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KATA PENGANTAR
WALIKOTA TERNATE

Kota Ternate sebagai salah satu wilayah yang mengalami perkembangan pembangunan yang
sangat pesat di wilayah Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada kendala dan tantangan, terutama
tantangan terkait penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Salah satu tugas dan
pelayanan kebutuhan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate adalah
menyediakan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air bersih/minum bagi seluruh masyarakat
Kota Ternate dalam rangka untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan pelaksanaan pemenuhan dan pelayanan air bersih/minum tersebut dapat
dipenuhi apabila ketersediaan air baku dapat dijamin ketersediaannya, baik secara
kuantitas/debit, kualitas dan kontinuitasnya sehingga pelayanan air bersih/minum tersebut
dapat dilaksanakan secara optimal.
Secara Klimatologis dan hidrologi Pulau Ternate memiliki potensi yang sangat besar dan
baik, dimana tingkat curah hujan mencapai 2.750 MM pertahun, dengan jumlah hari hujan
mencapai 226 hari hujan per tahun, dan secara hidrogeologis kondisi batuan/tanah Pulau
Ternate memiliki sifat dan karakteristik yang sangat baik dalam menahan, menyimpan,
meresapkan dan mengalirkan air tanah secara baik, sehingga secara umum seharusnya Pulau
Ternate memiliki cadangan air tanah/mata air yang melimpah. Potensi cadangan air tanah
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tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar, sehingga pada tahun 2014 Kota Ternate
mengalami kekurangan (krisis) air yang sangat serius, hal ini dengan terjadinya penurunan
debit air dari salah satu Mata Air Terbesar di Pulau Ternate, yaitu mata air Ake Gaale yang
telah mengalami penurunan debit mencapai 25 %. Kondisi tersebut diperburuk oleh
terjadinya intrusi air laut yang telah mengakibatkan hampir diseluruh pantai Pulau Ternate
air tanah mengalami peningkatan ke-garaman-nya (salobar) sebagai akibat terjadinya
pengambilan air tanah yang berlebihan.
Pemerintah Kota Ternate telah dan terus berusaha mengatasi permasalahan krisis air
tersebut, dan salah satu upaya tersebut adalah melakukan kerjasama dengan program USAID
IUWASH PLUS dengan melakukan Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMARA) Mata Air Ake Gaale, sebagai percontohan dalam memahami permasalahan dan
membuat rencana kegiatan mengatasi krisis air yang secara teknis tepat guna, efektif, efisien,
ekonomis dan berkelanjutan.
Selanjutnya, semua rekomendasi kajian KKMA-RA tersebut dapat menjadi komitmen dan
acuan teknis pelaksanaanya oleh semua pihak, khususnya SKPD/OPD Pemerintah Kota
Ternate dalam membuat kebijakan dan pelaksanaan program mengatasi krisis dan menjamin
tersedianya air baku diseluruh wilayah Kota Ternate agar pelayanan dan pemenuhan air
bersih/minum dapat tercapai dengan mengacu pada pemenuhan 4 K (kuantitas, kualitas,
kontinuitas dan keterjangkauan).
Pemerintah Kota Ternate sangat berkomitmen tinggi dalam upaya mewujudkan upaya
pengelolaan dan konservasi sumberdaya air di seluruh wilayah Kota Ternate untuk menjamin
ketersediaan dan pelayanan air bersih dan air minum yang berkesinambungan bagi masyarakat
Kota Ternate di masa yang akan datang.

Ternate, 17 Juli 2019.
Walikota Ternate,
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KATA PENGANTAR
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE

Pulau Ternate secara geografis dan Kota Ternate sebagai wilayah administrative memiliki
peranan yang sangat strategis dalam perkembangan pembangunan di wilayah Provinsi Maluku
Utara, sehingga perkembangan pembangunan dan ekonomi di wilayah Provinsi Maluku Utara
akan tercermin oleh dinamika yang ada di Kota dan Masyarakat Ternate. lmplikasinya, Kota
Ternate disamping sebagai sentral sirkulasi ekonomi juga menjadi kawasan yang berkembang
sangat cepat, termasuk pertambahan jumlah penduduk yang sangat cepat, baik sebagai akibat
pertumbuhan alamiah, maupun pertambahan penduduk akibat urbanisasi dari beberapa wilayah
disekitar Pulau/Kota Ternate atau pulau-pulau terdekat.
Sebagai dampak dinamika dan hasil-hasil pembangunan tersebut, maka terjadinya tekanan yang
cukup besar terhadap kondisi lingkungan dan sumberdaya alam Pulau Ternate. Pertambahan
penduduk yang cepat akan mengakibatkan kebutuhan dan ketersediaan lahan untuk pemukiman
semakin meningkat. Sementara kondisi geografis Pulau Ternate dengan luasan yang terbatas
sehingga mengakibatkan terjadi konversi lahan kawasan imbuhan mata air berubah menjadi
kawasan pemukiman, yang pada akhirnya akan mengganggu siklus air alamiah sehingga
mengakibatkan terjadinya penurunan dan krisis ketersediaan sumberdaya air di wilayah Kota
Ternate, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
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Kondisi dan krisis sumberdaya air tersebut mulai dirasakan sejak awal tahun 2000 dan krisis air
tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2013, dimana pada tahun tersebut salah satu mata air
terbesar yang berada di Kecamatan Ternate Utara, yaitu Mata Air Ake Gaale mengalami
penurunan debit mencapai sekitar 25%. Kondisi tersebut diperburuk oleh terjadinya intrusi
air laut yang mengakibatkan air tanah menjadi terasa asin (salobar). Sebagai akibatnya maka
PDAM Kota Ternate tidak dapat lagi memberikan pelayanan optimal terhadap penduduk
Kota Ternate, baik secara·kuantitas (debit) maupun kualitasnya.
Untuk mengatasi permasalahan krisis air tersebut, maka diperlukan adanya kajian dan analisis
yang komprehensif, akurat dan dapat memberikan rekomendasi upaya dan kegiatan untuk
mengatasi krisis air di Pulau/Kota Ternate. Untuk keperluan tersebut maka Kajian
Kerentanan Mata Air Ake Gaale dan rencana Aksi (KKMA-RA) diharapkan dapat
memberikan arah dan pilihan teknologi untuk mengatasi krisis air di
Pulau/Kota Ternate secara efektif, efisien, ekonomis dan terukur sehingga diharapkan cadangan
sumberdaya air Pulau T ernate dapat menunjang pembangunan masyarakat Kota Ternate secara
berkesinambungan.
Selanjutnya, diharapkan semua rekomendasi kegiatan dalam dokumen KKMA-RA ini dapat
dijadikan sebagai sumber informasi teknis dan acuan pelaksanaan mengatasi krisis air oleh
seluruh pemangku kepentingan terkait sumberdaya air di jajaran Pemerintah Kota Ternate,
sehingga program konservasi dan penyelamatan sumber air baku di mata air Ake Gaale
khususnya dan umumnya di seluruh mata air di wilayah Kota dan Pulau Ternate dapat
berhasil dengan baik, sehingga pelayanan air bersih dan air minum dapat dilakukan dengan
optimal dan berkesinambungan.

Ternate, 17Juli2019.
Sekretaris Daerah Kota Ternate
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KATA PENGANTAR
TEAM KKMA MATA AIR AKE GAALE, KOTA TERNATE.
Kebutuhan air bersih dan air minum merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu dan
masyarakat Indonesia dan merupakan kewajiban pemerintah dalam melayani masyarakatnya.
Tanggungjawab pemerintah Kota Ternate dalam pelayanan air bersih dan air minum tersebut
diemban dan dilaksanakan oleh PDAM Kota Ternate, dimana saat ini belum seluruh masyarakat
Kota Ternate dapat terlayani dengan baik dan prima. Khusus untuk beberapa kecamatan atau
wilayah diluar Pulau Ternate belum dapat dilayani oleh jaringan perpipaan PDAM.
Saat ini kendala utama yang dihadapi oleh PDAM Kota Ternate dalam pelayanannya adalah
terjadinya keterbatasan bahkan hilang nya beberapa sumberdaya air baku yang selama ini menjadi
andalan air baku PDAM Kota Ternate. Kendala tersebut menyangkut debit air baku yang terus
mengalami penurunan, juga terjadinya pencemaran kualitas air tanah yang disebabkan oleh
terjadinya intrusi air laut dan juga pencemaran oleh limbah cair domestic, sebagai akibat
meresapnya air kotor dari cubluk/toilet dan kamar mandi masyarakat yang hidup didalam wilayah
imbuhan mata air Ake Gaale.
Mata air Ake Gaale merupakan salah satu sumber utama air baku bagi PDAM Kota Ternate,
sehingga terjadinya penurunan debit dan kualitas air baku tersebut akan semakin mempersulit
dan menurunkan pelayanan air bersih/minum bagi pelanggannya.
Untuk itu dokumen kajian kerentanan mata air dan rencana aksi (KKMA-RA) diharapkan mampu
menjadi sumber informasi teknis dan acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan terkait
air berih/air minum yang berada di jajaran Pemerintah Kota Ternate, sehingga program
konservasi dan penyelamatan sumber air baku di mata air Ake Gaale khususnya dan umumnya
di seluruh mata air yang berada di wilayah Kota dan Pulau Ternate dapat berhasil dengan baik,
sehingga pelayanan air bersih dan air minum dapat dilakukan dengan optimal dan
berkesinambungan.
Semoga Allah Subhanahuwata’alla memberkati masyarakat Kota Ternate dan program KKMARA dapat berjalan dengan baik.

Ternate, Januari 2019.
Team KKMA Mata Air Ake Gaale
Kota Ternate.
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IKHTISAR
KAJIAN KERENTANAN MATA AIR AKE GAALE
KOTA TERNATE
Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu masyarakat Indonesia untuk
menjamin keberlangsungan kehidupannya. Untuk itu Pemerintah Indonesia melaksanakan
program 100-0-100 untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kendala
utama bagi pemerintah dalam hal ini PDAM sebagai institusi penyedia air bersih dan air minum
adalah terkendala oleh keterbatasan sumberdaya air baku, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Tantangan dan hambatan ini memposisikan PDAM dalam situasi dilematis dimana harus
menyediakan dan memberikan pelayanan prima akan tetapi sumberdaya air baku semakin hari
semakin berkurang debitnya dan menurun kualitasnya.
Salah satu PDAM yang sedang menghadapi masalah tersebut adalah PDAM Kota Ternate, disaat
yang bersamaan PDAM Kota Ternate menjadi salah satu percontohan dan Binaan dari
kementrian PUPR dalam program jaminan akses pelayanan air bersih/air minum yaitu program
RPAM (rencana pengamanan air minum) dan program percontohan 100-0-100 tersebut.
Sebagai mitra kerja IUWASH Plus, Pemerintah Kota Ternate dalam rangka pencapaian program
tersebut yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan kajian kerentanan mata air dan rencana aksi
(KKMA-RA) yang terdiri dari 7 tahapan kegiatan utama. Salah satu tahapan yang paling krusial
dan penting adalah kegiatan kajian kerentanan mata air (KKMA) yaitu kegiatan untuk melakukan
analisis resiko dan proyeksi resiko terhadap sumberdaya mata air Ake Gaale yang menjadi salah
satu sumber utama air baku PDAM Kota Ternate.
Tahapan kegiatan Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA), dengan tahapan :
(1). tahapan pemilihan dan penentuan lokasi mata air; (2). tahapan KKMA; (3). tahapan ARM
(analysis Risk Matrix); (4). Tahapan mendapat dukungan kepala daerah/Bupati-Walikota; (5).
Tahapan pembuatan dokumen KKMA-RA (Kajian Kerentanan Mata Air-Rencana Aksi); (6).
Tahapan integrasi KKMA-RA kedalam program pembangunan Pemda/Pemkot/PDAM dan (7).
Tahapan pelaksanaan dan monitoring KKMA-RA.
Penduduk Kota Ternate 218.028 jiwa Tahun 2016), hanya sekitar 64,84 % yang mendapatkan
pelayanan air bersih/air minum oleh PDAM Kota Ternate. Dengan total produksi sebesar 446
liter per detik yang berasal dari 7 sistem SPAM yang ada. Salah sumber air baku berasal dari mata
air Ake Gaale dengan total produksi sebesar 108 liter/detik atau dapat melayani sebanyak 7.213
sambungan rumah (SR) (atau sekitar 25,3 % dari total jumlah pelayanan PDAM). Memperhatikan
kontribusi pelayanan dari Ake Gaale yang cukup besar tersebut, dan apabila terjadi penurunan
debit yang terus menerus maka akan mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat.
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Hasil pemantauan dan analisa menunjukan bahwa Mata air Ake Gaale telah mengalami penurunan
debit sebanyak 42 % (130 liter/detik menjadi 75 liter/detik), dan secara kualitas telah mengalami
pencemaran akibat terjadinya air laut (intrusi air laut) sehingga air baku menjadi payau/salobar.
Permasalahan kualitas lainnya adalah terjadinya pencemaran atau polusi oleh limbah cair
domestic (black water dan grey water) yang berasal dari cubluk/toilet resap dari kawasan
pemukiman penduduk yang berada di kawasan daerah imbuhan mata air tersebut. Kesimpulan
ini merupakan hasil analisis dan pemantauan oleh Dinas Kesehatan Kota Ternate, dimana telah
ditemukan unsur bakteri Colli dalam air tanah dari mata air tersebut dan unsur kimia organic
lainnya.
Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka apabila memperhatikan tingkat pertumbuhan
penduduk Kota Ternate dengan kondisi cadangan air Ake Gaale maka diperkirakan bahwa pada
awal tahun 2019 ini SPAM Ake Gaale sudah tidak memiliki cadangan air baku, sehingga tidak bisa
meningkatkan kualitas layanan dan tidak bisa melakukan sambungan baru kepada pelanggannya,
dengan kata lain SPAM Ake Gaale telah mengalami krisis air.
Luas daerah imbuhan mata air Ake Gaale sebesar 383, 58 Hektar atau 3.840.000 M2 atau hanya
3,5 % dari luas Pulau Ternate. Pemanfaatan dan penggunaan lahan berupa : hutan (22,1 %),
kebun/ladang (60,9 %) dan pemukiman masyarakat (17 %). Dimana secara hidrologi memiliki
curah hujan rata-rata tahunan 3400 mm per tahun (dengan curah hujan bulanan 187 mm) serta
memiliki jumlah hari hujan 226 hari hujan/tahun. Sehingga jumlah air hujan yang masuk kedalam
imbuhan sebesar 8.605.440 M3 atau setara dengan 8.605.440.000 liter per tahun.
Terjadinya penurunan cadangan air tanah dan debit mata air Ake Gaale tersebut disebabkan
terjadinya perubahan tata guna dan peruntukan lahan kawasan imbuhan. Perubahan tata guna
lahan dan penurunan debit air tanah/mata air Ake Gaale akan terus berlangsung, kondisi ini hasil
analisis proyeksi perubahan tata guna lahan berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW 2018 - 2032) Kota Ternate. Dimana berdasarkan analisis geo-spatial terjadi perubahan,
sebagai berikut :
1. Penyusutan luas kawasan hutan dari 162,24 Ha menjadi 85,40 Ha atau terjadi penyusutan
sebesar 47,40 %.
2. Peningkatan luas kawasan kebun dan ladang dari 171.01 Ha menjadi 234,90 Ha atau terjadi
peningkatan sebesar 37 %.
3. Peningkatan luas kawasan pemukiman dari 50,33 Ha menjadi 63,28 Ha atau terjadi
peningkatan sebesar 25,70 %.
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Perhitungan penurunan cadangan air tanah Ake Gaale berdasarkan perubahan tataguna dan
peruntukan lahan menunjukan bahwa akan terjadi penurunan cadangan air tanah sebesar
785.264,44 M3, atau 56.090,32 M3 per tahun atau setara dengan 146,23 M3 per hektar per
tahunnya.

Hasil analisis wilayah potensi kerentanan kualitas seluas 58,716 Hektar atau 15,7 % dari total
wilayah imbuhan, dan hasil perhitungan jumlah limbah cair domestic (black water) dari
cubluk/toilet resap 29.200 M3 per tahun dan limbah cair kamar mandi (grey water) sebesar
153.300 M3 per tahun, dan jumlah ini akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah
pemukiman di daerah imbuhan.
Limbah cair domestic tersebut akan mengakibatkan potensi berbagai jenis penyakit yang
disebabkan oleh kualitas air yang buruk atau disebut waterborne disease.
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Untuk menjaga dan memperbaiki kuantitas dan kualitas debit mata air Ake Gaale tersebut, harus
dilakukan berbagau upaya konservasi daerah imbuhan agar debit meningkat dengan kualitas air
baku yang baik dan menghentikan terjadinya intrusi air laut.
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1 PENDAHULUAN
1.1

LATAR BELAKANG

Visi utama USAID adalah mendukung Pemerintah Indonesia untuk mencapai target Universal
Akses 100-0-100 tahun 2019 dan mendorong menuju “Suistanable Development Goal” tahun 2030,
sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dimana layanan
dasar air minum dan sanitasi dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan
cita-cita ini tentunya diperlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, pihak swasta dan
khususnya Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan dalam pemenuhan standar pelayanan
minimum bagi masyarakat untuk sektor air minum dan sanitasi. Sebagai implementasinya maka
dibentuklah program yang bernama “Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene Penyehatan
Lingkungan Untuk Semua (IUWASH PLUS)” yaitu program bantuan lima tahun yang dirancang
untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses air minum, sanitasi dan
perbaikan perilaku higiene bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di perkotaan.
Dalam pelaksanaannya program USAID IUWASH PLUS bekerja sama dengan instansi
pemerintah di tingkat pusat/nasional dan daerah provinsi dan kota/kabupaten, pihak swasta, LSM,
kelompok masyarakat, dan mitra lainnya.
Adapun target utama yang ingin dicapai dari program ini adalah :
1. Penambahan satu juta penduduk perkotaan untuk mendapatkan akses layanan air minum
yang layak, dengan 500.000 merupakan penduduk dengan 40% tingkat kesejahteraan
terendah dari total jumlah penduduk (disebut sebagai “Bottom 40%” atau “B40”), kelompok
rentan, atau provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia; dan
2. Penambahan 500.000 penduduk perkotaan yang mendapatkan layanan sanitasi aman.
Untuk mencapai hal tersebut, program ini melakukan sejumlah kegiatan melalui empat
komponen yang saling terkait, yaitu: 1) meningkatkan layanan WASH rumah tangga; 2)
memperkuat kinerja kelembagaan WASH di tingkat Kota; 3) memperkuat lingkungan pembiayaan
WASH; dan 4) memajukan advokasi, koordinasi dan komunikasi WASH nasional. Untuk
mendukung komponen-komponen tersebut, USAID IUWASH PLUS juga menjalankan
Komponen Keberlanjutan dan Inovasi Lokal (LSIC) yang dirancang untuk mendorong inovasi
WASH yang dapat memperkuat masyarakat, sektor swasta, pemerintah, dan penyedia layanan
WASH.
Setelah melalui rangkaian komunikasi, diskusi dan analisis maka Kota Ternate merupakan salah
satu kota yang terpilih menjadi kota damping program IUWASH Plus mulai tahun 2016 s/d 2021.
Bentuk kerjsama/kemitraan ini dituangkan dalam bentuk MOU/Kesepahaman dan komitmen
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pada tanggal 25 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Walikota Ternate dan Chiep of Party (COP)
IUWASH Plus serta Ketua DPRD Kota Ternate.
Jumlah penduduk Kota Ternate pada tahun 2016 berjumlah 218.028 jiwa. Total penduduk
tersebut yang mendapatkan pelayanan air minum oleh PDAM Kota Ternate berjumlah 64,84 %
dari populasi penduduk Kota Ternate dengan jumlah total produksi sebesar 446 liter per detik
dan total produksi sebesar 398 liter perdetik, dengan sumber air baku yang berasal dari air tanah
(sumur bor dan mata air) yang berasal dari 6 (enam) sumber air baku.
Upaya peningkatan jumlah pelayanan air minum oleh PDAM Kota Ternate saat ini terkendala
oleh terjadinya keterbatasan dan kelangkaan air baku, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Mata air Ake Gaale dan beberapa sumur bor telah mengalami penurunan debit dan kualitasnya,
sebagai contoh mata Ake Gaale telah mengalami penurunan debit dari design terpasang 120 liter
per detik menjadi maksimum terpasang 70 liter perdetik. Tidak hanya aspek kuantitas, kualitas
mata Air Ake Gaale juga sudah menjadi payau (salobar) sebagai akibat terjadinya intrusi air laut
(masuknya air laut kedalam tanah) yang diakibatkan oleh ketidak seimbangan antara jumlah air
tanah yang dipompa yang berjumlah lebih besar dibandingkan dengan air hujan yang masuk
menjadi air tanah.
Pada akhirnya dengan permasalahan tersebut maka PDAM saat ini tidak dapat meningkatkan
produksi dan pelayanan kepada masyarakat Kota Ternate. Kondisi ini juga terjadi pada beberapa
sumber air baku PDAM yang berasal dari beberapa sumur bor (dalam/dangkal). Kendala lainnya
yang juga sangat serius serta membutuhkan penanganan segera adalah terjadinya pencemaran air
tanah oleh air kotor yang berasal dari septik tank (cubluk/toilet) masyarakat yang masih
meresaap kedalam tanah, sehingga unsur fecal Coli dan juga berbagai bahan kimia organic lainnya
akan mengotori air baku PDAM tersebut. Kondisi tersebut diatas juga terjadi pada beberapa
sumber air baku PDAM, baik yang berasal dari sumur bor (dalam dan dangkal) juga terjadi pada
beberapa mata air lainnya yang dipakai oleh PDAM Kota Ternate.
Menyikapi kondisi dan permasalahan tersebut maka IUWASH Plus bekerjasama dengan
Pemerintah Kota Ternate melakukan kerjasama yang ditandai dengan Penandatanganan
Komitmen Bersama antara USAID IUWASH PLUS dan Pemerintah Kota Ternate untuk
pelaksanaan program Air Minum dan Sanitasi selama 5 tahun. Kesepakatan kerjasama dan
komitmen ini ditandatangani oleh COP USAID IUWASH PLUS, Walikota Ternate dan Ketua
DPRD Kota Ternate
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1.2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Kajian Kerentanan Mata Air (KKMA) merupakan suatu proses analisis dan penilaian
yang komprehensif terhadap semua aktifitas didalam kawasan tangkapan hujan (catchment area)
mata air Ake Gaale dengan maksud untuk mengetahui dan memahami semua potensi, ancaman
dan resiko serta permasalahan yang terjadi pada mata air tersebut yaitu tentang debit dan
kualitasnya. Dengan mengetahui dan memahami semua permasalahan tersebut maka diharapkan
dapat menyusun berbagai rencana kegiatan pengelolaan (konservasi/adaptasi) yang efektif dan
efisien sehingga mata air Ake Gaale dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan.
Pemilihan mata air Ake Gaale sebagai lokasi kajian KKMA ini dengan alasan bahwa saat ini Mata
Air Ake Gaale mengalami berbagai permasalahan yaitu telah terjadi penurunan debit (kuantitas)
secara terus menerus sampai saat ini dan telah mengalami pencemaran oleh berbagai polutan
sebagai hasil akitifitas manusia (unsur kualitas). Diperkirakan sampai saat ini, Diperkirakan sejak
awal tahun 1990 sampai sekarang, Mata Air Ake Gaale telah mengalami penurunan sebesar 35
% yaitu dari debit 110 liter/detik menjadi sekitar 70 liter per detik saat ini. Kondisi ini diperburuk
terjadinya intrusi air laut, yang mehgakibatkan air tanah menjadi payau/salobar. Penyebab
terjadinya air tanah menjadi payau atau salobar adalah sebagai akibat langsung terjadinya
penurunan debit dan tekanan air tanah tawar, sehingga tekanan air laut akan mendesak dan
masuk kedalam tanah dibawah wilayah sekitar mata air Ake Gaale. Sebagai akibatnya maka
kondisi kualitas air tanah di sekitar mata air Ake Gaale dan perkampungan penduduk menjadi
payau/salobar.
Kondisi kulitas Mata Air Ake Gaale yang juga sangat serius dan krusial untuk segera ditangani
yaitu telah terjadinya pencemaran atau penurunan kualitas air tanah yang disebabkan terjadinya
pencemaran oleh limbah domestik hasil aktifitas dan kegiatan masyarakat yang tinggtal didalam
cathcent area mata air Ake Gaale, yang berada di kawasan hulu mata air tersebut.
Bukti pencemaran oleh limbah domestic rumah tangga tersebut adalah telah ditemukannya
koloni bakteri Coli (Total Colli dan E. Colli) dan beberapa unsur kimia organik lainnya didalam
air Mata Air Ake Gaale dan air tanah lainnya.
Kelestarian dan kesinambungan air baku dari mata air Ake Gaale ini sangat penting untuk dijaga
dan dilindungi, mengingat fungsi dan peranan mata air Ake Gaale untuk ketersediaan dan
pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat Kota Ternate. Hal ini, mengingat sampai saat ini
PDAM Kota Ternate mempergunakan dan memanfaatkan mata air Ake Gaale sebagai salah satu
sumber utama air baku untuk melayani sekitar 30 % bagi masyarakat Kota Ternate.
Selanjutnya, dengan dilakukannya kegiatan KKMA ini akan dapat diketahui dan disusun berbagai
langkah kegiatan dan pengelolaan yang harus dilakukan untuk menjaga dan memulihkan serta
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meningkatkan debit dan kualitas mata air Ake Gaale. Sehingga masyarakat Kota Ternate dapat
memanfaatkan dan mempergunakan sumberdaya air dari mata air Ake Gaale sebagai sumber air
baku/air bersih/air minum dan kebutuhan masyarakat lainnya.
1.3

RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN SASARAN

Sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan KKMA Mata Air Ake Gaale, yaitu untuk menganalisis
dan menilai secara komprehensif terhadap semua aktifitas didalam kawasan tangkapan hujan
(catchment area) mata air Ake Gaale, sehingga dapat disusun rencana perlindungan dan
pengelolaannya (konservasi) sehingga mata air Ake Gaale akan dapat dimanfaatkan secara baik
dan berkelanjutan. Untuk maksud tersebut diatas, maka untuk mencapai tujuan tersebut Pemkot
Kota Ternate dan Program IUWASH Plus melaksanakan program KKMA+RA, yaitu Kajian
Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi untuk mata air Ake Gaale.
Kegiatan KKMA ini merupakan tahapan awal dari suatu program konservasi atau perlindungan
mata air yang disebut Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi yang disingkat KKMA-RA,
dimana tahapan kegiatan KKMA ini merupakan tahapan ke-2 dari 7 (tujuh) tahapan. Adapun
tahapan KKMA-RA tersebut, antara lain: (1). tahapan pemilihan dan penentuan lokasi mata air;
(2). tahapan KKMA; (3). tahapan ARM (analysis Risk Matrix); (4). Tahapan mendapat dukungan
kepala daerah/Bupati-Walikota; (5). Tahapan pembuatan dokumen KKMA-RA (Kajian
Kerentanan Mata Air-Rencana Aksi); (6). Tahapan integrasi KKMA-RA kedalam program
pembangunan Pemda/Pemkot/PDAM dan (7). Tahapan pelaksanaan dan monitoring KKMA-RA.
Beberapa aspek penting yang dikaji dalam tahapan KKMA ini adalah:
Kajian aspek Iklim, demografi, proyeksi kebutuhan air PDAM pelayanan dari Ake Gaale.
a. Kajian aspek geologi, hidrologi dan hidrogeologi mata air Ake Gaale.
b. Kajian aspek tataguna lahan, Rencana Tata Ruang Wilayah dan proyeksinya.
c. Kajian aspek potensi resiko dan resiko terhadap kuantitas dan kualitas air Ake Gaale.
d. Training dan pelatihan berbagai keahlian dan informasi bagi team KKMA-RA Kota Ternate.
e. Seri diskusi dan workshop/FGD dengan SKPD/OPD Kota Ternate.
f.

Berbagai rekomendasi isu dan permasalahan utama yang memerlukan tindakkan lanjutan
upaya perlindungan dan konservasi mata air/air tanah.

