?. r.:-- ::;:::;: • ::· ·. · -i;: · :: ;.::· !1? f ') 
?:;In: 

2 R;!r-'ah .1 L?.innya . 

.:.:-c !·-: -::.::·/. 2·.: .. ;:- ::- :: -:c::2::! jike1 ;;e;:er}aar. air 
-

CATATAN 
....... - .. ------ -----------------·------·---·- ---, 



 

 

 
· DAFT AR PERT ANY AAN ASPEK SO SIAL, EKONOMI, & BUDAY A DAN KESMAS 

AMDAL PENGADAAN AIR BERSIH 
KABUPATEN TANGERANG PROYINSI BANTEN 

A. IDENTIT AS 

.:: \.Jrnur 

5. respor;der-. 

2. Kelurahc:n : 
3. Kccc;mc:tc:;. 

, . StatuYen:?,at tiflggal 
Ckffak mihK 

: tahun 

2. 

2. Katholik 
5. 8t;d)1a 

: 1. Perangl<at desa 

3. Protestan 
6. La::;ny;; 

I No. L._--=-----' 

2. Tokoh masya:okat (RT. RW. Sesepuh. T. Agama. dli ) 
IJ_/.loasyarakat biasa 

: JC f\.. { "'rN-t. k:-0 t) & /v __."? 
: d-4t'JV CJc.v {) z,., 
: /t.-0 'p. 

2. Sewa daci ..... 
3. Numpang m!!il-: keluarga .. .. ..:. Numpang milik .. .. .. 

8. Pendidikan terckhir 
1. Tidal-: sel<olc:h 5. SLTA 7. lc:::nnya ........ ... .. . 
2. Tidc;k tamct SD 4. SLTP 6. Perguruan tinggi 

9. Lama tinggal d; daerah ini 
1 . kurang dari 1 tahuo 

10. Mala pencaharian utama: 
1. Buruh PabrirJindustri 
2. WarungfKios 
3. Pertukangan 

11 . Penghasilan keluarga per bulan 

tahun 
2. i -S tahun 

4. Pegawai swc;sta 
5. Pegawai Keluralian 0 Wirasw:sta 

: 1 juta 

dan 5 tahun 

7 .. Pedagang 
8. Pegawai Negeri 
9. TNI/Polri 

2. Rp 1 juta - 1.5 Juta 
3. Rp > 1,5 juta 

12. Jurnlah anggota keluarga (tennasuk KK) : tJ orang 

B. PERSEPSI MASY AKARA T 

13. Apak.?A Bapai<Jibu mengetahui bahwa di sini akan dialkukan pengadaa;; 2ir tx!rsih (PAM)? 
2. Tidak tahu (ke 15) 

14. Jil<a mengetahui, dan slapa infonnasi bapal<!ibu peroleh? 
l:Y.Ketua RT/Ketua RW 4. Surat KabariR.adio 
2. Perangkat desall<elurahan 5. Saudara I famili 
3. Pegawai Kecamatan 6. Lainnya ........ 

15. Bag,9lmana sikap Bapaklibu terhadap pekerjaan pe;ogadaan air bersih 7 
lt:"'Setuju 2. Tldak setuju (ke p.16) 3. Abstain 



 

 

 >S .!...paci!a sE:tlljt; . a!asan 8apal<.iibu? 
$t;b;:g:.i i?.r.da ua:-tisi;:>c>.si dalam 

:. tinggat di sini 

:-: ririak ;:;lelsan RaraVibu ? 
! :,oa l<erusa!<an. tam;t-, atau harta benda lain 
.: t.J,cn:Jganggu di sini 

da:npak lingkur.gan yang nega::: 

daianl )1i:c pengadaa:: air 
(PAM) dilaksanakan? 

lf.!:!!Y. ... .. .j.l!:(!.:-1. :.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ........ ......................... .. .. 

e. KOMPONEN SOSIAL, EKONOMI, BUDAY A 

: S: . dengan adanya rencana pekerjaan p-::ng;:,rlr.<:r: ;;ir h-:::;s!h. c:;::akah ;:;1a kemungkinc;n 
benda Bapak/lbu yang terganggu ? 

