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KATA PENGANTAR 

Pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan fisik mengakibatkan meningkatnya kebutuhan 

lahan yang dapat dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya. 

Peningkatan kebutuhan lahan tersebut, tidak seiring dengan ketersediaan lahan di kawasan hilir atau 

pantai. Sehingga, terjadi pengambilalihan atau konversi lahan di kawasan hulu (upstream) yang selama 

ini merupakan kawasan imbuhan bagi mata air-mata air dan sungai-sungai yang mengalir ke arah hilir. 

Dampak perubahan fungsi kawasan imbuhan menjadi peruntukan lainnya, akan mengakibatkan 

terjadinya penurunan daya tahan, daya tampung dan daya resap lahan atau kawasan terhadap air hujan 

yang akan menjadi cadangan air tanah/mata air dan air sungai. 

Pembangunan fisik dan prasarana serta kelestarian cadangan air tanah/mata air dan sungai harus dapat 

berjalan seiring sejalan dengan baik, sehingga pesatnya pembangunan fisik dan prasarana tidak 

mengganggu ketersediaan cadangan air/mata air dan sungai. 

Untuk dapat menjalankan konsep sinergis tersebut diatas, maka diperlukan suatu Kajian Kerentanan 

Mata Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA), yaitu suatu proses analisis dan penilaian yang komprehensif 

terhadap kondisi suatu mata air (aspek kuantitas dan kualitasnya) saat ini, serta hubungannya dengan 

berbagai aktivitas di dalamnya (catchment area) suatu mata air. Maksud dari kajian ini adalah untuk 

mengetahui dan memahami semua potensi, ancaman dan risiko serta dampak perubahan iklim yang 

terjadi pada semua mata air. Selanjutnya, dengan diketahui dan dipahaminya semua permasalahan 

tersebut maka dapat disusun dan ditentukan berbagai rencana kegiatan pengelolaan 

(konservasi/adaptasi) secara efektif, efisien, ekonomis dan berwawasan lingkungan sehingga cadangan 

air tanah/mataair dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan. 

Berdasarkan pengalaman empiris di lapangan dan beberapa kajian sebelumnya, maka program USAID 

IUWASH PLUS membuat buku panduan sederhana tentang “Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana 

Aksi (KKMA-RA). Buku panduan ini dibuat dengan tujuan untuk menjadi arahan atau acuan sederhana 

bagi para pemangku kepentingan dalam aspek konservasi dan pengelolaan sumber daya air. 

Program KKMA-RA telah diujicobakan di Kota Salatiga, Kab. Magelang, Kota Magelang, Kab. Bogor, 

Kota Ternate dengan hasil baik, untuk itu agar keberlanjutan KKMA-RA ini bisa berjalan dan bisa 

direplikasi oleh Kabupaten/Kota yang lainnya maka dibuat buku panduan ini sebagai acuan Pemeritah 

Kabupaten/Kota dalam menjalankan KKMA-RA. 

Semoga buku panduan KKMA-RA ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memiliki perhatian 

khusus dalam pengelolaan sumberdaya air di Indonesia. 

 

 

 

Jakarta, Juni 2020 

Team USAID IUWASH PLUS 

  



 

USAID IUWASH PLUS  BUKU PANDUAN KAJIAN KERENTANAN MATA AIR DAN RENCANA AKSI-(KKMA-RA      |     iii 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR .................................................................................................................................................. ii 

DAFTAR ISI .................................................................................................................................................................. iii 

DAFTAR TABEL.......................................................................................................................................................... iv 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................................................... v 

DAFTAR ISTLAH ....................................................................................................................................................... vii 

1 KAJIAN KERENTANAN MATA AIR DAN RENCANA AKSI ...............................................................1 

1.1 Latar Belakang .............................................................................................................................................1 

1.2 Maksud dan Tujuan ....................................................................................................................................5 

1.3 Target dan Sasaran ....................................................................................................................................6 

2 TAHAPAN KAJIAN KERENTANAN MATA AIR  DAN RENCANA AKSI .......................................7 

2.1 Tahap Kegiatan Sosialisasi dan Komitmen Pemerintah Daerah ......................................................9 

2.2 Tahap Pelaksanaan Kajian Kerentanan Mata Air (KKMA) ............................................................. 14 

2.3 Tahap Pembuatan Matrik Rencana Aksi (MRA) ............................................................................... 52 

2.4 Tahap Dukungan Dan Komitmen Pemerintah Daerah .................................................................. 58 

2.5 Tahap Pembuatan Dokumen Kajian Kerentanan Mata Air Dan Rencana Aksi (KKMA-RA) 60 

2.6 Tahap Integrasi Rencana Aksi Dalam Rencana Program Pemerintah Daerah .......................... 62 

2.7 Tahap Pelaksanaan Aksi Dan Pemantauan ........................................................................................ 63 

 

  



 

iv     |     USAID IUWASH PLUS  BUKU PANDUAN KAJIAN KERENTANAN MATA AIR DAN RENCANA AKSI-(KKMA-RA 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Ciri umum daerah imbuhan dan lepasan .............................................................................................. 16 

Tabel 2. Ciri khusus daerah imbuhan dan lepasan ............................................................................................. 17 

Tabel 3. Kebutuhan Data Primer ........................................................................................................................... 20 

Tabel 4. Tabel Kebutuhan Peralatan dan Bahan dalam Proses Survey Pengumpulan Data Primer........ 21 

Tabel 5. Tabel Kebutuhan Data Sekunder .......................................................................................................... 22 

Tabel 6. Tabel Penjelasan Tingkat dan Makna Peringkat/Kelas ....................................................................... 27 

Tabel 7. Matrik Perbandingan Pasangan ............................................................................................................... 29 

Tabel 8. Matrik Perbandingan Pasangan Ternormalisasi .................................................................................. 29 

Tabel 9. Contoh erhitungan nilai Eigen Value..................................................................................................... 29 

Tabel 10. Indeks Inkonsistensi ................................................................................................................................ 30 

Tabel 11. Uji Konsistensi ......................................................................................................................................... 30 

Tabel 12. Nilai Bobot Parameter Kerentanan Kuantitas Wilayah Tangkapan Mataair ............................. 30 

Tabel 13. Pemberian Skor (Skoring) Data Kemiringan Lereng ...................................................................... 33 

Tabel 14Nilai Peringkat Kelulusan Batuan ........................................................................................................... 35 

Tabel 15. Tingkat Permeabilitas pada beberapa Jenis Tanah ........................................................................... 36 

Tabel 16. Perbandingan dan penyesuaian sistem penamaan ordo tanah ...................................................... 36 

Tabel 17. Hubungan tingkat kesarangan (porositas) dan tingkat kelulusan (permeabilitas) dengan 

kecepatan aliran air tanah. ..................................................................................................................... 37 

Tabel 18. Nilai Peringkat Curah Hujan................................................................................................................. 37 

Tabel 19. Nilai Bobot Parameter Analisis Kerentanan Kualitas Mataair: ..................................................... 41 

Tabel 20. Pemberian Skor (Skoring) Data Jenis Kegiatan ................................................................................ 41 

Tabel 21. Jenis Kegiatan yang merupakan Sumber Polutan ............................................................................. 42 

Tabel 22. Pemberian Skor (Skoring) Data Kemiringan Lereng ...................................................................... 43 

Tabel 23. Nilai Peringkat Kelulusan Batuan......................................................................................................... 43 

Tabel 24. Tingkat Permeabilitas pada beberapa Jenis Tanah ........................................................................... 43 

Tabel 25. Perbandingan dan Penyesuaian Sistem Penamaan Ordo Tanah ................................................... 44 

Tabel 26. Nilai Peringkat Curah Hujan................................................................................................................. 44 

Tabel 27. Pembobotan Analisis Proyeksi Kerentanan Mataair terhadap Kuantitas ................................... 45 

Tabel 28. Pembobotan Analisis Proyeksi Kerentanan Mataair terhadap Kuantitas ................................... 45 

Tabel 29. Klasifikasi Rencana Pola Ruang Wilayah ............................................................................................ 45 

Tabel 30. Contoh Tabel Rencana Aksi Kerentanan Kuantitas dan Kebutuhan Biaya Pelaksanaannya 

Mata Air Binangun, Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2019 s/d 2023 ................................. 55 

Tabel 31. Contoh Rencana Aksi Kerentanan Kualitas dan Kebutuhan Biaya Pelaksanaannya Mata Air 

Binangun, Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2019 s/d 2023 ................................................... 56 

 

  



 

USAID IUWASH PLUS  BUKU PANDUAN KAJIAN KERENTANAN MATA AIR DAN RENCANA AKSI-(KKMA-RA      |     v 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1 Perbandingan Umum Sumber Air untuk Keperluan Domestik .....................................................1 

Gambar 2 Sketsa, Alur dan Tahapan Penyusunan KKMA-RA ...........................................................................8 

Gambar 3. Audiensi dan Sosialisasi dengan Walikota Batu terkait Program KKMA-RA Mata Air 

Binangun, Kota Batu .......................................................................................................................... 10 

Gambar 4. Sosialisasi dan Diskusi dengan OPD/SKPD Kota Ternate tentang Program KKMA-RA 

Mataair Ake Gaale ............................................................................................................................. 10 

Gambar 5. Contoh Surat Keputusan Walikota Ternate Tentang Pembentukan Team KKMA-RA Mata 

Air Ake Gaale, Kota Ternate .......................................................................................................... 11 

Gambar 6. Team KKMA-RA Ake Gaale, Kota Ternate ................................................................................... 12 

Gambar 7. Mata Air Citrosono yang merupakan lokasi KKMA-RA, Kabupaten Magelang. Tampak jejak 

fluktuasi muka air pada bak penangkap mata air ........................................................................ 13 

Gambar 8.  Ilustrasi siklus air alami (siklus air pendek dan siklus air panjang) ........................................... 14 

Gambar 9. Contoh salah satu mata air yang telah mengalami kerentanan kuantitas, yaitu mengalami 

penurunan debit, Mata Air Binangun, Kota Batu, Jawa Timur. ............................................... 15 

Gambar 10. Konsep Pola Pikir Kajian Kerentanan Mata Air (KKMA) ......................................................... 19 

Gambar 11. Contoh Peta Deliniasi Imbuhan Mataair Binangun, Kota Batu, Jawa Timur ......................... 23 

Gambar 12. Skema Analisis Geospasial KKMA .................................................................................................. 25 

Gambar 13. Ilustrasi Hierarki ................................................................................................................................. 26 

Gambar 14. Nilai Perbandingan Nilai Survey AHP ............................................................................................ 27 

Gambar 15. Contoh Kuisioner Survey AHP ....................................................................................................... 28 

Gambar 16.  Contoh Peta Tata Guna Lahan Kawasan Imbuhan Mata Air Binangun,   

Kota Batu, Jawa Timur. .................................................................................................................... 32 

Gambar 17. Contoh kondisi lahan terbuka kawasan imbuhan mata air Binangun, yang berkontribusi 

meningkatkan kerentanan kuantitas air tanah/mata air, Mata Air Binangun, Kota Batu, 

Jawa Timur (Asep Mulyana, 2027). ................................................................................................ 32 

Gambar 18. Contoh Peta Kelerengan Wilayah Imbuhan mata Air Binangun, Kota Batu, Jawa Timur . 33 

Gambar 19. Salah satu contoh kemiringan lereng klasifikasi Sangat Tinggi, kawasan imbuhan mata air 

Binangun, Kota Batu, Jawa Timur .................................................................................................. 34 

Gambar 20. Peta Geologi/Satuan Batuan, imbuhan mata air Binangun, Kota batu, Jawa Timur. ............ 34 

Gambar 21. Peta hidrogeologi, wilayah imbuhan mata air Binangun, Kota Batu, Jawa Timur ................ 35 

Gambar 22. Salah satu contoh satuan batuan/material pasir yang memiliki tingkat porositas dan 

permebailitas yang baik untuk aliran air tanah. ........................................................................... 37 

Gambar 23.  Wilayah Hujan yang diwakili oleh Polygon Thiessen Stasiun Pengukur Hujan ................... 38 

Gambar 24. Isohyet Rata-rata Curah Hujan Tahunan 2000-2016 ................................................................. 38 

Gambar 25. Contoh salah satu sumber polutan, pestisida dan herbisida yang digunakan dalam 

budidaya pertanian yang akan meningkatkan kerentanan kualitas air tanah/mata air ........ 39 

Gambar 26. Proyeksi Prosentase Curah Hujan Indonesia ............................................................................... 46 

Gambar 27. Contoh Peta Kerentanan Kuantitas (eksisting) Mata Air Binangun,   

Kota Batu, Jawa Timur ..................................................................................................................... 47 



 

vi     |     USAID IUWASH PLUS  BUKU PANDUAN KAJIAN KERENTANAN MATA AIR DAN RENCANA AKSI-(KKMA-RA 

Gambar 28. Contoh Peta Kerentanan Kuantitas (eksisting) Mata Air Binangun,  

Kota Batu, Jawa Timur ..................................................................................................................... 48 

Gambar 29. Contoh Peta Kerentanan Kuantitas (eksisting) Mata Air Binangun,  

Kota Batu,  Jawa Timur .................................................................................................................... 49 

Gambar 30. Contoh Peta Kerentanan Kuantitas (eksisting) Mata Air Binangun,  

Kota Batu,  Jawa Timur .................................................................................................................... 50 

Gambar 31. Contoh Dokumen KKMA Mataair Ake Gaale, Kota Ternate ................................................. 52 

Gambar 32. Workshop/FGD Matrik Rencana Aksi, Mata Air Ake Gaale, Kota Ternate ........................ 53 

Gambar 33. Audiensi dengan Walikota Bogor Tentang Implementasi Rencana Aksi KKMA-RA  

Mata Air Tangkil, Kota Bogor ......................................................................................................... 59 

Gambar 34. Kegiatan Audiensi dengan Kepala Dinas/SKPD/OPD/PDAM tentang Tentang 

Implementasi Rencana Aksi KKMA-RA Mata Air Ake Gaale, Kota Ternate ...................... 60 

Gambar 35. Kegiatan Workshop Konsultasi Publik Mataair Ake Gaale, Kota Ternate ........................... 61 

Gambar 36. Contoh Dokumen KKMA-RA......................................................................................................... 61 

Gambar 37. Penyerahan Dokumen KKMA-RA Mataair Ake Gaale Kepada Walikota Ternate sebagai 

Simbolis Rekomendasi KKMA-RA kedalam RAPBD ................................................................. 62 

Gambar 38. Contoh Implementasi Rekomendasi KKMA-RA berupa Pembangunan Sumur Resapan 

Untuk Menambah Debit Mata Air, Mataair Jubel Mojokerto .................................................. 64 

 

  



 

USAID IUWASH PLUS  BUKU PANDUAN KAJIAN KERENTANAN MATA AIR DAN RENCANA AKSI-(KKMA-RA      |     vii 

DAFTAR ISTLAH 

BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Kemen PUPR : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

KLHK : Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

KEMENDES PDTT : Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi 

KEMENKES : Kementrian Kesehatan 

KEMENDAGRI : Kementrian Dalam Negeri  

KEMEN ESDM : Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral 

P3G : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi 

Dir. GTL : Direktorat Geoloti Tata Lingkungan 

BMKG : Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

BAKOSURTANAL : Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 

RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah 

BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

BBWS : Balai Besar Wilayah Sungai 

BWS : Balai Wilayah Sungai 

IPCC : Inter-governmental Panel on Climate Change 

SDG’s : Sustainability Development Goals 

USDA : United State Department of Agriculture 

FAO : Food and Agriculture Organization 

ADB : Asian Development Bank 

USAID : United State Agency for International Development 

IUWASH-Plus : Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene Penyehatan Untuk Semua  

KKMA-RA : Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi 

KKMA : Kajian Kerentanan Mata Air 

CCVA : Climate Change Vulnerability Analysis - Penilaian Kerentanan Dampak 

Perubahan Iklim 

CCVAAP : Climate Change Vulnerability Assessment and Action Plan/Penilaian 

Kerentanan Dampak Perubahan Iklim dan Rencana Aksi  

DGWT : Dynamic Groundwater Water Table – Posisi Muka Air Tanah  

OPD/SKPD : Organisasi Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah 

PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum 

HIPPAM : Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum 

SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum 

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat 

CSR : Corporate Social Responsibility  

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

RPJMDes : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

BSN : Badan Standardisasi Nasional 

GIS : Geographic Information System 

GPS : Global Positioning System 

SNI : Standar Nasional Indonesia 

REPProt : Regional Physical Planning Programme for Transmigration 

CAT : Cekungan Air Tanah 

DO : Dissolve Oxygen 



 

viii     |     USAID IUWASH PLUS  BUKU PANDUAN KAJIAN KERENTANAN MATA AIR DAN RENCANA AKSI-(KKMA-RA 

COD : Chemical Oxygen Demand 

BOD : Biological Oxygen Demand 

FGD : Focus Group Discussion 

AHP : Analysis Hierachy Process 

Peta RBI : Peta Rupa Bumi Indonesia 

Dinas PMD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Dinas LH : Dinas Lingkungan Hidup 

Perdes : Peraturan Desa 

Water Security : Keamanan Air 

Air tanah : Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan 

tanah 

Akuifer : Lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air 

tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis 

Air larian (run off) : Aliran air yang mengalir di atas permukaan karena menurunnya daya resap 

tanah terhadap air hujan 

Hydraulic Head : Ketinggian muka dan tekanan air tanah  

Delineasi : Batas imajiner daerah imbuhan suatu mata air atai DAS 

Springshed : Daerah imbuhan mata air 

Pumping Test : Uji kehandalan air tanah 

Subsidence lokal : Penurunan muka tanah secara setempat/ lokasional  

Dilution : Proses pengenceran  

Bowplank : Patok kayu sementara yang dibuat untuk meletakkan titik-titik As/poros 

angunan dengan menggunakan paku) sebagai pembatas yang dipakai untuk 

menentukan titik bidang kerja 

Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

MusrenbangDes : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

Catchment Area : Daerah Imbuhan Air 

Litologi : Batuan 

Porositas : Rongga antar butir pada batuan/tanah 

Permeabilitas : Daya atau kemampuan tanah/batuan dalam meluluskan air/fluida 

Top soil : Tanah pucuk 

Clay : Lempung 

Batuan volkanik : Batuan hasil erupsi gunung berapi 

Batuan Sedimen : Batuan hasil rombakan yang diendapkan oleh air 

Batuan Karbonat : Batugamping 

 

 

 



 

USAID IUWASH PLUS  BUKU PANDUAN KAJIAN KERENTANAN MATA AIR DAN RENCANA AKSI-(KKMA-RA      |     1 

1 KAJIAN KERENTANAN MATA AIR DAN RENCANA AKSI 

1.1 Latar Belakang 

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia, termasuk juga kebutuhan dasar 

bagi masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan kepentingan tersebut, maka Pemerintah Indonesia telah 

melakukan berbagai upaya dan langkah strategis yang dijalankan oleh berbagai kementrian dan lembaga 

negara, seperti: Kementrian PUPR, Bappenas, KEMENDES PDTT dan institusi lainnya, termasuk di 

dalamnya adalah PDAM di tingkat provinsi dan Kota/Kabupaten. 

Keberlanjutan pembangunan, menghadapi tantangan degradasi dan deplesi sumber daya alam, 

khususnya terjadinya degradasi sumber daya air berupa terjadinya penurunan cadangan air tanah/mata 

air dan kualitas, distribusi air permukaan dan kondisi kualitas sumberdaya keduanya. Walaupun laju 

deforestasi telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelum tahun 2000, tutupan hutan 

diperkirakan tetap menurun dari 50 persen dari luas lahan total Indonesia (188 juta ha) pada tahun 

2017 menjadi sekitar 38 persen pada tahun 2045. Hal ini akan berdampak pada kelangkaan air baku 

khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali, dan 

Nusa Tenggara. 

Meskipun cadangan air secara nasional masih dalam kategori aman, perhatian khusus perlu diberikan 

untuk cadangan air di Pulau Jawa yang sudah memasuki status langka, dan di wilayah Bali-Nusa 

Tenggara yang sudah berstatus stres. Di beberapa wilayah Indonesia, permasalahan kelangkaan air 

baku tersebut semakin diburuk oleh terjadinya kemarau panjang dan semakin kering sebagai dampak 

terjadinya perubahan iklim di Indonesia. 

Berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024, luas wilayah kritis air diperkirakan akan meningkat dari 6 

persen pada tahun 2000 menjadi 9,6 persen pada tahun 2045. Wilayah kritis air tersebut meliputi 

Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bagian selatan. Perbaikan juga perlu 

dilakukan untuk kualitas air yang cenderung menurun sejak tahun 2015.  

Keberadaan air tanah saat ini tergolong penting dan strategis karena menjadi kebutuhan pokok 

masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Kegunaan air tanah yang utama adalah menyediakan 

air minum bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan, serta mendukung kebutuhan industri.  

Berdasarkan data hasil Susenas 2018, air tanah menjadi sumber air terbesar bagi keperluan rumah 

tangga (46%), disusul oleh mata air (19%). Berbagai sumber air untuk keperluan domestik dan 

proporsinya dapat dilihat di Gambar 1. 

Gambar 1 Perbandingan Umum Sumber Air untuk Keperluan Domestik 
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Berdasarkan hasil analisis bahwa untuk menunjang pembangunan Nasional saat ini dibutuhkan 

sumberdaya air yang cukup banyak, sehingga tidak menghambat proses pembangunan, maka untuk 

kebutuhan tersebut diperlukan adanya jaminan wilayah atau kawasan aman sumberdaya air dengan 

cadangan air yang cukup di wilayah Indonesia minimal mencapai luasan sebesar ± 175,5 juta Ha atau 

setara dengan 93% dari luas wilayah Indonesia. Selain itu secara distribusi cadangannya sumberdaya air 

di setiap pulau harus dapat disiapkan cadangan sumberdaya air sebesar 1.000 m3/kapita/tahun. Khusus 

untuk Pulau Jawa, proporsi wilayah aman perlu ditingkatkan secara signifikan karena ancaman krisis air 

sudah sangat mengkhawatirkan. 