Untuk pelaksanaan kajian KKMA ini diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1,5 s/d 2 tahun sejak
dimulainya kegiatan sosialisasi sampai dengan proses implementasi kegiatan perlindungan atau
konservasi mata air, dimana kegiatan KKMA-RA dikota Ternate telah dimulai pada tahun 2017
dan diharapakan dapat selesai dan ter-implementasi pada tahun 2019. Proses pembuatan dan
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penyusunan dokumen KKMA-RA ini sepenuhnya dilakukan oleh team RPAM/KKMA-RA Kota
Ternate yang difasilitasi oleh team IUWASH Plus program.
Untuk mewadahi dan menjadi landasan formal dalam kegiatan KKMA-RA ini maka Walikota
Ternate telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 171/II.3/KT/2017
tanggal 12 September 2017 tentang Team Penyusun Pengamanan Air Minum Sumber Kota
Ternate.
Mekanisme proses pembuatan KKMA-RA ini melibatkan semua pemangku kepentingan, baik
yang berasal dari unsur SKPD/OPD Kota Ternate dan juga tokoh masyarakat atau organisasi
kemasyarakatan lainnya yang memiliki perhatian terhadap kondisi mata air Ake Gaale atau air
tanah di Kota Ternate. Proses pembuatan dan penyusunan dokumen KKMA-RA ini melibatkan
beberapa SKPD/OPD, antara lain: Bappeda, Dinas PUPR, BLHD, Dinas Kesahatan, BNPD,
Kecamatan Ternate Utara, dan PDAM, serta unsur masyarakat (Forum Penyelamat Ake Gaale,
Program Gemma Camtara/Gerakan Masyarakat Kecamatan Ternate Utara.
Dalam proses diskusi dan penyusunan dokumen KKMA-RA ini diperlukan berbagai informasi dan
data yang terkait aspek lingkungan, aspek kondisi air dan permasalahannya, baik itu data sekunder
yang telah dikumpulkan dan dimiliki oleh beberapa SKPD/OPD maupun data primer yang harus
dilakukan pengukuran secara langsung dilapangan.
1.4

LOKASI KKMA-RA MATA AIR AKE GAALE

Secara administratif mata air Ake Gaale dan catchment area termasuk dalam wilayah Kecamatan
Ternate Utara, secara geografis terletak pada koordinat: 127o23’13,68” Bujur Timur dan
0°48'48.49" Lintang Utara, dengan luasan catchment area sebesar 384 Hektar.
Penggunaan lahan daerah catchment area mata air Ake Gaale saat ini didominasi oleh kawasan
pemukiman dan kebun/lading serta penggunaan lahan terbuka lainnya, serta kawasan hutan
dibagian puncak Gunung Gamalama.
Secara hidrogeologi, konversi penggunaan lahan daerah tangkapan hujan (catchment area) mata
air Ake Gaale yang semula merupakan kawasan hutan menjadi kawasan penggunaan lainnya akan
mengakibatkan berkurangnya kemampuan lahan dalam menahan dan meresapkan air hujan
menjadi air tanah yang akan mengalir menuju mata air Ake Gaale. Konversi lahan tersebut
diakibatkan adanya kebutuhan pembangunan fisik perumahan dan usaha lainnya sebagai akibat
pertambahan jumlah penduduk Kota Ternate yang sangat cepat sampai saat ini, sehingga konversi
lahan tersebut masih berlangsung sampai saat ini.
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Interaksi dampak dari kedua kegiatan tersebut telah mengakibatkan terjadinya penurunan debit
mata air Ake Gaale, yang telah mencapai 35 % dari debit semula dan juga telah terjadinya polusi
dan perubahan kualitas air mata air Ake Gaale menjadi payau atau salobar. Disisi lain semakin
pesatnya pertumbuhan penduduk akan semakin meningkatkan kebutuhan tersedianya dan
pelayanan air bersih/minum bagi masyarakat Kota Ternate, sementara debit dan kualitas mata
air Ake Gaale semakin hari semakin menurun.
Kondisi inilah yang akan menimbulkan krisis air bersih/air minum dikota Ternate semakin serius.
Kejadian dan permasalahan penurunan debit dan kualitas mata air Ake Gaale tersebut juga terjadi
pada beberapa mata air dan air tanah diseluruh wilayah Pulau Ternate.
PDAM Kota Ternate, memakai dan memanfaatkan Mata Air Ake Gaale untuk melayani 7.213
sambungan rumah (SR) atau sekitar 25,3 % dari pelayanan PDAM atau 19,8 % jumlah penduduk
untuk Kota Ternate. Memperhatikan besarnya jumlah pelayanan PDAM teersebut maka peranan
sumberdaya air Ake Gaale sangat penting untuk dijaga sebagai aset Kota Ternate untuk air
minum/bersih.
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2 KONDISI UMUM KOTA TERNATE
2.1

ADMINISTRASI

Kota Ternate merupakan salah satu Kota di wilayah Indonesia yang memiliki berbagai ke-unikan dan ke-istimewa-an, sehingga Nama Kota Ternate telah dikenal dan diketahui oleh seluruh
masyarakat Indonesia dengan berbagai situs sejarah dan ke-istimewaan lainnya.
Secara historis, bahwa Kota/Pulau Ternate sudah
dikenal sejak jaman sebelum kemerdekaan Indonesia,
dimana pada saat itu Pulau Ternate dikenal sebagai
pusat penghasil rempah-rempah yang dibutuhkan
masyarakat dunia, sehingga pada saat itu Pulau Ternate
menjadi daerah yang diperubutkan oleh beberapa
negara eropa, sehingga tidak heran di wilayah Kota
Ternate terdapat banyak sekali situs-situs bersejarah
peninggalan periode masa tersebut.

Peta 1. Peta Administrasi
Kota Ternate

Kota Ternate yang secara geomorfologis adalah
sebuah pulau volkanis (Gunung Gamalama) yang
secara dimensi meimiliki ukuran dan luasa wilayah
cukup kecil, tetapi merupakan salah satu gunung
berapi (volkanis) yang sangat aktif terjadi erupsi dan
termasuk salah satu dari 128-gunung berapi aktif di
Indonesia.
Gunung Gamalama ini terbentuk sebagai akibat
proses-proses geologi yang sangat rumit sebagai akibat
interaksi pergerakan dari beberapa lempeng tektonik.
Akibatnya, sampai saat ini Pulau Ternate (Gunung
Gamalama) masih terus mengalami erupsi (letusan)
dan memiliki tingkat dan kegempaan yang tinggi, baik
gempa tektonik maupun gempa volkanik.

(Sumber : RTRW Kota Ternate 2012-2032)

Secara geografis, Kota Ternate berada pada koordinat 0o25’41,82” – 1o21’21,78” Lintang Utara
dan antara 126o7’32,14” – 127o26’23,12” Bujur Timur, dengan luasan 5.709,58 Km2, yang terdiri
dari luas daratan sekitar 162,03 Km2 dan luas lautan 5.547,55 Km2.
Secara administratif Kota Ternate, terbagi dalam 8 kecamatan yaitu Pulau Ternate, Ternate
Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara, dan Ternate Barat dan 77 kelurahan.

KAJIAN KERENTANAN MATA AIR AKE GAALE

7

Secara Administratif tata batas ke-wilayahan Kota Ternate, antara lain:
•

Utara : Laut Maluku

•

Selatan : Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan

•

Timur : Pulau Halmahera

•

Barat

: Laut Maluku dan Pulau Sulawesi.

Di wilayah Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate merupakan salah satu wilayah yang mengalami
percepatan pembangunan fisik dan ekonomi yang sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan pesatnya
pembangunan berbagai sarana dan infrastruktur kebutuhan masyarakat, seperti Bandara
Baabullah yang merupakan bandara terbesar di Provinsi Maluku Utara, Pelabuhan laut, universitas
dan institusi pendidikan tinggi lainnya, serta berbagai fasilitas umum lainnya.
Seiring dengan perkembangan pembangunan dan perekonomian di Kota Ternate, maka laju,
jumlah dan kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan yang sangat cepat, pertambahan
penduduk tradisional (kelahiran) juga akibat urbanisasi urbanisasi dari beberapa pulau dan wilayah
lainnya di Provisi Maluku. Pada akhirnya sebagai dampak pertambahan penduduk tersebut, maka
mengakibatkan terjadinya beban lingkungan dan sumberdaya air di seluruh wilayah Pulau Ternate.
Pada tahun 2016 adalah jumlah penduduk Kota Ternate adalah 218.028 jiwa, tingkat kepadatan
mencapai 1.345 jiwa/km2, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,36 persen per
tahun, sehingga perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah 228.929 jiwa, pada tahun
2026 adalah 240.375 jiwa, dan pada tahun 2031 adalah 252.393 jiwa.
Memperhatikan dinamika pertambahan dan proyeksi penduduk Kota Ternate per-5 tahunan
tersebut, maka pelayanan dan kebutuhan jumlah air bersih/minum akan meningkat secara
signifikan, sehingga kebutuhan ketersediaan air baku juga semakin besar dan meningkat secara
eksponensial, baik secara kuantitas dan kualitasnya.
Dengan asumsi kebutuhan air bersih/minum 80 liter/orang/hari maka tahun 2016 diperlukan air
baku sebesar 17.442 M3 per hari. Sehingga proyeksi kebutuhan air baku sesuai dengan proyeksi
jumlah penduduk, maka pada tahun 2021 dibutuhkan air baku 18.324 M3, tahun 2026 sebesar
19.240 M3 dan tahun 2031 adalah 20202 M3.
Berdasarkan Busines Plan PDAM Kota Ternate tahun 2013 – 2017, pelayanan air bersih/minum
mencapai 64,18 % atau mencapai 139.930 jiwa dari total penduduk Kota Ternate yaitu 218.028
jiwa dengan kebutuhan air baku pada tahun 2017 adalah sebesar 3.064.467 M3. Sehingga proyeksi
kebutuhan air baku Kota Ternate (asumsi penambahan sambungan berdasarkan pertambahan
penduduk) :
•
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Kebutuhan air baku tahun 2021 adalah 3.217.693 M3.
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•

Kebutuhan air baku tahun 2026 adalah 3.378.571 M3.

•

Kebutuhan air baku tahun 2031 adalah 3.547.489 M3.

Memperhatikan proyeksi kebuthan air baku tersebut dibutuhkan jumlah air baku yang sangat
besar, akan tetapi secara morfologi, geomorfologi, geologi dan hidrogeologi, Pulau Ternate
memiliki keterbatasan lahan (DAS) yang relative terbatas/kecil untuk menampung cadangan air
hujan menjadi air tanah. Untuk menjamin cadangan air tanah tersebut maka diperlukan berbagai
upaya dan kegiatan konservasi air hujan untuk menjadi air tanah yaitu melakukan upaya
memasukan air kedalam tanah secara maksimal dan berkesinambungan.
2.2

MORFOLOGI PULAU TERNATE

Peta 2. Peta Kelerengan
Kota Ternate

Morfologi suatu wilayah adalah kondisi roman
muka bumi sebagai hasil interaksi alami secara
eksogen (berasal dari luar, seperti erosi dan
lainnya) dan endogen (berupa sesar, dislokasi,
intusi dan lainnya).
Pulau Ternate sebagai pulau volkanis (Gunung
Gamalama) yang sangat aktif dan telah
mengalami beberapa kali erupsi besar yang
menghasilkan berbagai lapisan material
piroklastik yang berukuran halus (tuff), pasir,
kerikil kerakal bahkan boulder, yang telah
membentuk perlapisan pada setiap terjadinya
erupsi
sehingga
membentuk
Gunung
Gamalama saat ini. Gunung Gamalama
merupakan gunung api tipe strato (berlapis)
sebagai hasil beberapa kali erupsi.
Material piroklastik yang dihasilkan erupsi
tersebut belum mengalami proses pemadatan
(Sumber : RTRW Kota Ternate 2012-2032)
(kompaksi) sehingga material penyusun Pulau
Ternate memiliki sifat dan karakteristik batuan yang sangat porous (sarang) dan kelulusan yang
sangat baik (permeabilitas) sehingga dapat menahan dan meluluskan air tanah secara sangat baik
dan cepat.
Sebagai pulau gunung api aktif, maka morfologi Pulau Ternate secara kemiringan lereng dapat
dibagi menjadi menjadi 5 (Lima) kelas atau katagori, antara lain:
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•

Kelerengan 0 – 5 %: menempati wilayah dataran kaki gunung yang tersebar disepanjang
pantai, dengan penggunaan lahan sebagai kawasan pemukiman dan perladangan.

•

Kelerengan 5 – 15 % : menempati wilayah kaki gunung dan tersebar mengelilingi Pulau
Ternate, tetapi berada lebih ke atas dari kawasan pantai. Penggunaan lahan didominasi
sebagai kawasan pemukiman dan berbagai aktifitas budidaya lainnya.

•

Kelerengan 15 – 25 %: menempati bagian punggungan atau bagian peralihan dari kawasan
datar/landai menjadi kawasan dengan lereng lebih besar, dengan tata guna lahan beruapa
kawasan perladangan dan budidaya pertanian tanaman semusim dan budidaya terbatas
lainnya.

•

Kelerengan 25 – 40 %: merupakan daerah peralihan dari daerah punggungan dengan
kelerengan curam menjadi sangat curam. Tata guna lahan sebagai kawasan budidaya kebun
campur dan hutan sekunder dengan kegiatan budidaya yang terbatas. Tingkat kebencanaan
kawasan ini adalah berpotensi terjadinya longsor atau gerakan tanah/batuan, terutama pada
saat musim hujan sebagai akibat adanya beban tambahan air tanah dengan ikatan butir
material volkanik yang lemah.

•

Kelerengan lebih besar dari 40 %: merupakan kawasan dengan kelerengan sangat curam
dimana kawasan ini merupakan wilayah yang terpengaruh secara langsung oleh erupsi gunung
Gamalama. Tataguna lahan kawasan ini sebagai hutan lindung dan terlarang bagi berbagai
aktifitas budidaya atau kegiatan masyarakat.

Secara hidrogeologi, Pulau Ternate (Gunung Gamalama) memiliki sifat dan karakteristik potensi
air tanah yang sangat baik, hal ini disebabkan karena material penyusun Gunung Gamalama (Pulau
Ternate) masih mudan dan berisfat lepas-lepas (belum kompak), sehingga memiliki kemampuan
untuk menyimpan dan meluluskan air tanah dengan sangat baik dan dengan kapasitas aliran air
tanah yang besar pula.
2.3

DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan data penduduk tahun 2016 adalah sebanyak 218.028
jiwa yang terdiri atas 110.725 jiwa penduduk laki-laki dan 107.303 jiwa penduduk perempuan.
Tingkat kepadatan penduduk di Kota Ternate pada tahun 2016 mencapai 1.345 jiwa/km2, dengan
laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,36 persen per tahun.
Memperhatikan kondisi tersebut maka proyeksi jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan
pertumbuhan rerata per tahun nya yang mencapai 2,36 % per tahun, sehingga diperkirakan jumlah
penduduk pada tahun 2021 adalah 228.929 jiwa, tahun 2026 adalah 240.375 jiwa, dan tahun 2031
adalah 252.393 jiwa.
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Peningkatan dan laju pertambahan penduduk Kota Ternate yang cepat tersebut, tidak diimbangan
oleh kondisi luasan lahan dan lingkungan Pulau Ternate yang relative kecil, sehingga secara
lingkungan Pulau Ternate akan mengalami beban dan dampak lingkungan yang serius di masa yang
akan datang.
2.4

TATA GUNA LAHAN DAN TATA RUANG

Secara geomorfologi, Pulau Ternate yang berbentuk kerucut gunung api aktif, memiliki luasan
yang sangat kecil dan terbatas, sebagai akibatnya maka Pulau Ternate memiliki banyak kendala
terkait rencana pengembangan kota dan wilayah yang dapat dikembangkan menjadi kawasan yang
layak sesuai peruntukannya. Untuk mengatur tata
Peta 3. Peta Tutupan Lahan Kota Ternate
letak dan rencana pembangunan jangka panjang
maka Pemerintah Kota Ternate telah membuat dan
menentukan dan menerbitkan dokumen Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate untuk
tahun 2012-2032.
Dalam dokumen RTRW tersebut telah ditentukan
penentuan dan peruntukan serta penggunaan
kawasan Pulau Ternate, dengan memperhatikan
berbagai aspek dan karakter teknis maupun nonteknis sehingga diharapkan dengan diterbitan dan
ditentukannya RTRW akan menjadi acuan bagi arah
dan kebijakan pembangunan Kota Ternate dengan
baik dan ramah lingkungan.
Memperhatikan data RTRW Kota Ternate
tersebut, maka dapat disadari bahwa Kota Ternate
(Pulau Ternate dengan Gunung Api Gamalama nya
memiliki berbagai keterbatasan dan tantangan
untuk proses pengembangan wilayah terutama
dalam membangun dan menyediakan infra struktur (Sumber : RTRW Kota Ternate 2012-2032)
kebutuhan masyarakatnya. Khususnya dalam perencanaan dan menyediakan serta pelayanan air
bersih/air minum. Beberapa terkedala atau tantangan tersebut adalah terbatasnya cadangan air
permukaan dan luasan wilayah daerah tangkapan air hujan (catchment area/DAS) yang dimiliki
oleh Pulau Ternate, sehingga untuk kebutuhan penyediaan air baku dan air minum/air bersih
maka Kota Ternate akan sangat tergantung pada ketersediaan cadangan air tanahnya.

KAJIAN KERENTANAN MATA AIR AKE GAALE
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Tantangan
lain
terkait
permasalahan air baku/air minum
adalah air tanah Pulau Ternate
telah mengalami pencemaran yang
berasal dari limbah domestik yang
berasal dari cubluk (toilet) yang
belum kedap atau masih meresap.
Terjadinya pencemaran air tanah
oleh limbah domestic (cubluk)
tersebut akan sangat merugikan
dan
menghambat
proses
Asep mulyana/USAID IUWASH PLUS
pelayanan dan penyediaan air
Tata Gunalahan Kawasan Ladang dan Kebun.
bersih dan air minum serta akan
mengancam tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate. Ancaman
pencemaran air tanah ini diperburuk oleh terjadinya intrusi air laut sebagai akibat pemompaan
dan pemampaatan air tanah yang berlebihan dan tidak adanya konservasi yang dilakukan untuk
mengimbangi pemompaan air tanah tersebut.

Asep mulyana/USAID IUWASH PLUS

Tata Gunalahan Kawasan Pemukiman dalam wilayah Kelerengan
sedang Kebun.

Aspek lain yang menjadi tantangan
yang serius dalam pengembangan
Kota Ternate yaitu malasah
tingkat
kebencanaan,
baik
kebencanaan erupsi Gunung
Gamalama dan kebencanaan
geologi lainnya seperti longsor,
banjir bandang, banjir lahar dan
lain sebagainya.

Terkait dengan disadarinya bahwa
Kota Ternate (Pulau Ternate)
memiliki keterbatasan sumberdaya air (air permukaan dan air tanah), maka pelaksanaan
pembangunan yang sesuai RTRW tersebut dengan apapun penggunaan lahannya, kegiatan
konservasi dan perlindungan air harus menjadi perhatian semua pihak sehingga pelaksanaan
pembangunan berjalan dengan baik dan sumberdaya air juga akan tetap lestari.
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2.5

CUACA, MUSIM, IKLIM DAN HIDROLOGI

Cuaca dari suatu daerah diartikan kondisi dinamis rata-rata atmosfer atau udara di suatu tempat
atau wilayah yang relative kecil atau local dalam waktu periode sehari (24 jam), sehingga dikenal
istilah cuaca suatu wilayah berawan, hujan dan cerah. Selanjutnya kondisi cuaca dalam suatu
wilayah regional yang lebih luas dengan periode waktu kondisi dinamis atmosfer dalam periode
tahunan disebut dengan musim, sehingga dikenal dengan istilah musim hujan dan musim kemarau
di suatu wilayah regional atau negara. Sebagai contoh musim hujan memberikan arti dan
gambaran bahwa frekwensi keterjadian hujan dalam periode tertentu (enam bulanan) realatif
sering terjadi jika dibandingkan dengan kondisi periode waktu lainnya (periode 6 bulanan).
Sedangkan kondisi iklim diterjemahkan dengan
kondisi cuaca dalam cakupan wilayah yang
sangat luas (regional) dengan kondisi atmosfer
rata-rata dalam periode yang sangat lama
(decade) dimana menurut kesepakatan para
ahli data yang dikaji atau dianalisa minimal
mencapai periode 30 tahunan.

Peta 4. Peta Intensitas Hujan Kota Ternate

Menurut data statistic dari BPS tahun 2017
menunjukan bahwa Kota Ternate memiliki
karakter iklim tropis yang sangat dipengaruhi
oleh iklim laut dengan memiliki dua musim
yaitu musim kemarau dan musim hujan,
dimana diantara kedua musim tersebut
diselingi dengan dua kali masa pancaroba atau
transisi yang terjadi pada saat terjadi
pergantian musim dari musim hujan ke musim
kemarau dalam setiap tahunnya.
Curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kota
Ternate memiliki nilai yang cukup tinggi
dengan jumlah hari hujan yang sangat tinggi
yaitu 226 hari hujan per tahunnya. Dengan
(Sumber : RTRW Kota Ternate 2012-2032)
nilai curah hujan rata-rata bulanan adalah
sebesar 187 mm per bulan, dimana bulan terkering adalah pada bulan Februari yang memiliki
curah hujan rata-rata sebesar 22 mm per bulan, sementara itu bulan Desember memiliki tingkat
curah hujan rata-rata tertinggi yaitu sebesar 513 mm per bulan.
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Pada tahun 2016 terjadi perbedaan tingkat curah hujan antara bulan terkering (Februari) dan
bulan terbasah (Desember) adalah sebesar 491 mm dengan kelembaban udara rata rata tahunan
mencapai 82 %. Kecepatan angin maksimum tercatat pada bulan Desember dan Januari yaitu
sebesar 18 Knot.
Secara umum kondisi suhu rata-rata tahunan adalah sebesar 28°C dengan kondisi suhu terhangat
sepanjang tahun adalah terjadi pada bulan Maret yaitu suhu 33°C sementara pada bulan Juni dan
Juli adalah merupakan bulan terdingin dengan suhu rata-rata 24°C.
Ada hal yang sangat menarik memperhatikan kondisi iklim di wilayah Kota Ternate, dimana nilai
jumlah hari hujan yang sangat dan mencapai jumlah 226 hari hujan per tahun nya dengan tingkat
curah hujan rata-rata per tahun wilayah Kota Ternate yang mencapai 2.241 mm per tahunnya.
Kondisi ini menunjukan bahwa wilayah Kota Ternate (Pulau Ternate) memiliki potensi
sumberdaya air permukaan yang sangat besar dan apabila dikelola dengan baik akan menjadi
sumberdaya air baku yang sangat menjanjikan. Berdasarkan luas Pulau Ternate seluas 111.4 Km2
(111.400.000 M2) dengan tingkat curah hujan 2.241 MM sehingga dapat diketahui dan dihitung
potensi sumberdaya air permukaan yang berasal dari air hujan yang dapat tertampung di wilayah
Pulau Ternate tersebut dapat mencapai jumlah 249.647.400 M3 per tahun.
Tabel 1. Curah dan Hari Hujan Kota Ternate (Sumber Ternate dalam Angka 2017)

Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni

Curah Hujan
(mm)
68
22
34
125
217
339

Hari Hujan
15
6
9
17
27
22

Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

267
42
210
224
180
513

24
11
23
26
20
26

Rata-rata

2.241

226
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Aspek lain yang menarik dari Pulau Ternate yang dapat mendukung potensi curah hujan yang
tinggi adalah Pulau Ternate merupakan pulau volkanis yang merupakan noktah kecil dan dikelilingi
oleh lautan dan samudra yang sangat luas sehingga wilayah Pulau Ternate akan memiliki tingkat
kelembaban yang sangat tinggi sebagai akibat proses penguapan dari lautan disekitarnya. Pada
saat udara dengan kelembaban yang tinggi tersebut melewati pulau Ternate, yang memiliki
ketinggian 1.715 meter dpl maka udara lembab tersebut tertahan oleh adanya Gunung Gamalama
sehingga uap air tersebut dipaksa untuk naik mengikuti lereng gunung. Sebagai akibat naiknya
awan maka mengalami penurunan temperature, sehingga terjadi kondensasi uap air menjadi
butiran air hujan. Tipe hujan seperti ini disebut dengan hujan orogenesa (hujan akibat
terangkatnya uap air akibat peningkatan ketinggian). Kondisi tersebut yang menyebabkan di
wilayah Kota Ternate (Pulau Ternate) memiliki jumlah hari hujan yang mencapai 226 hari hujan
per tahunnya.
Secara hidrologi, bahwa potensi curah hujan yang
tinggi tersebut tidak memberikan nilai positip
sebagai cadangan air permukaan (hidrologi) yang
berupa air sungai, situ ataupun danau, mengingat
material batuan penyusun Pulau Ternate memiliki
sifat dan karakteristik batuan yang sangat
porous/poros, sehingga mudah sekali meresap
kedalam tanah menjadi air tanah.
Penyebab lainnya, adalah bentuk morfologi Pulau
Ternate yang curam dengan dimensi lereng yang
pendek maka akan mengakibatkan air larian (run off)
tersebut tidak sempat secara optimal meresap
kedalam tanah tetapi akan dengan cepat meluncur
dan masuk kedalam laut, sehingga di Pulau Ternate
panjang aliran sungainya terasuk berukuran pendek
dengan luasan daerah tangkapan hujannya (catchment
area) juga kecil.

Asep mulyana/USAID IUWASH PLUS

Sungai Kering dan Polusi Sampah Padat
di Kota Ternate

Memperhatikan dua kondisi tersebut diatas maka dapat difahami bahwa cadangan air permukaan
di Pulau Ternate terbilang kecil atau sedikit, sehingga secara kuantitas dipandang kurang
berpotensi untuk dijadikan sumberdaya air baku untuk air bersih bagi masyarakat Kota Ternate.
Di sisi lain, memperhatikan aspek tingkat curah hujan dan jumlah hari hujan serta kondisi material
atau batuan Kota Ternate yang sangat baik untuk dapat menyimpan dan meluluskan air, sehingga
dipandang potensi cadangan air tanah Pulau Ternate sangat menjanjikan sebagai air baku air
bersih/minum masyarakat Kota Ternate.
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Peta 5. Peta Intensitas Hujan Kota Ternate

Potensi cadangan air permukaan di Pulau
Ternate hanya terdapat pada 2 (dua) danau
alami yang cukup besar, yaitu Danau Lagoona
dan Danau Tolire. Keterjadiannya (genesa)
dari kedua danau tersebut adalah terikat
dengan proses geologi yaitu proses erupsi
phreatic volkanis (erupsi geothermal) yang
menghasilkan daerah cekungan dengan dasar
lantai cekungan (depresi) tersebut dengan
dasar danau yang kedap atau impermeable,
sehingga dapat menampung dan menahan air
yang masuk kedalam kedua daerah cekungan
tersebut.

Secara umum, kedua danau ini terletak pada
kaki Gunung Gamalama dengan dinding
danau memiliki ketinggian dari sekitar 5
sampai 100 meter, dimana secara hidrologi
kedua danau tersebut tidak memiliki inlet dan
outlet sehingga air permukaan yang
tertampung hanya merupakan air larian dari
(Sumber : RTRW Kota Ternate 2012-2032)
wilayah catchment area saja. Berdasarkan
hasil pengamatan secara umum bahwa luas
daerah catchment area kedua danau ini relative kecil dan sempit hanya menempati kawasan
lembah-lembah dibagian atas dari kedua danau tersebut.
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Asep mulyana/USAID IUWASH PLUS

Danau Lagoona cadangan Air PermukaanHasil Erupsi Preatik
Magmatisme Gunung Gamalama

Hasil pengukuran oleh Satker
BPSPAM menunjukan bahwa debit
danau Lagoona memiliki cadangan
debit sekitar 2 Milyar. Untuk
mengetahui ptensi cadangannya
perlu dilakukan pemantauan dan
pengukuran
secara
periodic/berkala sehingga akan
dapat ditentukan debit handal
serta proses pengelolaannya agar
sumber daya air permukaan ini
dapat berkesinambungan dan
dipastikan kelayakan ekonomi dan
cadangannya.

