
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1  KESIMPULAN 

Dampak positif rencana pembangunan jalan tol Cileunyi-Tanjungsari-Sumedang 

sangat penting bagi masyarakat Sumedang khususnya dari aspek lingkungan karena: 

1. Mengurangi kemacetan lalu lintas 

2. Relokasi penduduk ke tempat yang layak huni 

3. Adanya perubahan mata pencaharian baru bagi masyarakat setempat yang 

mungkin meningkatkan perkembangan ekonomi daerah tersebut. 

4. Nilai lahan menjadi tinggi akibat dari jalan baru tersebut. 
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 Dampak negatif yang mungkin masih berpengaruh pada masyarakat walaupun telah 

dilakukan upaya-upaya untuk menanggulanginya adalah sebagai berikut: 

1. Hubungan kekerabatan masyarakat akan terasa lebih renggang bila 

dibandingkan dengan sebelum adanya jalan tol. 

2. Masyarakat akan tetap merasa resah walaupun telah diberikan ganti rugi yang 

secukupnya atau relokasi tempat tinggal yang layak huni. Hal ini dapat 

dikarenakan masyarakat bukan  harus mengurusi rumah baru mereka saja 

tetapi juga harus memikirkan anak-anak mereka yang harus pindah sekolah, 

tempat kerja yang jauh dan lain sebagainya. 

 

5.2 SARAN 

Setelah mengevaluasi aspek lingkungan penulis akan memberikan sedikit saran dan 

masukan sebagai berikut: 

1. Tahap pra studi kelayakan ini harus dilanjutkan ke tahap studi kelayakan karena 

pada tahap ini akan lebih dijelaskan mengenai perencanaan pembangunan jalan 

tol Cileunyi – Tanjungsari – Sumedang. Misalnya rute jalan yang terpilih secara 

kasar atau belum spesifik pada tahap pra studi kelayakan dapat dianalisis lebih 

lanjut  ke tahap studi kelayakan agar mendapatkan rute yang benar-benar layak 

untuk dibangun. 

2. Pada tahap konstruksi ada beberapa pekerjaan berpengaruh terhadap dampak 

lingkungan. Seperti pada pekerjaan mobilisasi alat berat dan konstruksi bangunan 

berdampak negatif pada lalu lintas. Hal ini jelas akan mengakibatkan terjadinya 

kertidaklancaran lalu lintas karena adanya alat-alat berat yang harus keluar masuk 
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ke daerah proyek. Pada pekerjaan pembersihan bangunan eksisting berdampak 

negatif pada kesehatan masyarakat akibat adanya penghancuran daerah-daerah 

pemukiman penduduk Adanya debu-debu dari sisa-sisa bangunan yang 

dihancurkan akan mengakibatkan terganggunya pernafasan masyarakat 

sekitarnya. Oleh karena itu, hal-hal yang berperpengaruh terhadap lingkungan 

haruslah diperhatikan dengan baik. 

3. Perlu adanya penjelasan yang detail lagi untuk pedoman AMDAL khusus untuk 

jalan tol. 
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