Salah satu strategi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk lima tahun ke depan (RPJMN 

2020-2024) adalah penyediaan air tanah dan air baku aman berkelanjutan dengan target penambahan 

air baku industri dan domestik sebesar 50 m3/detik pada 2024. Dalam lima tahun mendatang, salah 

satu sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka peningkatan kuantitas atau ketahanan air untuk 

memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar, yaitu 

peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri secara kumulatif dari 81,4 m3/detik (di tahun 

2019) menjadi 131,36 m3/detik (di tahun 2024). Sumberdaya air baku dapat berasal dari berbagai 

sumberdaya air, misalnya berasal dari air permukaan dan juga air tanah/mata air yang tersebar 

diseluruh wilayah Indonesia. 

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukan bahwa untuk mencukupi kebutuhan domestik Nasional 

tersebut, sumber daya air yang berasal dari air tanah dapat mencapai (46 %) dan sumberdaya Mata air 

mencapai (19 %) dari total kebutuhan Nasional tersebut. Air tanah dan mata air merupakan suatu 

system dan jenis sumberdaya air yang sama sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan air tanah/mata 

air dalam memenuhi kebutuhan air baku Nasional sangatlah besar dan penting yang mencapai angka 65 

% dari kebutuhan air baku Nasional. 

Salah satu pemanfaatan dan kebutuhan domestik sumberdaya air tanah/mata air tersebut adalalah 

untuk memenuhi kebutuhan air minum/air bersih bagi masyarakat. Baik pelayanan air minum 

perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan non-PDAM (HIPPAM dan lainnya) serta sumur gali dan 

sumur bor yang dipergunakan oleh masyarakat umum lainnya.  

Secara umum, PDAM sebagai institusi pelaksana pelayanan air minum telah menguasai secara baik 

teknis pengolahan, distribusi dan manajemen pelayanan minum tersebut, tetapi sejak awal dekade 80-

an PDAM dihadapkan kepada permasalahan yang sangat sulit dan pelik, yaitu terjadinya penurunan dan 

kelangkaan air baku yang dapat diolah oleh PDAM menjadi air minum. Penurunan dan kelangkaan air 

baku tersebut bukan hanya menyangkut aspek debit/kuantitas akan tetapi juga menyangkut aspek 

penurunan kualitas. 

Berdasarkan data dan berbagai kajian terkait penyebab terjadinya penurunan cadangan air tanah/mata 

air tersebut disebabkan oleh terjadinya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan-kawasan imbuhan 

mata air dan DAS (daerah aliran sungai), yang tadinya berupa hutan konservasi yang dapat menjadi 

penampung dan penahan air hujan menjadi kawasan-kawasan budidaya dan perekonomian lainnya yang 

tidak memiliki daya tahan dan daya simpan sumberdaya air.  

Kondisi sulit tersebut, diperburuk dengan terjadinya dampak perubahan iklim global, yaitu terjadinya 

perubahan pola hujan, intensitas hujan dan peningkatan suhu, yang mengakibatkan semakin sulit dan 

berkurangnya air hujan yang dapat meresap kedalam tanah sehingga mengurangi cadangan air 

tanah/mata air, khususnya mata air yang dipakai sebagai air baku PDAM di Indonesia. 
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Berdasarkan hasil analisis yang disampaikan oleh IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change, 

2007) bahwa secara umum dampak perubahan iklim terhadap wilayah Indonesia, yaitu : menyebabkan 

terjadinya peningkatan curah hujan sekitar 2 % untuk wilayah bagian Selatan khatulistiwa; penurunan 

curah hujan diwilayah Indonesia bagian utara khatulistiwa; peningkatan suhu sekitar 1,5 oC; terjadinya 

perubahan pola hujan secara regional dan peningkatan frekwensi terjadinya bencana hidroklimatologi. 

Salah satu bentuk bencana hidrometereologi yaitu pada saat musim hujan akan semakin meningkat 

intensitasnya sehingga musim hujan akan semakin basah, akan tetapi pada saat musim kemarau akan 

terjadi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari kondisi musim kemarau sebelumnya. 

Secara umum, interaksi antara terjadinya perubahan tataguna/peruntukan lahan kawasan imbuhan 

tersebut dan dampak perubahan iklim tersebut telah memperburuk terhadap terjadinya penurunan 

jumlah dan cadangan air tanah/mata air serta kualitasnya. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan 

daya resap lahan terhadap air hujan secara alami dan pola hujan yang juga mengalami perubahan 

intensitas sebagai dampak perubahan iklim, sehingga akan memperkecil jumlah air hujan yang meresap. 

Selanjutnya, pada saat musim kemarau yang penjang dan semakin kering akan mengakibatkan air hujan 

yang menurun tersebut, serta masih berada dipermukaan tanah (dalam lapisan tanah pucuk/soil). 

Sebagai akibat terjadinya peningkatan suhu (sekitar 2 oC) tersebut maka cadangan air dalam lapisan 

tanah pucuk/soil tersebut akan serta merta mengalami penguapan kembali ke udara bebas sehingga air 

dalam tanah pucuk tersebut tidak dapat mencapai lapisan air tanah/mata air. Sebagai akibat interaksi 

yang berlangsung secara terus menerus dan dalam waktu yang panjang, maka kondisi ini akan 

mengurangi jumlah, cadangan dan ketersediaan air tanah yang akan keluar menjadi mata air. 

Apabila cadangan air tanah/mata air berkurang secara berkelanjutan maka akan berdampak terhadap 

debit air sungai yang akan juga mengalami penurunan secara periodik dalam waktu lama dan pada 

akhirnya akan mengakibatkan keringnya air sungai sehingga menimbulkan berbagai permasalahan kirisi 

air untuk wilayah-wilayah yang berada di hilir atau aliran sungai tersebut. Berdasarkan gambaran 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak akan terdapat aliran air sungai apabila cadangan air 

tanah/mata airnya kering, sehingga kondisi kerentanan air tanah akan mengakibatkan terjadinya 

kerentanan atau krisis air sungai atau air permukaan. 

Terjadinya kerentanan air tanah/mata air dan air sungai tersebut akan memperlambat pencapaian 

Suistainable Development Goals (SDG) dan target akses air minum 100 % Pemerintah Indonesia 

dalam pemenuhan air minum masyarakat Indonesia. Menyadari kondisi hal tersebut maka USAID 

sebagai mitra pembangunan/donor yang membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan program 

bantuan teknik yaitu IUWASH PLUS (Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene Penyehatan 

Lingkungan Untuk Semua).  

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, maka program IUWASH PLUS melakukan kajian 

upaya perlindungan dan penyelamatan air tanah dan mata air dibeberapa lokasi wilayah kerjanya yang 

bekerjasama dengan Pemerintah Kota/kabupaten sebagai mitra kerjanya. Kajian program tersebut 

dinamakan “Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA)”, dengan tujuan utamanya 

adalah untuk meningkatkan jumlah dan cadangan air tanah/mata air, kualitas serta menjamin 

sumberdaya air tanah/mata air tersebut. 

Sebagai kegiatan percontohan kegiatan tersebut, saat ini program IUWASH Plus sedang melakukan 

upaya kajian dan implementasi di 14 (empatbelas) lokasi mata air, antara lain:  

1. Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan dan Kota Siantar);  

2. Provinsi Jawa Barat (Kota Bogor dan Kabupaten Bogor);  
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3. Provinsi Jawa Tengah (Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kota Salatiga);  

4. Provinsi Jawa Timur (Kota batu, Kota Malang, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo);  

5. Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten bantaeng dan Kabupaten Bulukumba) 

6. Provinsi Maluku Utara (Kota Ternate). 

Pemilihan lokasi mata air untuk dilakukan kajian KKMA-RA untuk setiap lokasi kota/kabupaten 

tersebut mempertimbangkan dan difokuskan kepada mata air yang dipakai oleh PDAM 

Kota/Kabupaten yang telah mengalami penurunan kuantitas maupun kualitasnya. Dengan dilakukannya 

kegiatan upaya perlindungan tersebut maka diharapkan mata air tersebut akan meningkat 

debit/cadangan serta kualaitasnya, dengan demikian sumberdaya mata air tersebut dapat dipakai dan 

menjamin tersedianya air baku bagi PDAM masing-masing kota/kabupaten tersebut dalam melayani 

pelanggannya secara optimal dan berkesinambungan. 

Tahapan kegiatan Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA) tersebut merupakan 

suatu proses analisis dan penilaian yang komprehensif terhadap kondisi suatu mata air (aspek 

kuantitas dan kualitasnya) saat ini, serta hubungannya dengan berbagai aktivitas di dalamnya (catchment 

area) suatu mata air. Maksud dari kajian ini adalah untuk mengetahui dan memahami semua potensi, 

ancaman dan risiko dari berbagai aktifitas yang berada didalam kawasan imbuhan suatu mata air, serta 

peranan dampak perubahan iklim yang terjadi pada semua mata air yang menjadi sumber air baku bagi 

PDAM. Selanjutnya, dengan diketahui dan difahaminya semua permasalahan tersebut maka dapat 

disusun dan ditentukan berbagai rencana kegiatan pengelolaan (konservasi/adaptasi) yang efektif, 

efisien, ekonomis dan berwawasan lingkungan sehingga cadangan air tanah/mata air dapat 

dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan. 

Harapan jangka panjang untuk dimasa yang akan datang, program KKMA-RA ini diharapkan dapat 

mendukung pemerintah Indonesia dalam menjamin tingkat keamanan terkait sumberdaya air (water 

security) bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Dimana secara umum, menurut UNESCO-IHE (Unesco-Institute Water for Education) by Bart Schultz and 

Stefan Uhlenbrook, 2007 bahwa “Water Security” (keamanan air) diartikan meliputi 3 (tiga) aspek 

utama, yaitu 1). “Access water security” menyangkut aspek penggunaan berkelanjutan dan 

perlindungan sistem air, 2). “Safety water security” menyangkut aspek perlindungan terhadap bahaya 

terkait air (banjir dan kekeringan), 3). “Affordability water access” menyangkut aspek pengembangan 

berkelanjutan sumber daya air dan pengamanan (akses ke) fungsi dan layanan air untuk manusia dan 

lingkungan. 

Berdasarkan data Asian Development Bank (ADB) (Ferdoushi et.al. 2014), menyatakan bahwa Lima 

dimensi kunci pada water security adalah menyangkut: household water security, economic water 

security, urban water security, environmental water security and resilience to water related 

disasters. Dimana “Household water security” menyangkut akses air minum aman (melalui perpipaan) 

dan sanitasi layak serta aspek hygiene di rumah tangga. Sementara “Economic water security” 

menyangkut jaminan peruntukan penggunaan sumberdaya air untuk sektor pertanian, sektor industri 

dan energy yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap positip terhadap tercapainya peningkatan 

laju pertumbuhan ekonomi dalam produksi makanan, sektor industri dan energi. 

Selanjutnya, berdasarkan studi yang dilakukan Hemson et.al. (2008) menyatakan bahwa 166 juta 

penduduk dunia di 18 negara terkena dampak dari kelangkaan air, sedangkan 270 juta penduduk di 11 

negara mengalami kerentanan air. Dan hasil studi lainnya menunjukkan bahwa pengelolaan air minum 
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dan sanitasi akan mendukung pemenuhan aspek kesehatan lingkungan, mengurangi tingkat kemiskinan 

dan mendukung peningkatan tingkat ekonomi. 

Menurut GWP, water security merupakan ultimate goal dimana setiap orang memiliki akses kepada 

air minum aman dengan harga yang terjangkau sehingga dapat mendukung kesehatan lingkungan dan 

produktivitas, disamping itu kondisi lingkungan tetap dalam kondisi baik dan terjaga. 

Secara umum bahwa konsep kajian kerentanan mata air dan rencana aksi (KKMA-RA) adalah suatu 

proses diagnosa atau proses kajian, penilaian yang komprehensif terhadap tingkat kerentanan suatu 

mata air saat ini, menyangkut penyebab dan berbagai potensi ancaman/resiko lainnya yang disebabkan 

oleh terjadinya berbagai interaksi antara aspek alami dan berbagai kegiatan yang berada di dalam 

kawasan imbuhan suatu mata air. Selanjutnya dengan memahami permasalahan yang ada pada suatu 

mata air tersebut, maka dapat ditentukan berbagai rencana kegiatan dalam upaya untuk melakukan 

pengelolaan (rencana aksi/adaptasi) yang efektif, efisien, ekonomis dan berwawasan lingkungan (4E), 

sehingga mata air tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan dalam rangka 

menjamin supply air baku bagi PDAM dan Masyarakat lainnya serta kebutuhan sector lainnya. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dilakukannya pembuatan buku panduan kajian kerentanan mata air dan rencana aksi (KKMA-

RA) ini adalah sebagai acuan singkat dan ringkas yang menjelaskan berbagai proses, mekanisme dan 

langkah-langkah analisa yang harus dilakukan dalam melakukan tahapan KKMA-RA ini bagi semua 

pihak atau pemangku kepentingan lainnya yang akan me-replikasikannya di lokasi mata air atau wilayah 

lainnya. 

Adapun tujuannya adalah untuk mempermudah dan menuntun kepada para replikator lainnya dalam 

proses pelaksanaan kajian kerentanan mata air dan rencana aksi, sehingga setiap orang atau instansi 

dapat melaksanakan dengan mudah, jelas dan akurat. 

Buku panduan kajian KKMA-RA ini disusun oleh team KKMA-RA yang dibentuk oleh Pemerintah 

Kota/Kabupaten dengan difasilitasi oleh team IUWASH Plus. Anggota team KKMA-RA tersebut 

berasal dari berbagai instansi/OPD/SKPD serta beberapa perwakilan masyarakat, baik yang berasal 

dari kalangan profesional, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, akademisi dan media. 

Berdasarkan pengalaman penyelesaian penyusunan dan implementasi percontohan dokumen oleh 

team KKMA-RA di masing-masing kota/kabupaten tersebut, maka selanjutnya diharapkan team 

KKMA-RA tersebut dapat melanjutkan kegiatan kajian yang sama untuk beberapa sumber mata air 

lainnya yang berada di wilayah masing-masing kota/kabupatennya. Selain itu dengan dikuasainya teknis 

analisis dan pengalaman implementasi aksi pengelolaan dan perindungan air tanah/mata air tersebut 

maka pemerintah Kota/Kabupaten dapat membuat berbagai kebijakan dan dukungan lainnya agar 

sumberdaya air tanah/mata air di daerah nya dapat terjamin/aman dan lestari. Kebijakan dan dukungan 

tersebut dapat dituangkan dalam berbagai bentuk rencana kegiatan yang dituangkan dalam RAPBD 

dengan alokasi budget yang memadai yang dilaksanakan oleh unit/instansi/OPD/SKPD masing-masing 

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Selanjutnya, agar program ini berkesinambungan maka perlu juga dibentuk berbagai peraturan atau 

kebijakan formal seperti dibentuknya peraturan walikota/Perwal atau Peraturan Bupati (perbub) 

bahkan mungkin peraturan daerah (Perda) sehingga program-program pengelolaan dan perlindungan 

mata air melalui proses KKMA-RA dapat berkesinambungan.    
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Lebih jauh diharapkan bahwa dengan tersedianya buku panduan KKMA-RA dengan berbagai 

pengalaman sukses di beberapa kota/kabupaten yang telah melaksanakan kegiatan KKMA-RA ini. Maka 

program KKMA-RA ini diharapkan dapat dilaksanakan pada level pemerintahan yang lebih tinggi 

(provinsi atau Kementrian/lembaga di Tingkat Nasional), sehingga program pengelolaan dan 

perlindungan air tanah/mata air dengan pendekatan KKMA-RA ini dapat dilaksanakan juga di berbagai 

Kota/Kabupaten lainnya di seluruh Indonesia. Pada akhirnya target jaminan keamanan sumberdaya air 

Indonesia (“water security”) dapat tercapai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjamin 

pelayanan kebutuhan air bersih/minum masyarakat Indonesia dapat terpenuhi dengan lestari. 

1.3 Target dan Sasaran 

Target dari kegiatan pelaksanaan program KKMA-RA ini, antara lain: 

a. Meningkatkan pemahaman, keterampilan dan keahlian bagi semua team KKMA-RA 

Kota/Kabupaten dalam mengatasi dan mengelola berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi 

dalam melaksanakan pelayanan air bersih/minum bagi masyarakat pelanggannya. 

b. Menularkan konsep-konsep dasar teknik pengelolaan dan konservasi sumberdaya air tanah dan 

mata air bagi para pemangku kepentingan di kota/kabupaten. 

c. Mengembangkan komunikasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan dari setiap 

kota/Kabupaten dampingan IUWASH Plus sehingga semua program dapat terintegrasi, 

konprehensif, berdaya guna dan berhasil guna. 

d. Mendorong dan Mengembangkan salah satu rekomendasi KKMA-RA melalui Sumur Resapan 

sebagai salah satu alternative konservasi mata air. 

Sasaran dari kegiatan KKMA-RA ini adalah sebagai berikut: 

a. Team KKMA-RA Kota/Kabupaten Mitra Kerja Iuwash Plus dapat melakukan replikasi semua proses 

dan tahapan KKMA-RA ini pada berbagai lokasi mata air yang ada didalam wilayah kerja dari 

Kota/Kabupaten masing-masing. 

b. Team KKMA-RA Kota/Kabupaten Mitra Kerja Iuwash Plus dapat mengembangkan dan 

menentukan rencana aksi yang efektif, efisien, ekonomis dan ramah lingkungan untuk masing-

masing mata air di wilayah kerjanya. 

c. Terjaminnya sumberdaya air baku PDAM (kuantitas, kualitas, kontinuitas) sehingga PDAM dari 

masing-masing Kota/Kabupaten tersebut dapat memberikan pelayanan air bersih/minum yang 

prima dengan harga terjangkau. 

d. Terciptanya pemahaman bersama dalam team KKMA-RA bahwa proses dan tanggungjawab 

pelayanan air bersih bukan hanya menjadi tanggungjawab PDAM saja tetapi menjadi tanggung jawab 

semua pemangku kepentingan terutama SKPD/OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam 

pengelolaan sumberdaya air, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pembangunan 

Masyarakat Desa (DPMD), dan lainnya. 

e. Pengembangan Sumur Resapan di replikasi oleh Pemerintah Daerah melalui pembiayaan APBD, 

PDAM, Dana Desa, CSR dan pembiayaan sumber lainnya. 
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2 TAHAPAN KAJIAN KERENTANAN MATA AIR  
DAN RENCANA AKSI 

Tahapan dan proses kajian penyusunan dokumen “Kajian Kerentanan Mata Air dan rencana Aksi 

(KKMA-RA), terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, yaitu: 

1. Tahap Kegiatan Sosialisasi dan Komitmen Pemda,  

2. Tahap Pelaksanaan kajian KKMA,  

3. Tahap Pembuatan Matrik Rencana Aksi,  

4. Tahap Penguatan Dukungan dan Komitmen Pemerintah, 

5. Tahap Pembuatan Dokumen Rencana Aksi,  

6. Tahap Peng-integrasian Rencana Aksi dalam Rencana Pembangunan Daerah, 

7. Tahap Pelaksanaan dan Monitoring. 

Adapun perkiraan kebutuhan waktu proses pelaksanaan kegiatan KKMA-RA dari tahapan 1 sampai 

tahapan 7 adalah sebagai berikut: 

No Tahapan Kegiatan 
Kebutuhan Waktu 

(Dalam Bulan) 
Keterangan 

1 Sosialisasi dan Komitmen 

Pemda/Pemkot 
2       

2 kali workshop/FGD dan 

pembentukan team KKMARA 

2 Pelaksanaan Kajian Kerentanan Mata 

Air  6      

Kajian teknis, survey lapangan, 

analisis dan penulisan dokumen 

KKMA 

3 Pembuatan Matrik Rencana Aksi   2     2 kali workshop/FGD 

4 Penguatan Dukungan dan Komitmen 

Pemerintah    1    

Audiensi dengan Kepala daerah, 

Kepala Dinas dan DPRD serta 

masyarakat 

5 Pembuatan Dokumen Kajian 

Kerentanan dan Rencana Aksi 
    3   

Penulisan dan penggabungan hasil 

anlisis KKMA dengan Rencana 

Aksi menghasilkan dokumen 

KKMA-RA 

6 Pengintegrasian Rencana Aksi Dalam 

Rencana Pembangunan Daerah      3  

Tergantung waktu dan 

mekanisme pembahasan 

anggaran  

7 Pelaksanaan dan Monitoring 
      6 

Tergantung kesiapan anggaran 

yang diperlukan 

 

Adapun penjelasan dan mekanisme serta ilustrasi alur tahapan kajian KKMA-RA yang dikembangkan 

oleh IUWASH Plus tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini. 
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Gambar 2 Sketsa, Alur dan Tahapan Penyusunan KKMA-RA 
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2.1 Tahap Kegiatan Sosialisasi dan Komitmen Pemerintah Daerah 

2.1.1 Sosialisasi Program KKMA-RA 

Dalam tahap awal kegiatan program KKMA-RA ini adalah melakukan kegiatan sosialisasi, yang dilakuka 

oleh team Nasional (kementrian/lembaga) seperti team Bappenas, KEMENDES PDTT, Kemen PUPR, 

KLHK, team Pemerintah Provinsi atau team KKMA-RA Kota/Kabupaten yang telah mendapat 

pelatihan dan telah berhasil serta berpengalaman dalam proses pelaksanaan penyusunan KKMA-RA 

dan inplementasinya. 