Secara kualitas, cadagan air permukaan di kedua danau tersebut harus dilakukan pemantauan dan
analisis laboratorium secara periodic dan lengkap, mengingat daerah tangkapan hujan (catchment
area) dan dasar dan dinding danau merupakan batuan piroklastik yang sangat muda sehingga akan
memudahkan terjadinya pelarutan berbagai mineral dari batuan dasar dan dinding danau
tersebut.
Selain itu, mengingat kedua danau tersebut merupakan hasil erupsi phreatic sehingga
diperkirakan masih terdapat pelepasan berbagai gas magmatis (pumarol) yang terkait aktifitas
volkanis/magmatis Gunung Gamalama yang sampai saat ini masih sangat aktif tingkat erupsinya.
Terjadinya proses pelarutan mineral dari batuan piroklastik serta reaksi antara air danau dengan
gas/pumarol tersebut sudah barang tentu akan sangat mempengaruhi kualitas (baik positip
maupun negative/pencemaran), sehingga akan menentukan tingkat kelayakan kualitasnya,
terutama apabila diperuntukan sebagai air baku untuk air bersih/minum masyarakat Kota
Ternate.
Secara kualitas, harus dilakukan pengujian yang rutin, terutama terkait berbagai mineral logam
(terutama logam berat) mengingat pada batuan volkanisk/piroklastik memiliki kandungan yang
kaya akan unsur mineral logam, baik mineral yang baik maupun yang bersifat toksik/racun bagi
tubuh dan kesehatan manusia.
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2.6

GEOLOGI, HIDROGEOLOGI DAN AIR TANAH

Secara geologi, Pulau Ternate (Kota Ternate) merupakan sebuah pulau yang sangat unik, karena
Pulau Ternate merupakan sebuah gunung api (volkanik) yang terbentuk sebagai hasil aktifitas dan
interaksi lempeng tektonik yang sangat komplek yang mulai berinteraksi pada masa Zaman Kapur
Akhir (Umur Geologi). Gunung Gamalama (Pulau Ternate) merupakan gunung apai yang sangat
aktif mengalami erupsi efusif dan eksplotif secara bergantian. Kegiatan erupsi tersebut
menghasilkan batuan/material piroklastik yang terendapkan secara berlapis dengan mengikuti
garis kontur dengan arah radial, sehingga membetuk tumpukan materal berlapis (strato)
berbentuk kubah sehingga Gunung Gamalama termasuk gunung api Tipe Strato (berlapis).
Berdasarkan
aktifitas
dan
frekwensi
terjadinya erupsi yang sangat aktif, sering
maka Gunung Gamalama termasuk kedalam
salah satu Gunung api yang sangat aktif
diantara 128 Gunung api aktif di Indonesia.
Sebagai akibat aktifitas erupsi yang aktif
tersebut maka Gunung Gamalama (Pulau
Ternate) tersusun oleh material piroklastik
tersebut yang belum mengalami kompaksi
(pemadatan) sehingga hubungan antar butir
dan material piroklastik tersebut memiliki
rongga atau ruang antara butir (pori-pori)
yang sangat baik/banyak dan rongga antar
butir (pori) tersebut saling berhubungan satu
dengan yang lain.

Peta 6. Skematik Plate Tektonik
Pulau Ternate

Sumber : Google Earth

Ruang antar butir (pori-pori) yang dimiliki oleh material piroklastik tersebut dinamakan sifat atau
karakter porositas dan kondisi pori-pori (ruang antar butir) yang saling terhubung tersebut
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dinamakan sifat permeabilitas. Sifat dan
karakteristik material penyusun pulau Ternate
tersebut dengan tingkat prositas dan
permeabilitas yang baik tersebut merupakan
kondisi yang sangat baik sebagai media untuk
menahan dan menyimpan air hujan menjadi air
tanah di seluruh Pulau Ternate.

Peta 7. Peta Intensitas Hujan Kota Ternate

Memperhatikan kondisi material Pulau Ternate
tersebut, dengan sifat dan kondisi batuan
penyusun yang belum kompak serta tingkat
curah hujan maupun jumlah hari hujan yang
sangat tinggi (hari hujan 226 hari hujan/per
tahun dan tingkat curah hujan 2.241 mm per
tahun) tersebut, maka secara hidrogeologi akan
menjadikan cadangan air tanah/mata air Pulau
Ternate sangat potensial dan banyak secara
kuantitas.
Potensi air tanah pulau Ternate yang sangat
baik tersebut dimungkinkan dengan tahapan
dan proses sebagai berikut :

(Sumber : RTRW Kota Ternate 2012-2032)

•

Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah daerah tangkapan hujan dengan kondisi lahan yang
dapat menahan air, maka air hujan tersebut dapat dimungkinkan untuk dapat meresap
kedalam tanah dan tersimpan didalam pori-pori antar butir material piroklastik tersebut.

•

Pada saat jumlah air tanah dalam pori-pori material telah jenuh maka air tanah tersebut akan
terhubung dan mengakibatkan aliran air tanah (permeabilitas) secara lateral dan vertical oleh
akibat adanya gravitasi dan mencapai permukaan preatik air tanah dan bergabung menjadi air
tanah didalam material piroklastik tersebut.

•

Proses peresapan dan pengisian air hujan menjadi air tanah tersebut terus berulang seiring
dengan waktu maka akan terjadi penambahan jumlah air tanah dan peningkatan muka air
tanah (preatik water table/dynamic water table) sehingga muka air tanah tersebut akan
semakin meningkat (air tanah akan semakin dangkal).

•

Apabila peningkatan air tanah terus terjadi, dan sebagai akibat terjadinya perbedaan
gradient/kemiringan lereng dan tekanan permukaan air tanah maka air tanah tersebut akan
mengalir menuju daerah dengan elevasi lebih rendah dan bertekanan air tanah yang lebih
rendah. Mengalirnya air tanah tersebut sebagai akibat adanya pori-pori yang berisi molekul
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air dan terhubung satu dengan yang lain sehingga membentuk air tanah, sifat dan kemampuan
material mengalirkan air tanah disebut dengan sifat permeabilitas material/batuan.
•

Akumulasi air tanah dan permukaannya air tanah tersebut apabila terpotong atau terturap
oleh permukaan bumi maka air tanah tersebut akan mengalir ke permukaan tanah menjadi
mata air.

•

Pengisian atau infiltrasi air hujan dikawasan daerah tangkapan hujan (catchment area) masih
terus berlangsung secara baik, maka jumlah air tanah dikawasan tersebut akan terus
bertambah semakin besar jumlahnya. Sehingga mata air yang berada dikawasan lembah akan
terus mengeluarkan air secara terus menerus, akan tetapi apabila proses pengisian tersebut
terhenti atau berkurang sebagai akibat terjadinya perubahan penggunaan lahan menjadi
kawasan pemukiman atau kegiatan lainnya, maka jumlah air tanah dan mata air tersebut akan
mengalami penurunan debit secara terus menerus dan pada akhirnya mata air tersebut akan
mongering atau mati.

Secara umum morfologi Gunung Gamalama dapat dibagi kedalam 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu
morfologi bagian kerucut atau puncak gunung, bagian tubuh (lereng bawah dan atas) yang dibatasi
dengan bagian puncak gunung atau kerucut ditandai dengan tekuk lereng (break in slope) dan
morfologi kaki gunung api.
Secara hidrogeologi potensi bagian puncak/kerucut gunung tidak memiliki potensi yang baik,
karena air hujan yang meresapkan terus mengalir ke bagian bawah (tubuh) untuk menyatu
menjadi air tanah, sehingga pada zona tekuk lereng tersebut akan dijumpai jajaran (sabuk) mata
air bagian atas, yang dicirikan oleh karakter debit debit mata air pada bagian tekuk lereng ini
memiliki debit yang relative kecil.
Selanjutnya pada morfologi bagian tubuh
Gunung Api (dibawah zona puncak gunung)
akan memiliki potensi air tanah yang cukup
besar dan bersifat menerus sehinga pada
batas zona tubuh dan kaki gunung. Pada
zona ini (zona antara tubuh gunung dan kaki
gunung) juga akan ditemukan kemunculan
komplek mata air (sabuk) dengan debit air
yang besar dan bersifat continue. Sementara
Asep mulyana/USAID IUWASH PLUS
itu pada bagian kaki gunung akan memiliki
potensi cadangan air tanah yang sangat baik
Material piroklastik penyusun Pulau Ternate.
dan besar serta kadang-kadang bertekanan,
hal ini disebabkan air tanah pada kaki gunung api akan merupakan akumulasi dari air tanah yang
mengalir dari air tanah bagian puncak dan air tanah bagian tubuh. Karakter mata air dari bagian

20

KAJIAN KERENTANAN MATA AIR AKE GAALE

kaki gunung api ini akan memiliki debit besar, continue, dan bertekanan serta tidak secara
langsung terpengaruh oleh musim dan cuaca.
Mekanisme aliran air tanah pada batuan atau material gunung berapi seperti pada Gunung
Gamalama ini adalah berpola radial. Berawal dari wilayah puncak kerucut gunung api dengan
mengikuti arah kemiringan lereng. Adapun sistem aliran air tananhya adalah melaui celah antara
butir dan rekahan pada zona-zona lemah material/batuan semi kompak.
Berdasarkan data dari Badan Geologi direktorat Geologi Tata Lingkungan Bandung memprediksi
bahwa secara umum potensi cadangan air tanah Pulau Ternate (Gunung Gamalama) dianggap
relatif tinggi dengan cadangan air tanah tidak bertekanan (unconfined aquifer) mencapai 112 juta
M3 per tahun dan cadangan air bertekanan (confined aquifer) diperkirakan mencapai 33 juta M3
per tahun.
Jumlah cadangan air tanah Kota Ternate (Pulau Ternate) yang cukup besar ini apabila tidak
dikelola dengan baik dan benar serta tidak dilakukan konservasi dengan teknologi dan cara yang
tepat maka akan mengalami penurunan atau degradasi baik dari sisi kuantitas (debit) maupun
kualitas. Seperti yang telah terjadi saat ini, dimana berdasarkan data sekunder hasil kegiatan
eksplorasi beberapa instansi (PDAM dan Satker BPSPAM) yang telah melakukan pemboran air
tanah di beberapa lokasi titik pemboran, menunjukan data telah terjadinya peningkatan kadar
garam (NaCl/salobar) dan juga penurunan muka air tanah. Kondisi dan permasalahan ini akan
semakin komplek dan sulit untuk diatasi apabila tidak segera dilakukan berbagai upaya
pengelolaan dan konservasi air tanah, agar kebutuhan air sebagai air baku untuk air minum untuk
masyarakat Kota Ternate dapat tercukupi baik secara kuantitas, kualitas, kontinuitas.
2.7

2.7.1

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA TERNATE

Profil Umum PDAM Kota Ternate

PDAM Kota Ternate merupakan instansi yang melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
air minum di Kota Ternate. Pada awalnya pembentukan PDAM Kota Ternate berasal dari Badan
Pengelola Air minum(BPAM) Kabupaten Maluku Utara berdasarkan SK Menteri Pekerjaan
Umum RI Nomor 109/KPTS/CK/XI/1980 pada tanggal 26 Nopember 1980. Kemudian diubah
menjadi Perusahaan Daera Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Utara berdasarkan PERDA
No. 3 Tahun 1984 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Air Minum (PDAM) Kabupaten
Maluku Utara. Tahun 1987 Pemerintah Pusat menyerahkan kepemilikan BPAM kepada
Pemerintah Kabupaten Maluku Utara menjadi PDAM Kabupaten Maluku Utara.
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Seiring dengan pemekaran Kabupaten Maluku Utara, pada Tahun 1999 Kota Ternate ditetapkan
menjadi kotamadya yang terpisah dari Kabupaten Maluku Utara. PDAM Kota Ternate dibentuk
berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 2 April 2007.
Pelayanan yang telah dilakukan oleh PDAM Kota Ternate sampai tahun 2017 adalah sebanyak
28.505 unit sambungan. Apabila rata-rata 1 unit sambungan rumah (SR) dengan jumlah jiwa
sebanyak 6 jiwa per rumah, sehingga populasi penduduk Kota ternate yang sudah mendapat
pelayanan PDAM adalah sebanyak 175.254 jiwa. Menurut BPS, jumlah penduduk Kota Ternate
tahun 2017 adalah sebanyak 223.111 jiwa, sehingga pelayanan PDAM Kota Ternate telah
mencapai sekitar 78,45% dari total populasi penduduk Kota Ternate.
2.7.1.1. Unit Air Baku
Tabel 2.Unit Air Baku PDAM Kota Ternate Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2017

Jenis Sumber Air Baku

Lokasi Instalasi

SW

DW

B/I

P

Kapasitas
Produksi

Akegaale

7

-

2

11

108 ltr/det

Kalumpang

6

2

-

8

109 ltr/det

Skeep/Soa

3

7

-

10

117 ltr/det

Ubo-Ubo

3

3

-

6

73 ltr/det

Kalumata

5

-

-

5

39 ltr/det

Togafo/Takome

2

1

-

3

10 ltr/det

Kulaba/Bula

2

-

-

2

10,5 ltr/det

Fitu/Kastela

-

2

1

3

50 ltr/det

JUMLAH

28

15

3

48

516,5 ltr/det

Sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Kota Ternate berasal dari air tanah, yaitu sumur
gali, sumur bor dan mata air, dengan jumlah air baku yang digunakan oleh masing-masing instalasi
PDAM berikut:
2.7.1.2. Unit Produksi
Unit produksi pengolahan air minum adalah bagian proses pengolahan air baku menjadi air minum
dengan melalui beberapa proses teknis pengolahan, baik proses pengolahan kimiawi ataupun fisik.
Pada umumnya proses pengolahan air baku menjadi air bersih/minum dengan melakukan
penambahan beberapa bahan kimia dan proses fisik/mekanika sehingga menghasilkan air
bersih/air minum yang layak dikonsumi sesuai peraturan yang berlaku.
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Proses pengolahan dan produksi PDAM Kota Ternate, masih bersifat sederhana yaitu dengan
hanya melakukan penambahan bahan kimia desinfektan (kaporit) kedalam air baku. Selanjutnya
air hasil desinfekant tersebut disalukan dan ditampung kedalam suatu wadah yang disebut
reservoir sebelum didistribusikan kepada seluruh pelanggan PDAM.
2.7.1.3. Unit Distribusi
Secara umum, pola distribusi air minum dari lokasi reservoir menuju ke pelanggan adalah dengan
system pemompaan, hal ini mengingat sebaran pelanggan PDAM yang tidak merata dan tersebar
dalam kawasan dengan topografi yang bergelombang (undulating) sehingga apabila memakai
system grafitasi maka sebaran tekanan tidak sama di setiap lokasi pelanggan. Untuk beberapa
wilayah atau blok pelayanan dan dengan tujuan untuk menghemat penggunaan daya listrik, maka
PDAM melakukan pembangunan dan penempatan beberapa reservoir pada lokasi tinggian.
Selanjutnya air bersih/air minum dari reservoir dilakukan pemompaan sampai fasilitas reservoir
dengan ketinggian tertentu dan dari reservoir ini dilakukan distribusi dengan mekanisme gravitasi
untuk pelayanan pelanggan dikawasan yang lebih rendah.
Menyiasati sebaran pelanggan yang menempati lokasi tertentu dengan topografi yang cukup
tinggi, maka PDAM Kota Ternate melakukan distribusi dengan melakukan pemompaan langsung
dari lokasi reservoir menuju ke lokasi rumah pelanggan secara langsung. Proses ini memerlukan
beberapa kali tahapan pemompaan sehingga PDAM harus memasang beberapa pompa penguat
(booster) agar tekanan air dilokasi pelanggan masih cukup tekanannya. Proses distribusi secara
langsung ini akan memerlukan pemakaian listrik yang sangat besar, sehingga mengakibatkan
pelayanan berbiaya tinggi/mahal.
Reservoir dan stasiun booster yang ada di PDAM Kota Ternate adalah seperti dalam tabel
berikut.
Tabel 3. Unit Distribusi Reservoir PDAM Kota Ternate

URAIAN
1. Reservoir Skeep
2. Reservoir Facey Bawah
3. Reservoir Ubo-Ubo
4. Reservoir Falaraha
5. Reservoir Ngade
6. Reservoir Tabahawa
7. Reservoir Jan
8. Reservoir Facey Atas
9. Reservoir Moya
10. Reservoir Fora
JUMLAH
Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2017

Volume
1.680 m3
500 m3
500 m3
100 m3
100 m3
300 m3
100 m3
100 m3
100 m3
300/50/50
3.880 m3
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Elevasi
+ 60 m’
+ 70 m’
+ 70 m’
+ 60 m’
+ 50 m’
+ 135 m’
+ 205 m’
+ 180 m’
+ 210 m’
+110/205/295
-

Pompa Booster
5 unit - 87 ltr/det
2 unit – 18 ltr/det
3 unit – 25 ltr/det
1 unit – 4 ltr/det
2 unit – 10 l/d CS
13 unit - 144 l/d
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Selain fasilitas bangunan reservoir, proses distribusi ini mempergunakan jaringan perpipaan dari
lokasi reservoir sampai menuju lokasi pelanggan. Total panjang pipa distribusi sebesar PDAM
Kota Ternate mencapai panjang 164.300 m dengan variasi diameter pipa antara 50 – 315 mm.
Adapun uraian pipa distribusi dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4. Jaringan Pipa Distribusi PDAM Kota Ternate

Dimensi/Diameter
DN – 315 mm
DN – 250 mm
DN – 200 mm
DN – 160 mm
DN – 110 mm
DN – 90 mm
DN – 75 mm
DN – 63 mm
DN – 50 mm
JUMLAH
Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2017

Distribusi
1.276 m’
1.382 m’
6.343 m’
13.641 m’
25.258 m’
21.119 m’
39.445 m’
43.789 m’
12.067 m’
164.300 m’

2.7.1.4. Unit Pelayanan
Pelayanan air bersih/air minum yang dilakukan oleh PDAM Kota Ternate belum mencakup
seluruh wilayah administrative Kota Ternate. Dimana saat ini pelayanan baru meliputi seluruh
Kota Ternate (Kec. Pulau Ternate, Kec. Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah dan Kec.
Ternate Tengah), sebagian Pulau Hiri dan Pulau Moti. Selanjutnya, untuk wilayah yang belum
terlayani oleh PDAM Kota Ternate, pelayanan air bersih/minum dilakukan oleh Dinas PUPR Kota
Ternate dengan menyiapkan pelayanan melalui SPAM (Sistem Pelayanan Air Minum) Komunal
yang dikelola secara swadaya oleh kelompok swadaya masyarakat (SKM). Sumber air baku yang
digunakan oleh SPAM Komunal ini berasal dari sumur gali, sumur dalam (sumur bor) dan PAH
(penampung air hujan) secara mandiri.
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Perkembangan pelayanan oleh PDAM Kota Ternate dapat dilihat pada gambar grafik berikut.
Klasifikasi pelayanan PDAM Kota
Ternate meliputi : pelanggan sosial,
pelanggan rumah tangga, pelanggan
komersial, instansi pemerintah, dan
pelanggan khusus. Porsentase
pelanggan rumah tangga merupakan
yang terbesar yaitu hampir
mencapai 85% dari seluruh total
pelanggan yang ada.

Gambar 1. Cakupan Pelayanan PDAM Kota Ternate

Adapun jumlah pelanggan PDAM
dalam 3 tahun yaitu 2015 - 2017
adalah sebagai berikut:
Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2017
Tabel 5. Data Perkembangan Pelanggan PDAM Kota Ternate

Jenis Pelanggan
Kel. I (Sosial AB/C/D/M-2)
Kel. II (RT A dan B)
Kel. II (Usaha Kecil A dan B)
Kel. III (RT 3)
Kel. III (Pemerintah)
Kel. III (Usaha Besar A dan B)
Kel. IV (Pelabuhan)

2015

TOTAL

470
7058
587
16864
353
567
6
25,905

2016
491
7406
603
17962
390
571
6
27,429

2017
511
7375
597
19030
398
589
5
28,505

Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2017

2.7.2

Sistem Penyediaan Air Minum PDAM Kota Ternate

2.7.2.1. Sistem Kalumpang dan Skeep
SPAM Kalumpang dan Skeep merupakan salah satu SPAM yang dioperasikan oleh PDAM Kota
Ternate, dengan air baku yang bersumber dari air tanah yang berupa sumur dangkal maupun
sumur dalam/sumur bor. Jumlah sumur yang digunakan di kalumpang sebanyak 8 unit sumur,
dimana satu unit sumur tersebut melayani pelanggannya dengan system distribusi langsung dari
reservoir menuju pelanggan. Sementara 7 unit sumur lainnya, sumber bersih/minumnya dialirkan
menuju reservoir di wilayah Skeep dan Tabhawa dan selanjutnya dilakukan distribusi kepada
pelanggannya. Adapun total kapasitas 8 sumur sumur yang digunakan adalah sebesar 202 l/detik.
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Sistem pelayanan dari reservoir ini memakai system gravitasi dari lokasi reservoir menuju
pelanggannya.
Kapasitas tampung reservoir
di Skeep ini adalah sebesar
1.600 m3 yang berasal dari
system kalumpang dan juga
berasal dari Skeep sendiri
dengan memakai 2 (dua).
Distribusi dan pengaliran air
dari reservoir Skeep ini
umumnya dengan metoda
gravitasi
dan
sebagian
ditransmisikan atau dialirkan
menuju
reservoir
di
Tabhawa
dengan
menggunakan booster pump
berkapasitas 25 liter/detik,
dimana kapasitas tampung
Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2017
reservoir
Tabhawa
ini
sebesar 300 m3 dan didistribusikan kepada pelanggan secara gravitasi.
Gambar 2. SPAM Sistem Kalumpang dan Skeep

Cakupan wilayah pelayanan Kalumpang dan Skeep mencakup kawasan Tanah Tinggi, Kampung
Makassar dan kawasan Moya yang memiliki topografi relative tinggi.
2.7.2.2. Sistem Ake Gaale
Ake Gaale diambil dari nama mata air yang menjadi sumber air baku bagi pelayanan air
bersih/minum bagi masyarakat Kota Ternate. Sumber air baku Ake Gaale ini diambil dari 7 buah
sumur gali dan 2 broncaptering yang berlokasi di belakang komplek kantor PDAM, yang berjarak
sekitar 250 meter dari pantai.
Total kapasitas produksi Sistem Ake Gaale mencapai sebesar 108 l/detik dengan jumlah
pelayanan 7.213 sambungan rumah (SR) atau sekitar 25,3 % dari total jumlah pelayanan PDAM
atau 19,8 % jumlah total penduduk Kota Ternate, dengan areal pelayanan meliputi Kampung
Makassar untuk daerah selatan, Sangaji untuk daerah tengah, sekitar Tarau untuk daerah Utara.
Sistem distribusi dari Ake Gaale ini merupakan kombinasi antara gravitasi dan pemompaan,
dimana seluruh air bersih dari Ake Gaale dilakukan pemompaan ke bangunan reservoir Facei
dan selanjutnya didistribusikan secara gravitasi. Akan tetapi untuk beberapa wilayah yang berada
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relatif jauh dari reservoir dan berada di ketinggian, sehingga tekanan air berkurang maka
dilanjutkan dengan pemompaan (dipasang booster pump) untuk meningkatkan tekanan sehingga
pelayanan sampai di rumah pelanggan.
Air baku mata air (sumur
gali) Ake Gaale ini telah sejak
awal tahun 2000 telah
mengalami penurunan debit
dari rata-rata 110 liter per
detik menjadi sekitar 70 liter
per detik saat ini. Selanjutnya
sebagai akibat penurunan
debit dan tekanan air tanah
tersebut maka dampak
susulannya adalah terjadinya
penurunan
kualitas
air
dimana apabila pemompaan
produksi diatas 75 liter per
detik maka air baku PDAM
Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2017
tersebut menjadi payau atau
salobar. Hal ini sebagai akibat terjadinya intrusi (masuknya) air laut kedalam akifer air tanah di
mata air Ake Gaale.
Gambar 3. SPAM Sistem Akegaale

Penurunan kualitas mata air Ake Gaale bukan hanya sebagai dampak intrusi air laut saja, tetapi
juga terjadi pencemaran air sebagai akibat masuknya air kotor rumah tangga (khususnya air
cubluk) dari rumah masyarakat yang berada di dalam wilayah tangkapan air (catchment area)
mata air Ake Gaale tersebut. Data dan pencemaran ini telah di identifikasikan oleh team dari
Dinas Kesehatan Kota Ternate yang telah menemukan terdapatnya bakteri Colli pada beberapa
contoh air tanah yang berasal dari sekitar mata air Ake Gaale.
Terjadinya penurunan debit dan juga kualitas air baku system Ake Gaale ini telah menyebabkan
berbagai kendala dan kesulitan teknis bagi PDAM Kota Ternate. Banyak dampak yang terjadi
sebagai akibat permasalahan tersebut, antara lain :
1. Beberapa wilayah pelayanan mengalami penurunan durasi, jam pelayanan dan kualitas
pelayanan berupa peng-giliran pengaliran air bersih/air minum kepada semua masyarakat
pelanggan PDAM, hal ini disebabkan berkurangnya jumlah produksi air minum/air bersih yang
dapat diolah dan didistribusikan.
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2. Terjadi penurunan pendapatan PDAM sebagai akibat berkurang jumlah air yang terjual
kepada seluruh pelanggan.
3. Terjadi reaksi resistensi dan penolakan pembayaran tagihan pemakaian air (rekening) PDAM
oleh sebagian pelanggannya karena kualitas air yang payau/salobar.
4. Peningkatan pemakaian bahan kimia karena terdapatnya pencemaran oleh limbah domestic
rumah tangga yang berasal dari cubluk (toilet resap) masyarakat di daerah catchment area
mata air.
5. Terjadinya gangguan terhadap kinerja PDAM mengingat sering terjadinya protes dan demo
dari masyarakat pelanggan kepada PDAM Kota Ternate.
6. Kemungkinan terjadinya berbagai permasalahan terkait isu kesehatan dan sanitasi masyarakat
kota Ternate sebagai akibat berkurangnya pasokan dan berkurangnya pemenuhan kebutuhan
air bersih/air minum untuk masyarakat Kota Ternate.
7. Dan lain-lain.
Berdasarkan data dokumen RISPAM Kota Ternate Tahun 2014, dengan hasil pemeriksaan sumur
dan kondisi sumber air baku Sistem Gaale pada tahun 2014, dengan data sebagai berikut :
Tabel 6. Kapasitas Sumber dan Pompa Sistem Akegaale

Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air yang contohnya diambil dari jaringan pelanggan
PDAM, secara kualitas untuk parameter fisik dan kimia rata-rata masih memenuhi syarat dan
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standar baku yang telah ditentukan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2017, akan
tetapi parameter bakteriologis tidak memenuhi syarat baku mutu.
2.7.2.3. Sistem Ubo-ubo
Air baku untuk sistem Ubo-ubo ini berasal dari 6 (enam) sumur yang terdiri dari 3 sumur dangkal
dan 3 sumur dalam (bor), dengan total kapasitas debit dari ke-6 sumur tersebut adalah sebesar
73 liter/detik.
Gambar 4. SPAM Sistem Ubo-ubo
Sistem pendistribusian air
bersih/minum dari system
Ubo-ubo ini dilakukan
dengan 2 (dua) cara, yaitu
air tanah dari sumur
tersebut
langsung
dipompakan
menuju
jaringan distribusi dan
langsung ke jaringan pipa
pelanggan. Sementara itu,
sebagian
lagi
air
bersih/minum
tersebut
dipompa dan ditampung
dalam 2 (dua) reservoir
Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2017
Ubo-ubo dengan masingmasing berkafasitas 500 M3 dan 200 M3, yang selanjutnya dilakukan distribusi dengan mekanisme
gravitasi. Untuk wilayah-wilayah yang tidak cukup memiliki tekanan karena jarak dan posisi lokasi
pelanggan maka PDAM memasang pompa penekan tambahan (booster pump) dengan kapasitas
9 liter/detik.

Wilayah pelayanan dari system Ubo-ubo ini meliputi daerah Kayu Mereh untuk daerah selatan,
daerah Mangga Dua untuk daerah tengah, dan daerah Jati /Jan untuk daerah utara.
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2.7.2.4. Sistem Kalumata
Gambar 5. SPAM Sistem Ubo-ubo

Sistem
Kalumata
mempunyai
wilayah
pelayanan di sekitar Jambula,
Ngade
dan
Kalumata.
Kapasitas produksi yang
dihasilkan
untuk
memberikan
pelayanan
kepada pelanggan sebesar 39
l/det yang berasal dari 4
(empat)
unit
sumur
perpompaan.

Mekanisme distribusi air
bersih/minum dari system
Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2017
Kalumata ini adalah dengan
mekanisme pemompaan, dimana pada system Kalumata ini, air baku yang berasal dari masingmasing sumur tersebut secara langsung pompa dan ditampung oleh 2 (dua) bangunan reservoir,
yaitu reservoir Ngade dengan kapasitas 150 M3 dan Reservoir Falaraha dengan kapasitas 100
M3. Selanjutnya dari ke-2 reservoir tersebut didistribusikan kepada seluruh pelanggan dengan
mekanisme gravitasi. Untuk system Kalumata ini tidak dilakukan pengolahan air secara kimia,
sehingga yang didistribusikan kepada pelanggan tersebut adalah masih berupa air baku.
2.7.2.5. Sistem Togafo-Kulaba/Bula dan Kastela
Gambar 6. SPAM Sistem Togafo, Kulaba dan Kastela.

