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1 BAB III  

TINJAUAN LOKASI 

 

1.1 Profil Geografis, Administrasi dan Kondisi Fisik Wilayah 

1.1.1 Letak Geografis 

 

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Bekasi 

Sumber : bekasikab.bps.go.id 

Kabupaten Bekasi mempunyai letak yang strategis karena dilalui oleh jalur regional yang 

menjadi perlintasan antara ibu kota propinsi dan ibu kota. Secara geografis Kabupaten Bekasi 

terletak antara 60 10’ 53” – 60 30’ 6” Lintang Selatan dan 1060 48’ 28” – 1070 27’ 29” Bujur 

Timur. Posisi tersebut menempatkan Kabupaten Bekasi berada di sebelah barat  wilayah 

Propinsi Jawa Barat yang memanjang dari utara ke selatan. 
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1.1.2 Wilayah Administratif 

Wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai luas 127.388 Ha, meliputi 23 Kecamatan. Secara 

administratif Kabupaten Bekasi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: 

Utara  : Laut Jawa 

Selatan  : Kabupaten Bogor 

Barat  : DKI Jakarta dan Kota Bekasi 

Timur  : Kabupaten Karawang 

 

Secara administratif Kabupaten Bekasi dikepalai oleh seorang Bupati. Jumlah kecamatan 

yang ada di Kabupaten Bekasi sebanyak 23 kecamatan yang terdiri dari 182 desa dan 5 

kelurahan. Jumlah desa/kelurahan di setiap kecamatan berkisar antara 6 sampai 13. 

Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu kecamatan Cikarang Pusat, 

Bojongmangu dan Muaragembong, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa 

terbanyak adalah Kecamatan Pebayuran. Kecamatan terluas adalah Muaragembong (14.009 

Ha) atau 11,00 % dari luas kabupaten. 

 

 

 

1.1.3 Kondisi Fisik Wilayah 

A. Klimatologi 

Suhu udara yang terjadi di Kabupaten Bekasi berkisar antara 280-320C. Curah hujan 

tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari 

 
B. Kondisi Air Tanah 

Sekitar 15,5 % wilayah Kabupaten Bekasi memiliki air tanah yang terintrusi air laut 

terutama di Kecamatan Muaragembong dan Tarumajaya, 20,1 % memiliki air tanah dalam dan 

64,4 % memiliki air tanah dangkal.  

Kondisi air tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar merupakan air tanah 

dangkal yang berada pada kedalaman 5 – 25 meter dari permukaan tanah, sedangkan air 

tanah dalam pada umumnya didapat pada kedalaman antara 90 – 200 meter. 

 

Kondisi air tanah di 5 kecamatan yaitu Cikarang Pusat, Cikarang Utara, Cikarang Selatan, 

Cikarang Barat, dan Cikarang Timur memiliki debit sumur umumnya 5 lt/dtk. Kedalaman 
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akuifer dangkal dapat mencapai lebih dari 25 m. Kedalamannya bervariasi antara 5-8 m di 

daerah pegunungan dan 2-4 m di daerah dataran di bawah permukaan tanah setempat. 

Lapisan akuifer dalam berada pada kedalaman 40 – 140 m di bawah muka tanah setempat. 

Untuk Kecamatan Setu, Serang Baru, Cikarang Selatan, Karang Bahagia, dan Pebayuran 

mempunyai potensi air tanah sedang. Kecamatan Cibarusah dan Bojongmangu umumnya 

potensi air tanahnya kecil, setempat dan langka. 

 

C. Kondisi Air Permukaan 

 Kabupaten Bekasi merupakan SWS Citarum sepanjang 2.068 km2. Sungai yang berada 

di Kabupaten Bekasi adalah Kali Cikarang, Kali Ciherang, Kali Blencong, Kali Jambe, Kali Sadang, 

Kali Cikedokan, Kali Ulu, Kali Cilemahabang, Kali Cibeet, Kali Cipamingkis, Kali Siluman, kali 

Srengseng, kali Sepak, Kali Jaeran, dan Kali Bekasi. 