1 Ada lk'1idal< ada ( l<e 

.. __ -----·· 
__ ; _____ ----- --- ______ .. . rugi {haroa umu:r. .. 

. 1 ; - : . ·- -- --- --____ _ .. _ __ __ ............. ... _. ___ -· . -·-·- - T ---· 
. ·--··-- - ···-·---·-----·- ----------------·- .. - -- -·---------r--·--· ---. 
: 3 _1. __ =: ... ·-----·--·---- ··--- --- ···-· ________ __ L _______ _ 

22. Ar.;o saraniusul21n bapa)(Jibu temadap hal lersebui t:lia!as?· 

23. Sumbcr .1\ ir I3crsih1Air Min um yang. ac!a saat ini 
l . P :;. B t:: li dari pe njual air 

LY.'Sumur Gali/S umur Pompa 4. i.oir.-lain .. .... . .. . .. . ..... .. ...... . .. . .. .. 

24. f3 erap<t bi<rya per bulan untuk kcbvtoh<m Air BcrsihiAir Minum ? 
-... - - .... - -. .. -.. .. -..... - . -. -.. -.. . -.. -. .. -. . - ... -- .. . -. ... ... .... . ... - .. -- --. 

2:' . . m :1sab.han \'<ll\C. ada \ ':tn!:! bcrkaitJn dcnl!an Air Mi nu:l) s:;.at ini? 
.. . . . .. J« {< . . ... >. .. .. ..... ... .. .. . 

1 .tc /j. "'I£< . . . . / , ... ... . -. ............ -.. - - .. . .. -- . .... - .... . .... ... . . - .... ... ... -- .. .. -- . . .. . --- .. .. . - .. . 

26. A pakah harapan atau saran Ai; lkrsih/Air M inum ? 
. .. ... . .. .. ... ........ . . 
. . .. ... .. ... ·· -·- . ... .. ... ... . . ·- --· ... · ·-· ... .... . · ·-·· -- ···· -. . ... .... .. ..... ... ··· ·· ·· · · ... .. --· 

D. POLA HUBUNGAN SOSIAL 

27. 1\ienucut Bapakllbu, apakah di sini masih ada kegiatan yang dilakukan bers.ama-sama oleh warg a ? 
va:ada 2. T tdak ada (l<e p.26) , 

28. ;Jika ya. kegiatan apa saja ? 
(i)<erja balcti membersihkan lingxungan 
2. Memperbaiki rumah 

3. r-.temperbaiki fasili1as umum ........ .... . 
4. Perhetatan I kematiao 



 

 

 
in: ? 

• Srij;; 

. -·- -·· ·--!--- - - - ----·-- --- -- - · 
.i . 

·---·-- '-------- --
30. 1/-e:;u:V. Ba;::>akllbu. bagaimanakah kondisi keamc;r.c::-. -:;.=.-, masyaral<at di sini ? 

2. Tidal< -aman 3. Kur?.'-:; 

E. KESEHATAI{ MASYARAKAT 

33. Bangunan rumah terbua! dari 
LY.1embok 
2. Setengah 

i..antai rumah terbuat dasi 
., .. ; eramn: 

2. Tegel 

35. ;.ta;) n.Jmr.h tF.rouat da:i 
1. Asbes 

3. Pa;->an I l:;;y;; 
ba;r:bu 

.! . 
:i. !:>2t:J 

5.1ainnya ........... . 

5. Tanah 
6.1ainnya ... .... ... ... ... . ...... . 

35 . Sumt-er nir untuk memc.sa!<, C.<:r. cud . 
gali 3. Sumur pom))a list:ii-. S. PAM I Ledeng 7. la:nnya .. .... . 

2. Sumur pampa tangar; Hi<ifant Umum 6. Penjual air 

37. C·imana 8apakllbu kalau berhajat (buang air bes<:ri? 
iY::l2mban li.e:uarga. lanju! ke 17 3. Empang : kG;am ! tambal< 
2. Kali!sungai Lain:1ya ... ... .. ... . 