Sumber : Profil PDAM Kota Ternate, 2017
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Pelayanan PDAM dari sistem
SPAM Togafo-Kulaba/Bula
dan
Kastela
memiliki
kapasitas produksi sebesar
20 liter/detik yang berasal
dari sumur dalam, dengan
system distribusi secara
langsung
dengan
pemompaan dari sumur
tersebut menuju jaringan
distribusi menuju pelanggan,
sehingga
tanpa
melalui
penyimpanan
didalam
reservoir. Sistem Togafo
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dan Kulaba/Bula tanpa melalui pengolahan secara kimia sehingga air bersih/minum yang disalurkan
masih berupa air baku. Mempertimbangkan adanya keterbatasan dan ketersediaan air sumber air
baku maka periode pelayanan air bersih/minum tersebut hanya berlangsung selama 12 jam per
hari.
Wilayah pelayanan dari system Togafo dan Kulaba/Bula serta Kastela ini hanya melayani daerah
Togafo bagian selatan, daerah Loto untuk dan daerah utara sekitaran Tamadehe.
2.7.3

Permasalahan PDAM Kota Ternate

Dalam upaya memberikan pelayanan air bersih/minum kepada masyarakat Kota Ternate, sudah
barang tentu PDAM Kota Ternate mengalami dan memiliki beberapa kendala dan permasalahan
yang dihadapi, baik itu kendala teknis, kendala non teknis, kendala social dan kendala finansial.
Dampak dari adanya berbagai kendala tersebut, maka mengakibatkan proses pelayanan dan
peningkatan jumlah sambungan rumah mengalami hambatan bahkan kemunduran. Gambaran
penurunan pelayanan dan capaian peningkatan jumlah sambungan dapat dilihat pada grafik No 1
dimana untuk periode tahun 2012 s/d 2016 prosentase peningkatan pelayanan hanya sebesar 2 /
4 % per tahun saja, malahan pada tahun 2017 penambahan jumlah sambungan hanya tercapai
sebesar 1,2% saja.
Diantara sekian banyak kendala teknis yang dihadapi, salah satu kendala yang sangat
penting/krusial dan perlu penanganan segera adalah :
1. Terjadinya penurunan debit air tanah/mata air.
2. Terjadinya pencemaran dan penurunan kualitas air.
3. Terbatasnya cadangan air permukaan yang dapat digunakan sebagai air baku.
Berdasarkan hasil analisan maka penyebab terjadinya penurunan debit air tanah/mata air antara
lain :
1. Terjadinya perubahan fungsi dan penggunaan lahan di kawasan daerah tangkapan hujan
(catchment area) sehingga mengakibatkan menurunnya (atau bahkan hilangnya) proses
peresapan air hujan menjadi air tanah.
2. Terjadinya pengambilan air tanah (deep well) oleh beberapa penggunaan lainnya dengan
kapasitas besar.
Kedua faktor tersebut telah mengakibatkan ke-tidak seimbangan antara jumlah masuknya air
hujan (infiltrasi/refill) yang menjadi air tanah dengan jumlah pengambilan air tanah yang dilakukan,
baik melalui sumur bor dalam (deep well) dan mata air. Akibat ketidak seimbangan tersebut
maka terjadi penurunan cadangan air tanah dan penurunan muka/tekanan air tanah. Dampak
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nyata yang dirasakan saat ini akibat penurunan cadangan air tanah tersebut di Pulau Ternate
adalah terjadi penurunan debit beberapa mata air dan sumur bor, serta terjadinya pencemaran
air tanah oleh air laut sebagai akibat masuknya air laut kedalam tanah disekitar kawasan pantai
yang mengakibatkan air tanah tersebut menjadi payau atau salobar.
Beberapa penyebab dan sumber utama terjadinya penurunan kualitas air tanah di Pulau Ternate,
antara lain :
1. Limbah domestic (black and grey water) yang berasal limbah rumah tangga, baik itu berasal
dari cubluk/toilet resap dan juga limbah cair rumah tangga lainnya.
2. Intrusi atau masuknya air laut kedalam tanah (akifer air tanah) sebagai akibat menurunnya
tekanan air tanah/tawar akibat proses pengambilan air tanah yang berlebihan. Akibat intrusi
air laut tersebut maka air tanah disekitar kawasan pantai menjadi payau/salobar sehingga
apabila dikonsumsi sebagai air minum akan mengakibatkan beberapa permasalahan kesehatan
bagi manusia dan juga kerusakan peralatan produksi PDAM lainnya.
3. Potensi pencemar lainnya, yaitu berupa limbah kegiatan usaha lainnya, seperti TPA (tempat
pembuangan akhir) sampah, industri peternakan dan berbagai industry rumah tangga lainnya
yang menghasilkan limbah cair domestik.
Permasalahan terbatasnya cadangan air permukaan di Pulau Ternate adalah merupakan aspek
alami, dimana sebagai akibat dimensi pulau Ternate yang kecil dengan topografi yang terjal, maka
aliran sungai di Pulau Ternate pendek dengan lereng yang terjal, sehingga aliran sungai tidak bisa
menampung cadangan air hujan yang dapat dipakai sebagai air baku untuk air bersih/air minum.
Disisi lain, kondisi dan jenis batuan Pulau Ternate memiliki sifat meresapkan air sangat cepat dan
baik, sehingga air hujan yang berada didalam aliran sungai akan sangat cepat meresap kedalam
tanah sehingga sungai menjadi kering.
Seluruh air baku yang digunakan oleh PDAM Kota Ternate adalah bersumber dari air tanah, baik
air tanah dangkal dan air tanah dalam, yang berasal dari sumur gali dan beberapa sumur bor
dalam. Sehingga terjadinya penurunan cadangan air tanah (kuantitas dan kualitasnya) maka akan
langsung berdampak terhadap semua pelayanan PDAM Kota Ternate.
Beberapa dampak yang sudah terjadi saat ini adalah :
1. Terjadinya penurunan kapasitas produksi dari beberapa unit system SPAM PDAM, khususnya
sistem SPAM Ake Gaale, dimana produksi awal dengan kapasitas 130 liter/detik, saat ini
hanya mampu berproduksi dengan kapasitas maksimum 75 liter/detik. Apabila dilakukan
pemompaan melebihi 75 liter/detik maka air baku Ake Gaale akan mengalami payau/salobar.
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2. Terjadinya penggiliran dan penurunan pelayanan. Sebagai akibat penurunan debit Ake Gaale
maka terjadi penggiliran pada saat jam puncak pemakaian dan penurunan waktu pelayanan,
hal ini dilakukan agar seluruh pelanggan masih dapat terlayani.
3. Terjadinya protes dan penolakan pembayaran tagihan PDAM oleh para pelanggan apabila
kualitas air produksi PDAM payau, hal ini mengakibatkan kerugian dan penurunan
pendapatan finansial PDAM sehingga akan mengganggu aspek keuangan PDAM Kota Ternate.
4. Terjadinya kegagalan produksi dan pelayanan, akibat tidak berproduksinya atau keringnya
atau tercemarnya air sumur bor oleh air laut (patau) pada beberapa sumur bor dalam milik
PDAM, sehingga tidak dilakukan proses produksi dan pelayanan kepada pelanggan.
5. Terjadinya protes dari warga masyarakat disekitar Ake Gaale dan juga para pelanggan PDAM
Kota Ternate, sehingga mengganggu proses pelayanan air bersih/minum kepada masyarakat.
6. Terjadinya krisi kepercayaan kepada PDAM menyangkut pelayanan dan jaminan kualitas air
yang didistribusikan dan pada akhirnya banyak pelanggan PDAM yang berkeberatan utnuk
membayar tagihannya.
7. Terjadinya beberapa kendala teknis pada peralatan produksi, distribusi milik PDAM.
8. PDAM Kota Ternate, tidak bisa lagi meningkatkan pelayanan dan menambah jumah
sambungan bagi masyarakat, sehingga mengancam terhadap pencapaian program pemerintah,
baik program pemeritah pusat dan pemerintah Kota Ternate sendiri dalam mensejahterakan
masyarakatnya.
Selain permasalahan sumber air baku yang mempengaruhi kemampuan kapasitas produksi
PDAM, beberapa hal yang menjadi permasalahan PDAM lainnya adalah sebagai berikut :
1. Tingkat Kehilangan Air yang tinggi yaitu sebesar 37% di atas angka standard yaitu 20%. Angka
kehilangan air ini masih merupakan angka yang tidak pasti akibat tidak adanya meter induk
yang dapat mengukur secara pasti angka produksi maupun distribusi, dan meter pelanggan
yang rusak atau tidak diganti secara periodik.
2. Tingginya biaya operasional untuk energy/listrik akibat banyaknya perpompaan yang
digunakan dalam unit produksi dan unit distribusi.
3. Dari aspek manajemen adanya efisiensi penagihan yang rendah yang disebabkan oleh
kurangnya tempat-tempat pembayaran yang mudah dijangkau oleh pelanggan dan kurang
tegasnya penerapan sanksi pemutusan kepada pelanggan yang tidak membayar.
2.8

SISTIM PENYEDIAAN AIR MINUM NON PDAM

Pelayanan atau penyediaan air minum di Kota Ternate tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh
PDAM Kota Ternate. Terutama pada daerah-daerah ketinggian di Pulau Ternate dan pada pulau-
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pulau lainnya. Sehingga masyarakat yang belum dilayani berusaha untuk menyediakan air
minumnya secara mandiri atau mendapat bantuan SPAM oleh Dinas PUPR Kota Ternate. SPAM
yang dibangun oleh Dinas PU ini adalah SPAM Komunal yang dapat melayani masyarakat melalui
perpipaan dengan jumlah sambungan rumah yang sangat terbatas.
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Kondisi SPAM
Komnual
debit belum diketahui.
Sistem pelayanan bergilir.
Perpipaan ada yg rusak.
Kualitas air jernih.
Masyarakat hanya
menggunakan air ini, tdk
ada pelayanan PDAM.
debit belum diketahui.
Sistem pelayanan bergilir.
Perpipaan ada yg rusak.
Kualitas air jernih.
Masyarakat hanya
menggunakan air ini, tdk
ada pelayanan PDAM.
debit belum diketahui.
Sistem pelayanan bergilir.
Perpipaan ada yg rusak.
Kualitas air jernih.
Masyarakat hanya
menggunakan air ini, tdk
ada pelayanan PDAM.
kondisi baik masih
difungsikan, kualitas air
jernih

1

Dinas
PU

Kel. Dorpedu
Kec. Pulau
Ternate

19921993

193

2

Dinas
PU

Kel. Rua Kec.
Pulau Ternate

19921993

170

3

Dinas
PU

Kel.
Afetaduma
Kec. Pulau
Ternate

19921993

192

4

Dinas
PU

Kel. Mayau
Kec. Pulau
Batang Dua

2016

190

5

Dinas
PU

Kel. Perum
Bersatu Kec.
Pulau Batang
Dua

2016

70

kondisi baik masih
difungsikan, kualitas air
jernih

6

Dinas
PU

Kel. Bido Kec.
Pulau Batang
Dua

2016

70

kondisi baik masih
difungsikan, kualitas air
jernih

7

Dinas
PU

Kel. Lelewi
Kec. Pulau
Batang Dua

2016

70

kondisi baik masih
difungsikan, kualitas air
jernih
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Tabel 7. Data SPAM Non PDAM Kota Ternate

ada kelompok pengelola
namun belum resmi
(Ketua, operator dan
bendahara). Iuran 30
ribu/KK. Belum ada SK,
AD/ART, tarif resmi, SOP
ada kelompok pengelola
namun belum resmi
(Ketua, operator dan
bendahara). Iuran 30
ribu/SR. Belum ada SK,
AD/ART, tarif resmi, SOP
ada kelompok pengelola
namun belum resmi
(Ketua, operator dan
bendahara). Iuran 20
ribu/SR. Belum ada SK,
AD/ART, tarif resmi, SOP
pengelola dibawah
kelurahan namun belum
resmi. Iuran 21ribu/SR
namun tdk mencukupi
operasional. Belum ada
SK, AD/ART, tarif resmi,
SOP
pengelola dibawah
kelurahan namun belum
resmi. Iuran tdk diketahui.
Belum ada SK, AD/ART,
tarif resmi, SOP
pengelola dibawah
kelurahan namun belum
resmi. Iuran tdk diketahui.
Belum ada SK, AD/ART,
tarif resmi, SOP
pengelola dibawah
kelurahan namun belum
resmi. Iuran tdk diketahui.
Belum ada SK, AD/ART,
tarif resmi, SOP
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2.9

RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN AIR MINUM PDAM KOTA
TERNATE

Pengembangan suatu wilayah yang merupakan tujuan pembangunan harus terus didukung dan
didorong dengan tersedianya berbagai fasilitas infrastruktur lainnya, termasuk tersedianya
infrastruktur penyediaan air minum yang direncanakan searah dengan rencana pengembangan
wilayah, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (RISPAM) Kota Ternate. RISPAM disusun pada tahun 2014 untuk periode perencanaan
selama 15 tahun (2015 – 2030).
Berdasarkan dokumen tersebut, rencana pelayanan akan dibagi menjadi beberapa zona pelayanan
PDAM Kota Ternate sebagai berikut:
1. Zona I
Zona pelayanan I direncanakan meliputi 3 sistem, yaitu Sistem Falaraha I, Sistem Falaraha II dan
Sistem Ngade. Zona pelayanan I terdiri 5 kelurahan, yaitu : Kelurahan Jambula, Kelurahan Sasa,
Kelurahan Gambesi, Kelurahan Fitu dan Kelurahan Kalumata
Zona pelayanan I akan dibagi lagi menjadi 3 sub zona pelayanan, dimana pembagiannya didasarkan
kepada keberadaan dan lokasi reservoir distribusi di wilayah tersebut. Sub zona pelayanan yang
direncanakan adalah sebagai berikut :
a. Sub Zona I-1
Sub zona I-1 adalah wilayah pelayanan Reservoir Ngade. Daerah pelayanannya meliputi :
•

Kelurahan Gambesi bagian bawah

•

Kelurahan Fitu bagian bawah

•

Kelurahan Sasa bagain bawah

•

Kelurahan Jambula bagian bawah

Sumber air baku yang digunakan pada sub zona ini adalah Sumur Falaraha 3 (Sumber Falaraha II).
b. Sub Zona I-2
Sub zona I-2 adalah wilayah pelayanan Reservoir Ngade Atas. Daerah pelayanannya meliputi :
•

Kelurahan Gambesi bagian atas

•

Kelurahan Fitu bagian atas

•

Kelurahan Sasa bagain atas
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•

Kelurahan Jambula bagian atas

Sumber air baku yang digunakan pada sub zona ini adalah Sumur Danau Ngade.
c. Sub Zona I-3
Sub zona I-3 adalah wilayah pelayanan Reservoir Falaraha. Daerah pelayanannya meliputi:
•

Kelurahan Kalumata

Sumber air baku yang digunakan pada sub zona ini adalah Sumber Falaraha I yang terdiri dari
Sumur Falaraha 1 dan Sumur Falaraha 2.
2.

Zona II

Zona pelayanan II direncanakan meliputi 1 sistem, yaitu Sistem Ubo-ubo. Zona pelayanan II
terdiri 7 kelurahan, yaitu : Kelurahan Kayu Merah, Kelurahan Bastiong, Kelurahan Mangga Dua,
Kelurahan Ubo-ubo, Kelurahan Jati, Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Maliaro
Zona pelayanan II akan dibagi lagi menjadi 2 sub zona pelayanan, dimana pembagiannya
didasarkan kepada keberadaan dan lokasi reservoir distribusi di wilayah tersebut. Sub zona
pelayanan yang direncanakan adalah sebagai berikut :
a. Sub Zona II-1
Sub zona II-1 adalah wilayah pelayanan Reservoir Ubo-ubo. Daerah pelayanannya meliputi :
•

Kelurahan Kayu Merah

•

Kelurahan Bastiong

•

Kelurahan Mangga Dua

•

Kelurahan Ubo-ubo bagian bawah

b. Sub Zona II-2
Sub zona II-2 adalah wilayah pelayanan Reservoir Jan. Daerah pelayanannya meliputi :
•

Kelurahan Ubo-ubo bagian atas

•

Kelurahan Jati

•

Kelurahan Tanah Tinggi

•

Kelurahan Maliaro

Sumber air baku yang digunakan pada Sub Zona II-1 dan Sub Zona II-2 adalah Sumber Ubo-ubo
yang terdiri dari Sumur Ubo-ubo 1, Sumur Ubo-ubo 2 dan Sumur Ubo-ubo 3.
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3. Zona III
Zona pelayanan III direncanakan meliputi 1 sistem, yaitu Sistem Skeep. Zona pelayanan III terdiri
18 kelurahan, yaitu : Kelurahan Toboko, Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Takoma,
Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Stadion, Kelurahan Tanah Raja, Kelurahan Muhajirin, Kelurahan
Kalumpang, Kelurahan Gamalama, Kelurahan Santiong, Kelurahan Makasar Timur, Kelurahan
Makasar Barat, Kelurahan Soa Sio, Kelurahan Maliaro, Kelurahan Marikurubu dan Kelurahan
Moya.
Zona pelayanan III akan dibagi lagi menjadi 3 sub zona pelayanan, dimana pembagiannya
didasarkan kepada keberadaan dan lokasi reservoir distribusi di wilayah tersebut. Sub zona
pelayanan yang direncanakan adalah sebagai berikut :
a. Sub Zona III-1
Sub zona III-1 adalah wilayah pelayanan Reservoir Skeep. Daerah pelayanannya meliputi 14
kelurahan, yaitu :
•

Kelurahan Toboko

•

Kelurahan Kampung Pisang

•

Kelurahan Takoma

•

Kelurahan Kota Baru

•

Kelurahan Stadion

•

Kelurahan Tanah Raja

•

Kelurahan Muhajirin

•

Kelurahan Kalumpang

•

Kelurahan Gamalama

•

Kelurahan Santiong

•

Kelurahan Makasar Timur

•

Kelurahan Makasar Barat

•

Kelurahan Soa Sio

•

Kelurahan Maliaro

b. Sub Zona III-2
Sub zona III-2 adalah wilayah pelayanan Reservoir Tabahawa. Daerah pelayanannya meliputi 2
kelurahan, yaitu :
•

Kelurahan Soa
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•

Kelurahan Kasturian

c. Sub Zona III-3
Sub zona III-3 adalah wilayah pelayanan Reservoir Moya. Daerah pelayanannya meliputi 2
kelurahan, yaitu :
•

Kelurahan Marikurubu

•

Kelurahan Moya

Sumber air baku yang digunakan pada ke-tiga sub zona ini adalah Sumber Skeep yang terdiri dari
2 buah sumur dan Sumber Kalumpang yang terdiri dari 6 buah sumur.
4. Zona IV
Zona pelayanan IV direncanakan meliputi 1 sistem, yaitu Sistem Pacei. Zona pelayanan IV terdiri
8 kelurahan, yaitu : Kelurahan Salero, Kelurahan Toboleu, Kelurahan Sangaji, Kelurahan Dufadufa, Kelurahan Tafure, Kelurahan Tabam, Kelurahan Sango dan Kelurahan Tarau
Zona pelayanan IV akan dibagi lagi menjadi 2 sub zona pelayanan, dimana pembagiannya
didasarkan kepada keberadaan dan lokasi reservoir distribusi di wilayah tersebut. Sub zona
pelayanan yang direncanakan adalah sebagai berikut :
a. Sub Zona IV-1
Sub zona IV-1 adalah wilayah pelayanan Reservoir Pacei. Daerah pelayanannya meliputi :
•

Kelurahan Salero

•

Kelurahan Toboleu

•

Kelurahan Sangaji bagian atas

•

Kelurahan Dufa-dufa

•

Kelurahan Tafure

•

Kelurahan Tabam

b. Sub Zona IV-2
Sub zona IV-2 adalah wilayah pelayanan Reservoir Pacei Atas. Daerah pelayanannya meliputi :
•

Kelurahan Sangaji bagian bawah

•

Kelurahan Sango

•

Kelurahan Tarau
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Sumber air baku yang digunakan pada ke-dua sub zona ini adalah Sumber Ekagale yang terdiri
dari 9 buah.
Peta 8. Rencana pengembangan pelayanan PDAM Kota Ternate

Dari perencanaan di atas serta proyeksi penduduk dan kriteria perencanaan kebutuhan air, maka
proyeksi kebutuhan air adalah sebagai berikut :

KAJIAN KERENTANAN MATA AIR AKE GAALE

39

Tabel 8. Proyeksi Kebutuhan Air Baku Pelayanan PDAM Kota Ternate

Sumber : Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Ternate.

Dibandingkan pada kondisi eksisting, dimana kapasitas produksi PDAM Kota Ternate pada tahun
2017 mencapai sebesar 516,5 liter/detik, maka PDAM Kota Ternate perlu untuk meningkatkan
kapasitas produksinya karena sudah tidak mencukupi untuk memenuhi proyeksi kebutuhan.
2.10 PROGRAM PANEN AIR HUJAN

Kondisi hidrologi Kota Ternate merupakan hal yang menguntungkan bagi masyarakat Kota
Ternate. Jumlah hari hujan selama 1 tahun adalah sebanyak 226 hari dengan tingkat curah hujan
sebanyak 2.244 mm/tahun menjadi alternative sumber air bersih/air minum bagi masyarakat Kota
Ternate yang sampai saat ini belum mendapatkan pelayanan oleh PDAM, terutama bagi kawasankawasan yang bertopografi tinggi dan jauh dari pusat atau SPAM sehingga tekanan air PDAM
tidak dapat menjangkau wilayah tersebut.
Masyarakat membangun sarana instalasi penampungan air hujan (IPAH) baik yang berbentuk bakbak atau profil tank dari fiberglass dengan kapasitas antara 1 – 2 M3. Pada saat curah hujan sangat
tinggi dan intensitas hujan yang lama, maka PAH tidak dapat menyimpan atau menampung seluruh
air hujan yang turun, sehingga terjadi luapan dalam PAH dan dibuang ke saluran drainase yang
ada.
Agar air yang tidak dapat ditampung dalam IPAH tidak menjadi air larian (run off) kembali, maka
dibangunlah sumur resapan sebagai tempat “penampungan” kembali dan diresapkan ke dalam
tanah.
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Saat ini, program “memanen air hujan” sedang digiatkan dan dilaksanakan secara swadaya oleh
masyarakat Kecamatan Ternate Utara yang tergabung dalam program “Gemma Camtara” atau
Gerakan Memanen Air Hujan Masyarakat Kecamatan Ternate Utara. Program ini di inisiasi oleh
Camat Kecamatan Ternate Utara bekerjasama dengan LSM Forum Penyelamat Mata Air Ake
Gaale dan beberapa pemuka masyarakat yang menaruh perhatian terhadap program
penyelamatan air tanah di Pulau Ternate. Program pembangunan IPAH dan Sumur resapan dari
program Gemma Camtara ini mendapat dukungan penuh Pemerintah Kota Ternate dan juga
forum CSR Kota Ternate.

Gemma Camtara

Program Panen Air Hujan dengan IPAH Kota Ternate (Gemma Camtara, 2018).

Program ini telah berhasil dan berjalan dengan sangat baik, baik untuk mencukupi kebutuhan air
bersih yang langsung didapat dari air hujan yang di tampung dalam Tank PVC serta untuk
konservasi air dengan mengarahkan luapan air hujan masuk kedalam sumur resapan.
Kombinasi kegiatan memanen air hujan dan pembuatan sumur resapan merupakan program yang
sangat efektif, efisien dan ekonomis untuk diterapkan dikawasan-kawasan pemukiman yang
belum terjangkau oleh pelayanan PDAM dan berada didalam kawasan tangkapan hujan
(catchment area) suatu mata air. Dengan program IPAH ini dapat dicapai dua program sekaligus,
yang pertama pemenuhan air bersih/minum dapat diatasi dan yang kedua adalah program
konservasi air untuk menambah cadangan air tanah dan mengurangi air larian (run off) di kawasan
hulu atau daerah tinggian juga dapat mengurangi bahaya ersoi dan longsor atau gerakan tanah.
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3 PROFIL MATA AIR AKE GAALE
3.1

IKLIM, CURAH HUJAN DAN HIDROLOGI

Secara umum dan mengingat luasan Pulau Ternate yang relative kecil, maka kondisi cuaca, musim
dan iklim untuk seluruh bagian Pulau Ternate akan memiliki sifat dan karakteristik cuaca, musim
dan iklim yang sama atau seragam, termasuk didalamnya adalah kondisi cuaca, musim dan iklim
dilokasi kajian KKMA juga akan memiliki sifat dan karakteristik dan kondisi yang sama dengan
keseluruhan wilayah Pulau Ternate.
Berdasarkan data curah hujan menurut data BPS dalam Ternate dalam Angka tahun 2017 (Data
Pengamatan Statsiun Meteorologi Bandara Babullah) yang menunjukan bahwa di diseluruh
wilayah Pulau Ternate dan lokasi kajian KKMA menunjukan sifat dan karakter musim yang sangat
unik, yaitu di wilayah Pulau Ternate musim kemaraunya termasuk musim kemarau basah dan
juga memiliki karakter musim hujan yang sangat basah.
Pengertian dan penjelasan tentang periode musim kemarau basah adalah saat periode musim
kemarau berlangsung, yaitu periode bulan Februari dan Maret di wilayah Pulau Ternate dan
daerah Kajian KKMA masih terjadi beberapa hari hujan (antara 6 s/d 9 kali hujan) dalam setiap
bulannya. Pada periode musim kemarau juga masih terjadi hujan dengan tingkat curah hujan
mencapai 22 s/d 34 mm per bulannya.
Lokasi Statsiun Meteorologi yang berada di Bandara Babullah secara geografis berdekatan dengan
lokasi kajian KKMA yaitu Mata Air dan catchment area nya yang berada di Kelurahan Pacei,
Kecamatan Ternate Utara sehingga kondisi cuaca, musim dan iklim yang tercata dari statisun
meteorology tersebut sangat mewakili atau mere-presentasikan dan memiliki kesamaan karakter
dengan lokasi mata air dan catchment area dari Akke Gaale.
Memperhatikan kondisi tersebut, maka dalam analisis KKMA ini penggunaan data dan informasi
cuaca, musim dan iklim serta data meteorologi hasil pengamatan stasiun meteorology, sehingga
data dan informasi yang digunakan sangat akurat dan presisi. Tingkat curah hujan rata-rata
tahunan di wilayah mata air dan catchment area Ake Gaale adalah sebesar 2.241 mm per tahun.
Jumlah hari hujan sebesar 226 hari hujan per tahunnya dan rata-rata curah hujan bulanan sebesar
187 mm per bulan. Periode bulan terkering adalah bulan Februari dengan curah hujan rata-rata
sebesar 22 mm per bulan, periode curah hujan rata-rata tertinggi adalah bulan Desember dengan
nilai 513 mm per bulan.
Selanjutnya, lokasi mata air dan catchment area Ake Gaale memiliki suhu rata-rata tahunan
sebesar 28°C dengan kondisi suhu terhangat sepanjang tahun adalah terjadi pada bulan Maret
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yaitu dengan suhu 33°C sementara pada bulan Juni dan Juli adalah merupakan bulan terdingin
dengan suhu rata-rata 24°C.
Berdasarkan hasil proses delineasi, luas daerah tangkapan hujan mata air Ake Gaale adalah seluas
384 Hektar atau 3.840.000 M2 atau hanya 3,5 % dari luas Pulau ternate, dengan pemanfaatan dan
penggunaan lahan saat ini dari wilayah catchment area tersebut adalah sebagai hutan (22,1 %),
kebun/lading (60,9 %) dan pemukiman masyarakat (17 %).
Secara hidrologi, jumlah potensi cadangan air permukaan yang berasal dari air hujan yang jatuh
atau masuk kedalam wilayah catchment area tersebut dalam setiap tahunnya memiliki nilai yang
sangat tinggi yaitu sekitar 8.605.440 M3 atau setara dengan 8.605.440.000 liter per tahun.
Memperhatikan cadangan potensi air hujan (air permukaan) yang jatuh dan tertampung didalam
wilayah catchment area tersebut menunjukan cadangan air yang sangat besar dan dapat dipakai
sebagai air baku bagi masyarakat Kota Ternate. Potensi air hujan tersebut apabila tidak dikelola
dengan baik dan benar, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan yang sangat serius.
Seperti berpotensi terjadinya bencana banjir (run off) dan erosi lahan yang sangat merugikan dan
berpotensi terjadinya longsor material atau batuan yang sangat membahayakan keselamatan
masyarakat yang berada di wilayah catchment area tersebut.
Dengan tujuan agar air hujan atau run off tersebut dapat bermanfaat dan tidak menimbulkan
bencana, maka harus dilakukan kegiatan pengelolaan/konservasi, dengan cara menahan dan
menangkap air hujan tersebut untuk tinggal dan berada didalam wilayah catchment area bagian
atas. Serta diupayakan semaksimal mungkin untuk diresapkan kedalam tanah untuk manambah
cadangan air tanah yang akan dapat dimanfaatkan dan keluar melalui sumur-sumur gali penduduk
atau mata air dikawasan daerah pelepasan di sekitar kaiki gunung atau bukit.
3.2

GEOLOGI, AIR TANAH DAN MATA AIR

Mata air Ake Gaale merupakan salah satu mata air yang terdapat di Pulau Ternate yang memiliki
debit paling besar, sehingga mata Air Ake Gaale ini merupakan salah satu andalan sumber air
baku bagi PDAM Kota Ternate dan masyarakat sekitarnya untuk mencukupi kebutuhan air
bersih/minum serta kebutuhan lainnya.
Dalam system pelayanan PDAM Kota Ternate, Mata Air Ake Gaale ini melayani 7.213 sambungan
rumah (SR) atau sekitar 25,3 % dari pelayanan PDAM atau setara dengan 19,8 % jumlah penduduk
untuk Kota Ternate. Memperhatikan besarnya jumlah pelayanan PDAM dari mata air Ake Gaale
ini bagi pelayanan air minum/air bersih bagi Kota Ternate tersebut maka kelestarian dan
kesinambungan serta jaminan air baku mata ir ini merupakan salah satu alasan dan pertimbangan
pemilihan lokasi kajian kerentanan mata air ini (KKMA).
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Secara geologi, Kota Ternate/Pulau Ternate merupakan suatu Gunung api aktif dengan frekwensi
erupsi yang sangat tinggi. Mekanisme erupsinya merupakan kombinasi jenis efusip dan eruptif
sehingga berdasarkan mekanisme dan strata batuan yang dihasilkan dan menyusun Pulau Ternate
tersebut, maka Gunung Api Gamalama ini termasuk dalam tipe gunung api strato (berlapis),
dengan jenis batuan yang homogen atau sama yang dinamakan batuan/material piroklastik.
Sebagai pulau yang juga
merupakan gunungapi aktif,
maka batuan penyusun Pulau
Ternate ini merupakan batuan
hasil letusan dan lelehan
magmatis yang disebut dengan
material piroklastik. Secara
umur dan keterjadiannya yang
saat ini masih aktif maka
material atau batuan penyusun
Pulau Ternate termasuk
batuan berumur muda dan
bersifat
lepas-lepas
atau
belum mengalami pemadatan
(kompaksi).