 

 Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 68 Tahun 1997 tentang 

Peruntukan Air dan Baku Mutu Air, sungai-sungai di Kabupaten Bekasi yang dimanfaatkan 

untuk keperluan air baku air minum dan kegiatan pertanian adalah Sungai Citarum, Sungai 

Cibeet, Sungai Bekasi, dan Sungai Cikarang. 

Luas wilayah Kabupaten Bekasi adalah 127.388 Ha, luas masing-masing kecamatan dan jumlah 

desa di Kabupaten Bekasi. 
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Tabel 1.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa 

Sumber : Bekasi Dalam Angka, Tahun 2011 

 

 

1.2 Demografi 

1.2.1 Jumlah Penduduk dan Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Struktur 

Umur 

  Jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi pada tahun 20110 menurut data BPS 

Kabupaten Bekasi Tahun 2011 sebanyak 2.630.401 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak ada di 

Kecamatan Tambun Selatan sebanyak 417.008 jiwa dan jumlah penduduk yang paling rendah 

ada di kecamatan Tambelang sebanyak 35.376 jiwa.  

 

Ha % terhadap total

Setu 11 6.216 4,88

Serang Baru 8 6.38 5,01

Cikarang Pusat 6 4.76 3,74

Cikarang Selatan 7 5.174 4,06

Cibarusah 7 5.039 3,96

Bojongmangu 6 6.006 4,71

Cikarang Timur 8 5.131 4,03

Kedungwaringin 7 3.153 2,48

Cikarang Utara 11 4.33 3,40

Karangbahagia 8 4.61 3,62

Cibitung 7 4.53 3,56

Cikarang Barat 11 5.369 4,21

Tambun Selatan 10 4.31 3,38

Tambun Utara 8 3.442 2,70

Babelan 9 6.36 4,99

Tarumajaya 8 5.463 4,29

Tambelang 7 3.791 2,98

Sukawangi 7 6.719 5,27

Sukatani 7 3.752 2,95

Sukakarya 7 4.24 3,33

Pebayuran 13 9.634 7,56

Cabangbungin 8 4.97 3,90

Muaragembong 6 14.009 11,00

Kabupaten Bekasi /

Bekasi Regency

Kecamatan / District
Luas Wilayah / Area

127.388 100,00

Jumlah Desa / 

Keluarahan

187  
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Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Tambun Selatan 

dengan angka kepadatan 9.675 jiwa/km2, sedangkan yang paling rendah kepadatan 

penduduknya adalah Kecamatan Muaragembong dengan angka kepadatan 253 jiwa/km2.  

 

  Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Bekasi, terlihat bahwa 

penduduk paling banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan sepanjang koridor timur 

barat yaitu Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Tambun Selatan. Selain itu juga 

kecamatan yang berdekatan  dengan Kota Bekasi dan DKI Jakarta seperti Kecamatan Tambun 

Utara, Tarumajaya, Babelan. 

 

  Penduduk menurut umur menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15 - 64 

tahun) mencapai 1.790.897 orang atau 68,08 %. Sedangkan penduduk yang belum produktif 

(<10 tahun) 542.689  orang atau 20,63 % dan yang tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) 

68.811  orang atau 2,62 % . Sehingga beban ketergantungan sebesar 46,88.  

 

1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk 

  Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi setiap tahunnya selalu bertambah dilihat dari 

data jumlah penduduk.  Laju pertumbuhan rata-rata penduduk berdasarkan data BPS 

Kabupaten Bekasi adalah rata-rata 4,7 %.  

1.2.3 Potensi Penduduk Kabupaten Bekasi 

Sepanjang tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi bertambah 120.586 

jiwa. Demikian data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi yang terlampir dalam 

dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Tahun 2014. 