3C p.enampungan tinja dan jamban terse but terbuat : 
septik (Septicl<lnk) 3. Su:-nur oa!i f cub!:.J!: 

2. Disalurt.an ke empa:-aa Di::aiur';.;:r. Y.e !:3!i ; 

39. Jenis sarana pembuangan air limbah taPgga: 
1. S__PAL 3. Pel<arangan 

.Q:'Saluran air (got-selokan) 4. Lainnya .. ..... .. .. . 

40. Jenis tempat penampur.giln sampah 
1. T onglbal< sampah 
2. Sembarang tempat 

sampah 
4. Lainnya .......... ...... . 

41 . Cara pengelolaan sampah 
1. Dibuat pupuk 
2. Sebagai penimbun tanah 

Wbakar 
6. lainnya ...... .. .... .............. . 

3. dibuang ke TPA 
4. Ditimbun dg tanah 

-- . - ·- .. ··- . · . . 



 

 

 

"""':··--;:-- :,:: ... 

.... 
.• : 0 • .... :> ,, . .. 

.... 
·-hI . 

... ·--··----- . 



 

 

 

:. ; ::- ·:;: r.:- ;. !"'!:t:;;·-:; .. - : .. ·:• :. : :··;.,: ..... ,. ·: ': . !." ... :·::=:r•bc:! ) 
.. .:. 

· .. ... .... ::;r D·:f!· i:: 

C,.\TATAN: 

:--!c;ri . tanggal 

-:-. =-.-=-:"". ":"=". - =-- __ ., """'· .:""': . . :":":. -=-·"'"··. =""· .-:-:: . . ,..-:. -:-:-. _........,..- ·- .. ,..-:-,. -:-. -::: __ ,...,._ ...,.._ -:-. -:-. -_..........,.._ --=-=-



 

 

 
DAF:-AR ASPEr:: SOSI/l.L, & BUDAYA DAN 

/\i\\DAL PENGs.\DAAN AIR BERS!H 
KABIJPATEN TANGER.AHG PROVIN5: Bi\NTEN 

A. IDE NT IT .t..S Rt:SPONDEN 

., 
hun 

2ur:h2 
3. Pr,:testan 

: v.?e"ror.gl<at 

c res:>0:1den. 
Rl 

T 
t·. Tidai: t:;rr.;;; SJ 

c ! .. 1.!'1ggc;l di in; 
i . !>:urans dor• I 

0 M3ta r:<:nv.JI'•a;i::;n U:<!ma · 
; 5,JCUii P :i 
2. \\'c;rungikia.s 
3. Pertul<angan 

2. To;:ol: (R'T. ?..'!:. Sese;::ur.. 7 ,\gG:ma. c!H } 
Masy<lr<lka: biasa 

;c! .C.c. AfuS R i.' oy/c- 1 

C ku L1 v 
/r{.-'1 (/ "'-'r 

t?.hur. 
2 1·- <; \CihU:'l 

L_ swcs:r. 
KeiiJraha·' 

5 Wira:;wasta 

can tahun 

i .. Pe-:lagang 
!3. Pe-Jawc,i 
9. TNI!Pol;i 

1 1. Penghc;si!ac !-:eluarga pe1 bulan 
2. Rp 1 juta - 1 _::, Ju:a 
3. > 1 .5 jula 

i 2. anggot?. keluarga ( . 6 orang 

8. PERSEPSI MASY AKARA T 

,_ 

13. eli si:1i <1!-.an p«!n9ada::H1 21r r:v:!:i;h 
tv-rahu 2 tahu (ke 15) 

14_ mengetah•Ji, cari perolcn .·, 
_1. RT/Ketua RW Surat KabarlRadio 
CkP'erangkat Gesa/l<elurahnn 5. S2udara I farnili 
3. Pegawai Kecamat;Jn 6. l ainnya .. ..... . 

15. Bag5im_anc. sikap oapc;I-J;tlu tert·ad3::> pef19aca;:m air bers:h ? 
l.Y.SehJJU 2. setuju (l<e p.16) 3. Ab<..ain 