Dalam kegiatan sosialisasi ini disampaikan berbagai aspek dan penjelasan, antara lain: 

• Konsep dasar, latar belakang, definisi, maksud dan tujuan, metodologi serta tahapan-tahapan 

proses KKMA-RA. 

• Manfaat dan target serta capaian yang akan dicapai dari masing-masing tahapan KKMA-RA. 

• Kebutuhan berbagai jenis data, baik data primer maupun sekunder, dan berbagai proses untuk 

mendapatkan berbagai data dan informasi tersebut. 

• Pembentukan team KKMA-RA yang beranggotakan dari berbagai elemen pemerintah 

kota/kabupaten (SKPD/OPD/PDAM), masyarakat/LSM, akademisi, donor dan program bantuan 

lainnya, media dan para pihak lainnya yang berkaitan dengan sumberdaya air serta para pelaku 

usaha di sector indutri air. 

• Diskusi dan menggali berbagai permasalahan terkait sumberdaya air/kondisi mata air, seperti isu 

kekeringan, isu banjir, isu sumber air baku PDAM, isu kualitas air dan berbagai isu-isu lingkungan 

lainnya yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten. 

• Membuat peta tentang kondisi umum sumberdaya air di wilayah kota/kabupaten yang 

bersangkuta. 

• Diskusi tentang profil dan permasalahan yang dihadapi oleh PDAM Kota/Kabupaten, khususnya 

berkaitan dengan kendala terjadinya penurunan/kekurangan air baku dari mata air, serta dibahas 

juga terkait berbagai perencanaan pengembangan pelayanan dan proyeksi kebutuhan sumberdaya 

air bakunya, terutama dari mata air eksisting yang mengalami penuruanan debit dan kualitasnya.  

Dalam prosesnya, seringkali pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan secara berulang dengan berbagai 

bentuk FGD/Workshop, Diskusi interaktif bahkan melakukan roadshow ke beberapa 

dinas/OPD/SKPD. Dan pada tahap terakhir, biasanya team sosialisasi harus melakukan diskusi, 

audiensi serta pemeparan di hadapan Walikota/Bupati sehingga diharapkan rencana kegiatan KKMA-

RA ini akan mendapatkan dukungan dan komitmen penuh secara formal dari kepala pemerintah dan 

jajaran Dinas/OPD/SKPD di masing-masing Kota/Kabupaten. 

Setelah melakukan tahapan seri sosialisasi tersebut maka akan disepakati dan ditentukan berbagai 

kebutuhan dalam melaksanakan proses dan tahapan KKMA-RA ini, antara lain : 

• Komitmen dan dukungan dari kepala daerah (bupati/walikota) yang biasanya dituangkan dalam 

bentuk penerbitan Surat Keputusan (SK) pembentukan team KKMA-RA kota/Kabupaten. 

• Terbentuknya susunan team KKMA-RA, sesuai dengan SK Bupati/walikota, dengan susunan 

semua unsur Dinas/OPD/SKPD, PDAM, Forum dan perwakilan masyarakat, akademisi, media dan 

elemen masyarakat lainnya. 
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• Team KKMA-RA umumnya diketuai oleh utusan dari Bappeda/Bappelitbangda, Dinas PUPR, 

Dinas PMD atau DLH, hal ini bertujuan untuk fleksibilitas koordinasi peranan dalam kaitnya 

dengan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya air di kota/kabupaten yang bersangkutan. 

• Kesepakatan penentuan nama dan lokasi mata air yang akan dijadikan lokasi kajian KKMA-RA. 

• Pembuatan rencana tindak lanjut, menyangkut jadwal dan pengumpulan berbagai data dan 

informasi sekunder yang dimiliki oleh berbagai dinas/OPD/SKPD/PAM dan lainnya. 

• Daftar kebutuhan training, FGD/Workshop dalam upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman 

serta keahlian anggota team KKMA-RA untuk melaksanakan analisis dan pembuatan dokumen 

KKMA-RA. 

Sehingga, tujuan utama dari sosialisasi ini adalah memperkenalkan tentang konseptual umum kajian 

kerentanan, termasuk maksud dan tujuan serta latar belakang yang mendasarinya, juga ditentukan 

berbagai kebutuhan data dan informasi, baik sekunder maupun primer. Dan yang paling utama adalah 

dihasilkannya komitmen dan dukungan yang kuat dari Walikota/Bupati dan jajarannya dalam proses 

penyusunan dan implementasi proram KKMA-RA dikemudian hari. 

Gambar 3. Audiensi dan Sosialisasi dengan Walikota Batu terkait Program KKMA-RA Mata Air Binangun, 

Kota Batu 

 

Gambar 4. Sosialisasi dan Diskusi dengan OPD/SKPD Kota Ternate tentang Program KKMA-RA Mataair 

Ake Gaale 
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Dengan dilakukan diskusi dan sosialisasi tersebut maka dapat dibangun kesepahaman, kesepakatan dan 

kemitraan dalam pelaksanaan program KKMA-RA untuk satu lokasi percontohan mata air yang dipilih 

berdasarkan kesepakatan bersama dengan anggota team KKMA-RA dan instansi, 

Dinas/OPD/SKPD/PDAM. 

2.1.2 Komitmen Pemerintah Daerah 

Berdasarkan kesepahaman dan kesepakatan dengan Pemkab/Pemkot (Bupati/Walikota) tersebut, 

maka sebagai bukti komitmen tersebut pemerintah daerah Kabupaten/Kota akan menerbitkan surat 

keputusan (SK) team KKMA-RA yang ditandatangani oleh Walikota/Bupati. Bentuk lain manifestasi 

dukungan dan komitmen lainnya walikota/bupati melalui Dinas/OPD/SKPD/PDAM akan menugaskan 

untuk merencanakan dan membuat rencana anggaran kebutuhan impementasi KKMA-RA melalui 

program RAPBD dan dokumen renstra masing-masing Kota/Kabupaten. 

Gambar 5. Contoh Surat Keputusan Walikota Ternate Tentang Pembentukan Team KKMA-RA Mata Air 

Ake Gaale, Kota Ternate 

 

Salah satu contoh struktur dan susunan team KKMA-RA Kota Ternate, adalah sebagai berikut: 

Sebagai anggota dari team KKMA-RA Kota Ternate ini berasal dari berbagai OPD/SKPD yang 

berada di jajaran Pemkot Ternate, Akademisi, LSM dan Media lokal serta pemerhati lingkungan 

yang berada di wilayah Kota Ternate, antara lain: 

I.   Pengarah  :   1.     Walikota Ternate 

2. Wakil Walikota Ternate 

3. Sekretaris Daerah Kota Ternate 

II. Ketua :   Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate 

III. Sekretaris :   Direktur Perusahaan Daeeah Air Minum Kota Ternate 

IV. Anggota :  

1. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kota Ternate. 

2. Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Ternate. 
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3. Bidang Tata Ruang dan Tata Lingkungan Dinas PUPR Kota Ternate. 

4. Bidang Perumahan, Pemukiman dan Pengendalian Kawasan Dinas PUPR Kota 

Ternate. 

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Ternate. 

6. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Ternate. 

7. Bidang Kerusakan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Ternate. 

8. Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Ternate. 

9. Bagian Perencanaan PDAM Kota Ternate. 

10. Seksi Penyehatan Lingkungan dan SDA Dinas PUPR Kota Ternate. 

11. Bagian Bangkin dan SDA BAPPEDA Kota Ternate. 

12. Bagian Perencanaan Pemerintahan dan Kependudukan BAPPEDA Kota Ternate. 

13. Satuan Kerja Air Baku BWS Provinsi Maluku Utara. 

14. Satuan Kerja Pengembangan SPAM Provinsi Maluku Utara. 

15. TPSDA Wilayah Halmahera Utara. 

16. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Save Ake Gaale Kota Ternate. 

17. Forum DAS Kota Ternate. 

18. KSM Tala Ijo Biopori Kota Ternate. 

2.1.3 Pembentukan Team KKMA-RA 

Sebagai bentuk komitmen maka pemerintah kabupaten/kota maka Bupati/walikota membentuk dan 

menerbitkan surat keputusan (SK) team KKMA-RA yang yang ditandatangani oleh Bupati/walikota, 

beranggotakan dari Dinas/OPD/SKPD/PDAM yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan 

konservasi sumberdaya air dan pembangunan masyarakat pedesaan, serta beberapa elemen 

perwakilan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap upaya-upaya konservasi sumberdaya air. 

Adapun susunan team ini biasanya di ketuai oleh kepala Bappeda dengan anggota dari berbagai 

OPD/SKPD yang ada di pemerintahan kabupaten/kota. 

Gambar 6. Team KKMA-RA Ake Gaale, Kota Ternate 
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Adapun beberapa kriteria Team KKMA-RA adalah sebagai berikut: 

1. Terdiri Multi stakeholder/Pemangku kepentingan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengenai 

sumber daya air, pembangunan dan pengembangan masyarakat desa, Pengelola pelayanan air 

minum/PDAM. 

2. Team KKMA-RA disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah 

3. Memiliki komitmen untuk mengikuti proses pelaksanaan KKMA-RA. 

4. Personil yang menjadi anggotan Team KKMA-RA harus memiliki kemampuan dan latar belakang 

pendidikan yang berkaitan dengan sumber daya air, pembangunan masyarakat pedesaan (PMD) 

dan secara institusi memiliki otoritas pengelolaan Sumber Daya Air. 

2.1.4 Penentuan Mata Air Lokasi Kajian 

Selanjutnya adalah membuat kesepakatan bersama tentang lokasi mata air yang akan dilakukan kajian 

KKMA-RA nya. Dalam kesepakatan ini akan didasari kepada berbagai pertimbangan teknis dan non-

teknis lainnya, antara lain: 

1. Seberapa besar dan pentingnya peranan mata air tersebut terhadap jumlah pemenuhan 

kebutuhan air baku bagi PDAM untuk diolah menjadi air bersih/air minum. 

2. Seberapa besarnya kebutuhan masyarakat desa yang juga memanfaatkan mata air bagi kebutuhan 

dan pemenuhunan air bersih/minum dan keperluan lainnya. 

3. Seberapa besaran dan percepatan penurunan debit dan kualitas dari mata air tersebut dengan 

pertimbangan kondisi kawasan imbuhan akan mengalami perubahan dan peruntukan lahan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah (RTRW). 

4. Rencana pengembangan pelayanan PDAM yang berasal dari SPAM mata air tersebut dan proyeksi 

keperluan jumlah air baku yang harus disediakan dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan 

tersebut. 

5. Pertimbangan kondisi pertambahan populasi dan migrasi penduduk yang memerlukan pelayanan 

dan pemenuhan air bersih/minum masyarakatnya. 

6. Serta berbagai pertimbangan sosial, ekonomis dan aspek kemasyarakat lainnya, seperti 

terdapatnya masyarakat pengguna HIPPAM, PAMDES (Pelayanan Air Minum Pedesaan), dan lain 

sebagainya. 

Gambar 7. Mata Air Citrosono yang merupakan lokasi KKMA-RA, Kabupaten Magelang. Tampak jejak 

fluktuasi muka air pada bak penangkap mata air 
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2.2 Tahap Pelaksanaan Kajian Kerentanan Mata Air (KKMA) 

2.2.1 Mata Air dan Air Tanah 

Airtanah 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 setempat, dan pemunculan airtanah ini disebut sebagai 

Mataair. Mataair dapat muncul di berbagai bentang alam, baik di dataran, perbukitan maupun 

pegunungan. Mataair adalah tempat pemunculan airtanah pada lapisan akuifer dari bawah permukaan 

tanah ke atas permukaan tanah secara alamiah.  

Menurut Kresic & Stevanovic (2010), Mataair adalah lokasi pemusatan keluarnya airtanah yang muncul 

di permukaan tanah, karena terpotongnya lintasan aliran airtanah oleh fenomena 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 dan menunjukkan adanya aliran air yang 

disebabkan oleh adanya perbedaan elevasi “hydraulic head” pada akuifer dengan elevasi “hydraulic 

head” di permukaan tanah dimana airtanah muncul. 

Gambar 8.  Ilustrasi siklus air alami (siklus air pendek dan siklus air panjang) 

 

Dari beberapa definisi atau pengertian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa terjadinya Mataair 

haruslah secara alamiah, yaitu terjadi karena proses-proses geologi ataupun proses alam lainnya. 

Mataair kemungkinan berbeda debitnya di setiap wilayah yang dipengaruhi oleh faktor curah hujan, 

permeabilitas, topografi, sifat hidrologi lapisan pembawa air, geologi, dan tutupan lahannya. 

Daerah Imbuhan Mataair adalah suatu wilayah berlangsungnya proses pengimbuhan air tanah, yang 

kemudian mengalir dan muncul ke permukaan sebagai Mataair, dengan demikian daerah imbuhan air 

tersebut merupakan daerah yang berpengaruh terhadap Mataair (Springsheds).  

Luas wilayah tangkapan air bagi Mataair dikontrol oleh sistem aliran airtanah, kondisi geologi bawah 

permukaan dan tergantung pada proses geologi atau proses alam yang membentuk mataair (genesa 

mata air). 

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). 
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Menurut Danaryanto, et al. (2008) penentuan daerah imbuhan dan lepasan dapat dilakukan dengan 

berbagai metode sebagai berikut : 

1. 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.  

Gambar 9. Contoh salah satu mata air yang telah mengalami kerentanan kuantitas, yaitu mengalami 

penurunan debit, Mata Air Binangun, Kota Batu, Jawa Timur. 

 

2. 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 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. 

3. Kemunculan Mata Air.  

Daerah lepasan air tanah dapat dikenali secara visual di lapangan dari  kemunculan mata air. Mataair 

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 Mataair merupakan 

daerah lepasan air tanah, sedangkan daerah yang berada di atasnya merupakan daerah imbuhan. 

Beberapa titik kemunculan Mataair pada umumnya terletak pada ketinggian yang sama. Dari deretan 

titik kemunculan tersebut dapat ditarik garis yang memisahkan daerah imbuhan dan lepasan air tanah. 
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4. 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.  

5. 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 

Tabel 1. Ciri umum daerah imbuhan dan lepasan  

No 
Ciri Umum 

Daerah Imbuhan Daerah Lepasan 

1 Mempunyai  arah umum  aliran  air  tanah  

secara  vertikal  ke  bawah. 

Mempunyai  arah  umum  aliran  air  tanah  secara  

vertikal  ke  atas. 

2 Air  meresap  ke  dalam  tanah  sampai  muka 

air tanah  (mengisi  akuifer). 

Muka air tanah  bergerak  ke  atas  mengisi  pori-

pori  tanah  pada  zona  tidak  jenuh air. 

3 Kedudukan  muka freatik relatif dalam. Kedudukan  muka  freatik  relatif  dangkal. 

4 Kedudukan muka freatik lebih dalam  dari 

muka pisometrik  pada  kondisi alamiah. 

Kedudukan  muka  freatik  lebih  dangkal  dari  

muka  pisometrik  pada  kondisi  alamiah. 

5 Daerah  singkapan  batuan  lolos  air  tidak  

jenuh  air. 

Daerah  sebelah  hilir  pemunculan  mata  air  

permanen. 

6 Daerah  perbukitan  atau  pegunungan. Daerah  dataran. 

7 Kandungan  kimia  air tanah  relatif rendah. Kandungan  kimia  air  tanah  relatif  tinggi. 

8 Umur air  tanah  relatif  muda. Umur air  tanah  relatif  tua. 

Sumber : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (2007) 
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Tabel 2. Ciri khusus daerah imbuhan dan lepasan 

No 
Ciri Khusus 

Daerah Imbuhan Daerah Lepasan 

1 
Daerah  tubuh  dan  puncak  kerucut  gunung  

api. 

Menempati  kaki  atau  dataran  kerucut  gunung  

api 

2 
Daerah  karst  yang  mempunyai  retakan  dan  

lubang  pelarutan. 

Menempati  kaki atau  lereng  bawah  pebukitan  

karst  dan  dijumpai  mata  air  permanen. 

3 
Daerah  singkapan  batuan  pembentuk  akuifer  

tertekan  bagian  hulu. 
 

Sumber : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (2007) 

 

2.2.2 Konsep Pola Pikir Kajian Kerentanan Mata Air (KKMA) 

Kerentanan air tanah/mata air diartikan sebagai sebuah kondisi kepekaan/sensitifitas alamiah dari suatu 

sistem airtanah terhadap berbagai dampak alami/lingkungan secara alamiah (intrinsik) dan atau sebagai 

dampak dari berbagai aktifitas/kegiatan manusia. Ada dua macam jenis kerentanan air tanah yaitu:  

1. Kerentanan intrinsik  

Kerentanan intrinsik atau alamiah adalah kondisi kerentanan yang akan terjadi pada air tanah (baik air 

tanah bebas maupun air tanah tertekan) yang dipengaruhi dan hasil interaksi fungsi dari faktor internal, 

seperti: parameter hidrogeologi, faktor dan karakterisitik akuifer, jenis tanah dan mineral dalam 

akuifer, dan berbagai jenis aspek-aspek geologi lainnya. 

2. Kerentanan spesifik  

Kerentanan spesifik atau gabungan merupakan jenis kerentanan pada sumber daya air yang diakibatkan 

oleh adanya tambahan potensi yang diakibatkan oleh adanya aktivitas manusia yang secara langsung 

ataupun tidak langsung, yang akan berpengaruh terhadap sumber air tanah (kuantitas/debit dan 

kualitasnya) dan dipengaruhi oleh aspek ruang (tempat) dan waktu. 

Konsep kerentanan airtanah dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

kemampuan air tanah tersebut dalam melakukan penetralisasian terhadap berbagai jenis dan 

pencemar yang masuk kedalam air tanah itu sendiri (Vrba & Zoporezec, 1994). Juga dapat diartikan 

bahwa kerentanan sebagai bentuk pertahanan diri sistem airtanah untuk mampu melindungi dari 

berbagai sumber pencemaran, baik yang bersifat alami (intrinsik) maupun karena akibat dari aktivitas 

manusia (spesifik). 

Menurut Margat (1987, dalam Vrba dan Zaporozec, 1994), kerentanan airtanah sangat dipengaruhi 

oleh faktor hidrogeologi yang utama yaitu: posisi dan kedalaman muka airtanah, sifat dan karakteristik 

infiltrasi 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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Dalam proses kajian KKMA ini, bentuk dan reaksi dari kondisi kepekaan/sensitifitas tersebut dapat 

dimanifestasikan dengan terjadinya perubahan debit dan kualitasnya. Selanjutnya, dalam pembahasan 

buku panduan kajian kerentanan mata air (KKMA) ini, tingkat kepekaan/sensitifitas dan reaksi tersebut 

akan ditulis dan dipakai istilah kerentanan, yang didalamnya menyangkut aspek kerentanan kuantitas 

(penurunan debit) dan kerentanan kualitas (penurunan kualitas/pencemaran). 

Terjadinya penurunan debit (kuantitas) dan penurunan kualitas air (pencemaran) disebabkan oleh 2 

(dua) aspek factor utama, yaitu: 

1. Faktor eksternal, yaitu semua unsur dan media yang berada dipermukaan tanah (daerah imbuhan) 

yang berkontribusi pada proses peresapan (infiltrasi) air hujan kedalam lapisan tanah/batuan. 

Faktor pertama, terkait berbagai aspek yang pengontrol kondisi permukaan tanah (surface) 

kawasan imbuhan (catchment area), antara lain:  

• Bentuk Lahan, 

• Iklim dan curah hujan, temperature/suhu, 

• Topografi/kemiringan lereng, 

• Tata guna lahan atau tutupan lahan (Land Cover), 

• Sumber-sumber polutan, 

Aktifitas dan kegiatan manusia didalam kawasan imbuhan, 

Kondisi alami dan interaksi berbagai faktor pengontrol permukaan tersebut sangat 

mempengaruhi tingkat sensitifitas (kerentanan dan kehandalan) sumberdaya mata air, baik 

kerentanan debit mata air maupun kualitasnya. 

2. Faktor internal, yaitu semua unsur dan media penyusun lapisan penyimpan dan pembawa air tanah 

yang berada dibawah (sub-surface) kawasan imbuhan, dimana sumberdaya air tersebut berada dan 

berinteraksi secara fisika dan kimia. 

Faktor kedua, meyangkut berbagai aspek bawah tanah dan berbagai factor-faktor internal bawah 

permukaan (sub-surface) yang menyusun wilayah imbuhan, seperti: 

• Jenis dan sifat batuan (volkanik, sedimen, karst) 

• Jenis dan sifat tanah, 

• Sifat dan karakteristik batuan (porositas, permeabilitas, kompaksi) 

• Struktur batuan (sesar, kekar), 

• Sifat dan kimia batuan/mineral. 

Kondisi dan karakter media yang menyusun kawasan imbuhan tersebut sangat menentukan 

terhadap tingkat kerentanan sumberdaya mata air, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. 

Interaksi kedua factor utama tersebut akan sangat menentukan tingkat sensitifitas (kerentanan dan 

kehandalan) suatu sumberdaya air tanah/mata air. Apabila terjadi berbagai perubahan dan gangguan 

terhadap salah satu faktor atau beberapa faktor tersebut maka tingkat sensitifitas (kerentanan dan 

kehandalan) akan mengalami gangguan atau perubahan.  
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Dalam proses kajian KKMA, berbagai data tersebut (sekunder dan primer) dilakukan analisan dan 

penjabaran dengan memakai konsep pola pikir analisa kajian sebagai berikut (Gambar 8). 