Dengan bertambahnya penduduk sebanyak 120.586 jiwa, maka total penduduk 

Bekasi pada tahun 2014 mencapai 3.112.698 jiwa dari sebelumnya berjumlah 3.002.112 pada 

tahun 2013. 

 

1.3 Tata Ruang Wilayah 

 Penataan ruang Kabupaten Bekasi bertujuan mewujudkan tata ruang yang dinamis 

bagi pengembangan kawasan industry,permukiman dan pertanian yang harmonis didukung 

infrastruktur yang handal dan iklim investasi yang kondusif. 
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Gambar 1.3 Rencana Struktur Tata Ruang Kab. Bekasi 

Sumber : www.bekasikab.go.id 

 
A. Kebijakan Penataan Ruang 

Kebijakan penataan ruang meliputi :  

a. percepatan perwujudan  fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan;  

b. pembangunan prasarana utama untuk peningkatan aksesibilitas, produksi, 

produktifitas, koleksi dan distribusi serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di 

Kabupaten Bekasi dan  antara wilayah Kabupaten Bekasi dengan wilayah lain;  

c. pembangunan dan peningkatan prasarana lainnya meliputi prasarana sumberdaya, 

energi dan kelistrikan, telekomunikasi, dan sumber daya air;   

d. pembangunan dan  peningkatan prasarana lingkungan  meliputi persampahan, 

limbah, sistem drainase dan evakuasi bencana;  

e. peningkatan pelestarian fungsi kawasan lindung meliputi  kawasan hutan lindung, 

kawasan resapan air, kawasan sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan 

danau/waduk/situ, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam,  kawasan 

rawan banjir dan kawasan perlindungan plasma nutfah;   

f. pengoptimalan dayaguna kawasan budidaya secara sinergi didasarka pada daya 

dukung dan daya tampung lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan; 
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dan  

g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.  

 
B. Strategi Pengembangan 

Strategi percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang telah 

ditetapkan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas meliputi :  

a. mempercepat penataan fungsi dan peran Kecamatan Setu dan  Kecamatan Tambun 

Selatan sebagai pusat perkotaan bagian dari sistem perkotaan PKN Jabodetabek yang

 mengemban fungsi pengembangan industri skala nasional;  

b. mempercepat perwujudan pengembangan PKL Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan 

Tarumajaya, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Cibarusah untuk 

mengemban fungsi yang telah ditetapkan;  

c. mempercepat perwujudan pengembangan perkotaan Cikarang Selatan, 

Cikarang Utara, Cikarang Barat dan Cikarang Timur sebagai PKL promosi;  

d. mempercepat perwujudan pengembangan Kecamatan Cikarang Selatan, 

Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Timur, 

Kecamatan Babelan dan KecamatanCibitung  sebagai PPK;  

e. mempercepat perwujudan Nagasari, Hegarmukti, Sukabungah, 

Cibarusah kota, Serang Sukaragam, Cibening, Tamansari, Tanjungbaru, 

Karang Satria, Bahagia, Pusaka Rakyat, Pantai Bahagia, Sindang Jaya, Sukamantri, 

Karanghaur, Karang Mukti, Karan Mekar, Sukatenang, Sukamulya untuk  mengemban 

fungsi  sebagai PPL; dan  

f. mempercepat perwujudan pengembangan Kecamatan Tambelang untuk mengemban 

sebagai rencana ibu kota / pusat  pemerintahan daerah  

 

Strategi pembangunan dan peningkatan prasarana lainnya meliputi : 

a. mengembangkan prasarana energi dan  kelistrikan untuk kebutuhan non domestik dan 

domestik, serta pelayanan lokal dan regional.  

b. mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air untuk 

meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang  ada dalam rangka ketahanan 

pangan; suplai air baku untuk air minum; pengendalian banjir dan kekeringan dengan 

penerapan rekayasa teknologi, serta konservasi sumber daya air melalui kegiatan 

perlindungan dan pelestarian sumber air,  pengelolaan kualitas air dan pengendalian 

pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumberdaya air yang 
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ditetapkan pada setiap wilayah sungai  

c. mengembangkan prasarana telekomunikasi informatika dan penyiaran;  

d. mengarahkan pembangunan jaringan telekomunikasi kearah  pemanfaatan 

bersama menara telekomunikasi  

e. meningkatkan kapasitas daya terpasang dan jaringan distribusi pelayanan energi listrik 

untuk kebutuhan non domestik dan domestik;  

f. mengoptimalkan pendayagunaan, pengelolaan dan pengembangan prasarana 

sumberdaya air meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi dalam rangka 

ketahanan pangan, suplai air baku untuk keperluan air minum, pengendalian banjir dan 

kekeringan 

 

Strategi pembangunan dan peningkatan prasarana lingkungan  sebagai upaya peningkatan 

kualitas lingkungan,  meliputi : 

a. meningkatkan penyediaan dan kualitas  pelayanan air  minum system perpipaan Instalasi 

Pengolahan Air (IPA) di kawasan perkotaan.   

b. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik dan metoda yang 

berwawasan lingkungan;  

c. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana persampahan, serta pengelolaan 

berbasis masyarakat melalui integrasi 3R dengan prinsip berkelanjutan, mandiri dan 

tuntas ditempat secara mandiri dan berkesinambungan;  

d. mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan limbah;  

e. mengembangkan prasarana drainase;  

f. meningkatkan upaya mitigasi dalam mengantisipasi potensi bencana di Kabupaten 

 

Rencana Prasarana Pengelolaan persampahan terdiri dari : 

a. peningkatan dan pengembangan TPPAS  di Desa  Burangkeng Kecamatan Setu seluas 

kurang lebih 11 (sebelas) hektar;  

b. peningkatan dan pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan 

pengelolaannya secara merata di setiap kecamatan;  

c. penerapan 3R (Recycle, Reuse, Reduce) dalam pengelolaan sampah mulai dari sumber 

sampah (domestik, niaga,industri dan lain-lain); dan  

 

Rencan prasarana pengelolaan limbah terdiri dari : 

a. peningkatan prasarana pengolahan limbah di kawasan industri;  
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b. peningkatan prasarana pengolahan limbah di permukiman perkotaan; dan  

c. pembangunan Pusat Pengolahan Limbah Industri  Bahan Berbahaya dan Beracun (B-

3) dengan alternatif di Desa Bojongmangu Kecamatan Bojongmangu.  

 

Rencana pengembangan drainase 

a. Pengembangan drainase mikro meliputi:  

1. pembangunan prasarana drainase permukiman perkotaan dan permukiman 

perdesaan;   

2.  penataan sistem prasarana drainase secara terpadu,  meliputi sistem primer, 

sekunder, dan tersier;  

b. Pengembangan prasarana drainase makro melalui normalisasi dan rehabilitasi sungai.   

 

C. Rencana Pola Ruang 

Kawasan Permukiman  

Pengembangan kawasan permukiman tersebar di seluruh kecamatan. Pengembangan 

kawasan permukiman di perkotaan meliputi wilayah : 

Kecamatan Cibitung, Karang Bahagia, Tambun Utara, Sukatani Sukawangi, Cikarang Timur, 

Cikarang Pusat, Tambun Selatan, Serang Baru, Setu, Cikarang Selatan, Cikarang Barat. 

 

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan meliputi wilayah : 

Kecamatan Babelan, Muaragembong, Cabangbungin, Cibarusah, Bojongmangu, Serang 

Baru. 

 
Pengembangan kawasan permukiman perkotaan diarahkan untuk  

a. pengembangan hunian vertikal berupa rusunami dan rusunawa diperkotaan dan 

kawasan industri;  

b. pengembangan kawasan permukiman mandiri; dan  

c. peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman.  

 

Pengembangan permukiman kawasan perdesaan diarahkan untuk : 

a. pengembangan hunian horizontal; dan  

b. peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman
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