Asep Mulyana/USAID IUWASH PLUS

Tekstur Material Piroklstik Dengan Porositas dan Permeabilitas Sangat
Baik Daerah Catchment Area Mata Air Ake Gaale

Secara tekstur (keseragaman dan ukuran butir) material piroklastik memiliki ukuran material
halus (debu volkanis) sampai berukuran boulder (bongkah) dengan bentuk butir yang cenderung
meruncing tidak beraturn. Sebagai akibat dari belum padatnya material piroklastik tersebut, maka
material piroklastik ini memiliki ruang antar butir yang sangat besar/baik dan rongga antar butir
tersebut satu sama lain saling berhubungan, sehingga apabila ditempati oleh air tanah maka
material piroklastik ini dapat menyimpan dan mengalirkan air tanah dengan sangat baik.
Mengingat lokasi mata air Ake Gaale dan daerah tangkapan hujan (catchment area) merupakan
bagian dari Pulau Ternate yang ditempati oleh batuan piroklastik yang homogen, maka secara
hidrogeologi seluruh wilayah catchment area mata air Ake Gaale memiliki kesamaan tingkat
porositas dan permeabilitas.
Berdasarkan hasil analisis tata guna lahan saat ini (RTRW tahun 2018) dimana dalam kawasan
delineasi daerah tangkapan hujan mata air Ake Gaale dengan luasan sekitar 383.58 Hektar,
dengan penggunaan lahan : Hutan 162,24 Hektar (42,3 %) dengan koefisien resapan air 85 %,
Kebun dan ladang 171,01 Hektar (44,6 %) dengan koefisien resapan 60 % dan Pemukiman 50.33
Hektar (13,1 %) dengan koefisien resapan 30 %. Dari jumlah air hujan tersebut, diperkirakan
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terdapat sekitar 8.690.826 M3 yang dapat meresap kedalam tanah dan menjadi cadangan air tanah
didalam wilayah catchment area mata air Ake Gaale.

Asep Mulyana/USAID IUWASH PLUS

Sebagai akibat adanya gaya
gravitasi dan faktor kemiringan
lereng, maka air tanah tersebut
akan mengalir menuju kedaerah
yang lebih rendah. Dan apabila
akumulasi muka air tanah
tersebut
terpotong
oleh
permukaan tanah maka air tanah
tersebut akan mengalir ke
permukaan tanah menjadi mata
air.

Saat ini, berdasarkan hasil
pengamatan dan pengukuran
yang dilakukan oleh PDAM Kota Ternate disinyalir telah terjadi penurunan cadangan air tanah
didalam Catchment area mata air Ake Gaale, kondisi ini diperkuat oleh telah terjadinya intrusi
air laut, penurunan muka intake PDAM dan keringnya mata air Ake Lahi yang berada di wilayah
kelurahan Pacei yang berdekatan dengan Kedaton Kecil Kesultanan Ternate.
Mata Air Ake Lahi Yang Telah Kering.

Menurut informasi beberapa tahun yang lalu, bahwa mata air Ake Lahi tersebut masih
mengeluarkan air walaupun dengan debit yang kecil, akan tetapi saat ini mata air tersebut telah
kering sama sekali sehingga tidak mengeluarkan atau mengalirkan air. Kondisi ini secara
hidrogeologi diakibatkan terjadinya penurunan muka air tanah (dynamic groundwater table)
sampai berada dibawah ketinggian topografi dari lokasi mata air tersebut. Karena posisi muka air
tanah sudah berada dimana lokasi mata air berada maka sudah barang tentu tidak ada lagi aliran
air tanah yang keluar dari lokasi mata air tersebut.
Bukti telah terjadinya penurunan cadangan air tanah dan mata air Ake Gaale saat ini adalah debit
air yang dapat dipompa oleh PDAM Kota Ternate di awal tahun 1990 adalah sekitar 130 liter
per detik akan tetapi pada awal tahun 2000 telah terjadi penurunan debit menjadi maksimum
pemompaan hanya 75 liter perdetik. Apabila pemompaan melebihi 75 liter per detik maka air
tersebut mengalami kegaraman menjadi payau/salobar, hal ini sebagai bukti bahwa cadangan air
tanah dan mata air Ake Gaale telah mengalami penurunan debit dan tekanannya.
Kondisi lain yang menjadi ancaman bagi mata air Ake Gaale, selain aspek kuantitas adalah
ancaman terhadap kualitas air tanah, sebagai akibat terjadinya pencemaran oleh limbah domestic
rumah tangga dan kegiatan masyarakat lainnya. Limbah domestik berupa peresapan air kotor
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(black dan grey water) yang meresap dari cubluk/toilet rumah tangga dari kawasan pemukiman
penduduk yang sangat Padat. Kawasan pemukiman tersebut berada sangat berdekatan dengan
lokasi mata air Ake Gaale, berada pada radius 200 meter s/d 900 meter dari mata air Ake Gaale.
Mengingat jarak yang sangat dekat antara sumber polutan dengan lokasi mata air Ake Gaale, dan
tingkat porositas serta permeabilitas batuannya maka kecepatan dan percepatan peresapan air
kotor dari limbah domestic tersebut juga akan sangat cepat bercampur dengan air tanah dan
keluar di mata air Ake Gaale.
Peta 9. Potensi Kerentanan Kualitas Air Tanah Ake Gaale Tahun 2018

(Sumber : Team IUWASH Plus)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Ternate bahwa hasil analisis laboratorium air tanah
yang berasal dari kawasan catchment area tersebut telah ditemukan beberapa koloni dari bakteri
Colli dan beberapa bahan pencemar kimia lainnya, baik kimia organic maupun an-organik.
Polusi lainnya adalah terjadi sebagai akibat terjadinya intrusi air laut yang masuk kedalam air tanah
disekitar kawasan mata air Ake Gaale, dimana saat ini air tanah dan sumur penduduk serta mata
air Ake Gaale memiliki rasa payau atau salobar, sebagai indikasi terdapatnya unsur garam yang
bercampur dengan air tanah.
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Peta 10. Proyeksi Potensi Kerentanan Kualitas Air Tanah Ake Gaale Tahun 2032

(Sumber : Team IUWASH Plus)

Jumlah cadangan air tanah, debit mata air dan kualitas serta kelangsungan mata air Ake Gaale
akan sangat ditentukan oleh jumlah air hujan yang dapat meresap kedalam tanah pada wilayah
catchment areanya. Apabila jumlah air hujan yang meresap semakin berkurang sebagai akibat alih
fungsi lahan maka jumlah cadangan air tanah serta aliran debit mata air juga akan semakin
berkurang, bahkan mata air Ake Gaale akan mengalami kekeringan atau tidak mengeluarkan lagi
air tanah.
3.3

TATA GUNA LAHAN DAN RTRW

Berdasarkan hasil delineasi luasan catchment area mata air Ake Gaale pada tahun 2018 ini adalah
383.58 Hektar, dengan penggunaan lahan : Hutan 162,24 Hektar (42,3 %), Kebun dan ladang
171,01 Hektar (44,6 %) dan Pemukiman 50.33 Hektar (13,1 %).
Pesatnya pembangunan ekonomi dan infra strusktur serta pertambahan penduduk, baik
pertambahan secara tradisional maupun akibat urbanisasi maka berdampak terhadap
meningkatnya kebutuhan akses dan volume air minum/air bersih di wilayah Kota Ternate.
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Peta 11. Kondisi Tata Guna dan Peruntukan Lahan Mata Air Ake Gaale tahun 2018

(Sumber Team IUWASH Plus, 2018)

Selanjutnya, berdasarkan analisis geo-spatial dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW 2018 2032) Kota Ternate, maka diperkirakan akan terjadi perubahan peruntukan, penggunaan dan
luasan tata guna lahan catchment area Ake Gaale tersebut pada tahun 2032, dengan komposisi
sebagai berikut (Tabel 9), antara lain :
1. Penyusutan luas kawasan hutan dari 162,24 Ha menjadi 85,40 Ha atau terjadi penyusutan
sebesar 47,40 %.
2. Peningkatan luas kawasan kebun dan ladang dari 171.01 Ha menjadi 234,90 Ha atau terjadi
peningkatan sebesar 37 %.
3. Peningkatan luas kawasan pemukiman dari 50,33 Ha menjadi 63,28 Ha atau terjadi
peningkatan sebesar 25,70 %.
Berdasarkan asumsi perubahan tata guna lahan dan peruntukannya selama 14 tahun (2018-2032)
tersebut maka dapat diketahui jumlah berkurangnya cadangan air tanah mata air Ake Gaale,
dengan analisis sebagai berikut (Tabel 9) :
Penyusutan luas kawasan hutan dari 162,24 Ha menjadi 85,40 Ha atau terjadi penyusutan sebesar
47,40 %, dengan koefisien resapan 85 %.
Peningkatan luas kawasan kebun dan ladang dari 171.01 Ha menjadi 234,90 Ha atau terjadi
peningkatan sebesar 37 %, dengan korfisien resapan 60 %.
Peningkatan luas kawasan pemukiman dari 50,33 Ha menjadi 63,28 Ha atau terjadi peningkatan
sebesar 25,70 %, dengan koefisien resapan 30 %.
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Analisis dan perhitungan penurunan cadangan air tanah Ake Gaale, dengan memperhitungkan
interaksi faktor perubahan tata guna, fungsi lahan, sifat dan karakteristik batuan serta kondisi
curah hujan di kawasan tersebut, maka proyeksi 14 (empatbelas) tahun kedepan, menunjukan
akan terjadi penurunan cadangan air tanah sebesar 785.264,44 M3, atau 56.090,32 M3 per tahun
atau setara dengan 146,23 M3 per hektar per tahunnya.
Peta 12. Proyeksi Kondisi Tata Guna dan Peruntukan Lahan Mata Air Ake Gaale tahun 2032

(Sumber Team IUWASH Plus, 2018)
Tabel 9. Analisis Penurunan Cadangan Air Tanah Mata Air Ake Gaale.

Hasil pengamatan dan pengukuran yang dilakukan oleh PDAM Kota Ternate, saat ini telah terjadi
penurunan cadangan air tanah yaitu terjadinya kapasitas pemompaan di intake PDAM Ake Gaale,
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dimana apabila pemompaan melebih 75 liter per detik maka akan terjadi intrusi air laut, padahal
design awal dan pada decade awal 1990 debit pemompaan dapat mencapai 130 liter per detik.
Sejak awal tahun 2000 kondisi tersebut telah berubah, dengan pemompaan maksimal hanya 75
liter per detik.
Bukti lainnya adalah mengeringnya salah satu mata air yang berada di wilayah kelurahan Pacei
yaitu mata air Ake Lahi, yang berlokasi di bagian hilir dari Kedaton Kecil Kesultanan Ternate.
Beberapa tahun yang lalu, bahwa mata air Ake Lahi tersebut masih mengeluarkan air walaupun
dengan debit yang kecil, akan tetapi saat ini mata air tersebut telah kering sama sekali sehingga
tidak mengeluarkan atau mengalirkan air. Kondisi ini secara hidrogeologi diakibatkan terjadinya
penurunan muka air tanah (dynamic groundwater table) sampai berada dibawah ketinggian
topografi dari lokasi mata air tersebut. Karena posisi muka air tanah sudah berada dimana lokasi
mata air berada maka sudah barang tentu tidak ada lagi aliran air tanah yang keluar dari lokasi
mata air tersebut.
Menurunnya permukaan air tanah dibawah wilayah catchment area mata air Ake Gaale dan
hilangnya mata air Ake Lahi ini adalah sebagai bukti bahwa berubahnya fungsi dan tata guna lahan
telah menyebabkan berkurangnya kemampuan daya tahan dan daya resap lahan terhadap air
hujan/run off sesuai dengan analisis yang tertuang dalam table 9.
Permasalahan lainnya yang terjadi menyangkut air tanah di wilayah catchment area mata air Ake
Gaale adalah terjadinya pencemaran air tanah oleh limbah cair domestik yang berupa air kotor
(black water dan grey water) yang berasal dari cubluk atau toilet resap dan juga kamar mandi
dari setiap rumah yang berada didalam kawasan catchment area mata air Ake Gale. Air Kotor
tersebut tidak dikelola dengan baik pada kolam atau cubluk yang kedap, sehingga air cubluk dari
toilet dan kamar mandi tersebut meresap kedalam tanah dan pada akhirnya bercampur dengan
air tanah. Beberapa jenis pencemar yang telah mengotori air tanah dari cubluk dan kamar mandi
tersebut adalah bakteri Colli, unsur Nitrat/Nitrit dan berbagai zat organic dan an-organik lainnya.
Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh team KKMA Kota Ternate bahwa terdapat
sekitar 2000 rumah yang berada didalam daerah tangkapan air hujan (catchment area) Ake Gaale.
Pemukiman atau rumah-rumah penduduk tersebut terkonsentrasi berada di sekitar mata air Ake
Gaale, yang terdekat berjarak sekitar 100 meter dan terjauh berjarak sekitar 900 meter dari
lokasi Mata Air Ake Gaale.
Hampir dipastikan bahwa dari semua rumah penduduk tersebut dapat dipastikan tidak memiliki
septik/toilet kedap, artinya bahwa semua cubluk/toiletnya meresapkan air kotor kedalam tanah.
Apabila dalam 1 (satu) rumah rata-rata dihuni oleh 5 jiwa, dengan setiap jiwa akan menghasilkan
limbah cair sebanyak 70 % dari total pemakaian air bersihnya. Dengan asumsi kebutuhan minimal
air bersih per orang perhari adalah sekitar 60 liter, maka dapat dihitung total air kotor tersebut
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yang meresap kedalam tanah dan bercampur dengan air tanah dari daerah tangkapan air hujan
Ake Gaale adalah sekitar 420.000 liter atau 420 M3 per hari (153.300 M3 per tahun).
Berdasarkan analisis data RTRW 2018 s/d 2032 maka terdapat peningkatan jumlah pemukiman
di kawasan catchment area Ake Gaale rata-rata sebesar 1 % per tahun, sehingga jumlah
penambahan polutan air kotor akan meningkat sekitar 1.533 M3 per tahun. Apabila sumber
polutan limbah cair domestic ini tidak segera diatasi maka sumberdaya air tanah mata air Ake
Gaale akan semakin tercemar sehingga tidak layak lagi dijadikan air baku untuk diolah menjadi
air minum.
Meningkatnya jumlah konversi atau alih fungsi kawasan catchment area dari lahan terbuka (hutan,
lading, tegalan, dll) menjadi pemukiman akan menyebabkan penurunan cadangan air tanah, juga
telah menyebabkan terjadinya pencemaran oleh adanya limbah cair domestik (air cubluk dan
kamar mandi) yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan kualitas air tanah Ake Gaale. Unsur
pencemaran yang sangat serius adalah diketemukannya unsur bakteri Coli (Total dan Fecal Coli)
dalam air tanah atau air baku.
Untuk mengembalikan kondisi cadangan air tanah, debit mata air Ake Gaale dan juga kualitasnya,
maka harus dilakukan konservasi lahan secara berkesinambungan dan menyeluruh di kawasan
catchment area mata air Ake Gaale. Konsep, metoda dan jenis konservasi dapat disesuaikan
dengan kondisi lahan dan tataguna lahannya, baik konservasi sipil teknis maupun revegetasi atau
kombinasi diantara keduanya.
3.4

SPAM AKE GAALE

Salah satu sistem yang dioperasikan oleh PDAM adalah SPAM dengan air baku berasal dari mata
air Ake Ga’ale atau SPAM Ake Ga’ale. Kapasitas yang digunakan sampai tahun 2017 adalah
sebesar 108 l/detik (sumber : Profil PDAM Kota Ternate tahun 2017), dan melayani wilayah
sekitar Kampung Makassar untuk daerah selatan, sekitar Sangaji untuk daerah tengah, sekitar
Tarau untuk daerah Utara.
Pada tahun 2015 PDAM pernah menerima keluhan pelanggan khususnya pelanggan SPAM Ake
Ga’ale karena air yang didistribusikan kepada pelanggan telah tercemar oleh air laut sehingga
memiliki rasa payau atau salobar. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya intrusi air laut, sebagai akibat
dilakukannya pemompaan yang terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang
sangat tingg sehingga dilakukan pemompaan yang melebihi kapasitas dan kemampuan mata air
Ake Gaale. Salah satu cara untuk menghindari terjadinya intrusi air laut tersebut maka PDAM
menurunkan kapasitas produksi menjadi 70 – 80 l/detik, dimana kebutuhan normal adalah sekitar
130 liter/detik.
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SPAM Ake Ga’ale ini merupakan SPAM yang melayani sebagian besar Kecamatan Ternate Utara
(Kel. Sangaji dan Tarau) serta Kecamatan Ternate Tengah (Kel. Makassar Timur dan Makassar
Barat), dengan jumlah SR sebanyak 7.213 unit.
Seperti yang direncanakan dalam RISPAM, bahwa SPAM Ake Ga’ale akan melayani Kecamatan
Ternate Utara, ditambah dengan Kecamatan Ternate Tengah (berdasarkan kondisi eksisting),
maka proyeksi penduduk dan kebutuhan air yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan
proyeksi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.
Adapun perhitungan proyeksi kebutuhan air baku untuk system SPAM Ake Gaale tersebut
didasarkan asumsi yang mengacu pada kondisi eksiting pelayanan PDAM saat ini yaitu sebagai
berikut:
1. Rencana kenaikan cakupan pelayanan sebesar 2% per tahun dari jumlah penduduk yang ada;
2. Perbandingan jumlah pelanggan domestic : non domestic sebesar 95% : 5%
3. Tingkat konsumsi pelanggan rumah tangga sebesar 25 m3/unit/bulan (berdasarkan kondisi
pelayanan PDAM saat ini)
4. Perbandingan tingkat konsumsi domestic : non domestic sebesar 90% : 10%
5. Tingkat kehilangan air menggunakan standard yaitu sebesar 20% dari total kebutuhan.
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Tabel 10. Proyeksi Kebutuhan Air SPAM Ake Ga’ale PDAM Kota Ternate
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Memperhatikan tingkat pertumbuhan penduduk Kota Ternate, khusus nya system pelayanan dari
SPAM Ake Gaale dengan proyeksi sampai pada tahun 2030 dan membandingkannya dengan
kondisi cadangan dan kebutuhan air bersih/air minum untuk masyarakat Kota Ternate tersebut
seperti tergambar dalam grafik 2.
Gambar 7. Grafik Proyeksi Kebutuhan Air Baku SPAM Ake Gaale

(Sumber : Team IUWASH Plus, 2018)

Dari grafik tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila tidak dilakukan upaya-upaya
meningkatkan cadangan air baku dari mata air Ake Gaale tersebut yang dapat dipakai untuk
diolah sebagai air bersih/minum. Pada tahun 2019 ini PDAM Kota Ternate tidak lagi memiliki idle
capacity (cadangan), atau sejak tahun 2019 ini PDAM Kota Ternate tidak dapat menambah jumlah
sambungan rumah atau penambahan jumlah sambungan baru atau juga tidak dapat lagi melakukan
peningkatan pelayanan yang lebih baik.
Sementara itu, kondisi cadangan air tanah di sekitar mata air Ake Gaale disinyalir semakin
menurun dan terus berkurang seiring dengan konversi lahan daerah tangkapan hujan (catchment
area) yang terus mengalami konversi menjadi kawasan pemukiman dan penggunaan lain yang
mengurangi daya resap air hujannya.
Memperhatikan kenyataan tersebut maka pada awal tahun 2019 ini PDAM Kota Ternate telah
menghadapi krisis air baku yang berasal dari mata air Ake Gaale. Untuk itu perlu dilakukan
berbagai kegiatan dan upaya untuk dapat menambah dan meningkatkan cadangan air tanah yang
akan keluar menjadi mata air Ake Gaale.
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Salah satu upaya untuk memahami permasalahan yang terjadi di kawasan mata air Ake Gaale dan
juga upaya meningkatkan cadangan air tanah bagi mata air Ake Gaale ini ialah dilakukannya
kegiatan Kajian Kerentanan Mata Air (KKMA) ini dan juga implementasinya berupa pembangunan
sumur resapan. Saat ini percontohan pembangunan sumur resapan telah dibangun 89 buah sumur
resapan didalam wilayah daerah tangkapan hujan (catchment area) yang telah dilaksanakan oleh
team KKMA Kota Ternate dan mitranya.
Berdasarkan hasil analisis KKMA, untuk meningkatkan jumlah cadangan air tanah dan
mengembalikan debit mata air Ake Gaale kembali menjadi sekitar 130 liter per detik, diperlukan
minimal dibangun sumur resapan sekitar 1000 buah dan akan lebih baik dan cepat hasilnya apabila
dapat dibangun lebih dari 1000 sumur resapan tersebut.
Berdasarkan skenario kebutuhan pembangunan 1000 sumur resapan tersebut dapat dilihat
hubungan antara proyeksi kebutuhan air baku, proyeksi jumlah dan penambahan penduduk serta
kondisi pelayanan PDAM Kota Ternate saat ini.
Gambar 8. Grafik Skenario Hasil Pembangunan 1000 Sumur Resapan VS Proyeksi Kebutuhan Air Baku

(Sumber : Team IUWASH Plus, 2018)

Berdasarkan skenario dalam grafik 3, diatas maka ada beberapa informasi penting tentang kondisi
mata air dan proses pelayanan SPAM Ake Gaale, antara lain :
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Kondisi saat ini kapasitas terpasang maksimal PDAM Ternate hanya sekitar 100 liter per detik,
dan debit maksimal (real) hanya 75 liter per detik dan pada tahun 2019 ini tidak ada lagi idle
kapasitas, artinya tidak ada lagi sisa air baku yang dapat dioptmalkan kembali.
Berdasarkan proyeksi peningkatan penduduk sampai tahun 2030, maka terjadi perpotongan
antara kapasitas terpasang maksimal dengan kebutuhan air pada tahun 2019 tersebut, ini berarti
bahwa pada awal tahun 2019 ini PDAM Ternate tidak dapat lagi menambah sambungan baru dan
peningkatan pelayanan karena terkendala oleh ketersediaan air baku yang dapat diolah menjadi
air bersih/minum.
Dengan asumsi pada tahun 2019 ini dibangun sebanyak 1000 sumur resapan, maka akan terjadi
penambahan cadangan air tanah sebanyak 1.808.000 M3 atau 1.808.000.000 liter air per tahunnya.
Sehingga diperkirakan pada tahun 2020 PDAM Kota Ternate akan dapat menambah jumlah air
baku yang dapat diolah menjadi air bersih, dan dapat menambah jumlah sambungan rumah baru
serta menambah jam pelayanan kepada pelanggannya.
Berdasarkan scenario tersebut maka apabila dibangun 1000 sumur resapan tersebut maka PDAM
dapat menghindari krisis air baku di tahun 2020.
Keuntungan lain dengan dibangunnya 1000 sumur resapan dan bertambahnya cadangan air tanah,
maka akan mengurangi tingkat salinitas (kegaraman) terhadap air payau/salobar yang terjadi saat
ini, sehingga diharapkan dalam beberapa tahun kedepan kondisi air tanah disekitar mata air Ake
Gaale akan kembali tawar.
Secara kualitas, dengan penambahan cadangan air tanah ini akan dapat mengencerkan (dilusion)
terhadap sumber pencemar dari limbah domestic cair yang berasal dari cubluk resap masyarakat
yang berada didalam wilayah daerah tangkapan hujan (catchment area) mata air Ake Gaale. Akan
tetapi dengan bertambahnya aliran air tanah maka akan memudahkan juga penyebaran beberapa
polutan yang saat ini berada didalam tanah.
Pembangunan sumur resapan menjadi salah satu solusi yang dapat meningkatkan kuantitas
maupun kualitas sumber air baku PDAM. Apabila pada tahun 2019 ada 1.000 unit sumur resapan
yang dibangun dengan ukuran (2x2x2) m3, maka cadangan air yang dapat dikumpulkan/ditampung
selama 1 (satu) tahun akan sebesar 1.808.000 m3 (pada catchment area Ake Ga’ale) atau setara
dengan 57,3 l/detik. Sehingga potensi volume atau kapasitas penambahan air baku dibandingkan
terhadap proyeksi kebutuhan air di SPAM Ake Ga’ale akan terselesaikan atau tertangani.
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4 METHODOLOGI DAN ANALISIS KERENTANAN MATA
AIR
4.1

KONSEP DASAR KERENTANAN

Kerentanan air tanah diartikan sebagai sebuah sifat kepekaan alamiah dari suatu sistem airtanah
terhadap berbagai dampak yang berasal dari alam/lingkungan secara alamiah (intrinsic) dan atau
sebagai akibat dampak dari kegiatan manusia.
Ada dua macam jenis kerentanan air tanah yaitu :
•

Kerentanan intrinsik (alamiah) adalah kondisi kerentanan yang akan terjadi pada air tanah
(baik air tanah bebas maupun air tanah bertekanan) yang dipengaruhi dan hasil interaksi
fungsi dari faktor internal parameter hidrogeologi, seperti factor dan karakterisitik akuifer,
jenis tanah dan mineral dalam akuifer, dan berbagai jenis aspek-aspek geologi lainnya.

•

Kerentanan spesifik (gabungan) merupakan jenis kerentanan pada sumberdaya air yang
diakibatkan oleh adanya tambahan potensi yang diakibatkan oleh adanya aktivitas manusia
yang secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap sumber air tanah
dan dipengaruhi oleh aspek ruang (tempat) dan waktu.

Konsep analisis kerentanan air tanah dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar
tingkat kemampuan air tanah tersebut dalam melakukan penetralisasian terhadap berbagai jenis
pencemar yang masuk kedalam air tanah (Vrba dan Vaporozec,1994). Atau secara sederhana
dapat diartikan sebagai bentuk pertahanan diri sistem air tanah untuk mampu melindungi dari
berbagai sumber pencemaran, baik yang bersifat alami (intrinsic) maupun karena akibat dari
aktivitas manusia (spesific).
Menurut Margat (1987; dalam Vrba dan Zaporozec, 1994), kerentanan airtanah sangat
dipengaruhi oleh faktor utama hidrogeologi yaitu posisi dan kedalaman muka air tanah, sifat
infiltrasi (porositas dan permeabilitas) material akuifer, hubungan atau keterkaitan antara tanah
dan air permukaan, kecepatan aliran airtanah. Interpretasi kondisi hidrogeologi dalam hal
kerentanan bersifat kualitatif dan tidak memasukkan komponen perpindahan polutan dari
permukaan tanah kedalam airtanah. Sedangkan menurut Johnston (1988, dalam Vrba dan
Zaporozec,1994), kerentanan suatu akuifer terhadap pencemaran dari sumber pencemaran
dikontrol oleh sistem aliran airtanah, parameter hidrogeologi dan berbagai faktor iklim lainnya.
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4.2

PENJELASAN UMUM MATA AIR DAN AIR TANAH

Air tanah adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah pada lapisan batuan yang jenuh air,
yang disebut sebagai akuifer. Airtanah dapat muncul ke permukaan tanah dengan berbagai cara,
yang umumnya dikontrol oleh kondisi geologi (batuan dan struktur), tofografi setempat, dan
tempat keluarnya air tanah dipermukaan tanah disebut dengan mata air. Mata air dapat muncul
di berbagai bentang alam, baik di dataran, perbukitan maupun pegunungan.
Menurut Hendrayana, 1994, Mata air adalah tempat dimana airtanah merembes atau mengalir
keluar ke permukaan tanah secara alamiah. Menurut Kresic dan Stevanovic, 2010, mata air
(springs) adalah lokasi pemusatan keluarnya airtanah yang muncul di permukaan tanah, karena
terpotongnya lintasan aliran airtanah oleh topografi tanah atau bentang alam.
Beberapa pengertian lain dari beberapa ahli, antara lain menyebutkan, bahwa mata air adalah
sebuah tempat di permukaan tanah dimana airtanah mengalir keluar dari akuifer. Aliran air tanah
tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan elevasi “hydraulic head” pada akuifer dengan elevasi
“hydraulic head” di permukaan tanah dimana lokasi airtanah tersebut muncul di permukaan
tanah.
Daerah Imbuhan Mata Air adalah suatu wilayah berlangsungnya proses pengimbuhan air tanah,
yang kemudian mengalir dan muncul ke permukaan sebagai mata air, dengan demikian daerah
imbuhan air tersebut merupakan daerah pengaruh terhadap mata air (Springsheds).
Dalam penentuan daerah imbuhan dan lepasan, dipengaruhi oleh beberapa parameter, yaitu
morfologi, geologi (litologi, struktur geologi dll), hidrogeologi (kelulusan, keterusan dll), tutupan
lahan, curah hujan, dan hidrologi (sistem aliran permukaan).
Menurut Danaryanto dkk (2008) penentuan daerah imbuhan dan lepasan dapat dilakukan dengan
berbagai metode sebagai berikut :
•

Tekuk Lereng. Tekuk lereng merupakan batas antara morfologi dataran dengan perbukitan
atau pegunungan. Daerah ini biasanya berada di kaki bukit atau kaki pegunungan. Berdasarkan
tekuk lereng, daerah imbuhan berada di atas tekuk lereng, sedangkan daerah lepasan berada
di bawah tekuk lereng.