Gambar 10. Konsep Pola Pikir Kajian Kerentanan Mata Air (KKMA) 

Dalam proses analisis dan penjabarannya, kajian KKMA memakai software bantu yang disebut dengan 

Geo-Spatial Analisys, dimana berbagai data-data tersebut dapat digolongkan dan dituangkan dalam 

bentuk lembar data/sheet dan dengan bantuan software computer berbagai lembar data tersebut 

dilakukan tumpang susun (superimpose/overlaying) sehingga akan menghasilkan citra/cluster atau 

kawasan yang memiliki kesamaan karakter (arsir) yang dimanifestrasikan dengan kesamaan gradasi 

warna. Selanjutnya, kluster-kluster tersebut dilakukan analisis dan evaluasi oleh tenaga ahli serta 

dilakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan validitas data sekunder yang dianalisa 

merepresentasikan kondisi sebenarnya saat ini (eksisting) di lapangan. 

Selanjutnya, hasil analisis tingkat kerentanan tersebut yang secara kualitatif dibagi kedalam 5 (lima) 

katagori/kelas/tingkatan, antara lain: 

• Tingkat Kerentanan Sangat Rendah, diartikan sebagai wilayah kluster tersebut memiliki pengaruh 

dan kontribusi yang paling rendah/kecil terhadap terjadinya penurunan debit dan kualitas air 

tanah/mata air. 

• Tingkat Kerentanan Rendah, diartikan sebagai wilayah kluster tersebut memiliki pengaruh dan 

kontribusi rendah terhadap terjadinya penurunan debit dan kualitas suatu air tanah/mata air. 
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• Tingkat Kerentanan Menengah, diartikan sebagai wilayah kluster tersebut memiliki pengaruh dan 

kontribusi sedang terhadap terjadinya penurunan debit dan kualitas air tanah/mata air. 

• Tingkat Kerentanan Tinggi, diartikan sebagai wilayah kluster tersebut memiliki pengaruh dan 

kontribusi yang besar terhadap terjadinya penurunan debit dan kualitas air tanah/mata air. 

• Tingkat Kerentanan Sangat Tinggi, diartikan sebagai wilayah kluster tersebut memiliki pengaruh 

dan kontribusi terhadap penurunan cadangan dan kualitas air tanah/mata air tersebut. 

Untuk keperluan kajian KKMA-RA ini dibutuhkan berbagai informasi dan data, baik data sekunder 

ataupun primer. Data dan informasi tersebut masih bersifat umum dan regional/wilayah tetapi juga 

diperlukan data daninformasi yang bersifat setempat yaitu terkait kawasan imbuhan suatu mata air 

berdasarkan analisis delineasi. 

Delineasi adalah proses penentuan tata batas hidrologis dan hidrogeologis suatu kawasan imbuhan 

mata air, dimana seluruh aktifitas yang berada didalam wilayah delineasi tersebut akan memberikan 

dampak dan pengaruh terhadap kondisi dan situasi suatu mata air (debit dan kualitasnya). 

Jenis dan sumberdata sekunder untuk keperluan proses kajian KKMA tersebut dapat berasal dari 

berbagai sumber data, baik dari Dinas/OPD/SKPD/PDAM dan berbagai sumberdata lainnya, baik di 

tingkat lokal maupun Nasional. Sementara itu untuk keperluan data primer didapat dari hasil 

pengamatan, pengukuran dan pemantauan secara langsung dilapangan terhadap objek ataupun lokasi 

yang menjadi bagian dari kajian KKMA ini. 

2.2.3 Kebutuhan dan Pengumpulan Data/Informasi 

Kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan mengangkut, antara lain: 

A. Data Primer 

Data dasar atau baseline terkain kondisi saat ini sangat penting untuk dikumpulkan dan dikaji sebagai 

data pembanding terhadap hasil-hasil kegiatan implementasi rencana aksi atau juga dalam rangka 

melakukan analisis proyeksi untuk waktu dimasa yang akan datang. 

Beberapa kebutuhan data primer, antara lain: 

Tabel 3. Kebutuhan Data Primer 

No Parameter Sumber Data/ke Validan Data 

1 Jenis tanah dan ketebalan tanah Crosscheck jenis tanah dan ketebalan tanah di lapangan 

2 Satuan Batuan Crosssheck satuan batuan di lapangan 

3 Struktur Geologi Pemetaan dan pengukuran struktur geologi di lapangan 

4 Kapasitas Infiltrasi Pengukuran Kapasitas Infiltrasi (double rings method) 

5 Kedalaman Sumur Pengukuran Kedalaman Sumur (jika dimungkinkan) 

6 Pumping Test Pengukuran pumping test di lapangan (jika dimungkinkan) 

7 Kualitas air 
Pengukuran sifat fisik di lapangan dan sampling air untuk uji 

laboratorium. 

8 Debit Mata air Pengukuran debit Mata air 

9 Kebutuhan Air Per kepala keluarga Wawancara 

10 Sistem Pengelolaan Mata air Wawancara 
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Untuk pengumpulan, obserpasi dan pengumpulan berbagai data primer tersebut maka diperlukan 

kegiatan survey dilapangan. Untuk keperluan tersebut diperlukan berbagai alat ukur dan alat 

pendukung survey serta berbagai bahan habis pakai untuk membantu proses pengukuran dan 

pengumpulan data tersebut. 

Tabel 4. Tabel Kebutuhan Peralatan dan Bahan dalam Proses Survey Pengumpulan Data Primer 

No. Peruntukan Bahan dan Alat Kegunaan 

1. Bahan studio 

dan lapangan 

Citra penginderaan jauh Interpretasi bentuk lahan dan tata guna/ 

penggunaan lahan. 

Rupa Bumi digital Sekala 1 : 

25.000. tahun 2001. (terbitan 

BAKOSURTANAL).  Interpretasi bentuk lahan, tata guna/ penggunaan 

lahan, dan peta topografi sebagai peta dasar 

kerja. Rupa Bumi digital Skala 1 : 

50.000. tahun 2001. (terbitan 

BAKOSURTANAL), 

Bahan kimia HCL Mengidentifikasi kandungan karbonat material 

penyusun batuan atau tanah. 

Peta tanah  Mengetahui jenis tanah  

Peta geologi  Mengetahui sebaran batuan dan struktur geologi 

daerah penelitian 

Peta hidrogeologi Mengetahui cekungan air tanah (CAT) 

2. Alat lapangan Double ring Iinfiltrometer Mengukur kapasitas infiltrasi material penyusun 

daerah kajian. 

Kompas geologi Mengetahui arah, kedudukan, kemiringan obyek 

penelitian. 

Palu geologi Sampling batuan dan pembanding ukuran pada 

foto data. 

GPS (Global Position Sistem) Mengetahui koordinat dan elevasi pada obyek 

penelitian. 

Pita ukur Mengukur panjang/jarak dan tinggi morfometri 

serta kedalaman airtanah.  

Mesin pompa airtanah Untuk uji pemompaan (pumping test) 

mendukung data konduktivitas hidrolika. 

Kamera Mempotret unsur-unsur gumuk pasir sebagai 

data penelitian 

3. Alat 

Laboratorium 

pH meter Mengukur pH air  

Termometer air Mengukur suhu air 

DO meter Mengukur oksigen terlarut dalam air 

Turbidimeter Mengukur kekeruhan air 

Oven/autoklaf Menstarilisasi wadah penyimpanan sampel  

Api bunsen Sterilisasi kran/alat di lapangan  
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No. Peruntukan Bahan dan Alat Kegunaan 

Aquades/air suling Menghilangkan polutan pencemar pada wadah 

penyimpanan  

Ice box dan blue ice pack Wadah penyimpanan sampel air 

4. Alat studio Seperangkat komputer dan 

cetak 

Penyusunan karya tulis ilmiah hasil penelitian. 

 

B. Data Sekunder 

Selain data primer, dibutuhkan juga berbagai data sekunder dalam proses kajian KKMA mata air ini. 

Jenis dan sumberdata sekunder untuk keperluan proses kajian KKMA tersebut dapat berasal dari 

berbagai sumber data, baik dari Dinas/OPD/SKPD/PDAM dan berbagai sumberdata lainnya, baik di 

tingkat lokal maupun Nasional. 

Beberapa kebutuhan data sekunder dengan nama sumber yang memilikinya. 

Tabel 5. Tabel Kebutuhan Data Sekunder 

No Parameter Sumber Data Sekunder 

1. Curah Hujan BMKG atau Instansi Terkait di daerah penelitian  

2. Bentuk Lahan 
Peta RBI – Bakosurtanal 

3. Kemiringan Lereng 

4. Jenis tanah  
Peta Tanah Tinjau - Lembaga Penelitian Tanah, 

BAKOSURTANAL dan Departemen Pertanian, dll. 

5. 

Peta Geologi, Peta 

Hidrogeologi dan Peta 

Kesesuaian lahan 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (P3G), Direktorat 

Geologi Tata Lingkungan, Departemen ESDM 

6. Peta Potensi Bencana BNPB/BPBD  

7. Debit Air 
PDAM dan/atau Dinas Pekerjaan Umum maupun Balai Pertanian, 

BWS, Dep. KLHK 

8. Kualitas Mata Air DLH di daerah penelitian, PDAM, Dinkes 

9. Penggunaan Air PDAM 

10. Demografi dan Monografi Kantor Desa/Kelurahan Daerah Penelitian/Badan Statistik  

11. Penggunaan Lahan Peta RBI dan Citra Satelit (Google Earth)  

12. RTRW Bappeda  

2.2.4 Deliniasi Kawasan Imbuhan 

Analisis geospasial akan dilakukan terbatas pada wilayah tangkapan hujan (kawasan imbuhan) air 

tanah/mata air. Untuk itu, terlebih dahulu dilakukan proses deliniasi untuk mengetahui batasan wilayah 

imbuhan yang harus dilindungi atau dikelola untuk mempertahankan debit dan kualitas air serta 

menjaga keberlanjutan pendayagunaan mata air. 

Deliniasi yang dilakukan dalam kajian kali ini menggunakan metode interpretasi visual peta topografi 

yaitu dengan memahami terlebih dahulu pola kontur kawasan suatu mata air. Dimana, peta kontur 

adalah peta yang memperlihatkan kenampakan garis khayal dari titik-titik lokasi dipermukaan bumi 
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yang mempunyai ketinggian yang sama di atas atau di bawah permukaan suatu datum tertentu yaitu 

permukaan laut rata-rata. Kontur digambarkan dengan interval vertikal yang reguler. Peta yang dapat 

digunakan untuk melakukan delineasi suatu mata air adalah peta  topografi atau peta rupa bumi yang 

sudah tersedia dalam berbagai skala peta yang memadai, seperti skala peta 1:25.000, 1 : 50.000 dan 

sebagainya. 

Gambar 11. Contoh Peta Deliniasi Imbuhan Mataair Binangun, Kota Batu, Jawa Timur 

 

Karakteristik pola kontur yang perlu diperhatikan antara lain: 

• Punggungan gunung : berupa rangkaian garis kontur berbentuk huruf U; 

• Lembah atau sungai : berupa garis kontur berbentuk huruf V (menjorok ke hulu); 

• Daerah landai datar  : berupa garis kontur dengan tingkat kerapatan yang jarang; 

• Daerah terjal/ curam : berupa garis kontur dengan tingkat kerapatan yang rapat; 

• Aliran air : garis kontur selalu tegak lurus terhadap aliran air  

   di permukaan tanah. 

Selain aspek pola kontur, beberapa aspek yang sangat penting harus diperhatikan dalam melakukan 

delineasi kawasan imbuhan suatu mata air adalah aspek kondisi geologi dimana mata air tersebut 

berada. Beberapa aspek dan faktor geologi utama yang harus diperhatikan dan dianalisis dalam 

penentuan batasan delineasi tersebut adalah: 

1. Aspek satuan batuan (formasi batuan), yaitu batuan yang memiliki kesamaan sifat dan 

karakteristik terhadap fluida yang terkandung didalamnya. 
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2. Aspek dan sifat prositas batuan (kesarangan), yaitu kondisi kesarangan material lapisan batuan 

atau tanah, dimana porositas itu sendiri diartikan sebagai jumlah pori (lubang/rongga antar butir) 

yang terdapat atau terkandung dalam batuan tersebut. Ruang/rongga antar butir tersebut sangat 

penting diketahui karena sebagai media bagi fluida/air tanah untuk dapat ditahan atau diresapkan 

sebagai air tanah. 

3. Aspek dan sifat permeabilitas (kelulusan/daya alir), yaitu sifat dan kemampuan dari suatu lapisan 

atau material batuan/tanah dalam meluluskan atau mengalirkan fluida/alir tanah baik secara 

horizontal maupun vertical. Sifat dan karakteristik ini sangat penting untuk diketahui dengan baik, 

mengingat air tanah yang diam (stagnan) akan mengakibatkan berkurangnya tingkat ke-stabilan 

lereng/lahan dan air tersebut tidak dapat mengalir menuju lokasi mata air yang dikaji. 

Pada dasarnya, air akan mengalir menurut gaya gravitasi secara vertikal masuk ke dalam tanah 

(infiltrasi), serta dari daerah elevasi tinggi ke rendah. Meskipun arah aliran air di permukaan dominan 

tegak lurus terhadap garis kontur, juga terdapat aliran-aliran yang menyebar ke samping. Apabila 

meninjau mekanisme infiltrasi air hujan, aliran ke samping/ horizontal ini disebabkan oleh gaya kapiler 

yang timbul akibat permeabilitas lapisan tanah yang tidak seragam sehingga terjadi aliran ke arah 

lateral.  

Setelah ditentukan batasan kawasan imbuhannya suatu mata air, maka semua aspek dan data yang 

berada didalam kawasan tersebut harus dikumpulkan dan dianalisa secara baik menurut metodologi 

yang benar, seperti: tata guna lahan, satuan batuan, kelerengan, sumber-sumber pencemar, iklim dan 

curah hujan, aktifitas yang sedang berlangsung serta perencanaan dan peruntukan dari kawasan 

imbuhan mata air tersebut dan lain sebagainya. Berbagai data dan informasi kondisi dalam kawasan 

imbuhan tersebut yang akan dianalisa dengan metoda “geospasial analisis”, yang disebut Analisis Multi-

Kriteria. 

2.2.5 Analisis Kerentanan Multi-Kriteria Metoda Geospasial 

Konsep siklus air secara alami, yang dimulai dari terbentuknya awan yang kemudian akan 

menghasilkan proses hujan (presipitasi). Hujan tersebut akan jatuh dipermukaan tanah dengan 

berbagai bentuk tata guna dan peruntukannya, kemudian air hujan tersebut sebagian besar akan 

menguap kembali ke udara membentuk awan kembali, sebagian air hujan tersebut akan tertahan dan 

mengalir dipermukaan tanah membentuk air larian (run off) yang terus mengalir ke badan sungai dan 

lautan untuk menguap kembali ke udara dan membentuk awan serta hujan. Proses siklus air tersebut 

disebut dengan istilah “daur air pendek”. 

Sementara itu, sebagian kecil lagi air larian permukaan (run off) tersebut, akan tertahan dan meresap 

kedalam lapisan tanah pucuk (top soil), dan secara gravitasi dan kapilaritas akan terus meresap se akin 

dalam memasuki lapisan sub-soil dan lapisan batuan dibawahnya untuk menuju pada lapisan perkolasi 

dan bergabung membentuk air tanah, dan menempati lapisan pembawa air tanah yang disebut dengan 

(akuifer). Air tanah tersebut, pada suatu saat dan di lokasi tertentu akan keluar menjadi mata air yang 

pada saatnya akan menjadi aliran air sungai dan terus menuju lautan untuk mengalami proses daur 

berikutnya secara simultan. Proses siklus air hujan/air larian menjadi air tanah melalui proses 

peresapan tersebut disebut dengan “siklus air panjang”. 

Proses air hujan/air larian menjadi air tanah, akan ditentukan oleh faktor, antara lain: 

a. Iklim dan curah hujan, yang menyangkut tingkat curah hujan, intensitas hujan, durasi hujan dan 

banyaknya hari hujan dalam setahun pada suatu daerah tertentu. 
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b. Tata guna lahan, yang menyangkut aspek tutupan lahan (lahan terbuka atau hutan), tata guna dan 

fungsi lahan (kawasan huta, pemukiman, perkebunan, ladang dll). 

c. Bentuk dan kemiringan lahan/topografi, yang menyangkut bentuk perbukitan, pegunungan dengan 

kemiringan lereng terjal, landai, datar dan sebagainya. 

d. Satuan batuan dan jenis batuan atau tanah, menyangkut keseragaman bentuk butir, keseragaman 

material, keseragaman ukuran butir, tingkat kekompakan (sementasi dan kompaksi), tingkat 

kesarangan (porositas) dan tingkat kelulusan (permebailitas), dll. 

e. Jenis mineral dan sumber polutan dan pencemaran, khusus menyangkut kondisi kualitas air 

tanah/mata air tersebut. 

Sesuai dengan konsep dan maksud serta tujuan, kajian kerentanan mata air (KKMA) ini, dimana akan 

menganalisis permasalahan terjadinya penurunan debit dan kualitas suatu mata air, sehingga berbagai 

faktor atau kriteria yang akan dikaji, meliputi : aspek tata guna lahan, kelerengan, permeabilitas tanah, 

dan curah hujan. Dengan masing-masing kriteria/faktor tersebut akan dibagi kedalam 5 (lima) kelas 

sub-kriteria, namun khusus untuk kriteria ‘curah hujan’ hanya akan dibagi kedalam 3 (tiga) kelas sub-

kriteria. 

Dalam kegiatan KKMA, analisa geospasial ditujukan untuk mengetahui kondisi potensi kerentanan atau 

resiko dari suatu mata air dalam tatanan keruangan kebumian dengan cara menganalisis berbagai 

parameter, aspek, informasi dan data geologi wilayah mata air. Tahapan awal analisis multi-kriteria 

adalah dengan menentukan beberapa kriteria dan sub-kriteria yang dianggap menjadi faktor atau 

mempengaruhi tingkat kerentanan suatu mata air, baik secara kuantitasnya maupun kualitasnya. 

Gambar 12. Skema Analisis Geospasial KKMA 

 

Berbagai data dan informasi dalam bentuk numerik tersebut diolah menjadi data spasial (lembar data) 

atau peta (sheet). Peta yang dibuat berupa peta tematik dengan menggunakan program ArcGis yang 

dilengkapi dengan 3D Analyst, Spatial Analyst, Image Analyst, selain itu tambahan ekstensi seperti Geo 
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Processing, Xtools, Edit Tools dan Register and Transform Tools yang juga diperlukan untuk meningkatkan 

performa analisis data spasial. 

Peta-peta tersebut, memuat berbagai informasi, tampilan berupa luasan-luasan wilayah (kluster) 

dengan berbagai gradasi warna yang memberikan informasi tentang tingkat, kelas kerentanan kluster 

tersebut yang menunjukan tingkatan dan peranan serta kontribusi kluster tersebut terhadap 

terjadinya proses penurunan debit dan kualitas suatu mata air. 

Hasil analisis kajian ini adalah berupa peta kerentanan kualitas mataair dan peta kerentanan kuantitas 

mataair yang kelasnya terbagi menjadi lima kelas, yaitu kelas sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan 

sangat tinggi.   

Proses kajian hanya akan menganalisis wilayah imbuhan suatu mata air, sehingga data-data yang kajipun 

hanya yang menyangkut factor dan kriteria dari kondisi eksternal dan internal serta aktifitas yang 

berada didalam kawasan imbuhan yang luas dan batasannya sudah ditentukan berdasarkan proses 

delineasi. 

Proses selanjutnya dalam upaya untuk validasi tingkat akurasi data dan hasil analisis, maka peta 

kerentanan yang dihasilkan tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi dan pengecekan ke lapangan 

sehingga tingkat akurasi dan presisi data yang di pakai dalam analisis spasial tersebut adalah akurat dan 

sesuai dengan kondisi dilapangan. Selanjutnya peta kerentanan yang telah diverifikasi laangan tersebut 

akan dilakukan analisis secara professional oleh beberapa tenaga ahli (professional judgment) untuk 

melihat sejauh mana peta kerentanan tersebut memiliki basis dan konsep ke-ilmuan dan nilai prinsif 

akademis yang umum dilakukan dalam suatu kajian sesuai dengan bidang ke-ilmuan nya. 

Analisis geospasial tersebut hanya dilakukan pada wilayah terbatas yaitu hanya pada wilayah daerah 

imbuhan (catchment area) mata air yang menjadi lokasi kajian saja. Dimana untuk menentukan batasan 

dan luasan wilayah daerah imbuhan tersebut harus dilakukan proses analisa yang disebut proses 

“delineasi” mata air.  

2.2.5.1 Proses Analitical Hierarchy Process (AHP) 

Model Analitical Hierarchy Process atau AHP dikembangkan untuk menyederhanakan proses 

pengambilan keputusan dengan efektif dan mempercepat pengambilan keputusan. AHP dapat 

digunakan sebagai metode untuk menentukan faktor apa yang paling dominan dibandingkan faktor 

yang lain dengan membandingkan asumsi-asumsi yang bersifat kualitatif secara kuantitatif.  

Tujuan dilakukannya analisis AHP adalah untuk mengurangi tingkat subjektivitas pengambil keputusan, 

dengan berprinsip pada detail hierarki, penentuan prioritas dan konsistensi dari suatu penilaian. 

Gambar 13. Ilustrasi Hierarki 
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Metode AHP tidak dapat dilakukan secara mandiri, karena mempengaruhi tingkat subjektivitas hasil, 

oleh sebab itu maka dalam proses melakukan analisis AHP, masih diperlukan adanya keterlibatan dan 

melibatkan para ahli atau memanfaatkan para pakar sesuai dengan bidang ke-ilmuannya yang bertindak 

sebagai narasumber sekaligus responden dalam pengisian kuisioner dan data lainnya. Pendapat pakar 

atau orang yang benar-benar menguasai permasalahan, akan lebih mendapatkan porsi utama daripada 

pendapat banyak orang secara umum yang dianggap kurang dapat menguasai dan kurang memahami 

permasalahan yang akan dilakukan kajian atau analisis. 

Dalam konteks kajian AHP ini, yang dimaksud dengan narasumber adalah semua pihak yang dilibatkan 

dalam proses pengisian data, analisis dan surveyini, termasuk didalamnya para akademisi, peneliti, 

pengambil kebijakan, pelaku-pelaku pengelolaan air bersih, pihak swasta, dan lainnya yang sering 

berinteraksi langsung dengan permasalahan air tanah maupun air bersih.  

Dalam Kajian KKMA, AHP digunakan sebagai penentu pembobotan analisis spasial multikriteria yang 

telah ditentukan sebagai variabel dan indikator dalam KKMA. Hierarki dibuat berdasarkan variabel 

dan indikator yang telah ditentukan. Kemudian, dilakukan perbandingan berpasangan antara variabel 

satu dengan yang lainnya. Nilai perbandingan ditentukan berdasarkan professional judgement pakar 

yang dilibatkan sebagai responden. Nilai tingkat kepentingan akan dibandingkan antar variabel. Pada 

kajian ini digunakan lima (5) pada skala likert untuk mempermudah penentuan tingkat kepentingan. 

Tabel 6. Tabel Penjelasan Tingkat dan Makna Peringkat/Kelas  

Intensitas 

Kepentingan 
Makna 

1 
Parameter .... sama pentingnya dibandingkan dengan ... 

Dua parameter memiliki kontribusi yang sama pada sasaran. 

2 
Parameter .... sedikit lebih penting dibandingkan dengan ... 

Misal: (A) sedikit lebih penting dibandingkan (B) 

3 
Parameter .... lebih penting dibandingkan dengan ... 

Misal: (A) lebih penting dibandingkan dengan (B) 

4 
Parameter .... sangat lebih penting dibandingkan dengan ... 

Misal: (A) sangat lebih penting dibandingkan dengan (B) 

5 
Parameter .... mutlak lebih penting dibandingkan dengan ... 

Misal: (A) mutlak lebih penting dibandingkan dengan (B) 

 

Pakar akan diberikan kuisioner untuk dapat membandingkan tingkat kepentingan antar variabel yang 

telah diberikan, sesuai dengan variabel yang akan digunakan untuk analisis spasial multikriteria. 

Sebagai contoh tata cara pengisian survey atau kuisioner AHP, seperti contoh dibawah ini: 

Pertanyaan : “Bagaimana kecenderungan parameter jenis Tutupan Penggunaan Lahan dibanding Kemiringan 

lereng terhadap pengaruh Menurunnya debit (Kuantitas Mata Air) dalam suatu kawasan imbuhan  mata 

air”. 

Gambar 14. Nilai Perbandingan Nilai Survey AHP 
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Sebagai contoh jawaban, dimana pilihan jawaban responden adalah kea rah kiri dengan nilai 5, hal 

tersebut memiliki pengertian sebagai berikut: 

Bahwa: “Parameter terjadinya Perubahan Tutupan Lahan mutlak lebih penting dibandingkan dengan 

Parameter Kemiringan Lereng dalam mempengaruhi terjadinya penurunan kuantitas/debit suatu mata air”. 

Dari jawaban tersebut dan didukung oleh pendapat pakar tersebut, kemudian dilakukan perhitungan 

Eigen Vector/Value untuk mengubah matrik berpasangan ini menjadi suatu peringkat dari kriteria-

kriteria yang dilakukan survey atau kuisioner. 

Contoh cara perhitungan Eigen Vector/Value dalam melakukan peringkat dari berbagai jawaban hasil 

survey tersebut, seperti contoh dibawah ini: 

Gambar 15. Contoh Kuisioner Survey AHP 

 

Dari penilaian tersebut di atas maka selanjutnya dapat dibuatkan tabel perbandingan berpasangan 

tersebut, sebagai berikut: 
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Tabel 7. Matrik Perbandingan Pasangan 

 

Selanjutnya matriks dinormalisasi dengan membagi setiap elemen matriks dengan baris Jumlah 

Tabel 8. Matrik Perbandingan Pasangan Ternormalisasi 

 

Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai bobot atau cara melakukan pembobotan terhadap suatu factor 

atau parameter, hanya perlu melakukan perhitungan hingga muncul nilai bobot prioritas dan 

selanjutnya melakukan perhitungan bobot prioritas alternatif. Namun perlu dilakukan uji konsistensi 

dari hasil jawaban pakar. Konsistensi ini penting untuk mengecek apakah pakar sudah konsisten 

memberikan nilai perbandingan. 

Tabel 9. Contoh erhitungan nilai Eigen Value 

CI (Consistency Index) didapat dari mengalikan matriks antara Eigen Value dengan jumlah kriteria, 

sedangkan untuk mencari dan mendapatkan nilai RI (Ratio Index), berdasarkan teori Saaty ratio index 

sudah ditentukan nilainya berdasarkan ordo matriks (jumlah kriteria). 
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Tabel 10. Indeks Inkonsistensi 

Pada contoh kasus diatas, matriks terdiri dari 5 kriteria maka nilai RI 

terbaca 1.12. Dari CI dan RI, dapat dihitung Consistency Ratio dengan 

pembagian CI / RI  

Untuk nilai CR > 0.1 dianggap konsisten lebih dari itu tidak konsisten. 

Sehingga perbandingan yang diberikan untuk kriteria sudah konsisten. 

Tabel 11. Uji Konsistensi 

 

2.2.5.2 Analisis Kerentanan Kuantitas 

Berdasarkan dasar konsep “daur air panjang/air tanah” secara alami maka ada beberapa factor utama 

yang akan menentukan lestarinya sumberdaya air tanah/mata air tersebut, yaitu tata guna lahan, 

kelerengan, permeabilitas tanah, dan curah hujan.  

Secara garis besar, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi secara umum akan mengalami proses, 

evaporasi (penguapan), infiltrasi (peresapan) dan limpasan (run off). Proses infiltrasi (peresapan) yang 

akan berkontribusi terhadap air tanah/mata air akan sangat tergantung pada kondisi media yang 

dilaluinya, antara lain: permeabilitas, kecepatan infiltrasi, kemiringan lereng, kondisi tutupan lahan. 

Metode analisis kerentanan secara geospasial yang dipakai pada kajian ini adalah menggunakan metode 

overlay (tumpang susun) dan skoring data untuk mengidentifikasi kerentanan terhadap kuantitas, 

dengan variabel yang digunakan dalam menganalisis adalah variable penggunaan lahan/tutupan, 

kemiringan lereng, permeabilitas dan curah hujan. Masing-masing variabel dikelaskan dan diberi skor 

sesuai pengaruhnya terhadap tingkat kerentanan kuantitas mataair, sehingga tiap variabel tersebut 

memiliki nilai dan bobot sesuai dengan pengaruhnya terhadap kerentanan kuantitas mataair. 

Tabel 12. Nilai Bobot Parameter Kerentanan Kuantitas Wilayah Tangkapan Mataair 

No Parameter Bobot 

1 Penggunaan Lahan 48,96 

2 Kelerengan 16,5 

3 Permeabilitas (K) 18,93 

4 Curah Hujan 15,61 

 

Parameter atau Skor masing-masing variabel mempunyai interval 1s/d 5, di mana nilai 1 

mengindikasikan memberikan pengaruh yang kecil terhadap terjadinya tingkat kerentanan, nilai 5 

mempunyai pengaruh paling besar terhadap terjadinya tingkat kerentanan. 

Klasifikasi dan penentuan bobot pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut. 
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2.2.5.2.1 Penggunaan Lahan 

Faktor penggunaan lahan dapat mempengaruhi kemampuan lahan untuk meresapkan air, yang dapat 

dipengaruhi oleh jenis penggunaan lahan, tingkat dan kepadatan penggunaan lahan, tingkat intensifitas 

penggunaan lahan dan kemiringan lereng suatu lahan juga akan besar pengaruhnya kepada tingkat 

perespan air, semakin besar kelerengan lahan maka semakin kecil jumlah air yang kemungkinan dapat 

meresap. 

Tabel 11. Pemberian Skor (Skoring) Data Kemiringan Lereng 

No Penggunaan Lahan Klasifikasi Kelas Klasifikasi Skor 

1 Hutan Lahan Kering Primer 

Hutan 
Sangat 

Rendah 
1 

2 Hutan Lahan Kering Sekunder 

3 Hutan Mangrove Primer 

4 Hutan Mangrove Sekunder 

5 Hutan Rawa Primer 

6 Hutan Rawa Sekunder 

7 Hutan Tanaman 

8 Belukar 

9 Belukar Rawa 

10 Padang Rumput 

11 Perkebunan 
Kebun Rendah 2 

12 Kebun 

13 Rawa 

Badan Air Sedang 3 14 Badan Air 

15 Tambak 

16 Sawah / Pertanian Lahan Kering Berterasering 

Ladang Tinggi 4 17 Pertanian Lahan Kering 

18 Pertanian Lahan Kering Campur 

19 Tanah Terbuka 

Area Terbangun Sangat Tinggi 5 

20 Permukiman 

21 Transmigrasi 

22 Bandara 

23 Pertambangan 
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Gambar 16.  Contoh Peta Tata Guna Lahan Kawasan Imbuhan Mata Air Binangun, 

 Kota Batu, Jawa Timur. 

 

Gambar 17. Contoh kondisi lahan terbuka kawasan imbuhan mata air Binangun, yang berkontribusi 

meningkatkan kerentanan kuantitas air tanah/mata air, Mata Air Binangun, Kota Batu, Jawa Timur (Asep 

Mulyana, 2027). 
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2.2.5.2.2 Kemiringan Lereng/Lahan 

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 

tesebut 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, dimana suatu wilayah atau 

lahan yang memiliki tingkat kemiringan lereng yang 

semakin besar/terjal maka akan memiliki 

kemampuan meresapkan jumlah air yang kecil 

kedalam tanah. 

Analisis dan nilai kemiringan suatu lahan dapat 

diperoleh dengan menganalisis DEMNAS dengan 

resolusi 8 meter. Metode yang dipakai dalam 

menganalisis suatu lereng adalah dengan cara 

melakukan klasifikasi kemiringan dari data DEM 

tersebut. 

Gambar 18. Contoh Peta Kelerengan Wilayah 

Imbuhan mata Air Binangun, Kota Batu, Jawa Timur 

 

 

Tabel 13. Pemberian Skor (Skoring) Data Kemiringan Lereng 

No Kemiringan Lereng Keterangan Skor 

1 < 8 % Sangat Rendah 1 

2 8 – 15 % Rendah 2 

3 15 -25 % Sedang 3 

4 25 – 45 % Tinggi 4 

5 > 45 % Sangat Tinggi 5 
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Gambar 19. Salah satu contoh kemiringan lereng klasifikasi Sangat Tinggi, kawasan imbuhan mata air 

Binangun, Kota Batu, Jawa Timur 

 

2.2.5.2.3 Nilai Kelulusan Batuan Penyusun (Permeabilitas) 

Permeabilitas merupakan kemampuan 

batuan atau tanah untuk dapat 

melewatkan atau meloloskan fluida atau 

air. Air tanah mengalir melewati rongga-

rongga yang kecil (porositas), semakin 

kecil rongganya semakin lambat 

alirannya. Jika rongganya sangat kecil, 

akan mengakibatkan molekul air akan 

tertahan dan tetap tinggal (tidak bisa 

mengalir). Secara kuantitatif 

permeabilitas diberi batasan dengan 

koefisien permeabilitas (K). Koefisien 

permeabilitas sangat dipengaruhi oleh 

tekstur dan struktur dari tiap jenis 

batuan atau material penyusun suatu 

lapisan akifer (pembawa air), sehingga 

semakin besar nilai permeabilitas maka 

koefisien resapan material atau batuan 

tersebut akan semakin besar. 

 

Gambar 20. Peta Geologi/Satuan Batuan, 

imbuhan mata air Binangun, Kota batu, 

Jawa Timur. 

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi koefisien permeabilitas: 

1. Distribusi ukuran butir, semakin beragam dalam suatu batuan, maka pori-pori akan semakin 

kecil dan permeabilitas juga akan semakin kecil. 
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2. Susunan  butiran, yang semakin rapi, maka makin besar harga permeabilitasnya.  

3. Geometri butiran, semakin menyudut geometri butiran, maka permeabilitasnya semakin kecil. 

4. Jaringan antar pori, semakin bagus jaringan antar pori, maka permeabilitasnya semakin besar. 

5. Sementasi, semakin banyak semen dalam suatu batuan, maka harga permeabilitas akan 

semakin kecil. 

6. Clays content, Semakin banyak mengandung clay, maka semakin kecil permeabilitas batuan 

tersebut. 

Berikut adalah permeabilitas (K) berbagai jenis batuan (Morris & Johnson, 1967 dalam Todd, 1995), 

yang disederhanakan yang ditunjukkan pada Tabel 5.8. 

Gambar 21. Peta hidrogeologi, wilayah imbuhan mata air Binangun, Kota Batu, Jawa Timur 

 

Tabel 14Nilai Peringkat Kelulusan Batuan 

No Material Penyusun Permeabilitas (K) meter/hari 

1 Lempung - lanau < 1 

2 Pasir halus – pasir kasar 2.5 - 45 

3 Kerikil - kerakal > 45 

 

Dalam analisis KKMA ini, untuk menentukan nilai koefisien kelulusan batuan adalah dengan 

mempergunakan koefisien standar berdasarkan kajian Todd (1995) sebagai acuan dalam penentuan 

tingkat permeabilitas dari jenis tanah. Pendekatan tersebut dilakukan karena ketersediaan data untuk 

analisis permeabilitas adalah Peta Jenis Tanah yang dikeluarkan oleh RePPProT (Regional Physical 
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Planning Programme for Transmigration) tahun 1990. Berikut tabel penentuan tingkat permeabilitas dari 

Jenis Tanah yang ditunjukkan pada Tabel 5.9. 

Tabel 15. Tingkat Permeabilitas pada beberapa Jenis Tanah 

No Jenis Tanah Permeabilitas Skor 

1 Alluvial  lambat 5 

2 Latosol Agak lambat 4 

3 Andosol sedang 3 

4 Litosol Agak cepat 2 

5 Regosol cepat 1 

Sumber : Damayanti, 2005; Siregar, 2013; Siregar, 2014; Mashdar, 2011 

Jenis tanah tersebut disesuaikan dengan sistem taksonomi tanah dari USDA yang digunakan di Peta 

Jenis Tanah dari RePPProT. Berikut penyesuaian penamaan ordo tanah yang ditunjukkan pada Tabel 

5.10. 

Tabel 16. Perbandingan dan penyesuaian sistem penamaan ordo tanah 

Sistem Dudol-

Soepraptohardjo 

(1957-1961) 

Puslitanak Modifikasi 

(1978/1982) 

FAO 

(1974) 

USDA Soil 

Taxonomy 

(1975 – 1990) 

Tanah Aluvial Tanah Aluvial Fluvisol - Entisol 

- Inceptisol 

Andosol Andosol Andosol Andisol 

Brown Forest Soil Kambisol Cambisol Inceptisol 

Grumusol Grumusol Vertisol Vertisol 

Latosol - Kambisol 

- Latosol 

- Lateritik 

- Cambisol 

- Nitosol 

- Ferralsol 

- Inceptisol 

- Ultisol 

- Oxisol 

Litosol Litosol Litosol Entisol (Subgrup lithic) 

Mediteran Mediteran Luvisol Alfisol / Inceptisol 

Organosol Organosol Histosol Histosol 

Podsol Podsol Podsol Spodosol 

Podsolik Merah Kuning Podsolik Acrisol Ultisol 

Podsolik Coklat Kambisol Cambisol Inceptisol 

Podsolik Coklat Kelabu Podsolik Acrisol Ultisol 

Regosol Regosol Regosol Entisol / Inceptisol 

Renzina Renzina Renzina Rendolls 

Sumber : Erizal (2015) 

 



 

USAID IUWASH PLUS  BUKU PANDUAN KAJIAN KERENTANAN MATA AIR DAN RENCANA AKSI-(KKMA-RA      |     37 

Gambar 22. Salah satu contoh satuan batuan/material pasir yang memiliki tingkat porositas dan 

permebailitas yang baik untuk aliran air tanah. 

 

Tabel 17. Hubungan tingkat kesarangan (porositas) dan tingkat kelulusan (permeabilitas) dengan kecepatan 

aliran air tanah. 

 

2.2.5.2.4 Curah Hujan 

Curah hujan merupakan sumber utama dari semua cadangan air yang bersiklus di bumi ini, termasuk 

juga cadangan airtanah, sehingga semakin tinggi besaran dan tingkat curah hujan suatu wilayah maka 

akan semakin tinggi dan lama curah hujannya. Dengan semakin besar/tinggi nilai skornya karena 

semakin tinggi dan lama curah hujan akan semakin besar jumlah air yang dapat meresap ke dalam 

tanah menjadi air tanah/mata air. 

Tabel 18. Nilai Peringkat Curah Hujan 

No Curah Hujan (mm/tahun) Skor Peringkat 

1 < 1500 5 Sangat Rendah  

2 1500 – 2000 4 Rendah 

3 2000 – 2500 3 Sedang 

4 2500 – 3000 2 Tinggi 

5 > 3000 1 Sangat Tinggi 
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Gambar 23.  Wilayah Hujan yang diwakili oleh Polygon Thiessen Stasiun Pengukur Hujan 

Gambar 24. Isohyet Rata-rata Curah Hujan Tahunan 2000-2016 
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2.2.5.3 Analisis Kerentanan Terhadap Kualitas 

Kerentanan kualitas airtanah diartikan sebagai terjadinya perubahan berbagai parameter kualitas air 

alami sebagai akibat masuknya berbagai bahan pencemar dari luar system kedalam system air tanah 

(groundwater vulnerability to contamination). Menurut Margat, 1968; yang dimaksud dengan kerentanan 

kualitas airtanah sebagai terjadinya difusi dan perkolasi zat pencemar dari permukaan tanah ke dalam 

muka airtanah pada kondisi alamiah (Vias, et al., 2006). 

Berdasarkan (PP Nomor 82 Tahun 2001), bahwa pencemaran sumber air diartikan sebagai masuknya 

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air yang disebabkan 

oleh kegiatan manusia, yang mengakibatkan menurunnya nilai kualitas air sampai ke tingkat tertentu 

yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

Gambar 25. Contoh salah satu sumber polutan, pestisida dan herbisida yang digunakan dalam budidaya 

pertanian yang akan meningkatkan kerentanan kualitas air tanah/mata air  

 

Beberapa jenis sumber pencemaran terhadap kualitas air dapat berasal dari beberapa sumber, yaitu : 

1. Limbah Pemukiman (Limbah Domestik) 

Berbagai kegaiatan manusia dari kawasan permukiman menghasilkan berbagai jenis limbah cair maupun 

limbah padat, misalnya sampah padat dan limbah air buangan (black and grey water) baik yang berasal 

dari cubluk/toilet, kamar mandi, dapur dan berbagai kawasan aktifitas manusia. Berdasarkan berbagai 

sumber data menunjukan bahwa sumber pencemar utama terhadap air tanah/mata air adalah limbah 

rumah tangga, terutama limbah air dari toilet/cubluk dan kamar mandi yang mengandung bakteri colli 

dan berbagai zat organic serta an-organik lainnya. 

2. Limbah Pertanian.  

Kegiatan budidaya pertanian didalam wilayah imbuhan suatu mata air sangat besar kontribusinya 

terhadap pencemaran air tanah, berupa sisa (residu) berbagai jenis pupuk (pupuk kimiawi dan pupuk 

organic) serta residu pestisida dan herbisida yang mengandung berbagai jenis mineral berat yang 

sangat berbahaya bagi kesehatan masnusia. Berbagai jneis pupuk, pestisidan dan herbisida tersebut 

sangat umum dan banyak digunakan oleh para petani dan industry agro-ekonomi lainnya untuk 

menjaga dan meningkatkan produksi dan kualitas pertanian lainnya, terutama dalam proses membasmi 

hama, penyakit dan gulma yang tumbuh dikawasan budidaya pertanian. 

3. Limbah Industri 

Didalam kawasan imbuhan yang telah beralih fungsi dan peruntukannya, banyak terdapat berbagai 

kegiatan industrialisasi dan bisnis manufacturing lainnya yang menghasilkan berbagai limbah industry 
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yang akan mencemari sumberdaya air tanah/mata air. Limbah Industri tersebut dapat berupa limbah 

bahan organik maupun anorganik, limbah cair, limbah padat dan limbah gas. Dimana saat ini kesadaran 

dan control para pelaku usaha industry belum menyadari sepenuhnya tentang pengelolaan limbah 

industry yang baik, sehingga banyak terjadi pengelolaan limbah pabrik yang tidak sesuai dengan standar 

baku dan tata cara yang benar, sehingga limbah pabrik tersebut di buang secara sembarangan tanpa 

dilakukan pengelolaan dan pengolahan yang benar. Sehingga pada akhirnya limbah-limbah pabrik yang 

ada dikawasan imbuhan tersebut akan mencemari sumberdaya air tanahmata air secara masih dan 

membahayakan kesehatan dan keselamatan pemakai air tanah/mata air tersebut. 

4. Limbah Peternakan 

Limbah peternakan meliputi semua kotoran yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha peternakan baik 

berupa limbah padat dan cairan, gas, maupun sisa pakan. Limbah padat merupakan semua limbah yang 

berbentuk padatan atau dalam fase padat (kotoran ternak, ternak yang mati, atau isi perut dari 

pemotongan ternak). Sementara itu limbah cair dari peternakan adalah semua limbah yang berbentuk 

cairan atau dalam fase cairan (misalnya air seni atau urine, air dari pencucian peralatan pendukung 

proses peternakan, dll). Sedangkan limbah gas adalah semua limbah berbentuk gas atau dalam fase gas, 

seperti limbah kotorn dan pakan ternak yang mengalami reaksi kimia sehingga menghasilkan gas, 

seperti gas Methana (biogas), dan lainnya. 