•

Pola aliran sungai. Alur sungai dari daerah hulu ke hilir membentuk pola yang unik. Daerah
imbuhan pada umumnya dicirikan dengan morfologi kawasan yang ditempati oleh beberapa
anak sungai yang relatif pendek. Pada peta topografi alur sungai memperlihatkan pola seperti
rangka daun. Alur yang relatif lurus dan pendek saling bertemu membentuk cabang sungai
utama, sehingga sungai di daerah imbuhan termasuk sungai orde ke tiga dan ke empat atau
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orde yang lebih rendah lagi. Pada daerah ini, air sungai menjadi pemasok air tanah, atau
disebut influent stream.
•

Daerah limpasan secara sederhana dapat dikenali dalam suatu daerah yang terdiri atas sungai
induk dan beberapa cabang sungai utama yang memiliki alur cukup panjang dan sejajar serta
berkelok-kelok. Daerah limpasan ini ditempati oleh sungai orde pertama dan kedua. Air
sungai di daerah lepasan mendapat pasokan dari air tanah, atau disebut effluent stream.

•

Kemunculan mata air. Daerah lepasan air tanah dapat dikenali secara visual di lapangan dari
kemunculan mata air. Mata air pada umumnya banyak terdapat di daerah kaki-kaki
pegunungan atau tekuk lereng serta pada lereng bukit atau lereng pegunungan bagian bawah.
Kawasan di sebelah bawah dari titik mata air merupakan daerah lepasan air tanah, sedangkan
daerah yang berada di atasnya merupakan daerah imbuhan. Beberapa titik kemunculan mata
air pada umumnya terletak pada ketinggian yang sama. Dari deretan titik kemunculan
tersebut dapat ditarik garis yang memisahkan daerah imbuhan dan lepasan air tanah.

•

Kedalaman muka air tanah. Berdasarkan kedudukan muka air tanah dan aliran air tanahnya,
maka daerah imbuhan mempunyai ciri dengan aliran air tanah pada lapisan jenuh air menjauhi
muka air tanah. Di daerah imbuhan, aliran air tanah di dekat permukaan mengarah ke bawah.
Hal ini dikarenakan, pada daerah imbuhan, tekanan hidraulik lapisan jenuh air di dekat muka
air tanah lebih besar daripada tekanan hidraulik pada titik yang berada di bawahnya, sehingga
mengakibatkan aliran air tanah menuju ke bawah.

•

Isotop alam. Isotop alam yang digunakan dalam penentuan daerah imbuhan adalah isotop
stabil 2H (deuterium) dan 18O. Metode ini didasarkan atas adanya hubungan fungsi ketinggian
topografi terhadap komposisi 2H dan 18O dalam air hujan. Komposisi 2H dan 18O dalam air
tanah sesuai dengan harga rata-rata distribusi konsentrasi isotop air hujan yang meresap pada
ketinggian tertentu melalui infiltrasi. Dalam perjalanan air tanah, komposisi 2H dan 18O relatif
tetap dan tidak mengalami perubahan dari komposisi asalnya, air hujan.

Untuk keperluan praktis aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan daerah
imbuhan air adalah:
•

Kondisi hidrogeologi yang serasi, meliputi : arah aliran air tanah, adanya lapisan pembawa air,
kondisi tanah penutup, curah hujan.

•

Kondisi morfologi/ medan/ topografi : semakin tinggi dan datar lahan semakin baik sebagai
daerah resapan air.

•

Tataguna lahan, lahan yang tertutup tumbuhan lebih baik dariapada pemukiman
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Tabel 10. Ciri umum daerah imbuhan dan lepasan
(Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2007)

No
1
2
3
4
5
6
7
8

Ciri Umum
Daerah Imbuhan
Mempunyai arah umum aliran air tanah secara
vertikal ke bawah.
Air meresap ke dalam tanah sampai muka air
tanah (mengisi akuifer).
Kedudukan muka freatik relatif dalam.
Kedudukan muka freatik lebih dalam dari muka
pisometrik pada kondisi alamiah.
Daerah singkapan batuan lolos air tidak jenuh
air.
Daerah perbukitan atau pegunungan.
Kandungan kimia air tanah relatif rendah.
Umur air tanah relatif muda.

Daerah Lepasan
Mempunyai arah umum aliran air tanah secara
vertikal ke atas.
Muka air tanah bergerak ke atas mengisi pori-pori
tanah pada zona tidak jenuh air.
Kedudukan muka freatik relatif dangkal.
Kedudukan muka freatik lebih dangkal dari muka
pisometrik pada kondisi alamiah.
Daerah sebelah hilir pemunculan mata air permanen.
Daerah dataran.
Kandungan kimia air tanah relatif tinggi.
Umur air tanah relatif tua.

Tabel 11. Ciri khusus daerah imbuhan dan lepasan
(Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2007)

No
1
2
3

4.3

Ciri Khusus
Daerah Imbuhan
Daerah Lepasan
Daerah tubuh dan puncak kerucut gunung
Menempati kaki atau dataran kerucut gunung
api.
api
Daerah karst yang mempunyai retakan dan
Menempati kaki atau lereng bawah pebukitan
lubang pelarutan.
karst dan dijumpai mata air permanen.
Daerah singkapan batuan pembentuk akuifer
tertekan bagian hulu.

ANALISIS GEO-SPASIAL

Analisis geo-spasial adalah suatu proses analisis keruangan dengan mempergunakan data,
informasi serta berbagai aspek kebumian (geologi) untuk menentukan suatu maksud atau tujuan
tertentu. Mengingat parameter, data dan aspek kebumian yang diolah sangat rumit dan komplek
maka untuk memudahkan proses analisis tersebut digunakan berbagai software (program)
dengan bantuan komputer.
Maksud dan tujuan dari analisis Kajian Kerentanan Mata Air (KKMA) adalah untuk mengetahui
kondisi potensi kerentanan atau resiko dari suatu mata air dalam tatanan keruangan kebumian
(geologi) dengan cara menganalisis berbagai parameter, aspek, informasi dan data geologi suatu
wilayah mata air.
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Gambar 9. Skema Alur Analisis Geo-spatial Kerentanan Mata Air

(Sumber : Team IUWASH Plus, 2018)

Dalam kegiatan KKMA ini, kerentanan yang dikaji meliputi 2 (dua) faktor utama terkait
sumberdaya mata air, yaitu faktor kuantitas (debit) dan kualitas.
Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi secara umum, sebagian besar akan mengalami
penguapan (evaporasi) ke udara kembali sebagai uap air, sebagian lagi akan menjadi limpasan air
permukaan (run off) dan sebagian kecil akan mengalami peresapan kedalam tanah yang akan
menjadi cadangan air tanah.
Jumlah air hujan yang meresap akan sangat tergantung kepada kondisi fisik tanah, seperti tingkat
porositas dan permeabilitas, kemiringan lereng, jenis tutupan lahan dan penggunaan lahan dan
lainnya.
Metode analisis kerentanan secara geospasial yang dipakai pada kajian ini adalah menggunakan
metode overlay (tumpang susun) dan skoring data untuk mengidentifikasi kerentanan terhadap
kuantitas dan kualitas. Adapun beberapa parameter atau variabel yang digunakan dalam
menganalisis kerentanan kuantitas dan kuantitas pada kajian ini adalah variable penggunaan lahan,
kemiringan lereng, permeabilitas dan curah hujan.
Masing-masing variabel dikelaskan dan diberi skor sesuai pengaruhnya terhadap tingkat
kerentanan kuantitas dan kualitas air tanah/mata air, sehingga tiap variabel tersebut memiliki nilai
dan bobot sesuai dengan pengaruhnya terhadap kerentanan kuantitas dan kualitas air tanah/mata
air.
Skor masing - masing variabel mempunyai interval 1 – 5, di mana nilai skor tersebut akan memiliki
nilai dan arti kerenanan yang berbeda untuk setiap parameter, yaitu parameter penggunaan lahan,
paremeter kelerengan, parameter permeabilitas dan parameter curah hujan.
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Pendekatan metode yang digunakan untuk menilai tiap kerentanan tersebut adalah dengan skor
dan bobot tiap parameter, seperti dituliskan pada tabel berikut ini:
Tabel 12. Parameter Kerentanan Kuantitas

No
1
2
3
4

Parameter

Bobot

Penggunaan Lahan
Kelerengan
Permeabilitas (K)
Curah Hujan

60
20
10
10

Tabel 13. Parameter Kerentanan Kualitas

No
1
2
3
4

4.4

Parameter
Penggunaan Lahan
Kelerengan
Permeabilitas (K)
Curah Hujan

Bobot
60
20
10
10

PENGUMPULAN DAN SUMBER DATA

Untuk keperluan analisis geospasial ini diperlukan berbagai data geologi dan berbagai data
pendukung lainnya terkait mata air Ake Gaale. Untuk keperluan tersebut, data yang digunakan
merupakan data sekunder dan juga data primer sebagai data kontor atau verifikasi.
Sumber data sekunder yang digunakan bersumber kepada data yang dimiliki oleh Pemerintah
Kota Ternate. Sebagai contoh data RTRW Kota Ternate tahun 2018-2032, Dokumen Kota
Ternate dalam angka tahun 2016 dan berbagai data spasial lainnya yang dimiliki atau dibuat oleh
instansi Pemerintah Kota Ternate, seperti peta dasar dan peta tematik, kependudukan, proyeksi
kebutuhan dan rencana pelayanan air bersih/minum dan berbagai data lainnya.
Untuk verifikasi dan keperluan teknis lainnya, data sekunder yang telah terkumpul dan dianalisa,
maka selanjutnya dilakukan verifikasi dilapangan, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat akurasi
dan juga sebagai control untuk menghindari deviasi kualitas data tersebut.
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Peta 13. Delineasi Kawasan Catchment Area Mata Air Ake Gaale

(Sumber: Team IUWASH Plus, 2018)

Berdasarkan hasil analisis geologi, hidrologi dan hidrogeologinya, maka dibuat deliniasi batasbatas daerah tangkapan hujan (catchment area). Delineasi ini penting dilakukan untuk mengetahui
pengaruh berbagai kegiatan yang akan dan dapat mempengaruhi kondisi mata air Ake Gaale, baik
secara kuantitas maupun kualitas.
Berdasarkan hasil delineasi tersebut maka diketahui dan ditentukan bahwa luas daerah tangkapan
hujan (catchment area) mata air Ake Gaale sebesar 383,58 Hektar
4.5

ANALISIS KERENTANAN KUANTITAS

Untuk penentuan kelas kerentanan kuantitas, maka dilakukan pendekatan penentuan kelas yang
didasarkan kepada kontribusi tiap kelas parameter terhadap potensi kerentanan kuantitas.
•

Nilai dari kerentanan kuantitas akan rendah jika :

•

Apabila faktor tutupan lahan baik ( Hutan ), maka skor rendah

•

Apabila faktor tingkat curah hujan tinggi (curah hujan tertinggi dalam suatu wilayah), maka
skor rendah

•

Apabila faktor kelerengan rendah ( < 8% ), maka skor rendah

•

Apabila faktor permeabilitas cepat ( > 45 m/hari ), maka skor rendah

4.5.1

Faktor Parameter Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di daerah tangkapan mataair Ake Gaale didominasi oleh Perkebunan yaitu
sekitar 237.66 Hektar.
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Tabel 14. Pembagian Penggunaan Lahan Catchment Area Mata Air Ake Gaale

Tata Guna Lahan
Hutan
Kali Mati
Lahan Kosong
Makam
Perkebunan
Permukiman
Pertanian Lahan Kering
Taman
Grand Total

Luas (Ha)
94.786
0.54
3.223
0.472
237.657
33.088
4.961
1.679
383,58

Tabel 15. Klasifikasi (skoring) dari parameter Penggunaan Lahan adalah sebagai berikut

Tipe PL
Hutan Lahan Kering Primer
Hutan Lahan Kering Sekunder
Hutan Mangrove Primer
Hutan Mangrove Sekunder
Hutan Rawa Primer
Hutan Rawa Sekunder
Hutan Tanaman
Perkebunan
Rawa
Badan Air
Tambak
Belukar
Belukar Rawa
Padang Rumput
Sawah / Pertanian Lahan Kering Berterasering
Pertanian Lahan Kering
Pertanian Lahan Kering Campur
Tanah Terbuka/Kali Mati
Permukiman
Transmigrasi
Bandara
Pertambangan
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Pengelompokan

Kelas

Skor

Hutan

Sangat Rendah

1

Kebun

Rendah

2

Badan Air

Sedang

3

Ladang

Tinggi

4

Area Terbangun

Sangat Tinggi

5
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Peta 14. Tata Guna dan Tutupan Lahan Kawasan Catchment Area Mata Air Ake Gaale

(Sumber: Team IUWASH Plus, 2018)

4.5.2

Faktor Parameter Topografi/Kemiringan Lereng

Kondisi Topografi atau kelerengan atau kondisi permukaan bumi di kawasan imbuhan Mata Air
Ake Gaale sangat bervariasi mulai berbentuk kawasan dataran rendah hingga daerah perbukitan
terjal.
Peta 15. Pembagian Tingkat Kelerengan Kawasan Catchment Area Mata Air Ake Gaale

(Sumber: Team IUWASH Plus, 2018)
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Tabel 16. Pembagian Kelas Kelerengan Lahan

Kemiringan Lereng
<5%
5 – 15 %
15 -25 %
25 – 40 %
> 40 %

4.5.3

Kelas

Skor
1
2
3
4
5

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Faktor Parameter Curah Hujan

Tingkat curah hujan rata-rata didalam kawasan imbuhan/catchment area Mata Air Ake Gaale
sebesar 3400 mm per tahun. Semakin tinggi curah hujan, artinya potensi air hujan yang dapat
ditampung/diresapkan di kawasan imbuhan juga tinggi sehingga skor kerentanan kuantitas akan
berbanding terbalik yaitu kelas kerentanan rendah.
Peta 16. Pembagian Tingkat Kelerengan Kawasan Catchment Area Mata Air Ake Gaale

(Sumber: Team IUWASH Plus, 2018)
Tabel 17. Pembagian Kelas Tingkat Curah Hujan

Curah Hujan (mm/tahun)
0 - 1750
1750 – 2250
2250 – 2750
2750 – 3250
3250 - 3750
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Kelas
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Skor
5
4
3
2
1
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4.5.4

Faktor Parameter Permeabilitas

Secara umum material penyusun Pulau Ternate dan kawasan imbuhan mata air Ake Gaale adalam
berupa piroklastik, dimana hasil pelapukan dari material piroklastik tersebut adalah tanah
regosol. Sifat dan karakter tanah regosol ini memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan
batuan induknya yaitu material piroklastik tersebut.
Permeabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan material tanah atau batuan untuk dapat
meluluskan air tanah atau pluida. Untuk material piroklastik dan tanah regosol memiliki sifat dan
kemampuan meluluskan air sangat baik sehingga permeabilitasnya sangat baik.
Peta 17. Pembagian Tingkat curah Hujan Tahunan Kawasan Catchment Area Mata Air Ake Gaale

(Sumber: Team IUWASH Plus, 2018)
Tabel 18. Pembagian Kelas Parameter Permeabilitas tanah

Material Penyusun
Alluvial
Latosol
Andosol
Litosol
Regosol

4.6

Permeabilitas
lambat
Agak lambat
sedang
Agak cepat
cepat

Skor
5
4
3
2
1

ANALISIS KERENTANAN TERHADAP KUALITAS

Untuk penentuan kelas kerentanan kualitas, maka dilakukan pendekatan penentuan kelas yang
didasarkan kepada kontribusi tiap kelas parameter terhadap potensi kerentanan kualitas.
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Klasifikasi dan penentuan skor pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut :
Tabel 19. Variabel Parameter Kerentanan Air Tanah

No
1
2
3
4

4.6.1

Penggunaan Lahan
Kelerengan
Permeabilitas (K)
Curah Hujan

Parameter

Bobot
60
20
10
10

Faktor Penggunaan Lahan

Faktor penggunaan lahan dapat mempengaruhi jenis dan besaran dari sumber polutan atau
pencemaran yang akan mempengaruhi tingkat dan sensitifitas/kerentanan kualitas air tanah dan
mata air. Lahan pertanian akan memiliki jenis dan besaran polutan yang berbeda dengan
penggunaan lahan sebagai pemukiman, perladangan, lahan terbuka dan lain sebagainya terhadap
kondisi kualitas sumberdaya air tanah/mata air.
Tabel 20. Pemberian Skor (Skoring) Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan
Hutan Lahan Kering Primer
Hutan Lahan Kering Sekunder
Hutan Mangrove Primer
Hutan Mangrove Sekunder
Hutan Rawa Primer
Hutan Rawa Sekunder
Hutan Tanaman
Perkebunan
Rawa
Badan Air
Tambak
Belukar
Belukar Rawa
Padang Rumput
Sawah / Pertanian Lahan Kering Berterasering
Pertanian Lahan Kering
Pertanian Lahan Kering Campur
Tanah Terbuka
Permukiman
Transmigrasi
Bandara
Pertambangan
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Klasifikasi

Kelas

Hutan

Sangat Tinggi

Kebun

Tinggi

Badan Air

Sedang

Padang Rumput
Sawah

Klasifikasi Skor

1

2
Rendah

Ladang

Area Terbangun Sangat Rendah

3
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4.6.2

Faktor Kemiringan Lahan/Lereng

Kemiringan Lereng adalah kenampakan permukan muka tanah atau muka bumi sebagai akibat
terdapatnya beda tinggi antara satu tempat dengan tempat lainnya. Kondisi beda tinggi dari dua
tempat tersebut dan dibandingkan dengan jarak lurus mendatar maka akan diperoleh besarnya
kelerengan wilayah tersebut.
Faktor kelerengan sangat berpengaruh besar terhadap kemampuan suatu lahan atau wilayah
dalam meresapkan air pembawa bahan pencemar/polutan yang akan mengakibatkan kerentanan
kualitas air tanah/mata air, dimana suatu wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng yang
semakin besar atau terjal maka semakin kecil dalam meresapkan jumlah polutan/pencemar
kedalam air tanah/mata air.
Analisis dan nilai kemiringan suatu lahan dapat diperoleh dengan menganalisis peta kontur RBI
skala 1 : 25.000 dengan metoda yang dipakai dalam menganalisis suatu lereng adalah dengan cara
melakukan klasifikasi tingkat kerapatan antar garis kontur dalam peta RBI tersebut.
Tabel 21. Pemberian Skor (Skoring) Data Kemiringan Lereng

Kemiringan Lereng
<5%
5 – 15 %
15 -25 %
25 – 40 %
> 40 %

4.6.3

Kelas
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Skor
5
4
3
2
1

Faktor Nilai Kelulusan Batuan Penyusun/Permeabilitas

Permeabilitas merupakan kemampuan batuan atau tanah untuk melewatkan atau meloloskan
air/sumber polutan yang akan mencemari air tanah/mata air. Semakin besar tingkat kelulusan
atau permeabilitas maka akan semakin besar juga dalam meluluskan bahan pencemar kedalam
tanah sehingga akan mengakibatkan tingkat kerentanan kualitas air tanah/mata air juga semakin
tinggi atau besar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kelulusan/permeabilitas maka akan semakin
rendah juga tingkat kerentanan kualitasnya.
Permeabilitas sangat dipengaruhi oleh tekstur dan struktur dari tiap jenis batuan. Semakin besar
permeabilitas maka koefisien resapan semakin besar sehingga akan meningkatkan semakin
tingginya tingkat kerentanan kualitas sumberdaya air tanah/mata air.
Faktor yang mempengaruhi permeabilitas tanah atau batuan:
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•

Ukuran butir (grain size), semakin besar ukuran butir maka akan semakin baik porositas dan
kelulusan atau permeabilitas akan semakin baik.

•

Keseragaman butir (sortasi), semakin seragam bentuk butir maka akan semakin baik
prorositas dan kelulusannya atau permeabilitasnya.

•

Geometri butiran (bentuk butir), semakin menyudut bentuk dan geometri butiran, maka
akan menurunkan tingkat porositas dan permeabilitasnya.

•

Kekompakan (sementasi), semakin kompak/padat suatu bahan maka akan semakin kecil
tingkat porositas dan permeabilitasnya. Dimana sementasi ini umumnya akibat terjadinya
peningkatan tekanan dan umur batuan.
Tabel 22. Nilai Peringkat Kelulusan Batuan

Material Penyusun
Alluvial
Latosol
Andosol
Litosol
Regosol

Permeabilitas
lambat
Agak lambat
sedang
Agak cepat
cepat

Skor
1
2
3
4
5

Permeabilitas (K) berbagai jenis batuan (Morris & Johnson, 1967 dalam Todd, 1980), yang
disederhanakan
4.6.4

Faktor Curah Hujan

Klasifikasi tingkat curah hujan rata-rata akan sangat menentukan jumlah dan kemungkinan jumlah
peresapan air hujan yang membawa sumber polutan atau pencemar kedalam tanah, sehingga
semakin tinggi dan lama curah hujan maka akan semakin besar nilai skornya terhadap tingkat
kerentanan kualitas air tanah/mata air.
Tabel 23. Nilai Peringkat Curah Hujan

Curah Hujan (mm/tahun)
0 - 1750
1750 – 2250
2250 – 2750
2750 – 3250
3250 - 3750
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Kelas
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Skor
5
4
3
2
1
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4.7

PROSES ANALISIS POTENSI KERENTANAN KUANTITAS MATA AIR

Proses pelaksanaan analisis potensi kerentanan kuantitas, setelah semua data yang dibutuhkan
terkumpul dan telah di validasi maka semua data dan infromasi dalam bentuk numerik tersebut
diolah menjadi data spatial (lembar data) atau peta (sheet). Dari beberapa factor data spatial yang
telah ditentukan tersebut dilakukan proses superimpose atau menumpang –tindihkan data spatial
tersebut dan akan menghasilkan irisan-irisan (cluster) dari beberapa data tersebut.
Gambar 10. Proses Superimpose Data Spasial Dalam Menentukan Nilai Potensi Kerentanan Kuantitas

Tata Guna Lahan
RTRW
Curah Hujan
Hidrogeologi
Topografi

Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah

Selanjutnya data cluster tersebut akan mencerminkan tingkat kerentanan berdasarkan bobot
atau nilai yang telah ditentukan menjadi kelas tingkat kerantanan.
Hasil proses tumpeng-tindih dari semua data dan informasi Mata Air Ake Gaale tersebut, maka
dihasilkan peta kerentanan kuantitas. Peta kerentanan ini memberikan arti atau informasi bahwa
dari setiap kelas cluster tersebut akan memberikan kotribusi terhadap kondisi penurunan atau
peningkatan kuantitas atau debit air tanah dan mata air Ake Gaale.
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Peta 18. Pembagian Tingkat Kerentanan Kuantitas Kawasan Catchment Area Mata Air Ake Gaale

(Sumber: Team IUWASH Plus, 2018)

Berdasarkan hasil proses analisis tumpeng-tindih dari factor jenis tanah, tutupan lahan, curah
hujan, kelerengan tersebut, maka klasifikasi tingkat kerentanan kuantitas terbagi menjadi 5 (lima)
kelas, antara lain : Peta 18 dan Table 9 dan 25 sebagai lampiran :
1. Tingkat Kerentanan Sangat Tinggi
2. Tingkat Kerentanan Tinggi
3. Tingkat Kerentanan Sedang
4. Tingkat Kerentanan Rendah
5. Tingkat Kerentanan Sangat Rendah
Berdasarkan hasil analisis beberapa parameter yang tumpeng-tindih tersebut maka yang
memberikan kontribusi terhadap penurunan daya resap air hujan dan penurunan cadangan air
tanah Ake Gaale adalah tingkat kerentanan sedang, tinggi dan sangat tinggi.
Berdasarkan hasil analisis didapat bahwa luasan wilayah kawasan imbuhan Ake Gaale tersebut
yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi adalah sebesar 23 Hektar atau sekitar
7,4 % dari total wilayah imbuhan. Sementara dengan tingkat kerentanan sedang sebesar 184,88
Hektar atau 46,8 % dari total luas imbuhan dan tingkat kerentanan rendah sampai sangat rendah
adalah sebesar 175,7 atau sebesar 45,8 % dari total luas wilayah imbuhan.
Sehingga luasan wilayah imbuhan mata Air Ake Gaale dengan tingkat kerentanan sedang sampai
dengan sangat tinggi yang memerlukan dilakukannya kegiatan penanganan untuk menurunkan
tingkat kerentanan kuantitasnya adalah sebesar 207, 88 Hektar atau 54,2 %.
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Tabel 24. Analisis Penurunan Cadangan Air Tanah Mata Air Ake Gaale.