Selanjutnya, limbah ternak atau peternakan mengandung berbagai zat organic. Zat organic tersebut 

untuk beberapa mikro-organisme (bakteri, biota air, plankton atau ganggang) merupakan nutrisi yang 

baik bagi kehidupan mikro-organisme tersebut, sehingga limbah cair peternakan tersebut akan 

semakin menambah beban polusi karena dapat menyuburkan (booming) bagi pertumbuhan mikro-

organisme tersebut. Sehingga sumberdaya air tanah yang tercemar oleh limbah-limbah organic 

tersebut akan semakin mengalami penurunan kualitas atau semakin tercemar, yang ditunjukan oleh 

terjadinya nilai ambang baku mutu beberapa parameter kualitas yang melebihi nilai standar peruntukan 

air tanah/mata air. Beberapa jenis pencemaran air yang mengakibatkan parameter kualitas kimia air 

tanah yang umum didapatkan adalah terjadinya peningkatan nilai zat organic, nilai COD/BOD, 

kandungan Nitrat/Nitrit. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran sumber air tanah/mata air, yaitu : 

1. Jenis sumber pencemar, diartikan bahwa parameter kualitas air yang mengalami perubahan akan 

ditentukan oleh jenis limbah atau polutan yang mencemarinya, sebagai contoh apabila ditemukan 

unsur bakteri dan unsur organik lainnya maka sumber polutan yang mencemari pada umumnya 

berasal dari limbah organik rumah tangga, terutama dari cubluk/toilet atau limbah dapur lainnya. 

2. Jumlah dan konsentrasi sumber pencemar, diartikan bahwa semakin banyak sumber polutan yang 

berada disekitar kawasan imbuhan maka konsentrasi materi pencemar/polutan akan semakin 

tinggi sehingga tingkat kerentanan kualitas air tanah/mata air akan semakin berat/tingg tingkat 

kerusakaan atau kerentanannya. Tingginya tingkat kerentanan dapat ditunjukan dengan semakin 

banyaknya parameter kualitas air tanah yang melampaui nilai ambang baku mutu yang 

diperbolehkan. 

3. Jarak sumber pencemaran, diartikan bahwa semakin depat letak dan posisi sumber pencemar 

akan mengakibtkan semakin tingginya konsentrasi unsur pencemar sehingga tingkat kerentanan 

sumberdaya air tanah tersebut akan semakin tinggi/besar. 

4. Porositas dan permeabilitas tanah, diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kesarangan ( Porositas) 

dan semakin tinggi tingkat kelulusan (Permeabilitas) tanah maka akan semakin mempercepat dan 
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meningkatkan tingkat pencemaran sumberdaya air tanah/mata air. Dan sebaliknya apabila tingkat 

porositas dan permeabilitasnya kecil, walaupun jarak, jumlah dan konstrasi pencemar tinggi maka 

tingkat dan konstrasi pencemaran bisa rendah atau bahkan apabila material akuifer atau lapisan 

tanah tersebut kedap maka sumber pencemar tersebut tidak akan mencemari air tanah. 

Menurut Haryoto, 1997; menunjukan bahwa semakin besar tingkat porositas dan permeabilitas 

suatu lapisan tanah atau batuan, maka tingkat penyebaran bakteri yang sudah hidup didalam air 

tanah tersebut akan mudah untuk melakukan pergerakan atau penyebarannya. 

5. Kondisi kemiringan lereng, diartikan bahwa semakin lereng terjal sehingga sumber pencemar 

akan mudah untuk melewati/melalui kawsan imbuhan sehingga durasi dan kesempatan bahan 

pencemar untuk meresap kedalam tanah akan semakin sedikit walaupun tingkat porositas dan 

permeabilitasnya tinggi/baik, juga berlaku sebaliknya. 

Metode analisis kerentanan secara geospasial yang dipakai pada kajian ini adalah menggunakan metode 

overlay (tumpang susun) dan skoring data untuk mengidentifikasi kerentanan terhadap kualitas. 

Tabel 19. Nilai Bobot Parameter Analisis Kerentanan Kualitas Mataair: 

No Parameter Bobot 

1 Penggunaan Lahan 27,39 

2 Sumber polutan (titik) 39,25 

3 Kelerengan 11,44 

4 Permeabilitas (K) 12,9 

5 Curah Hujan 9,02 

 

2.2.5.3.1 Jenis Kegiatan  

Faktor jenis kegiatan yang dilakukan pada kawasan imbuhan suatu air tanah/mata air yang 

menghasilkan limbah cair akan mempengaruhi dan mencemari kualitas air tanah/mata air, hal ini terjadi 

karena pada umumnya material tanah pucuk (top soil) di dalam kawasan imbuhan memiliki tingkat 

porositas dan permeabilitas yang sangat baik, sehingga semua limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan 

tersebut akan meresap dan bercampur dengan sumberdaya air tanah dan akan keluar dilokasi mata 

air. Dengan semikian berbagai jenis kegiatan didalam kawasan imbuhan akan mempengaruhi tingkat 

kerentanan kualitas air tanah/mata air. 

Tabel 20. Pemberian Skor (Skoring) Data Jenis Kegiatan 

No Penggunaan Lahan Klasifikasi Kelas Klasifikasi Skor 

1 Hutan Lahan Kering Primer 

Hutan Sangat Rendah 1 

2 Hutan Lahan Kering Sekunder 

3 Hutan Mangrove Primer 

4 Hutan Mangrove Sekunder 

5 Hutan Rawa Primer 

6 Hutan Rawa Sekunder 

7 Hutan Tanaman 

8 Belukar 

9 Belukar Rawa 

10 Padang Rumput 

11 Perkebunan 
Kebun Rendah 2 

12 Kebun 
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No Penggunaan Lahan Klasifikasi Kelas Klasifikasi Skor 

13 Rawa 

Badan Air Sedang 3 14 Badan Air 

15 Tambak 

16 Sawah / Pertanian Lahan Kering 

Berterasering 
Ladang Tinggi 4 

17 Pertanian Lahan Kering 

18 Pertanian Lahan Kering Campur 

19 Tanah Terbuka 

Area Terbangun Sangat Tinggi 5 

20 Permukiman 

21 Transmigrasi 

22 Bandara 

23 Pertambangan 

 

2.2.5.3.2 Sumber Polutan  

Data yang digunakan dalam kajian KKMA terkait lokasi sumber polutan diartikan bahwa sumber 

polutan tersebut berada didalam wilayah dengan sebarannya berada didalam kawasan imbuhan suatu 

air tanah/mata air. Selanjutnya, setiap jenis sumber polutan dianggap atau diasumsikan memiliki bobot 

yang sama, mengingat bahwa sangat terbatasnya tentang tingkat sebaran dan konsentrasi sumber 

pencemar untuk berbagai titik lokasi pengamatan atau pemantauan yang akan meresap kedalam tanah 

dan bercampur dengan air tanah/mata air. 

Dalam analisis sebaran pencemaran akan dianggap merupakan suatu hotspot, dengan asumsi setiap 

lokasi hotspot tersebut akan mewakili luasan dan sebaran pencearan dan konsentrasinya dari suatu 

sumber polutan didalam wilayah imbuhan. 

Berikut pada tabel 5.14 merupakan contoh-contoh titik sumber polutan yang dapat digunakan dalam 

analisis. 

Tabel 21. Jenis Kegiatan yang merupakan Sumber Polutan 

No Jenis Kegiatan (kawasan) 

1 Tempat Pembuangan Akhir / Tempat Pembuangan Sampah 

2 Industri 

3 Permukiman 

4 Pertanian 

5 Peternakan 

 

2.2.5.3.3 Kemiringan Lereng/Lahan 

Kemiringan lereng merupakan salah satu indikator dari penentuan kerentanan kualitas air tanah, 

dimana kemiringan lereng akan mempengaruhi sangat besar terhadap kesempatan dan kemampuan 

suatu lahan atau wilayah dalam meresapkan air. Apabila suatu wilayah yang memiliki tingkat 

kemiringan lereng yang semakin besar atau terjal maka semakin kecil peluang dan jumlah air hujan 

yang dapat meresap kedalam tanah untuk menjadi air tanah/mata air. 
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Analisis dan nilai kemiringan suatu lahan dapat diperoleh dengan menganalisis DEMNAS dengan 

resolusi 8 meter. Metode yang dipakai dalam menganalisis suatu lereng adalah dengan cara melakukan 

klasifikasi kemiringan dari data DEM tersebut. 

Berikut tabel 5.15 yang menunjukkan skor pada tingkat kemiringan lereng. 

Tabel 22. Pemberian Skor (Skoring) Data Kemiringan Lereng 

No Kemiringan Lereng Keterangan Skor 

1 < 8 % Sangat Tinggi 5 

2 8 – 15 % Tinggi 4 

3 15 -25 % Sedang 3 

4 25 – 45 % Rendah 2 

5 > 45 % Sangat Rendah 1 

 

2.2.5.3.4 Nilai Kelulusan Batuan Penyusun (Permeabilitas) 

Berikut adalah permeabilitas (K) berbagai jenis batuan (Morris & Johnson, 1967 dalam Todd, 1995), 

yang disederhanakan yang ditunjukkan pada Tabel 5.16. 

Tabel 23. Nilai Peringkat Kelulusan Batuan 

No Material Penyusun Permeabilitas (K) meter/hari 

1 Lempung - lanau < 1 

2 Pasir halus – pasir kasar 2.5 - 45 

3 Kerikil - kerakal > 45 

 

Tabel nilai peringkat kelulusan batuan yang ditentukan dari Todd (1995) buat sebagai acuan dalam 

penentuan tingkat permeabilitas dari jenis tanah. Pendekatan tersebut dilakukan karena ketersediaan 

data untuk analisis permeabilitas adalah Peta Jenis Tanah yang dikeluarkan oleh RePPProT (Regional 

Physical Planning Programme for Transmigration) tahun 1990. Berikut tabel penentuan tingkat 

permeabilitas dari Jenis Tanah yang ditunjukkan pada Tabel 5.17. 

Tabel 24. Tingkat Permeabilitas pada beberapa Jenis Tanah 

No Jenis Tanah Permeabilitas Skor 

1 Alluvial  lambat 1 

2 Latosol Agak lambat 2 

3 Andosol sedang 3 

4 Litosol Agak cepat 4 

5 Regosol cepat 5 

 

Jenis tanah tersebut disesuaikan dengan sistem taksonomi tanah dari USDA yang digunakan di Peta 

Jenis Tanah dari RePPProT. Berikut penyesuaian penamaan ordo tanah yang ditunjukkan pada Tabel 

5.18. 
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Tabel 25. Perbandingan dan Penyesuaian Sistem Penamaan Ordo Tanah 

Sistem Dudol-

Soepraptohardjo 

(1957-1961) 

Puslitanak Modifikasi 

(1978/1982) 

FAO 

(1974) 

USDA Soil 

Taxonomy 

(1975 – 1990) 

Tanah Aluvial Tanah Aluvial Fluvisol - Entisol 

- Inceptisol 

Andosol Andosol Andosol Andisol 

Brown Forest Soil Kambisol Cambisol Inceptisol 

Grumusol Grumusol Vertisol Vertisol 

Latosol - Kambisol 

- Latosol 

- Lateritik 

- Cambisol 

- Nitosol 

- Ferralsol 

- Inceptisol 

- Ultisol 

- Oxisol 

Litosol Litosol Litosol Entisol (Subgrup lithic) 

Mediteran Mediteran Luvisol Alfisol / Inceptisol 

Organosol Organosol Histosol Histosol 

Podsol Podsol Podsol Spodosol 

Podsolik Merah Kuning Podsolik Acrisol Ultisol 

Podsolik Coklat Kambisol Cambisol Inceptisol 

Podsolik Coklat Kelabu Podsolik Acrisol Ultisol 

Regosol Regosol Regosol Entisol / Inceptisol 

Renzina Renzina Renzina Rendolls 

Sumber : Erizal (2015) 

2.2.5.3.5 Curah Hujan 

Curah hujan mempengaruhi kualitas air tanah karena semakin banyak air yang diresapkan, maka 

proses pengenceran kontaminan yang berada di dalam air akan semakin cepat. Dalam analisis 

kerentanan kualitas ini, data kelas dan curah hujan menggunakan data curah hujan dapat 

mempergunakan data curah hujan regional yang diperoleh dari beberapa stasiun penagamat hujan 

(BMKG, Dinas terkait lainnya) yang berada di sekitar lokasi kajian KKMA atau kawasan imbuhan suatu 

mata air. 

Untuk data curah hujan regional tersebut, maka dibagi kedalam 5 (lima) kelas curah hujan dan 5 (lima) 

peringkat kerentanannnya. 

Tabel 5.17 menjelaskan skor dan peringkat rentang curah hujan per tahun.  

Tabel 26. Nilai Peringkat Curah Hujan 

No Curah Hujan (mm/tahun) Skor Peringkat 

1 < 1500 1 Sangat Rendah 

2 1500 – 2000 2 Rendah 

3 2000 – 2500 3 Sedang 

4 2500 – 3000 4 Tinggi 

5 > 3000 5 Sangat Tinggi 

 

2.2.5.3.6 Analisis Proyeksi Penggunaan Lahan dan Perubahan Iklim 

Analisis proyeksi dilakukan untuk mengetahui kondisi kerentanan kuantitas dan kualitas mata air di 

masa depan dengan adanya perubahan penggunaan lahan dan perubahan iklim. Analisis proyeksi 

penggunaan lahan dan perubahan iklim dimasukkan ke dalam analisis dengan skor sebagai berikut : 
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Tabel 27. Pembobotan Analisis Proyeksi Kerentanan Mataair terhadap Kuantitas 

No Parameter Bobot 

1 Penggunaan Lahan 48,96 

2 Kelerengan 16,5 

3 Permeabilitas (K) 18,93 

4 Curah Hujan 15,61 

 

Tabel 28. Pembobotan Analisis Proyeksi Kerentanan Mataair terhadap Kuantitas 

No Parameter Bobot 

1 Penggunaan Lahan 27,39 

2 Sumber polutan (titik) 39,25 

3 Kelerengan 11,44 

4 Permeabilitas (K) 12,9 

5 Curah Hujan 9,02 

 

2.2.5.3.7 Proyeksi Perubahan Penggunaan Lahan 

Proyeksi Perubahan Penggunaan Lahan menggunakan data Peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 

dari suatu Kota/Kabupaten yang sudah ditetapkan sebagai acuan dan perencaan pengembangan 

pembangunan dan wilayah Kota/kabupaten tersebut. 

Sebagai contoh data berdasarkan dokumen RTRW kota/kabupaten tersebut untuk periode tertentu 

(biasanya 20 tahunan atau 50 tahun), selanjutnya rencana pola ruang tersebut diklasifikasikan menjadi 

klasifikasi penggunaan lahan, seperti pada Tabel 26 : 

Tabel 29. Klasifikasi Rencana Pola Ruang Wilayah 

No Rencana Pola Ruang Klasifikasi Kelas Klasifikasi Skor 

1 Kawasan Tahura 

Hutan Sangat Rendah 1 

2 Kawasan Hutan Lindung 

3 Kawasan Hutan Produksi 

4 Kawasan RTH 

5 Kawasan RTHN 

6 Kawasan Perlindungan Setempat 

7 Kawasan Pariwisata (Petik Buah) Kebun Rendah 2 

8 Sungai Badan Air Sedang 3 

9 Kawasan Pertanian Holtikultur 
Ladang Tinggi 4 

10 Kawasan Pertanian Pangan 

11 Kawasan Permukiman 

Area Terbangun Sangat Tinggi 5 

12 Kawasan Perkantoran 

13 Kawasan Perdagangan dan Jasa 

14 Kawasan Khusus (Militer) 

15 Kawasan Fasilitas Umum Kesehatan 

16 Kawasan Peribadatan 

17 Kawasan Fasilitas Umum Pendidikan 

18 Kawasan Fasilitas Umum 

19 Kawasan Sarana Olahraga 

20 Kawasan Sektor Informal 
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No Rencana Pola Ruang Klasifikasi Kelas Klasifikasi Skor 

21 Kawasan Industri 

22 TPA 

23 Kawasan Peternakan 

 

2.2.5.3.8 Proyeksi Perubahan Iklim (Apabila Data Tersedia) 

Proyeksi perubahan iklim menggunakan data hasil analisis BMKG, yaitu Peta Proyeksi Perubahan 

Curah Hujan Musiman Periode 2032-2040 terhadap 2006-2014 untuk regional wilayah Indonesia atau 

daerah-daerah tertentu dimana lokasi KKMA dilaksanakan.  

Gambar 26. Proyeksi Prosentase Curah Hujan Indonesia  

 

Analisis proyeksi perubahan iklim BMKG menggunakan model analisis RCP 4,5 menggunakan 

MIROC5 dengan resolusi 4 kilometer, dimana hasil BMKG tersebut membagi proyeksi perubahan 

iklim menjadi menjadi 2 klasifikasi besar, yaitu bertambah dan berkurangnya curah hujan. Pada tiap 

klasifikasi dibagi menjadi 3 sub klasifikasi, yaitu ringan, sedang dan tinggi. Proyeksi perubahan curah 

hujan ini yang digunakan sebagai basis data pertambahan maupun berkurangnya curah hujan di masa 

depan. 

2.2.6 GIS Model 

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tervalidasi, maka semua data dan informasi dalam 

bentuk numerik tersebut diolah menjadi data spatial dalam bentuk lembar data atau peta (sheet). Dari 

beberapa kriteria data spatial yang telah ditentukan (tata guna lahan, kelerengan, permeabilitas, dan 

curah hujan), dilakukan proses superimpose atau tumpang tindih lembar data spatial untuk 

menghasilkan irisan-irisan (cluster) dari wilayah-wilayah dalam kawasan imbuhan yang memberikan 

kontribusi terhadap terjadinya kerentanan kuantitas maupun kualitas, baik kondisi kerentanan saat ini 

(eksisting) maupun kerentanan proyeksi dimasa yang akan datang sesuai target yang ditentukan. 
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Gambar 27. Contoh Peta Kerentanan Kuantitas (eksisting) Mata Air Binangun,  

Kota Batu, Jawa Timur 

 

Hasil proses overlay tersebut menghasilkan 4 (empat) peta, yaitu peta kerentanan kuantitas dan peta 

kerentanan kualitas dari suatu kawasan imbuhan mata air yang dikaji, baik kondisi kerentanan saat 

ini/eksisting maupun kondisi proyeksi dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan tampilan warna dari setiap cluster dalam peta kerentanan tersebut akan memberikan 

informasi bahwa dari setiap cluster tersebut akan memberikan berkontribusi terhadap kerentanan 

kuantitas dan kuantitas air tanah dan mata air dari suatu lokasi kajian mata air tersebut. 
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Gambar 28. Contoh Peta Kerentanan Kuantitas (eksisting) Mata Air Binangun, Kota Batu, Jawa Timur 

Besarnya pengaruh atau tingkatan kondisi kerentanan dari suatu daerah imbuhan dapat dikelompokan 

dalam beberapa kelas, sebagai contoh saja kondisi masing-masing cluster kerentanan dapat dibagi 

kedalam  5 (lima) lima kelas yaitu :  

1. Kerentanan sangat tinggi; 

2. Kerentanan tinggi; 

3. Kerentanan sedang; 

4. Kerentanan rendah; dan 

5. Kerentanan sangat rendah. 
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Gambar 29. Contoh Peta Kerentanan Kuantitas (eksisting) Mata Air Binangun, Kota Batu, 

 Jawa Timur 
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Gambar 30. Contoh Peta Kerentanan Kuantitas (eksisting) Mata Air Binangun, Kota Batu,  

Jawa Timur 

 

2.2.7 Rekomendasi KKMA 

Berdasarkan hasil analisa berbagai data dan informasi, baik data sekunder, data primer dan hasil analisa 

geospasial yang telah menghasilkan peta kerentanan kuantitas dan peta kerentanan kualitas (saat ini 

maupun proyeksi) dari suatu mata air tersebut. Data dan informasi peta kerentanan tersebut 

selanjutnya dilakukan verifikasi dan pembuktian dengan kondisi saat ini dilapangan untuk mengetahui 

tingkat presisi dan akurasi hasil analisis multikriteria geo-spasial tersebut berdasarkan data dan 

informasi yang sudah dipakai sebelumnya. 

Apabila data hasil analisis dan kondisi dilapangan memberikan tingkat akurasi yang baik, maka 

selanjutnya dilakukan proses analisis atau “penerjemahan” dari peta kerentanan tersebut untuk dapat 

menentukan dan memberikan berbagai rekomendasi kegiatan atau kebijakan yang harus dilaksanakan 

untuk mengurangi, atau mengeliminasi tingkat kerentanan tersebut agar dapat ditingkatkan tingkat 

ketangguhannya (resilience) sehingga kerentanan air tanah/mata air tersebut dapat dikendalikan atau 

diperbaiki. 

Aspek penting hasil proses kajian kerentanan mata air (KKMA) adalah berbagai kesimpulan terkait 

kondisi kerentanan kuantitas dan kualitas, penyebab dan resiko serta berbagai rekomendasi umum 

yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi kerentanan suatu mata air tersebut. 
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2.2.7.1. Rekomendasi Teknis 

a) Berdasarkan kondisi kerentanan kuantitas dan kualitasnya maka beberapa rekomendasi teknis 

yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi kerentanan suatu mata air, sebagai contoh: 

Berbagai kegiatan dan penerapan teknologi tepat guna yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk 

memperbaiki dan menambah tingkat peresapan dan cadangan air tanah/mata air. 

Contoh: pembangunan sumur resapan, pembangunan cekdam berseri, penataan ruang dan lahan 

kawasan imbuhan, penerapan teknis konservasi lahan dan air dan lain sebagainya. 

b) Berbagai kegiatan dan penerapan teknologi tepat guna untuk mengurangi atau menghindari 

pencemaran dan penurunan air tanah. 

Contoh: pembangunan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga yang baik, pengelolaan 

sumber-sumber pencemar, seperti TPA, kawasan industry peternakan, dan lain sebagainya.  

2.2.7.2. Rekomendasi NonTeknis 

Bebagai rekomendasi yang bersifat non-teknis yang harus dilaksanakan untuk mengurangi atau 

mengatasi kondisi kerentanan kuantitas/debit dan kerentanan kualitas mata air. Sebagai contoh: 

a) Kampanye pelestarian dan konservasi air dan lahan, kegiatan monitoring kuantitas dan kualitas 

dari seluruh mata air/air tanah dalam kawasan imbuhan. 

b) Kegiatan revegetasi sebagai suplemen dalam menjaga kondisi lahan kritis dalam wilayah imbuhan. 

c) Pembatasan pengambilan dan eksploitasi air tanah. 

d) Berbagai kegiatan lainnya yang bersifat himbauan atau kampanye. 

2.2.7.3. Rekomendasi Regulasi dan Kebijakan 

Rekomendasi lainnya adalah yang bersifat penegakan peraturan dan kebijakan pemerintah dalam upaya 

menjaga keberlanjutan sumberdaya air tanah/mata air disuatu wilayah. 

Sebagai contoh: 

a) Pembuatan peraturan pengambilan dan pemanfaatan air tanah/mata air (bila belum ada). 

b) Pengaturan atau pengurangan jumlah debit air tanah/mata air yang dimanfaatkan. 

c) Penegakan peraturan konservasi yang sudah ada. 

d) Pemberian insentif kepada pihak pemrakarsa yang dapat menjaga lingkungan dalam kawasan 

imbuhan. 

e) Berbagai kegiatan kampanye dan kebijakan public dalam upaya menjaga sumberdaya air 

tanah/mata air.  

2.2.8 Kajian Kerentanan Mata Air/KKMA 

Sebagai hasil proses kajian kerentanan mata air (KKMA) ini adalah berupa dokumen KKMA suatu 

mata air. Selanjutnya, dokumen KKMA (hasil analisis dan rekomendasinya) ini secara teknis akan 

menjadi acuan utama dalam proses pembuatan rencana aksi (RA) yang akan dilaksanakan semua 

pemangku kepentingan dalam upaya memperbaiki kondisi kerentanan suatu mata air. 
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Rencana Aksi (RA) adalah berbagai pemilihan dan penentuan rencana kegiatan yang ditentukan 

bersama oleh para pemangku kepentingan dengan melalui berbagai pendekatan analisa dan kriteria 

agar tujuannya tercapai. Beberapa kriteria yang umum digunakan ada 5 (lima) kriteria, antara lain: 

aspek teknologi, aspek biaya, aspek manfaat/hasil, aspek waktu/durasi implementasi, dan aspek social, 

budaya dan politik. 

Dokumen kajian kerentan mata air (KKMA) masih bersifat terbatas dan belum detil dalam aspek 

rekomendasinya, mengingat masih bersifat umum dan belum memperhatikan potensi dan kemampuan 

serta kendala daerah (Pemkab/Pemkot, OPD/SKPD serta PDAM) dalam pelaksanaan rekomendasinya. 

Gambar 31. Contoh Dokumen KKMA Mataair Ake Gaale, Kota Ternate 

 

2.3 Tahap Pembuatan Matrik Rencana Aksi (MRA) 

Matrik rencana aksi (MRA) adalah proses dalam upaya untuk membuat dan menyepakati berbagai 

rencana kerja dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya 

mengurangi dan mengatasi tingkat kerentanan suatu mata air. Berbagai rencana kerja tersebut dibuat 

dan disepakati serta ditentukan oleh semua pemangku kepentingan (multi-stakeholder) yang 

tergabung dalam team KKMA-RA yang telah dibentuk oleh kepala daerah dan berbagai unsur elemen 

masyarakat lainnya yang memiliki atensi dan kepedulian terhadap kondisi permasalahan kerentanan 

mata air. 

Proses kesepakatan dan pembuatan rencana aksi tersebut melalui diskusi panjang, dengan 

memperhatikan berbagai opini, pendapat ahli, tukar pendapat dan pengalaman yang dikemas dan 

dilaksanakan melalui beberapa sesi workshop (seminar) dan Fokus Group Discussion (kelompok 

diskusi). Sehingga menghasilkan beberapa kesepakatan terkait, jenis kegiatan, pemangku kepentingan 

utama, teknologi yang dipakai atau digunakan, waktu dan durasi pelaksanaan serta manfaat atau hasil 

yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Dalam proses diskusi dan pembuatan rencana aksi tersebut, sumber informasi utama adalah dokumen 

Kajian Kerentanan Mata Air (KKMA) yang telah disusun sebelumya dengan memuat berbagai 

informasi dan data terkait suatu mata air dengan berbagai kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian 

tersebut. 
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Gambar 32. Workshop/FGD Matrik Rencana Aksi, Mata Air Ake Gaale, Kota Ternate 

 

2.3.1 Pembuatan Rencana Aksi dan Kebutuhan Biaya 

Dalam pembuatan rencana aksi, dengan mengacu kepada semua rekomendasi hasil kajian kerentanan 

mata air (KKMA), semua pihak yang terlibat dapat memberikan masukan dan juga pendapat terkait 

berbagai jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam upaya mengurangi kerentanan mata air tersebut. 

Beberapa OPD/SKPD di kota/kabupaten yang sangat penting dan besar peranan dalam pembuatan 

rencana aksi ini adalah Bappeda, Dinas PMD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa 

dinas/OPD/SKPD yang terkait dengan tofoksi sumberdaya air.  

Dalam upaya untuk mengadopsi dan mengoptimalkan peran serta dan target pencapaian kegiatan, 

maka proses pembuatan dan penentuan rencana aksi tersebut dibagi dalam 3 (tiga) tahapan dan jenis 

rencana aksi.  

2.3.1.1 Rencana Aksi Daftar Panjang (Long List) 

Rencana aksi daftar panjang (long list) ini berisikan semua jenis kegiatan berdasarkan pada masukan, 

opini, pendapat dan juga pengalaman semua pemangku kepentingan (multi-stake holder) yang terlibat 

dan tergabung dalam team KKMA-RA serta berbagai elemen diluar team tersebut. Pada tahapan ini, 

jumlah daftar rencana kegiatan sangat panjang/banya, bisa mencapai beberapa puluh bahkan ratus 

rencana kegiatan yang dianggap sesuai dengan rekomendasi KKMA. Sehingga perlu dilakukan proses-

proses analisa dan penyaringan lainnya agar rencana kasi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi, 

potensi dan keterbatasan yang ada. 

2.3.1.2 Rencana Aksi Daftar Pendek (Short List) 

Berdasarkan rencana aksi daftar panjang tersebut dan juga memperhatikan kondisi, potensi dan 

kemampuan serta kendala yang ada maka diperlukan penentuan dan pemilihan beberapa rencana aksi 

(RA) yang betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target dalam upaya mengurangi 

bahkan mengatasi tingkat kerentanan mata air tersebut. Beberapa rencana aksi yang dinilai dapat 

dilaksanakan dan sesuai harapan dikelompokan sebagai Rencana Aksi Daftar Pendek (Short List).  

Beberapa kriteria yang diterapkan dalam proses penentuan daftar pendek tersebut, antara lain : 

a) Analisis Aspek Teknologi 
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Kriteria aspek teknologi adalah berbagai teknologi tepat guna yang telah ada dan dikuasai dengan 

baik oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pembuatan dan 

pelaksanaannya, serta dapat menjamin tingkat keberhasilan yang ingin dicapai secara optimal, 

efektif dan efisien serta ekonomis. 

Juga dalam implementasinya teknologi yang digunakan dapat semaksimal mungkin menggunakan 

dan memanfaatkan bahan atau material yang sudah berada berada dan mudah didapatkan 

disekitar lokasi kegiatan.  

b) Analisis Aspek Manfaat 

Kriteria aspek manfaat diartikan sebagai teknologi atau rencana kegiatan tersebut harus 

dipastikan merupakan kegiatan yang betul-betul memberikan solusi dalam upaya untuk 

mengurangi dan mengatasi tingkat kerentanan mata air tersebut agar semakin baik dan berdaya 

guna yang optimal.  

c) Analisis Aspek Biaya 

Kriteria aspek biaya dimaksudkan bahwa rencana aksi tersebut diharapkan memerlukan 

pembiayaan yang rendah sehingga rencana aksi tersebut dapat dilaksanakan secara 

berkesinambungan dengan menghasilkan manfaat yang besar. 

d) Analisis Aspek Waktu 

Kriteria aspek waktu dimaksudkan bahwa rencana aksi yang dipilih tersebut akan memberikan 

manfaat atau dampak positif yang cepat atau dalam waktu/periode yang singkat terhadap 

pengurangan tingkat kerentanan mata air tersebut.    

e) Analisis Aspek Sosekbudpol 

Kriteria aspek sosekbudpol diartikan bahwa rencana aksi tersebut dapat diterima dan disetujui 

oleh semua elemen masyarakat dan instansi terkait lainnya, termasuk penerimaan dan dukungan 

dari instansi legislative. Dengan demikian semua program rencana aksi tersebut dapat 

terimplementasi dengan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan, baik dukungan moril, 

program dan finansial. 

2.3.1.3 Pembuatan Rencana Aksi Prioritas/Urgent 

Ada kalanya, bahwa daftar rencana aksi pendek ini (short list) ini masih memiliki jumlah rencana aksi 

yang masih relative panjang. Disamping itu, kemampuan daerah (Pemkab/Pemkot) dalam aspek 

pembiayaan memiliki keterbatasan dan kendala sehingga dari daftar pendek tersebut masih harus 

dilakukan penyeleksian lainnya sehingga menghasilkan daftar rencana aksi yang betul-betul prioritas 

dan harus segera dilaksanakan agar dapat mengurangi dan mengatasi kerentanan mata air tersebut. 

Proses pembuatan dan penentuan prioritas rencana aksi tersebut dapat dilakukan dengan memberikan 

skoring dan pembobotan dari ke-5 kriteria tersebut diatas, sehingga akan memberikan jumlah angka 

prioritas dari setiap rencana aksi daftar pendek. Selanjutnya, harus disepakati terkait batasan nilai yang 

memisahkan antara daftar pendek dan daftar rencana aksi prioritas. 

 

 



 

USAID IUWASH PLUS  BUKU PANDUAN KAJIAN KERENTANAN MATA AIR DAN RENCANA AKSI-(KKMA-RA      |     55 

2.3.1.4 Contoh Daftar Rencana Aksi Mata Air Binangun Bagi Kerentanan Kuantitas 

Berdasarkan hasil proses diskusi dalam workshop/FGD Matrik Rencana Aksi KKMA-RA Mata Air Binangun tersebut, maka dihasilkan berbagai rencana kegiatan yang di 

sajikan dalam beberapa tabel di bawah ini. 

Tabel 30. Contoh Tabel Rencana Aksi Kerentanan Kuantitas dan Kebutuhan Biaya Pelaksanaannya Mata Air Binangun, Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2019 s/d 2023 

N

o 
Program / Rencana Kegiatan 

Dampak 

Manfaat 
Lokasi 

Tahun Biaya 

(5 

Tahun) 

Sumber 

Pendanaan 
Instansi Pelaksana/ Leading sector Koordinator Pendukung 20

19 

202

0 

202

1 
2022 2023 

1 A A. Sipil Teknis = 42   

Desa 

Bulukert

o, Desa 

Sumberg

ondo dan 

Desa 

Bumiaji, 

Kecamata

n Bumiaji, 

Kota 

Batu. 

 

                    

  
1 Pembuatan Sumur Resapan 1100 

Cepat v v v v v 
4.400,0

00,000  

APBD, 

APBN, CSR 
DPUPR, DLH, Dinas PMD Bapelitbangda 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan 

  
2 

Dam, Penahan erosi/check dam (5 

sungai) 
sedang v v v v v 

500,000

,000  

APBD, 

APBN 
DPUPR, DLH, Perhutani, Dinas PMD DPUPR 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan 

  
3 Rorakan 500 lokasi 

Sedang  v v v v v 
250,000

,000  
APBD DPUPR, DLH, Perhutani, Dinas PMD Dinas Pertanian 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan 

  
4 Penerapan Teknis Terasering 

Sedang v v v v v 
200,000

,000  
APBD 

Camat, Masyarakat, Perhutani, Dinas 

PMD 

Dinas Pertanian dan 

Perhutani 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 

  
5 Penerapan Teknis Teras bangku 

Sedang v v v v v 
200,000

,000  
APBD 

Camat, Masyarakat, Perhutani, Dinas 

PMD 
Dinas Pertanian 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 

  
6 Embung (5lokasi) 

sedang v v v v v 
250,000

,000  

APBD, 

APBN, CSR 

DPUPR, DLH, dinas Pertanian, Dinas 

PMD 
DPUPR 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 

 
7 Alley Cropping 

Lambat v v v v v 
50,000,

000  
APBD 

Camat, Masyarakat, Perhutani, Dinas 

PMD 
Dinas Pertanian 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 

  
8 

Kegiatan Monitoring & Eavaluasi 

Pelaksaan Sipil Teknis 
Lambat v v v v v 

50,000,

000  
APBD DLH, Dinkes, Dinas PMD 

DPUPR, 

Bapelitbangda 
Dinkes, PDAM 

              

2 B B. Advokasi = 29                       

  
1 

Pembuatan Regulasi dan Peraturan 

Konservasi Air 
Lambat   v       

100,000

,000  
APBD DLH, Perhutani, Dinas PMD Bapelitbangda 

Disperkim, DPUPR, Dinkes, 

Kelurahan 

  
2 

Melakukan Penegakan Peraturan 

Konservasi Air 
Lambat   v v v v 

200,000

,000  
APBD DLH, Perhutani, Dinas PMD Bapelitbangda 

Disperkim, DPUPR, Dinkes, 

Kelurahan 

  
3 

Melakukan Kampanye/Sosialisasi/ 

Promosi Konservasi Air 
Lambat v v v v v 

100,000

,000  
APBN 

DLH/PDAM/Dinkes/Masyarakat, 

Perhutani, Dinas PMD 
Bapelitbangda 

Disperkim, DPUPR, Dinkes, 

Kelurahan 

  
4 Melakukan Penyuluhan Konservasi Air 

Lambat v v v v v 
100,000,

000  
APBD 

Dinas LH/Dinkes/Masyarakat, 

Perhutani, Dinas PMD 
Bapelitbangda 

Disperkim, DPUPR, Dinkes, 

Kelurahan 

  
5 

Melakukan Pemberdayaan Masyarakat 

Lokal Dalam Konservasi Air  
Lambat v v v v v 

100,000,

000  
APBD 

Camat/PDAM/Masyarakat, Perhutani, 

Dinas PMD 
Bapelitbangda DLH, Disperkim, DPUPR, Dinkes 

  
6 

Melakukan Monitoring & Evaluasi 

Kegiatan Advokasi  
Lambat v v v v v 

100,000,

000  
APBD DLH/PDAM/Camat, Dinas PMD Dinkes 

Bapelitbangda, Disperkim, 

DPUPR 

  
7 

Menjaga Budaya dan Kearifan Lokal 

Konservasi Air 
Lambat v v v v v 

100,000,

000  
APBD DLH/Masyarakat/Camat, Dinas PMD 

Camat/Forum 

Masyaraat 

Disperkim, DPUPR, Dinkes, 

PDAM 

                            

3 C C. Vegetasi = 8                       

  
1 Menjaga Hutan Lindung 

Lambat 
v v v v v 

100,000,

000  
APBD 

DLH, Masyarakat, Perhutani, Dinas 

PMD 
Bapelitbangda/Camat Disperkim, DPUPR, Dinkes 

  
2 Menjaga Hutan Rakyat 

Lambat v v v v v 
100,000,

000  
APBD  

DLH/Masyarakat, Perhutani, Dinas 

PMD 
Bapelitbangda/Camat Disperkim, DPUPR, Dinkes 

  
3 Menjaga Kebun Rakyat 

Lambat v v v v v 
100,000,

000  
APBD  DLH/Masyarakat, Dinas PMD Bapelitbangda/Camat Disperkim, DPUPR, Dinkes 

  
4 

Melakukan Penanaman Pagar 

Rapat/Alley Cropping/Konservasi Lahan 
Lambat v v v v v 

100,000,

000  
APBD 

Dispertan/Masyarakat, Dinas PMD 
Bapelitbangda/Camat DLH, Disperkim, DPUPR, Dinkes 

  
5 

Penanaman dan Pengembangan Rumput 

Vetiver/Konservasi Lahan 
Lambat v v v v v 

100,000,

000  
APBD 

Dispertan/Masyarakat, Dinas PMD 
Bapelitbangda/Camat DLH, Disperkim, DPUPR, Dinkes 
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N

o 
Program / Rencana Kegiatan 

Dampak 

Manfaat 
Lokasi 

Tahun Biaya 

(5 

Tahun) 

Sumber 

Pendanaan 
Instansi Pelaksana/ Leading sector Koordinator Pendukung 20

19 

202

0 

202

1 
2022 2023 

  
6 

Penguatan Lereng dgn Penanaman 

Tanaman Perdu 
Lambat v v v v v 

100,000,

000  
APBD 

Dispertan/Masyarakat, Dinas PMD 
Bapelitbangda/Camat DLH, Disperkim, DPUPR, Dinkes 

  
7 

Kegiatan Monitoring & Evaluasi 

Kegiatan Vegetasi 
Lambat v v v v v 

100,000,

000  
APBD DLH/Camat, Dinas PMD Bapelitbangda/Camat Disperkim, DPUPR, Dinkes 

 

 

2.3.1.5 Daftar Rencana Aksi Mata Air Binangun Kerentanan Kualitas 

Berdasarkan hasil proses diskusi dalam workshop/FGD Matrik Rencana Aksi KKMA-RA Mata Air Binangun tersebut, maka dihasilkan berbagai rencana kegiatan yang di 

sajikan dalam beberapa tabel di bawah ini. 

Tabel 31. Contoh Rencana Aksi Kerentanan Kualitas dan Kebutuhan Biaya Pelaksanaannya Mata Air Binangun, Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2019 s/d 2023 

N

o 
Program / Rencana Kegiatan 

Dampak 

Manfaat 
Lokasi 

Tahun 
Biaya (5 

Tahun) 

Sumber 

Pendana

an 

Instansi Pelaksana/ 

Leading sector 
Koordinator Pendukung 

2019 2020 2021 2022 2023      

1 A A. Sipil Teknis = 73   

Desa 

Bulukert

o, Desa 

Sumberg

ondo dan 

Desa 

Bumiaji, 

Kecamata

n Bumiaji, 

Kota 

Batu. 

 

                    

  

1 

Upgrade Tangki Septik untuk 1300 

Rumah 

Cepat v v v v v 2,800,000,000  

APBD, 

APBN, 

CSR 

DPUPR/Disperkim, Dinas 

PMD 
Bapelitbangda 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan. 

  

2 

Pembangunan Tangki Septik untuk 

9000 Rumah 

Cepat v v v v v 1,200,000,000  

APBD, 

APBN, 

CSR 

DPUPR/Disperkim, Dinas 

PMD, Camat, Masyarakat 
Bapelitbangda 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan. 

  

3 Pembangunan IPAL Komunal 5 Lokasi 

Cepat v v v v v 400,000,000  

APBD, 

APBN, 

CSR 

DPUPR/Disperkim, Dinas 

PMD 
Bapelitbangda 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 

  
4 

Drainase Grey water untuk 1000 

Rumah 
Cepat v v v v v 200,000,000  APBD 

DPUPR/Disperkim, Dinas 

PMD 
Bapelitbangda 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 

  
5 

Drainase Air Hujan untuk 1000 

Rumah 
Sedang v v v v v 250,000,000  APBD 

DPUPR/Disperkim, Dinas 

PMD 
Bapelitbangda 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 

  
6 Kolam Retensi Grey Water 5 Lokasi 

Cepat v v v v v 200,000,000  APBD 
DPUPR/Disperkim, Dinas 

PMD 
Bapelitbangda 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 

  
7 Kolam Retensi Air Hujan 5 lokasi 

Sedang v v v v v 200,000,000  APBD 
DPUPR/Disperkim, Dinas 

PMD 
Bapelitbangda 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 

  
8 Monitoring & Evaluasi (5 kali kegiatan) 

Lambat v v v v v 100,000,000  APBD 
Dinkes/DLH, PDAM, 

Dinas PMD 
Bapelitbangda 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 

  
9 Biopori (8.000) 

Lambat v v v v v 160,000,000  APBD 
DLH, Dinas Pertanian, 

Dinas PMD 
Bapelitbangda 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 

    
                        

2 B B. Advokasi = 65                       

  
1 Pembuatan Regulasi Pencemaran Air 

Lambat   v       100,000,000  APBD 
Dinas LH/Dinkes, Dinas 

PMD 
Bapelitbangda 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 

  
2 

Penegakan peraturan konservasi 

kualitas air 
Lambat v v v v v 200,000,000  APBD 

Dinas LH/Dinkes, Dinas 

PMD 
Bapelitbangda 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 

  

3 

Kampanye/Sosialisasi/ 

Promosi/Penyuluhan perlindungan 

Kualitas air 

Lambat v v v v v 100,000,000  APBN 

Dinas 

LH/PDAM/Dinkes/Masyar

akat, Dinas PMD 

DPUPR/Disperkim 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 
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N

o 
Program / Rencana Kegiatan 

Dampak 

Manfaat 
Lokasi 

Tahun 
Biaya (5 

Tahun) 

Sumber 

Pendana

an 

Instansi Pelaksana/ 

Leading sector 
Koordinator Pendukung 

2019 2020 2021 2022 2023      

  
4 

Pemberdayaan Masyarakat untuk 

kegiatan perlindungan air 
Lambat v v v v v 100,000,000  APBD 

Camat/Kelurahan/Masyar

akat, PDAM, Dinas PMD 
DPUPR/Disperkim 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 

  
5 Monitoring & Evaluasi 

Lambat v v v v v 100,000,000  APBD 
Dinas LH/Dinkes/, Dinas 

PMD 
DPUPR/Disperkim 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 

                           

3 C C. Vegetasi = 5                      

  
1 Penanaman pohon (a) 

Lambat 
v v v v v 

100,000,000  APBD 
DLH, Masyarakat, 

Perhutani, Dinas PMD 
Bapelitbangda/Camat 

Camat, Disperkim, DLH, 

Kelurahan, Masyarakat 
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2.4 Tahap Dukungan Dan Komitmen Pemerintah Daerah 

Setelah terbentuknya dokumen KKMA dan juga terbentuknya berbagai rencana aksi, baik yang long 

list, short list maupun prioritas/urgent, maka langkah selanjutnya adalah melakukan audiensi dan 

diskusi dengan para pembuat kebijakan, seperti kepala daerah (bupati/walikota), DPRD, dan berbagai 

OPD/SKPD yang secara langsung atau tidak langsung terhadap upaya pengurangan dan mengatasi 

kerentanan mata air tersebut. 