Existing Landuse 2018

Rerata Curah Hujan Harian
Jumlah Hari Hujan

17
200

Curah Hujan Tahunan
Penggunaan Lahan
Hutan
Kebun & Ladang
Pemukiman

Th. 2032 Landuse RTRW

Penggunaan Lahan
Hutan
Kebun & Ladang
Pemukiman

mm/hari hujan
hari / Tahun

3400

mm/Tahun

Luas
Ha
162.24
171.01
50.33
383.58

Luas
M2
1,622,438
1,710,100
503,310

Volume air hujan
M3
5,516,289
5,814,340
1,711,254

Koef. Resapan
%
0.85
0.60
0.30

Vol air meresap
M3
4,688,846
3,488,604
513,376
8,690,826

Luas

Luas

Volume air hujan

Koef. Resapan

Vol air meresap

Ha
85.40
234.90
63.28
383.58

M2
854,019
2,349,002
632,828

M3
2,903,663
7,986,606
2,151,614

%
0.85
0.60
0.30

M3
2,468,114
4,791,964
645,484
7,905,562

Penurunan Air Tanah (14 tahun)
Penurunan Air Tanah per tahun
Penurunan Air per Hektar per Tahun

3.4

785,264.44
56,090.32
146.23

Banyak jenis dan metoda kegiatan yang dapat dilakukan atau dipilih untuk mengurangi tingkat
kerentanan kuantitas mata Air Ake Gaale, mulai dari pendekatan teknis dan non-teknis yang
harus disesuaikan dengan kondisi lapangan juga dengan aspek teknologi, social, ekonomi, budaya
dan waktu yang dibutuhkan dan lainnya.
Untuk membahas jenis kegiatan dan membuat rencana aksi atau implementasi upaya penurunan
kerentanan kuantitas mata air Ake Gaale, akan dibahas dalam kegiatan tersendiri yang dirangkum
dalam kegiatan tahapan Analisis Risk Matrix (ARM).
4.8

ANALISIS KERENTANAN TERHADAP KUALITAS

Menurut Margat, 1968, kerentanan kualitas air tanah terhadap pencemaran (groundwater
vulnerability to contamination) diartikan sebagai kemungkinan difusi dan perkolasi zat pencemar
dari permukaan tanah ke dalam muka airtanah pada kondisi alamiah (Vias et al., 2006).
Pencemaran Sumber Air diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,
energi dan atau komponen lain ke dalam air yang disebabkan oleh oleh kegiatan manusia, yang
mengakibatkan menurunnya nilai kualitas air sampai ke tingkat tertentu, dan menyebabkan air
tidak dapat dipkai sesuai dengan peruntukannya; (PP NOMOR 82 TAHUN 2001)
Beberapa jenis sumber pencemaran terhadap kualitas air dapat berasal dari beberapa sumber,
yaitu :

KAJIAN KERENTANAN MATA AIR AKE GAALE

73

a) Limbah Pemukiman (Limbah Domestik)
Permukiman menghasilkan berbagai jenis limbah cair maupun limbah padat, misalnya sampah
padat dan limbah air buangan (water waste) baik itu air kotor yang berasal dari cubluk/toilet
(black water), maupun air yang berasal dari kamar mandi (grey water). Air buangan dari
permukiman (domestic) biasanya mempunyai komposisi yang terdiri dari sekresi tinja dan urin,
air bekas cucian dapur, kamar mandi, detergent dan lain sebagainya, yang sebagian besar
merupakan libah bahan-bahan organik.
Limbah medis yang berasal dari rumah sakit atau rumah-rumah perawatan kesehatan juga
dimasukan dalam katagori limbah domestic, walaupun dari sisi kualitas limbah medis ini memiliki
tingkat dampak pencemaran yang lebih serius terutama menyangkit limbah yang mengandung
berbagai penyakit dan bakteri yang sangat berbahaya.
b) Limbah Pertanian.
Untuk mencapai produksi atau hasil panen dan menjaga kualitas produksi, industry pertanian
sangat intensif mempergunakan berbagai jenis pupuk, baik pupuk organic maupun pupuk kimiawi,
serta berbagai jenis pestisida untuk mengendalikan hama tanaman dan penyakit tanaman lainnya.
Kegiatan pemakaian pupuk dan pestisida tersebut akan meninggalkan sisa-sisa di alam (tanah dan
air) dan dan seiring dengan waktu maka sisa-sisa pupuk dan pestisida tersebut akan terakumulasi
dan mencemari tanah maupun air (air permukaan dan air tanah.
Beberapa pupuk dan pestisida memiliki kandungan beberapa mineral berat yang bersifat resisten
(tidak mudah terurai) oleh alam dan juga akan mengganggu tingkat kesehatan manusia atau
mahluk lainnya, bahkan bersifat fatalistic.
Mengingat dampak terhadap kesehatan manusia yang sangat serius maka keberadaan atau
terjadinya pencemaran oleh limbah pertanian, berupa pupuk dan pestisida sangat dibatasi dengan
sangat ketat. Sehingga parameter kimia untuk kualitas air sangat ketat dan terukur.
c) Limbah Industri
Yang dimaksud dengan limbah industry adalah segala sesuatu limbah (padat maupun cair dan gas)
sebagai hasil sampingan dari proses produksi suatu produk secara masal. Dimensi kegiatan
industry ini dapat berskala besar maupun berskala kegiatan rumahtangga, sehingga limbah yang
dihasilkan dapat berjumlah sedikit ataupun banyak/melimbah secara kuantitas. Jenis limbah
industry ini dapat berupa limbah cair, limbah padat dan limbah gas, bahkan kebisingan yang
ditimbulkan oleh indutsri juga dapat dikatagorikan sebagai limbah.
Tempat pembuangan sampah, dapat dikatagorikan limbah industry ini mengingat dari jumlah atau
volume sampai yang dikelola cukup besar dan mengandung berbagai jenis sampah yang sangat
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berbahaya dan dapat mengotori sumberdaya air tanah terutama dari air lindi (leachate) yang
dihasilkan.
d) Limbah Peternakan
Yang dimaksud limbah peternakan yaitu semua limbah atau bahan buangan baik cair maupun
padat yang berasal dari proses dan kegiatan pemeliharaan dan pemrosesan produk-produk dari
industry pengoalahan hewan ternak, baik yang dikelola secara kecil-kecilan (skala
rakyat/individual), maupun skala besar atau industry. Termasuk didalamnya adalah limbah dari
peternakan ayam potong dan petelur yang semakin hari industry ayam potong ini terus
meningkatkan produksinya seiring dengan banyaknya kebutuhan terhadap produk ayam potong.
Limbah peternakan yang paling dominan dan sangat berpengaruh terhadap kulaitas air, baik air
permukaan maupun air tanah adalah yang berasal dari limbah kotoran hewan. Kotoran hewan
ternak ini merupakan limbah organic yang yang banyak mengandung berbagai unsur bakteri dan
unsur kimia organic lainnya yang sangat polutan dan tidak diinginkan berada dalam air baku.
Kendala lainnya dari unsur organic ini adalah akan mempersulit dalam proses pengolahan air baku
menjadi air minum, karena unsur organic sangat sulit untuk dilakukan pengolahan dan
memerlukan teknologi dan biaya tinggi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran sumber air bersih, yaitu :
1. Jenis Sumber Pencemar. Karakteristik limbah ditentukan oleh jenis sumber pencemar.
Karakteristik limbah rumah tangga berbeda dengan karakteristik limbah jamban atau septic
tank ataupun peternakan. Limbah jamban atau septic tank dan peternakan banyak
mengandung bahan organik yang merupakan habitat bagi tumbuhnya mikroorganisme.
2. Jumlah Sumber Pencemar. Semakin banyak sumber pencemar yang berada dalam jarak
maksimal 10 meter, semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan kualitas bakteriologis
air sumur gali. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya bakteri yang mampu meresap
ke dalam sumur..
3. Jarak sumber pencemaran. Semakin jauh jarak dengan sumber air bersih akan mempengaruhi
tingkat pencemaran terhadap sumber air bersih jumlah bakteri semakin sedikit, dan
sebaliknya semakin dekat sumber pencemaran akan menyebabkan jumlah bakteri semakin
bertambah..
4. Porositas dan Permeabilitas Tanah. Porositas dan permeabilitas tanah akan berpengaruh
pada penyebaran bakteri Coliform, air merupakan alat transportasi bakteri dalam tanah.
Makin besar porositas dan permeabilitas tanah, makin besar kemampuan untuk melewatkan
air yang berarti jumlah bakteri yang dapat bergerak mengikuti aliran tanah semakinbanyak
Kusnoputranto, 1997.
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Dalam menganalisis potensi tingkat kerentanan kualitas air, metode yang dipakai adalah sama
dengan metoda analisis potensi kerentanan kuantitas, yaitu dengan analisis geospasial dengan
metode overlay (tumpeng-susun) dan skoring data untuk mengidentifikasi kerentanan terhadap
kualitas.
Tabel 25. Jenis Parameter dan Nilai Bobot Kerenatan Kualitas Mataair

No
1
2
3
4

Parameter

Bobot

Penggunaan Lahan
Kelerengan
Permeabilitas (K)
Curah Hujan

4.8.1

60
20
10
10

Kemiringan Lahan/Lereng
Tabel 26. Pemberian Skor (Skoring) Data Kemiringan Lereng

Kemiringan Lereng

Kelas

<5%
5 – 15 %
15 -25 %
25 – 40 %
> 40 %

4.8.2

Skor
5
4
3
2
1

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Nilai Kelulusan Batuan Penyusun/Permeabilitas
Tabel 27. Nilai Peringkat Kelulusan Batuan

Material Penyusun
Alluvial
Latosol
Andosol
Litosol
Regosol

Permeabilitas
lambat
Agak lambat
sedang
Agak cepat
cepat

Skor
1
2
3
4
5

Permeabilitas (K) berbagai jenis batuan (Morris & Johnson, 1967 dalam Todd, 1980), yang disederhanakan

4.8.3

Curah Hujan

Untuk kelas data curah hujan menggunakan data curah hujan maksimal daerah kajian sebagai nilai
tertingginya.
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Tabel 28. Nilai Peringkat Curah Hujan

Curah Hujan (mm/tahun)
0 - 1750
1750 – 2250
2250 – 2750
2750 – 3250
3250 - 3750

4.9

Kelas
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Skor
5
4
3
2
1

PROSES ANALISIS POTENSI KERENTANAN KUALITAS MATA AIR

Sama hal nya dengan proses pelaksanaan analisis potensi kerentanan kuantitas, maka untuk
proses analisis potensi kerentanan kualitaspun adalah dengan metoda tumpeng susun
(superimpose), dimana setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan telah di validasi maka
semua data dan infromasi dalam bentuk numerik tersebut diolah menjadi data spatial (lembar
data) atau peta (sheet). Dari beberapa factor data spatial yang telah ditentukan tersebut
dilakukan proses superimpose atau tumpeng susun data spatial tersebut dan akan menghasilkan
irisan-irisan (cluster) dari beberapa data tersebut.
Gambar 11. Proses Superimpose Data Spasial Dalam Menentukan Nilai Potensi Kerentanan Kualitas

Tata Guna Lahan
RTRW
Hidrogeologi
Topografi
Sumber Polutan
Curah Hujan

Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah

Selanjutnya data cluster tersebut akan mencerminkan tingkat kerentanan berdasarkan bobot
atau nilai yang telah ditentukan menjadi kelas tingkat kerantanan.
Hasil proses tumpang-tindih dari semua data dan informasi Mata Air Ake Gaale tersebut, maka
dihasilkan peta kerentanan kualitas. Peta kerentanan ini memberikan arti atau informasi bahwa
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dari setiap kelas cluster tersebut akan memberikan kotribusi terhadap kondisi penurunan
kualitas mata air Ake Gaale.
Berdasarkan hasil proses analisis tumpeng-tindih dari factor tata guna lahan, RTRW,
Hidrogeologi, topografi, sumber polutan dan curah hujan, maka klasifikasi tingkat kerentanan
kualitas terbagi menjadi 5 (lima) kelas, antara lain : Peta 19 dan tabel 32 sebagai lampiran :
1. Tingkat Kerentanan Sangat Tinggi
2. Tingkat Kerentanan Tinggi
3. Tingkat Kerentanan Sedang
4. Tingkat Kerentanan Rendah
5. Tingkat Kerentanan Sangat Rendah
Berdasarkan hasil analisis beberapa parameter yang tumpeng susun tersebut maka yang
memberikan kontribusi terhadap jumlah polusi dan penurunan kualitas air tanah dan mata air
Ake Gaale yaitu tingkat kerentanan sedang, tinggi dan sangat tinggi.
Peta 19. Pembagian Tingkat Kerentanan Kualitas Kawasan Catchment Area Mata Air Ake Gaale

(Sumber: Team IUWASH Plus, 2018)

Berdasarkan hasil analisis didapat bahwa luasan wilayah kawasan imbuhan Ake Gaale tersebut
yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi adalah sebesar 31,938 Hektar atau
sekitar 8,6 % dari total wilayah imbuhan. Sementara dengan tingkat kerentanan sedang sebesar
26,778 Hektar atau 7,2 % dari total luas imbuhan dan tingkat kerentanan rendah sampai sangat
rendah adalah sebesar 314,33 Hektar atau sebesar 84,30 % dari total luas wilayah imbuhan.
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Sehingga luasan wilayah imbuhan mata Air Ake Gaale dengan tingkat kerentanan sedang sampai
dengan sangat tinggi yang memerlukan dilakukannya kegiatan penanganan untuk menurunkan
tingkat kerentanan kualitasnya adalah sebesar 58,716 Hektar atau 15,7 %.
Tabel 29. Analisis Jumlah Produksi Air Kotor dan Abu-abu
Jumlah KK

Jumlah Jiwa

Air bersih

Orang/KK Total Jiwa (60 liter/orang/hari)

Produksi air abu-abu

Jumlah air kotor

(70 % air bersih)

(8 liter/orang/hari)

(liter/hari) (liter/tahun) Liter/hari Liter/Tahun
2000

5

10000

Tahun

600,000
600 M

3

420,000
420 M

3

153,300,000
153,300 M

3

80,000
80 M

3

29,200,000
29,200 M

3

Berdasarkan kondisi peta kerentanan (Peta 19) dan jumlah air kotor dan abu-abu (Tabel 31)
tersebut, maka ada beberapa hasil analisis, sebagai berikut :
1. Sumber utama pencemaran air atau penurunan kualitas air tanah adalah berasal dari limbah
domestic cair, khususnya dari limbah air kotor/cubluk/toilet resap yang berasal dari sekitar
2000 rumah, mengingat jarak kawasan pemukiman dengan mata air Ake Gaale sangat dekat
dengan radius antara 50 s/d 600 meter, serta aktifitas lainnya yang berpotensi menghasilkan
limbah cair lainnya tidak terlalu signifikan.
2. Jumlah air kotor dari cubluk/toilet (black water) resap dari pemukiman yang berada disekitar
mata air Ake Gaale sangat besar volume nya mencapai 80.000 liter atau 80 M3 per hari, dan
20.200.000 liter atau 29.200 M3 per tahun.
3. Berdasarkan analisis spatial bahwa proyeksi pertambahan jumlah pemukiman semakin
meningkat, hal ini akan mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah limbah cair domestic
yang akan masuk kedalam air tanah.
4. Limbah cair dari cubluk akan mengandung bakteri Colli, sehingga upaya penanggulangan dan
mengurangi jumlah cubluk/toilet resap merupakan langkah yang harus segera dilakukan. Tidak
hanya untur bakteri Colli yang berbahaya, akan tetapi juga beberapa unsur kimia organic
seperti Nitrat dan Nitrit, serta beberapa unsur organic lainnya.
5. Pencemaran air tanah Ake Gaale bukan hanya berasal dari kawasan pemukiman dan kegiatan
masyarakat lainnya akan tetapi juga terjdi sebagai akibat intrusi air laut, sehingga akan
memperburuk kualitas air tanah.
6. Berdasarkan data sekunder dari Dinas Kesehatan Kota Ternate, telah ditemukan adanya
bakteri Colli dalam air tanah yang diambil dari air tanah Ake Gaale. Ini sebagai bukti bahwa
tingkat pencemaran dan penurunan kualitas air tanah sudah terjadi dan perlu penanganan
segera.
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7. Potensi dampak susulan sebagai akibat pencemaran Colli tersebut akan sangat dimungkinkan
terjadinya beberapa penyakit yang diakibatkan kualitas air yang buruk atau disebut
waterborne deseases.
8. Hubungan antara kuantitas air tanah yang terus menurun, maka juga akan mengakibatkan
semakin buruknya kualitas air tanah, hal ini disebabkan semakin kurang cadangan air tanah
maka polutan akan semakin kental, karena tidak terjadi proses pengenceran (dilution) oleh
air tanah terhadap sumber polutan.
4.10 KAWASAN TERDAMPAK KERENTANAN MATA AIR AKE GAALE

Secara hidrologi, hidrogeologi serta kewilayahan bahwa perpotongan antara muka air tanah dan
permukaan bumi yang disebut dengan wilayah keluaran (discharge area) akan ditandai dengan
kemunculan beberapa mata air (tidak hanya satu mata air saja) atau yang disebut sabuk mata air
atau komplek mata air. Sehingga mata air Ake Gaale yang berada di Pulau Ternate juga
merupakan suatu kawasan atau komplek dimana terdapat beberapa mata air yang muncul di
permukaan bumi dengan sebaran sekitar satu kilometer dengan titik tengah berada dikawasan
mata air Ake Gaale PDAM Kota Ternate. Mata air yang muncul didalam wilayah sabuk atau
komplek mata air Ake Gaale ini akan memiliki beragam debit yang dapat dimanfaatakan,
tergantung kondisi struktur tanah di lokasi mata air tersebut, akan tetapi semua mata air tersebut
berasal dari sumber air tanah yang sama sehingga akan memiliki kualitas yang juga sama.
Sebagai akibat dari semua kegiatan yang terjadi didalam kawasan imbuhan mata air Ake Gaale
terhadap sumberdaya air tanah, sehingga hasil analisa KKMA ini juga menunjukan bahwa tingkat
dan jenis kerentanan mata air Ake Gaale ini (kuantitas dan kualitas) tidak hanya dirasakan atau
terjadi hanya pada lokasi mata air yang dipakai oleh PDAM Kota Ternate saja. Akan tetapi
dampak kerentanan kuantitas dan kualitas tersebut juga akan berdampak terhadap air tanah dan
mata air yang berada/muncul diwilayah Pemukiman masyarakat Ake Gaale sampai ke pinggir
pantainya.
Beberapa tanda kerentanan sumberdaya air tanah/mata air yang mungkin dapat dirasakan oleh
masyarakat yang tinggal di wilayah pemukiman masyarakat Ake Gaale, antara lain :
1. Terjadinya penurunan debit atau muka air tanah pada sumur-sumur gali penduduk, sehingga
akan semakin sulit melakukan penimbaan atau pemompaan karena air tanah semakin dalam.
2. Menurun atau hilangnya air luah (over flow) yang mengairi kolam mata air Ake Gaale yang
berada didalam kawasan pemukiman tersebut.
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3. Air tanah akan terasa semakin tinggi tingkat kegaraman (salobar), terutama pada saat musim
kemarau berlangsung dan pada saat kegiatan pemompaan air tanah/sumur gali semakin
intensif.
4. Konsentrasi unsur organik akan meningkat pada saat musim kemarau, dengan ditandai dengan
bau air tanah yang semakin meningkat atau menyengat.
5. Apabila air tanah diendapkan atau didiamkan, maka akan muncul endapan atau warna pada air
tanah tersebut.
6. Dimungkinka dapat ditemukan unsur-unsur kimia organic dan an-organik lainnya yang berasal
dari limbah cair domestik atau polutan lainnya dengan konsentrasi semakin meningkat pada
saat musim kemrau.
Memperhatikan kondisi tersebut maka hasil analisis KKMA ini menunjukan bahwa wilayah
terdampak sebagai akibat berbagai aktifitas didalam kawasan imbuhan (catchment area) mata Air
Ake Gaale tersebut bukan hanya dapat dipantau dan dirasakan pada lokasi mata air Ake Gaale
yang berada didalam komplek PDAM Kota Ternate saja, tetapi akan berdampak terhadap seluruh
wilayah sabuk mata air atau wilayah pemukiman masyarakat Ake Gaale, seperti dalam peta no.
20 (Peta terdampak kerentanan Mata Airair Ake Gaale).
Memahami kondisi tersebut diatas, maka berbagai upaya dan kegiatan perbaikan, konservasi dan
berbagai aktifitas lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas air tanah/mata
Ake Gaale yang dilakukan didalam kawasan imbuhan mata air Ake Gaale juga akan berdampak
positip untuk memperbaiki kondisi air tanah/mata air yang berada didalam seluruh kawasan
pemukiman masyarakat Ake Gaale tersebut sampai ke posisi atau wilayah pantai Ake Gaale.
Menyadari kondisi manfaat upaya konservasi tersebut maka keterlibatan dan keikut sertaan
secara aktif masyarakat yang berada didalam kawasan terdampak kerentanan tersebut akan
sangat besar artinya dan manfaatnya untuk kelestarian dan kesinambungan jumlah dan kualitas
air tanah wilayah Ake Gaale.
Peta 20. Peta Kawasan Terdampak Kerentanan Mata Air Ake Gaale (Sumber team IUWASH Plus, 2019
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5 RENCANA AKSI DAN IMPLEMENTASI KAJIAN
KERENTANAN MATA AIR AKE GAALE KOTA TERNATE
Berdasarkan berbagai hasil analisis, kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian kerentanan mata air
tersebut, agar tingkat kerentanan kuantitas dan kualitas mata air Ake Gaale tersebut dapat diatasi
maka perlu dilakukan analisis dan pemilihan jenis-jenis kegiatan (Rencana Aksi) baik yang bersifat
teknis, fisik dan non fisik serta advokasi/regulasi lainnya. Mekanisme penentuan dan pemilihan
jenis kegiatan (rencana aksi) tersebut melalui suatu mekanisme diskusi (workshop/Focus Group
Discussion) yang melibatkan semua unsur dan elemen masyarakat, baik yang tergabung dalam
Team KKMARA Ake Gaale, SKPD/OPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Organisasi
Pemerintah Daerah), Legislatif/DPRD, Akademisi, Pemerhati dan Penggiat Lingkungan/LSM,
Media, Pemuka Masyarakat dan berbagai pihak yang memiliki atensi dan perhatian terhadap
perlindungan dan pemeliharaan sumberdaya air di Kota Ternate khususnya dan umumnya di
wilayah Maluku Utara.
Penentuan dan pemilihan jenis kegiatan (rencana aksi) tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok
jenis kegiatan, yaitu kelomok jenis kegiatan kerentanan kuantitas dan jenis kegiatan
kerentanan kualitas.
Berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi serta kesimpulan KKMA tersebut, maka beberapa
opsi pilihan rencana kegiatan (rencana aksi) tersebut sebagai berikut :
1.

Kelompok Rencana Aksi Kerentanan Kuantitas :
Dengan maksud dan tujuan untuk menurunkan tingkat kerentanan kuantitas atau
meningkatkan kehandalan cadangan air tanah/mata air Ake Gaale tersebut, maka perlu
ditentukan berbagai jenis rencana kegiatan (rencana aksi) antara lain :
a.

Kegiatan Teknis Sipil

i.
Pembuatan Sumur Resapan
ii.
Pembuatan Sumur Resapan dan SPAH
iii.
Pembuatan Dam Penahan Erosi/Checkdam Berseri
iv.
Pengembangan Terrasering/Terrasering Bangku
v.
Pembuatan Rorakan
vi.
Melakukan Monitoring dan Evaluasi
b. Kegiatan Advokasi/Regulasi
i.
ii.
iii.
iv.
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Melakukan Pembuatan Regulasi
Melaksanakan Penegakan Hukum/Peraturan
Melakukan Kampanye/Sosialisasi/Promosi
Melaksanakan Penyuluhan
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v.
vi.
vii.
c.

Kegiatan Vegetatif
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

2.

Mendorong Pemberdayaan Masyarakat
Melakukan Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal
Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Melakukan Pelestarian dan Penjagaan Hutan Lindung
Melaksanakan Pengembangan Hutan Rakyat
Mengembangkan Kebun Rakyat
Melakukan Penanaman Pagar Rapat/Alley Cropping
Mendorong Pengenalan dan Penanaman Rumput Vetiper
Melakukan Penguatan Lereng dengan Penanaman Tanaman Perdu
Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Kelompok Rencana Aksi Kerentanan Kualitas :
Dengan maksud dan tujuan untuk menurunkan tingkat kerentanan kualitas atau
meningkatkan kondisi kualitas cadangan air tanah/mata air Ake Gaale tersebut, maka perlu
ditentukan berbagai jenis rencana kegiatan (rencana aksi) antara lain :
a.

Kegiatan Teknis Sipil
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

b.

Kegiatan Advokasi/Regulasi
i.
ii.
iii.
iv.
v.

c.

Melakukan Upgrade Tangki Septik
Pembangunan Tangki Septik
Pembangunan IPAL Komunal
Pembangunan Drainase Grey Water
Pembangunan Drainase Air Hujan
Pembuatan Biopori
Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Melakukan Pembuatan Regulasi
Melaksanakan Penegakan Hukum/Peraturan
Melakukan Kampanye/Sosialisasi/Promosi
Mendorong Pemberdayaan Masyarakat
Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Vegetatif
i.

Melakukan Penanaman pohon/reboisasi
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Selanjutnya, dalam menentukan urutan pilihan atau prioritas jenis rencana aksi tersebut maka
team KKMA-RA mata air Ake Gaale mengembangkan dan menyepakati beberapa parameter
utama, antara lain :
1.

2.

3.

4.

5.

Aspek Manfaat, dengan pengertian bahwa rencana aksi yang akan dilaksanakan akan
memberikan mafaat yang cepat terhadap perbaikan kondisi kerentanan debit dan kualitas.
Sehingga dalam waktu relative singkat/cepat dapat menunjukan dan memberikan hasil
peningkatan debit dan perbaikan kualitas air dari mata air Ake Gaale tersebut.
Aspek Biaya (murah/biaya kecil), artinya bahwa rencana aksi tersebut tidak membutuhkan
dana/biaya yang besar, sehingga semua pihak (OPD/SKPD dan masyarakat) dapat
melaksanakan kegiatan tersebut secara massal dan serempak sehingga akan menghasilkan
dampak yang besar dan cepat terhadap perbaikan kerentanan debit dan kualitas mata air
tersebut.
Aspek Durasi Kegiatan, artinya bahwa proses pelaksanaan rencana aksi tersebut
dilaksanakan dalam periode waktu yang singkat/cepat selesai atau bukan kegiatan pekerjaan
yang dikerjakan dalam waktu yang lama untuk dapat berfungsinya kegiatan pekerjaan
tersebut (misal kegiatan dilaksanakan sehari sampai seminggu, dll).
Aspek Ketersediaan dan Penguasaan Teknologi dan Bahan, artinya bahwa pilihan prioritas
pelaksanaan aksi tersebut akan memilih dan mengutamakan teknis pelaksanaan yang telah
umum dan dikuasai oleh masyarakat setempat, sehingga dalam proses nya akan
mempermudah dalam pengerjaannya.
Aspek Penerimaan Masyarakat, artinya bahwa rencana aksi tersebut harus dapat difahami
dan dimengerti proses serta manfaatnya oleh masyarakat sekitar sehingga dalam
pelaksanaanya akan mendapat dukungan dan dapat direplikasikan secara mudah oleh
masyarakat.

Berdasarkan hasil diskusi dan analisis berbagai aspek tersebut diatas maka berbagai rencana aksi
penanganan kerentanan mata air (kuantitas dan kualitas) dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan,
yaitu :
1.

2.

3.
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Prioritas Utama (Urgent) adalah semua rencana aksi yang harus segera dilaksanakan atau
diimplementasikan agar kondisi tingkat kerentanan dapat dikendalikan, akan tetapi apabila
tidak dilaksanakan maka kondisi kerentanan akan semakin memburuk.
Prioritas Sedang (short list) adalah semua rencana aksi yang harus dilaksanakan secepatnya
agar kondisi kerentanan dapat diatasi, akan tetapi apabila tidak dilaksanakan maka kondisi
kerentanan tidak semakin memburuk secara cepat.
Prioritas rendah (Long List) adalah semua rencana aksi harus dilakukan, akan tetapi
pelaksanaannya dapat dilaksanakan dalam dikerjakan dalam periode yang panjang (sekitar 1
s/d 5 tahun) agar kondisi kerentanan dapat diatasi.
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Proses pembuatan, penyusunan dan pemilihan rencana aksi tersebut dilaksanakan melalui
mekanisme diskusi dan komunikasi yang berbentuk Seminar/Workshop/FGD dan audiensi yang
melibatkan Team KKMA-RA Mata Air Ake Gaale dan berbagai pihak yang memiliki perhatian
dan atensi terhadap kondisi dan situasi sumberdaya air tanah dan mata air Ake Galle tersebut.
5.1

WORKSHOP/SEMINAR/FOCUS GROUP DISCUSSION/PUBLIC HEARING

Salah satu workshop/FGD dan public hearing untuk proses penyusunan dan penentuan rencana
aksi ini adalah workshop Analisis Matrik Rencana Aksi Kajian Kerentanan Mata Air Ake Gaale
yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu hari Kamis dan Jum’at Tanggal 7 – 8 Februari 2019
yang bertempat di Royal resto Kota Ternate. Kegiatan ini dihadiri oleh 21 (duapuluh satu) orang
peserta yang berasal dari berbagai
instansi/SKPD/OPD, LSM/NGO, Akademisi,
Walhi Maluku Utara, Aparatur Kecamatan
Ternate Utara, PDAM dan Media dan seluruh
anggota Team KKMA-RA Kota Ternate.
(Daftar hadir terlampir).

Asep mulyana/USAID IUWASH PLUS

Proses kegiatan Workshop/FGD Matrik Rencana Aksi
Mata Air Ake Gaale.

Dalam kegiatan diskusi ini terjadi dialog dan
komunikasi yang sangat intensif diantara
peserta dalam upaya untuk merumuskan dan
menyepakati berbagai rencana aksi dan
strategi implementasinya serta pembagian
tugas dan kewenangan yang sesuai dengan
tugas dan pokok serta fungsi masing-masing
pihak yang hadir.

Selanjutnya, hasil dari kegiatan workshop / FGD /Publik Hearing ini disepakati menjadi dokumen
Rencana aksi yang akan menjadi acuan para pihak yang akan menjalankan kegiatan penanganan
dan penanggulangan kerentanan kuantitas dan kualitas mata air Ake Gaale tersebut.
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Asep mulyana/USAID IUWASH PLUS

Team KKMA-RA Mata Air Ake Gaale dalam kegiatan
Workshop Pembuatan Matrik Rencana Aksi.

5.2

Pada kesempatan workshop ini, juga
disepakati bahwa dokumen KKMA-RA Mata
Air Ake Gaale ini akan dipresentasikan
kepada Walikota Ternate dan jajarannya
serta PDAM Kota Ternate, dengan tujuan
untuk mendapatkan komitmen dan dukungan
untuk pelaksanaan rencana aksi tersebut.
Bentuk dukungan dan komitmen tersebut
dimanifestasikan dengan diadopsi dan
diintegrasikannya semua rencana aksi
tersebut kedalam rencana kerja OPD/SKPD
dan
business
plan
PDAM,
juga
dialokasikannya anggaran daerah (APBD)
Kota Ternate

AUDIENSI DAN DISKUSI DENGAN KEPALA DAERAH DAN SKPD/OPD

Untuk mendapatkan legitimasi dan peresmian
secara formal, maka dokumen KKMA-RA Mata
Air Ake Gaale tersebut telah dilakukan
pemaparan/Audiensi oleh team KKMA-RA Kota
Ternate kepada Bapak Walikota Ternate, Bapak
Wakil Walikota Ternate, Bapak Sekretaris
Daerah dan Jajaran OPD/SKPD Kota Ternate.
Kegiatan pemaparan dan audiensi tersebut telah
dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada
tanggal 25 -26 April 2019 yang melibatkan team
KKMA-RA Kota Ternate dengan difasilitasi oleh
Team IUWASH Plus.