Dalam proses audiensi dan diskusi ini kepada kepala daerah (Bupati/Walikota), kepala dinas 

OPD/SKPD terkait serta kepada semua elemen masyarakat, juga bermasuk untuk menjaring berbagai 

komentar, ide serta saran dalam proses penyempurnaan semua rencana aksi yang akan dituangkan 

dalam dokumen Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA). 

Proses dan alur audiensi secara hierarki dimulai dari series diskusi dengan para kepala dinas atau 

OPD/SKPD kota/kabupaten masing-masing, dimana berdasarkan seri kunjungan dan diskusi tersebut 

akan dihasilkan berbagai masukan dan strategi dalam mendorong semua rencana aksi tersebut dapat 

diakomodir oleh setiap Dinas/OPD/SKPD dan instansi dalam proses penyusunan program dan 

anggaran APBD. Selanjutnya setelah mendapat dukungan dari para kepala dinas dan 

OPD/SKPD/Instansi tersebut maka rumusan sudah dianggap lengkap, maka selanjutnya adalah 

melakukan kunjungan, diskusi dan audiensi dengan kepala daerah (Walikota/Bupati/DPRD) dari 

masing-masing kota/kabupaten tersebut. 

Setelah melakukan series audiensi tersebut, dengan berbagai masukan dan arahan dari kepala daerah 

(walikota/Bupati) dan jajaran kepala dinas/OPD/SKPD/Instansi tersebut, maka dokumen KKMA-RA 

tersebut akan dilakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan sehingga dapat mengakomodasikan 

seluruh masukan dan arahan. 

Dengan demikian diharapkan secara teknis dan emosional dokumen KKMA-RA ini telah menjadi milik 

dari seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat kota/kabupaten tersebut, sehingga semua 

rekomendasi dan rencana aksi yang tertuang dalam dokumen KKMA-RA tersebut akan di 

implementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan. Dengan dukungan anggaran dan komitmen 

politis yang tinggi dari Kepala Daerah (Walikota/Bupati), DPRD dan jajaran Dinas/OPD/SKPD maka 

implementasi akan berjalan dengan baik dan berhasil. 

Mengingat keterdapatan dan secara kewilayahan suatu mata air umumnya berada di kawasan 

pedesaan, maka berbagai rencana aksi yang dibuat atau disepakati tersebut harus dapat difahami dan 

diserap oleh masyarakat pedesaan dimana mata air tersebut berada. Secara formal agar program 

rencana aksi tersebut dapat diimplementasikan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) 

diharapkan dapat menyerap dan mengadopsi berbagai rencana aksi tersebut kedalam program 

tahunannya termasuk dalam mengarahkan dan mengalokasikan dana desa untuk pelaksanaan rencana 

aksi tersebut. 

Selanjutnya, sebagai bukti dukungan dan komitmen yang tinggi dari setiap Kepala Daerah 

(Walikota/Bupati) maka biasanya Kepala Daerah (Walikota/Bupati) akan memberikan tanda 

taangannya pada lembar kata pengantar atau sambutan pada dokumen KKMA-RA tersebut pada saat 

dokumen KKMA-RA tersebut telah di cetak secara resmi. 
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2.4.1 Komitmen Kepala Daerah/Pemerintahan 

Kegiatan audiensi dan diskusi ini bertujuan untuk memapar semua data dan informasi yang berhasil 

dikaji dan dianalisa selama proses KKMA dan proses RA, sekaligus dalam tahapan ini untuk mendapat 

dukungan atau komitmen yang kuat dari setiap kepala daerah (Pemkab/Pemkot) dalam proses 

implementasi rencana aksi yang sudah disepakati. Bentuk dukungan dan komitmen dari kepala daerah 

dapat dituangkan dalam kebijakan pembuatan program dan peng-alokasian APBD dan memasukkan 

proram dan anggaran tersebut kedalam APBD dan renstra pembangunan Daerah. Selain itu, salah satu 

komitmen lainnya adalah kepala daerah (Bupati/walikota) diharapkan dapat menandatangani Kata 

Pengantar dalam dokumen KKMA-RA tersebut. 

Gambar 33. Audiensi dengan Walikota Bogor Tentang Implementasi Rencana Aksi KKMA-RA Mata Air 

Tangkil, Kota Bogor 

 

2.4.2 Audiensi Dengan Kepala Dinas OPD/SKPD 

Selanjutnya, dokumen KKMA-RA tersebut juga sangat perlu untuk dipresentasikan dan di diskusikan 

dengan beberapa kepala dinas dari OPD/SKPD terkait, sehingga diharapkan semua OPD/SKPD 

tersebut dengan arahan dari Bupati/Walikotanya dapat memasukan semua rencana kerja setiap 

OPD/SKPD daerah kedalam program pembangunan/kegiatan tahunan yang sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi dari setiap OPD/SKPD tersebut.  

Salah satu Dinas/OPD/SKPD yang memerlukan penjelasan secara rinci terkait rencana aksi yang telah 

disepakati tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), hal ini terkait secara 

kewilayahan hampir semua mata air berada dikawasan pedesaan dan tugas pokok fungsi DPM tersebut 

adalah melakukan pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan. Sehingga secara program dan 

pembiayaan DPMD dapat melaksanakan rencana-rencana aksi tersebut dengan masyarakat desa. 

Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah peranan PDAM Kabupaten/Kota yang juga dapat 

mengadopsi rekomendasi dan rencana aksi tersebut kedalam dokumen business plan dan rencana 

kegiatan tahunan dari PDAM tersebut, sehingga terjadi sinergi program antara Dinas/OPD/SKPD 

terkait dengan program PDAM dan kebutuhan pembiayaannya. 
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Gambar 34. Kegiatan Audiensi dengan Kepala Dinas/SKPD/OPD/PDAM tentang Tentang Implementasi 

Rencana Aksi KKMA-RA Mata Air Ake Gaale, Kota Ternate 

 

2.4.3 Komitmen Pemangku Kepentingan/Mitra 

Dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dari pemuka 

masyarakat tradisional, LSM, pengusaha dan private sector, juga yang tidak kalah pentingnya adalah 

dukungan dari masyarakat media. Dengan adanya dukungan media masa, sehingga hasil kajian dan 

dengan semua rencana aksi yang harus dilaksanakan tersebut dapat tersebar dan tersampaikan kepada 

khalayak ramai, sehingga dalam implementasinya dilapangan dapat dihindari terjadinya kesalahan 

informasi dan persepsi terkait berbagai rencana kegiatan aksi untuk mengurangi dan mengatasi 

masalahah kerentanan mata air secara baik dan benar. 

2.5 Tahap Pembuatan Dokumen Kajian Kerentanan Mata Air Dan Rencana Aksi 

(KKMA-RA) 

Setelah dokumen KKMA dengan rekomendasinya, dan dilengkapi dengan rencana aksi yang telah di 

buat dan ditentukan serta mendapat masukan dari berbagai pihak terkait (Bupati/Walikota, Kepala 

Dinas dan elemen masyarakat lainnya), maka semua informasi tersebut akan dikemas menjadi suatu 

dokumen yang bersifat implementatif yang disebut Dokumen Kajian Kerentanan Mata Air dan 

Rencana Aksi (KKMA-RA). Mengingat dokumen KKMA-RA ini sudah sangat detil dan bersifat 

implementatif maka diharapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku 

kepentingan dapat melaksanakan rencana aksi tersebut dengan lebih mudah dan jelas. 

2.5.1 Konsultasi Publik 

Dalam upaya untuk untuk mendapat dukungan dan pengesahan serta pengakuan dari semua elemen 

masyarakat, maka draft dokumen KKMA-RA yang telah mendapatkan masukan dan pengkayaan dari 

Bupati/Walikota, para Kepala Dinas serta elemen masyarakat, dokumen draft KKMARA ini dilakukan 

konsultasi public atau diskusi dan pemaparan umum bagi semua pihak yang mendapatkan masukan 

terakhir serta pengakuan secara khlayak. Dalam proses konsultasi public ini yang paling utama adalah 

keterlibatan dan peranan media dalam mensosialisasikan semua hasil-hasil kajian KKMA-RA dengan 

berbagai rencana aksi yang harus dilaksanakan, baik rencana aksi daftar panjang, daftar pendek dan 

prioritas. 

Media akan secara sangat efektif dan aktif berperan serta dalam menyebarkan serta mensosialisasi 

berbagai kondisi nyata terkait kerentanan mata air, sehingga pada akhir nya diharapkan semua 

program rencana aksi akan mendapat dukungan dan diimplementasikan oleh semua lapisan 

masyarakat. 
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Gambar 35. Kegiatan Workshop Konsultasi Publik Mataair Ake Gaale, Kota Ternate 

 

Secara khusus, dengan bantuan media akan menambah penyadaran bagi masyarakat yang berada 

didalam kawasan imbuhan suatu mata air, sehingga pada saat pelaksanaan rencana aksi akan 

mempermudah team KKMARA berkolaborasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Peran serta 

masyarakat dalam wilayah imbuhan dapat berlangsung sejak proses implementasi dimulai sampai 

kepada proses pemeliharaan dan monitoring hasil-hasil implementasi rencana aksi tersebut. 

Salah satu sasaran serta target konsultasi public yaitu berbagai elemen serta lembaga masyarakat desa, 

seperti Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) dari setiap desa yang berada dalam daerah 

imbuhan suatu mata air, perangkat desa (Kepala Desa/Lurah dan Dewan Pertimbangan Desa/DPD) 

serta berbagai pemuka/tokoh masyarakat lainnya yang akan menjadi pelaku utama pelaksanaan semua 

rencana aksi tersebut. Pertimbangan lainnya bahwa pemanfaatan dan penggunaan dana desa dapat 

dipakai untuk pelaksanaan konservasi mata air untuk menjamin tersedianya air bersih/air minum yang 

layak bagi seluruh masyarakat desa/kelurahan yang berada didalam wilayah imbuhan suatu mata air. 

Pada akhirnya, setelah kegiatan konsultasi public ini maka dokumen KKMA-RA dapat dibuat secara 

final menjadi dokumen acuan bersama semua para pemangku kepeningan dalam menyelamatkan dan 

meningkatkat tingkat ketahanan (resilience) dari suatu mata air, serta dokumen tersebut dapat 

ditandatangani oleh Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah dimana lokasi mata air berada. 

Gambar 36. Contoh Dokumen KKMA-RA 
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2.5.2 Deklarasi Dokumen Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi 

Setelah dokumen KKMA-RA tersebut ditandataangani oleh Bupati/Walikota dan juga telah mendapat 

dukungan public/masyarakat secara baik, untuk memulai pelaksanaan rencana aksi diperlukan adanya 

deklarasi atau kesepakatan bersama terutama baagi team KKMA-RA yang terdiri dari OPD/SKPD 

terkait serta beberapa perwakilan masyarakat desa (LPM, DPD, Kepala Desa/Lurah dan tokoh dan 

pemuka masyarakat lainnya). 

Dalam deklarasi ini berisi terkait jadwal dan agenda setiap OPD/SKPD dalam implementasi semua 

rencana aksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masih-masing OPD/SKPD, PDAM atau pihak ketiga 

(Forum CSR). 

Gambar 37. Penyerahan Dokumen KKMA-RA Mataair Ake Gaale Kepada Walikota Ternate sebagai 

Simbolis Rekomendasi KKMA-RA kedalam RAPBD 

 

2.6 Tahap Integrasi Rencana Aksi Dalam Rencana Program Pemerintah Daerah 

Sebagai bentuk tindak lanjut komitmen kepala daerah dan kepala dinas OPD/SKPD yang memiliki 

tugas pokok dan fungsi terkait konservasi air, maka semua OPD/SKPD tersebut termasuk Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang sangat penting dalam proses implementasi rencana aksi 

tersebut, mulai dari proses pembuatan perencanaan program dan anggaran serta implementasi 

kegiatannya. 

Bukan hanya team OPD/SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut maka team PDAM 

Kota/Kabupaten juga akan membuat program implementasi rencana aksi dan juga pengajuan peng-

anggaran yang dibutuhkan kedalam rencana kerja/kegiatannya atau business plan juga kedalam rencana 

kerja tahunan PDAM. 

2.6.1   Integrasi Rencana Aksi Dalam Rencana Pembangunan Daerah 

Khusus terkait implementor rencana aksi yang berasal dari SKPD/OPD dari Pemkab/Pemkot, maka 

dalam rencana implementasinya harus melalui proses renstra dan musrenbang dari setiap OPD/SKPD 

masing-masing. Selanjutnya, rencana aksi yang sesuai tugas pokok dan fungsi OPD/SKPD tersebut, 

seperti Dinas PMD, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas LH, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. 

Semua rencana aksi dan kebutuhan pembiayaan yang direncanakan tersebut akan diadopsi dan 

dimasukan kedalam Daftar Usulan Kegiatan (DUK) atau Daftar Usulan Proyek (DUP) yang secara 
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resmi akan mendapat persetujuan dan mendapatkan alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan 

perencanaan yang sudah diajaukan sebelumnya oleh setiap OPD/SKPD yang bersangkutan. 

2.6.2 Integrasi Rencana Aksi Dalam Rencana Kegiatan PDAM 

PDAM, sebagai salah satu penerima manfaat sumber ari tanah dan mata air sangat memegang pentig 

sebagai salah satu institusi garda depan dalam proses impelementasi rencana aksi KKMARA untuk 

mengurangi atau mengatasi kerentanan air tanah/mata air, mengingat hampir semua PDAM akan 

sangat tergantung keperadaan air bakunya dari mata air atau air tanah. Banyak pertimbangan sehingga 

PDAM mengandalkan sumber air bakunya berasal dari air tanah/mata air, sehingga apabila kerentanan 

mata air (penuruanan debit dan kualitas) dapat diatasi dengan segera, bahkan dapat dipulihkan maka 

penerima dan pemanfaat utama nya adalah PDAM. Ketersediaan air baku yang berkualitas baik, 

dengan debit yang memadai sesuai kebutuhan dan terjamin keberadaannya maka proses pelayanan 

PDAM akan dapat diharapkan secara prima sehingga akan berdampak positif kepada keberlangsung 

usaha dan kesehatan manajemen PDAM sendiri pada akhirnya. 

Memahami kondisi dan manfaat bagi PDAM dalam upaya mengurangi dan mengatasi kerentanan mata 

air maka PDAM sudah barang tentu “harus dapat” tampil terdepan dalam membuat rencana kerja dan 

pengalokasian budget implementasi rencana aksi tersebut, baik dalam dokumen business plan maupun 

Rencana Anggaran dan Kegiatan Produksi Tahunan (RKAP). 

2.7 Tahap Pelaksanaan Aksi Dan Pemantauan 

Tahapan yang paling penting dan krusial adalah tahapan implementasi dari semua rencana kegiatan 

yang sudah direncanakan oleh setiap OPD/SKPD masing-masing yang sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi masing-masing. 

2.7.1  Implementasi Rencana Aksi 

Proses implementasi rencana aksi sesuai dengan hasil dokumen KKMA-RA, baik yang bersifat teknis, 

non-Teknis atau menyangkut regulasi dapat dilakukan secara serentak atau parallel, akan tetapi 

mungkin satu kegiatan rencana aksi harus menunggu terlebih dahulu rencana aksi lainnya selesai 

dilaksanakan. 

Implementasi rencana aksi, se-optimal mungkin dikerjakan dalam wilayah delineasi imbuhan mata air 

terutama yang bersifat teknis, hal ini disebabkan agar dampak positif pengurangan dan mengatasi 

kerentanan dapat segera terlihat dan dapat dipantau pada satu titik pantau yaitu mata air tempat 

dimana air tanah tersebut keluar dipermukaan bumi. Apabila pelaksanaan rencana aksi dalam 

menambah cadangan air tanah dan memperbaiki kualitas dilakukan diluar kawasan delineasi mata air, 

maka akan sangat sulit untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan serta manfaat sesuai yang 

diharapkan. 

Sangat dimungkinkan bahwa implementasi rencana aksi tidak hanya dilakukan di dalam kawasan 

wilayah delineasi, seperti rencana aksi yang bersifat regulasi dan kebijakan pemerintah, dimana regulasi 

dan kebijakan tersebut akan bersifat regional meliputi seluruh wiayah nadministratif kota/kabupaten 

yang bersangkutan. 
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Gambar 38. Contoh Implementasi Rekomendasi KKMA-RA berupa Pembangunan Sumur Resapan Untuk 

Menambah Debit Mata Air, Mataair Jubel Mojokerto 

 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi rencana aksi, terutama aspek teknis maka 

diperlukan data acuan yaitu data-data terkait debit dan kualitas sumberdaya air tanah dan mata air 

sebelum dilakukannya implementasi rencana aksi tersebut, sehingga pada proses hasil pemantauan 

dapat dilakukan perbandingan kondisi debit dan kualitas mata air sebelum dan sesudah dilakukan 

implementasi rencana aksi tersebut. Sehingga akan juga dapat dilihat efektifitas, efisiensi dari teknologi 

dan kegiatan yang dipilih tersebut sudah tepat atau memerlukan modifikasi lainnya. 

Faktor penting dalam kegiatan implementasi rencana aksi tersebut adalah tersedianya sumber dana yang 

dapat dipakai dan tersedia di pemerintahan Desa yaitu Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pada Bab II tentang Kebijakan Pengaturan Dana Desa, Sub B 

tentang menetapkan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan kewenangan desa menyatakan bahwa 

salah satu daftar kegiatan prioritas bidang pembangunan desa adalah pembangunan sumur resapan. Serta 

berbagai kegiatan pengelolaan dan penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat desa, serta berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan lainnya. 

Memperhatikan aspek tersebut diatas maka dimasa yang akan datang, Kementrian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT) dapat menjadi rumah (HOST) institusi yang 

melanjutkan program KKMA-RA ini secara nasional, sehingga harapan tercapainya ketersediaan air 

baku, air bersih dan air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat tercapai sesuai dengan cita-

cita Pembangunan Nasional. 

Selanjutnya pada tataran wilayah Kota/Kabupaten, peranan Dinas Pembangunan Masyarakat Desa 

(PMD) akan menjadi sentral dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan konservasi suatu mata 

air dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan dana desa tersebut, dengan melibatkan 

semua elemen masyarakat desa didalam proses pembuatan rencana kegiatan dan implementasinya di 

wilayah desa masing-masing. 



 

USAID IUWASH PLUS  BUKU PANDUAN KAJIAN KERENTANAN MATA AIR DAN RENCANA AKSI-(KKMA-RA      |     65 

2.7.2 Evaluasi dan Pemantauan serta Pemeliharaan 

Proses evaluasi dan pemantauan hasil-hasil implementasi rencana aksi tersebut merupakan salah 

tahapan yang sangat penting dan krusial, mengingat dengan melakukan evaluasi akan dapat dibuktikan 

dan diketahui efektifitas dan juga akurasi serda dampak perbaikan terhadap kondisi tingkat kerentanan 

mata air tersebut. Apabila hasil evaluasi menunjukan bahwa dampak atau hasil positif dapat dicapai 

dengan baik maka pemilihan kegiatan dan teknologi serta pelaksanaannya sudah tepat dan dapat terus 

dilaksanakan secara berkelanjutan, akan tetapi hasil evaluasi menunjukan kondisi kurang menghasilkan 

dampak bai, maka jenis kegiatan dan teknologi yang digunakan harus dilakukan evalusi dan revisi ulang. 

Untuk menjamin bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan dan menghasilkan dampak positip maka 

langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pemeliharaan dan pemantauan terhadap fasilitas atau 

rencana aksi yang telah dilaksanakan, terutama pemantauan dan pemeliharaan terhadap banagunan 

atau rencana kegiatan teknis, seperti sumur resapan, embung dan lain sebagainya, agar fungsi-fungsi 

banagunan tersebut dapat optimal dan berkelanjutan. 

Agar proses evaluasi dan monitoring hasil-hasil kegiatan tersebut dapat pantau dan dilaksanakan 

dengan baik, maka masyarakat desa sebagai subyek kegiatan evaluasi dan monitoring harus dibekali 

dengan berbagai keahlian dan keterampilan terkait proses evaluasi monitoring tersebut. Dengan 

demikian diharapkan semua kegiatan implementasi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, 

sehingga akan timbul rasa memiliki yang tinggi terhadap semua hasil-hasil implementasi rekomendasi 

KKMA-RA tersebut, sehingga pada akhirnya akan tercipta program yang berkesinambungan terkait 

kegiatan KKMA-RA tersebut dimasa yang akan datang.   
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