Formum Penyelamat Mata Air Ake Gaale/Alwan Arief

Penyerahan secara simbolik dokumen Kajian
Kerentanan Mata Air Ake Gaale oleh Ketua Forum
Penyelamatan Mata Air Ake Gaale kepada Bapak
Walikota Ternate, pada saat pemaparan dan audiensi
di kantor Walikota Ternate

Dalam proses pemaparan tersebut, dijelaskan
tentang berbagai proses kajian KKMA sehingga
menghasilkan berbagai rekomendasi kegiatan yang perlu dilakukan oleh semua pihak, termasuk
pihak Pemerintah Kota Ternate serta jajaran OPD/SKPD dalam melaksanakan perlindungan dan
pemeliharaan cadangan air tanah/mata air di seluruh Pulau Ternate, khususnya di mata air Ake
Gaale.
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Beberapa kesimpulan sebagai hasil rangkaian
pemaparan dan audiensi tersebut, antara lain
:

Muhammad Iqnaul /USAID IUWASH PLUS

Penyerahan Dokumen KKMA-RA Mata Air Ake Gaale
oleh Regional Manager IUWASH Plus kepada Wakil
Walikota Ternate.

Pemerintah Kota Ternate menyadari
sepenuhnya bahwa di wilayah Kota Ternate
telah terjadi penurunan cadangan/debit dan
penurunan air tanah, sehingga perlu dilakukan
langkah-langkah perbaikan dan antisipasnya ke
depan. Khusus nya yang telah terjadi di Mata
Air Ake Gaale yang merupakan sumber utama
air baku PDAM Kota Ternate dalam melayani
kebutuhan air bersih/air minum masyarakat.

Pemerintah Kota Ternate, berkomitmen dan sangat mendukung sepenuhnya semua rencana aksi
yang tertuang dalam dokumen KKMA-RA Mata Air Ake Gaale, sehingga diharapkan semua
OPD/SKPD yang terkait dapat melaksanakan semua rencana aksi tersebut sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota
Ternate yaitu akan membangun sekitar 1000
(seribu) sumur resapan di wilayah daerah
imbuhan mata air Ake Gaale melalui program
dan peng-anggar-an oleh setiap OPD/SKPD
terkait dan dilaksanakan secara bertahap
setiap tahunnya.
Pemerintah Kota Ternate juga mendorong
kepada semua pihak dan kelompok
Muhammad Iqnaul /USAID IUWASH PLUS
masyarakat dapat melaksanakan rencana aksi
Penyerahan Dokumen KKMA-RA Mata Air Ake Gaale
tersebut agar cadangan air tanah mata air Ake
oleh Regional Manager IUWASH Plus kepada
Gaale dapat meningkat secara cepat, sebagai
Sekretaris Daerah Kota Ternate
contoh mendorong Forum Masyarakat
Penyelamat Mata Air Ake Gaale dan Forum CSR untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut.
Untuk mengoptimalkan program pelaksanaan rencana aksi tersebut, maka dipandang perlu juga
bahwa team KKMA-RA Mata Air Ake Gaale melakukan diskusi dan audiensi dengan DPRD Kota
Ternate, sehingga program rencana aksi ini akan semakin kuat dalam implementasinya.
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5.3

DAFTAR RENCANA AKSI MATA AIR AKE GAALE

Berdasarkan hasil proses diskusi dalam workshop/FGD Matrik Rencana Aksi KKMA-RA Mata Air Ake Gaale tersebut, maka
dihasilkan berbagai rencana kegiatan yang di sajikan dalam beberapa tabel di bawah ini.
Tabel 30. Tabel Rencana Aksi Kerentanan Kuantitas dan Kebutuhan Biaya Pelaksanaannya Mata Air Ake Gaale, Kecamatan Ternate Utara Kota
Ternate Tahun 2019 s/d 2020

N
o
1

Program / Rencana
Kegiatan
A

2
0
1
9

2
0
2
0

Tahun
2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

Cepat

v

v

v

v

Cepat

v

v

v

v

v

v

Dampa
k
Manfaa
t

A. Sipil Teknis = 42

1

Pembuatan Sumur
Resapan 700

2

Pembangunan Sumur
Resapan & SPAH 300

3

Pembangunan Dam
Penahan Erosi/ Check
Dam

4

Penerapan Teknis
Terasering

5

Penerapan Teknis Teras
bangku

Cepat

Sedang

Sedang

Cepat
6
7
2

B
1
2

Lokasi

Pembangunan Rorakan
Kegiatan Monitoring &
Eavaluasi Pelaksaan Sipil
Teknis
B. Advokasi = 29
Pembuatan Regulasi dan
Peraturan Konservasi Air
Melakukan Penegakan
Peraturan Konservasi Air

Lambat

Kelurah
an
Sangaji
Utara,
Kelurah
an
Sangaji,
Desa
Pacei,
Daerah
Kedaton
Ici,
Kelurah
an Dufadufa,
Desa
Taloko,
Griya
Sabia

Biaya (5
Tahun)

Sumb
er
Penda
naan

v

2,800,000,
000

APBD
, CSR

DPUPR

Bapelitbang
da

v

v

1,200,000,
000

APBD
, CSR

Camat/Masyarak
at/DPUPR

DPUPR

v

v

v

400,000,0
00

APBD
,
APBN

DPUPR

DPUPR

v

v

v

v

200,000,0
00

APBD

Camat,
Masyarakat

Dinas
Pertanian

v

v

v

v

v

200,000,0
00

APBD

Camat,
Masyarakat

Dinas
Pertanian

v

v

v

v

v

500,000,0
00

APBD

Dinas Pertanian

Dinas
Pertanian

v

v

v

v

v

100,000,0
00

APBD

DLH

DPUPR,
Bapelitbang
da

Dinkes, PDAM

APBD

Dinas LH

APBD

Dinas LH

Bapelitbang
da
Bapelitbang
da

Disperkim, DPUPR, Dinkes,
Kelurahan
Disperkim, DPUPR, Dinkes,
Kelurahan

Lambat

v

Lambat

v

v

v
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v

100,000,0
00
200,000,0
00

Instansi
Pelaksana/
Leading sector

Koordinat
or

Pendukung

Camat, Disperkim, DLH,
Kelurahan, Forum
Masyarakat (Ake Gaale,
Gemma Camtara)
Bapelitbangda, DPUPR,
Disperkim, DLH, Forum
Masyarakat
Camat, Disperkim, DLH,
Kelurahan, Forum
Masyarakat (Ake Gaale,
Gemma Camtara)
Camat, Disperkim, DLH,
Kelurahan, Forum
Masyarakat (Ake Gaale,
Gemma Camtara)
Camat, Disperkim, DLH,
Kelurahan, Forum
Masyarakat (Ake Gaale,
Gemma Camtara)
Camat, Disperkim, DLH,
Kelurahan, Forum
Masyarakat (Ake Gaale,
Gemma Camtara)
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N
o

3

C

C. Vegetasi = 8

1

Menjaga Hutan Lindung

2

Menjaga Hutan Rakyat

3

Menjaga Kebun Rakyat
Melakukan Penanaman
Pagar Rapat/Alley
Cropping/Konservasi
Lahan
Penanaman dan
Pengembangan Rumput
Vetiver/Konservasi Lahan
Penguatan Lereng dgn
Penanaman Tanaman
Perdu
Kegiatan Monitoring &
Evaluasi Kegiatan
Vegetasi

6

3

4
5
6
7

Tahun
2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

Lambat

v

v

v

v

Lambat

v

v

v

Lambat

v

v

Lambat

v

Lambat

Melakukan
Kampanye/Sosialisasi/
Promosi Konservasi Air

7

5

2
0
2
0

Dampa
k
Manfaa
t

Melakukan Penyuluhan
Konservasi Air
Melakukan
Pemberdayaan
Masyarakat Lokal Dalam
Konservasi Air
Melakukan Monitoring &
Evaluasi Kegiatan
Advokasi
Menjaga Budaya dan
Kearifan Lokal
Konservasi Air

4

2
0
1
9

Program / Rencana
Kegiatan

Biaya (5
Tahun)

Sumb
er
Penda
naan

v

100,000,0
00

APBN

v

v

100,000,0
00

APBD

v

v

v

100,000,0
00

APBD

v

v

v

v

100,000,0
00

v

v

v

v

v

100,000,0
00

v

v

v

v

v

Lambat

v

v

v

v

v

Lambat

v

v

v

v

v

Lambat

v

v

v

v

v

100,000,0
00

APBD

Lambat

v

v

v

v

v

100,000,0
00

APBD

Dispertan/Masyarak
at

Lambat

v

v

v

v

v

100,000,0
00

APBD

Dispertan/Masyarak
at

Lambat

v

v

v

v

v

100,000,0
00

APBD

DLH/Camat

Lambat

Lokasi
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100,000,0
00
100,000,0
00
100,000,0
00

Instansi
Pelaksana/
Leading sector

Koordinat
or

Pendukung

Bapelitbang
da

Disperkim, DPUPR, Dinkes,
Kelurahan

Bapelitbang
da

Disperkim, DPUPR, Dinkes,
Kelurahan

Camat/PDAM/M
asyarakat

Bapelitbang
da

DLH, Disperkim, DPUPR,
Dinkes

APBD

DLH/PDAM/Cam
at

Dinkes

Bapelitbangda, Disperkim,
DPUPR

APBD

DLH/Masyarakat/
Camat

Camat/Foru
m
Masyaraat

Disperkim, DPUPR, Dinkes,
PDAM

APBD

DLH, Masyarakat

APBD

DLH/Masyarakat

APBD

DLH/Masyarakat

Dinas
LH/PDAM/Dinke
s/Masyarakat
Dinas
LH/Dinkes/Masya
rakat

Dispertan/Masyarak
at

Bapelitbang
da/Camat
Bapelitbang
da/Camat
Bapelitbang
da/Camat

Disperkim, DPUPR, Dinkes
Disperkim, DPUPR, Dinkes
Disperkim, DPUPR, Dinkes

Bapelitbang
da/Camat

DLH, Disperkim, DPUPR,
Dinkes

Bapelitbang
da/Camat

DLH, Disperkim, DPUPR,
Dinkes

Bapelitbang
da/Camat

DLH, Disperkim, DPUPR,
Dinkes

Bapelitbang
da/Camat

Disperkim, DPUPR, Dinkes
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Tabel 31. Tabel Kerentanan Kuantitas dan Rencana Kegiatan Mata Air Ake Gaale,
Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate Tahun 2019 s/d 2020

No

Tingkat
Kerentanan

Luasan
(Hektar)

1

Sangat Tinggi

0,975

2

Tinggi

21,333

3

Sedang

175,027

4

Rendah

128,377

5

Sangat Rendah

47,366

Total

90

Jenis Kegiatan

Dampak
Kegiatan

Sumur Resapan,
Sosialisasi/Kampanye,
Monitroing dan evaluasi,
Sumur Resapan+SPAH,
Pemberdayaan Masyarakat,
Rorakan/Cekdam,
Revegetasi/Alley Croping

Cepat,
Sedang,
Sedang,
Cepat,
Cepat,
Sedang,
lambat

Rencana
Pelaksanaan
Kegiatan

Juli 2019 s/d Juni 2020

Pemangku
Utama Kegiatan

DPUPR
DLH
Bapelitbangda
Dinkes
Camat
Forum Ake Gaale
PDAM
Dinas Pertanian

372,103
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Anggaran

APBD, CSR,
PDAM dan
Swadaya
masyarakat

Tabel 32. Tabel Rencana Aksi Kerentanan Kualitas dan Kebutuhan Biaya Pelaksanaannya Mata Air Ake Gaale, Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate
Tahun 2019 s/d 2020
N
o

Program /
Rencana
Kegiatan

1

A

A. Sipil
Teknis =
59

1

Upgrade
Tangki
Septik untuk
1000 Rumah

2

Pembanguna
n Tangki
Septik untuk
1000 Rumah

3

Pembanguna
n IPAL
Komunal 5
Lokasi

4

Drainase
Grey water
untuk 1000
Rumah

5

Drainase
Air Hujan
untuk 1000
Rumah

6

Kolam
Retensi
Grey Water
5 Lokasi

7

8

Kolam
Retensi Air
Hujan 5
lokasi
Monitoring
& Evaluasi (5
kali
kegiatan)

Dampak
Manfaat

Tahun
Lokasi

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

Biaya (5
Tahun)

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana/
Leading
sector

DPUPR/Di
sperkim

Bapelitbangda

Koordinator

Cepat

v

v

v

v

v

3,500,000,000

APBD,
APBN,
CSR

Cepat

v

v

v

v

v

3,500,000,000

APBD,
APBN,
CSR

DPUPR/Di
sperkim

Bapelitbangda

Cepat

v

v

v

v

v

5,000,000,000

APBD,
APBN,
CSR

DPUPR/Di
sperkim

Bapelitbangda

v

v

v

v

v

500,000,000

APBD

DPUPR/Di
sperkim

Bapelitbangda

v

v

v

v

v

250,000,000

APBD

DPUPR/Di
sperkim

Bapelitbangda

Sedang

v

v

v

v

v

500,000,000

APBD

DPUPR/Di
sperkim

Bapelitbangda

Sedang

v

v

v

v

v

500,000,000

APBD

DPUPR/Di
sperkim

Bapelitbangda

Lambat

v

v

v

v

v

100,000,000

APBD

Dinkes/DL
H

DPUPR/Dispe
rkim

Cepat

Sedang

Kelurahan
Sangaji Utara,
Kelurahan
Sangaji, Desa
Pacei, Daerah
Kedaton Ici,
Kelurahan
Dufa-dufa,
Desa Taloko,
Griya Sabia
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Pendukung

Camat, Disperkim,
DLH, Kelurahan,
Forum Masyarakat
(Ake Gaale, Gemma
Camtara)
Camat, Disperkim,
DLH, Kelurahan,
Forum Masyarakat
(Ake Gaale, Gemma
Camtara)
Camat, Disperkim,
DLH, Kelurahan,
Forum Masyarakat
(Ake Gaale, Gemma
Camtara)
Camat, Disperkim,
DLH, Kelurahan,
Forum Masyarakat
(Ake Gaale, Gemma
Camtara)
Camat, Disperkim,
DLH, Kelurahan,
Forum Masyarakat
(Ake Gaale, Gemma
Camtara)
Camat, Disperkim,
DLH, Kelurahan,
Forum Masyarakat
(Ake Gaale, Gemma
Camtara)
Camat, Disperkim,
DLH, Kelurahan,
Forum Masyarakat
(Ake Gaale, Gemma
Camtara)
Camat, Kelurahan,
Forum Masyarakat
(Ake Gaale, Gemma
Camtara)
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Program /
Rencana
Kegiatan

N
o

2

9

Biopori (100
ribu buah)

B

B.
Advokasi =
65

Dampak
Manfaat

Lambat

Tahun
Lokasi

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

v

v

v

v

v

v

Lambat
1

3

Regulasi
Penegakan
peraturan
konservasi
kualitas air
Kampanye/S
osialisasi/
Promosi/Pe
nyuluhan

4

Pemberdaya
an

2

3

5

Monitoring
& Evaluasi
(a)

C

C.
Vegetasi =
5

1

92

Penanaman
pohon (a)

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana/
Leading
sector

Koordinator

1,000,000,000

APBD

Dinkes/DL
H

DPUPR/Dispe
rkim

100,000,000

APBD

Dinas
LH/Dinkes

Bapelitbangda

Biaya (5
Tahun)

Pendukung
Camat, Kelurahan,
Forum Masyarakat
(Ake Gaale, Gemma
Camtara)

Camat, Kelurahan,
Forum Masyarakat
(Ake Gaale, Gemma
Camtara)
Camat, Kelurahan,
Forum Masyarakat
(Ake Gaale, Gemma
Camtara)
Camat, Kelurahan,
Forum Masyarakat
(Ake Gaale, Gemma
Camtara)
Camat, Kelurahan,
Forum Masyarakat
(Ake Gaale, Gemma
Camtara)

Lambat

v

v

v

v

v

200,000,000

APBD

Dinas
LH/Dinkes

Bapelitbangda

Lambat

v

v

v

v

v

100,000,000

APBN

Dinas
LH/PDAM
/Dinkes/M
asyarakat

DPUPR/Dispe
rkim

Lambat

v

v

v

v

v

100,000,000

APBD

Camat/Kel
urahan/Ma
syarakat

DPUPR/Dispe
rkim

100,000,000

APBD

Dinas
LH/Dinkes
/Camat/Ke
lurahan/M
asyarakat

DPUPR/Dispe
rkim

Camat, Kelurahan,
Forum Masyarakat
(Ake Gaale, Gemma
Camtara)

100,000,000

APBD

DLH,
Masyarakat

Bapelitbangda/C
amat

Camat, Kelurahan,
Forum Masyarakat
(Ake Gaale, Gemma
Camtara)

Lambat

v

v

v

v

v

Lambat
v

v

v

v

v
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Tabel 33. Kerentanan Kualitas dan Rencana Kegiatan Mata Air Ake Gaale, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate Tahun 2019 s/d 2020

No

Tingkat
Kerentanan

Luasan
(Hektar)

1

Sangat Tinggi

0,975

2

Tinggi

30,963

3

Sedang

26,778

4

Rendah

233,441

5

Sangat Rendah

80,892

Total

Jenis Kegiatan

Dampak
Kegiatan

Rencana Pelaksanaan
Kegiatan

Pemangku
Utama Kegiatan

Anggaran

DPUPR
Upgrade Tangki Septik,
Pembangunan tangki Septik,
Monitoring dan Evaluasi,
Penegakan hukum,
Kampanye/sosialisasi,
Pemberdayaan Masyarakat,
Drainase Air Hujan,
Kolam retensi,
Biopori,
Pembangunan IPAL Komunal

Cepat,
Cepat,
Lambat,
Cepat,
Sedang,
sedang,
Cepat,
Cepat,
Sedang,
Cepat

DLH
Bapelitbangda
Dinkes
Juli 2019 s/d Juni 2020

Camat
Forum Ake Gaale
PDAM

APBD, CSR,
PDAM dan
Swadaya
masyarakat

Masyarakat
LSM/Donor

373,103
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6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KKMA-RA
6.1

KESIMPULAN

Kegiatan pelaksanaan kajian kerentanan mata air (KKMA) telah dilakukan berdasarkan pada
mekanisme dan system analisis, metoda kajian yang sesuai dengan kaidah kajian ilmiah, yaitu
model geo-spatial dengan memakai berbagai sumber data, baik data sekunder maupun data
primer juga melakukan judgement expert’s dalam hal penilaian yang bersifat analitis diluar model
geo-spacial.
Berdasarkan proses dan kajian yang dilakukan maka ada beberapa kesimpulan dan saran yang
dapat dihasilkan, anatara lain :
•

Kegiatan kajian kerentanan mata air (KKMA), bertujuan untuk mengetahui kondisi dan
permasalahan serta berbagai potensi resiko terhadap kuantitas dan kualitas air tanah dan
mata air Ake Gaale. Selanjutnya dapat dibuat berbagai kebutuhan rencana kerja yang harus
dilakukan untuk menurunkan atau menghilangkan tingkat kerentanan dan potensi resiko
terhadap sumberdaya air tanah tersebut.

•

Secara hidrologi potensi air hujan yang jatuh kedalam wilayah imbuhan mata air Ake Gaale
sangat melimpah, dimana rerata curah hujan tahunan berkisar 3.400 mm/tahun dengan
jumlah hari hujan sebanyak 226 hari hujan/tahun, sehingga jumlah air hujan yang masuk
kedalam imbuhan sebesar 8.605.440 M3 atau setara dengan 8.605.440.000 liter per tahun.

•

Hasil kajian terhadap kondisi tataguna lahan daerah imbuhan mata air Ake Gaale apabila tidak
dilakukan upaya konservasi air maka diproyeksikan akan terjadi penurunan cadangan air
tanah selama 14 (empatbelas) tahun kedepan, yaitu sebesar 785.264,44 M3, atau 56.090,32
M3 per tahun atau setara dengan 146,23 M3 per hektar per tahunnya.

•

Terjadinya penurunan cadangan air tanah/mata air Ake Gaale, akibat terjadinya perubahan
tata guna dan peruntukan lahan kawasan imbuhan, dengan perubahan sebagai berikut :

•



Penyusutan luas hutan dari 162,24 Ha menjadi 85,40 Ha (penyusutan sebesar 47,40 %).



Peningkatan luas kebun/ladang dari 171.01 Ha menjadi 234,90 Ha (peningkatan sebesar
37 %).



Peningkatan luas pemukiman dari 50,33 Ha menjadi 63,28 Ha (peningkatan sebesar 25,70
%).

Penduduk Kota Ternate 218.028 jiwa (Tahun 2016), dengan 64,84 % dilayani oleh PDAM
Kota Ternate, dengan total produksi sebesar 446 liter/detik, dimana dari mata air Ake Gaale
sebesar 108 liter/detik atau setara 25,3 % total pelayanan PDAM, melayani sebanyak 7.213
sambungan rumah (SR).
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•

Hasil analisis dan perhitungan antara kebutuhan air PDAM dari Mata Air Ake Gaale dengan
trend pertumbuhan penduduk (supply VS Demand), terlihat bahwa apabila tidak dilakukan
upaya untuk meningkatkan cadangan air tanah Ake Gaale. Pada awal tahun 2019 ini PDAM
Kota Ternate tidak memiliki idle capacity/cadangan air air baku lagi, sehingga PDAM Kota
Ternate tidak dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan penambahan sambungan baru
(krisis air) untuk SPAM Ake Gaale.

•

Total luasan daerah imbuhan yang secara langsung menimbulkan penurunan debit
(kerentanan kuantitas) adalah sekitar 208 Hektar (54,2 %) dan berdasarkan hasil analisis
matrik rencana aksi (MRA) maka pilihan kegiatan yang akan berdampak secara cepat kepada
penambahan cadangan air tanah/mata air yaitu kegiatan yang berkaitan dengan sipil/teknis
berupa pembangunan sumur resapan yang dikombinasikan dengan pembuatan SPAH (Sistim
Penampungan Air Hujan), dengan perkiraan kebutuhan pembangunan sumur resapan sekitar
800 s/d 1000 lokasi sumur resapan.

•

Jumlah air hujan yang masuk kedalam tanah dengan pembangunan 1.000 buah sumur resapan
didalam kawasan imbuhan diperkirakan 1.808.000 M3 atau sekitar 1.808.000.000 liter per
tahun. (pindahan dari point paling bawah)
Penentuan penempatan lokasi pembangunan sumur resapan tersebut harus memperhatikan
kondisi tataguna lahan, kestabilan lereng, alur dan arah aliran sumber air serta harus
menghindari lokasi sumber polutan/pencemar.

•

•

Perubahan peruntukan dan penggunaan lahan juga telah mengakibatkan bertambahnya jumlah
polutan, terutama dari limbah cair domestic, yaitu berasal dari cubluk/toilet resap yang
mengandung bakteri Colli dan berbagai unsur kimia organic lainnya.

•

Hasil analisis wilayah potensi kerentanan kualitas seluas 58,716 Hektar atau 15,7 % dari total
wilayah imbuhan, dan hasil perhitungan jumlah limbah cair domestic (black water) dari
cubluk/toilet resap 29.200 M3 per tahun dan limbah cair kamar mandi (grey water) sebesar
153.300 M3 per tahun, dan jumlah ini akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah
pemukiman di daerah imbuhan. Limbah cair domestic tersebut akan mengakibatkan potensi
berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh kualitas air yang buruk atau disebut waterborne
disease.

•

Untuk mengatasi beranjutan pencemaran dari limbah domestic tersebut maka hasil analisis
matrik rencana aksi (MRA) maka pilihan utama adalah dengan melakukan pembangunan dan
atau upgrade fasilitas pengolahan limbah domestic, seperti peningkatan kualitas bangunan
cubluk menjadi septik kedap, pembangunan septik komunal dan lain sebagainya yang
berkaitan dengan program sanitasi.

•

Terjadinya intrusi air laut (masuknya air laut kedalam akuifer tanah sehingga air tanah yang
adan menjadi asin/payau (salobar) disebabkan akibat terjadinya penurunan debit/cadangan air
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tanah Ake Gaale sehingga tekanan air tanah menjadi berkurang yang memungkinkan tekanan
air laut mendesak masuk kedalam tanah dan bercampur dengan air tawar/air tanah.
•

6.2

Untuk menjaga dan meningkatkan cadangan air tanah adalah dengan membangun fasilitas
pengumpul, penahan dan peresapan air hujan menjadi air tanah seperti pembangunan sumur
resapan, cekdam berseri, embung dan berbagai fasilitas lainnya didalam kawasan imbuhan
mata air Ake Gaale. Apabila cadangan dan tekanan air tanah meningkat maka diharapkan
akan mengurangi atau mengencerkan tingkat kegaraman air tanah di sekitar Ake Gaale.
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil kajian dan proses analisis geo-spatial KKMA terkait kondisi mata air Ake Gaale,
disimpulkan beberapa rekomendasi kegiatan dan tindak lanjut untuk menjaga dan meningkatkan
cadangan air tanah dan meningkatkan kualitasnya.
Beberapa rekomendasi tersebut antara lain :
•

Melakukan kegiatan pemanfaatan secara optimalisasi dari potensi air hujan yang sangat
melimpah yang masuk kedalam wilayah Pulau Ternate dengan melakukan berbagai kegiatan
konservasi yang efektif, efisien, ekonomis (murah dan mudah) dan tepat guna dengan
memanfaatkan teknologi sederhana. Yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait
sumberdaya air, seperti pembangunan sumur resapan, embung, cekdam berseri, revegetasi
dan pembuatan regulasi yang mengatur dan menjaga pelestarian kawasan imbuhan mata air
Ake Gaale.

•

Pembuatan blue print rencana pembuatan, perencanaan kegiatan pengelolaan dan konservasi
sumberdaya air diseluruh wilayah Kota Ternate, secara terintegrasi dan komprehensif
sebagai acuan bersama bagi semua stakeholder (SKPD, LSM, CSR dan instansi lainnya)
sehingga program dan kegiatan tersebut dapat berlanjut secara berkesinambungan.

•

Rencana kerja atau rencana aksi tersebut harus bersifat realisatik dan rasional, menyangkut
aspek target, waktu dan jadwal, kebutuhan dan alokasi budget, leading
sector/penangungjawab kegiatan, serta program evaluasi dan monitoring.

•

Kegiatan pengelolaan dan konservasi sumberdaya air ini akan focus pada aspek kuantitas,
kualitas, kontinyuitas dan keterjangkauan sehingga dapat dipenuhi dan dicapainya program
MDG’s/SDG’s, program RPJMN dan program 100-0-100 dalam sector air minum, air bersih
dan sanitasi, yang pada akhirnya akan tercapai masyarakat Kota Ternate yang memiliki
kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang baik.

•

Program dan kegiatan kajian KKMA ini diharapkan dapat direplikasikan pada beberapa lokasi
mata air lainnya yang terdapat di seluruh wilayah Kota/Pulau Ternate, sehingga potensi air
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hujan dapat dioptimalkan dan disimpan sebagai cadangan air tanah, sehingga dapat digunakan
sebagai sumberdaya air baku, baik melalui mata air ataupun dengan pemboran.
•

Untuk menjamin keberlanjutan dalam pelaksanaan/implementasi program KKMA ini di
wilayah Kota Ternate maka diperlukan adanya payung hukum formal baik berupa
perda/perwal atau kep-wali sehingga secara administrasi program implementasi KKMARAPMA dapat menjadi program yang implementatif jangka panjang dan dilakukan secara
massif oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Ternate.

•

Perlu dikuasai dan difahami tentang teknologi sederhana terkait kegiatan-kegiatan
pengelolaan dan konservasi air di wilayah Kota Ternate, seperti teknis pembuatan sumur
resapan, pemanfataan dan pemenenan air hujan (rain harvesting), teknik embung, check dam
berseri, guludan dan juga konservasi vegetasi yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan
karakteristik wilayah tapak masing-masing.

•

Perlu melanjutkan kegiatan pembuatan sumur resapan (sekitar 1000 buah) sumur resapan di
wilayah catchment area mata air Ake Gaale, sehingga kondisi mata air Ake Gaale baik secara
kuantitas dan kualitas dapat kembali memberikan nilai dan perana yang optimal terhadap
kebutuhan dan pemenuhan air baku untuk air bersih/mata air.
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