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Pembangunan Sumur Resapan. Sumur resapan berfungsi menampung, menahan, dan meresapkan 
air hujan/air larian menjadi air tanah. 
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1 SUMUR RESAPAN MENDUKUNG PENYEDIAAN AKSES AIR 
BERSIH MASYARAKAT 

Sebelum melakukan pembangunan sumur resapan sebagai upaya konservasi air tanah dan mata air, 
kita perlu memahami terlebih dahulu tentang definisi, tujuan dan manfaat sumur sumur resapan.  

Bagian 1 dalam buku ini akan menjelaskan beberapa aspek penting yang melatarbelakangi pemanfaatan 
pembangunan sumur resapan dalam kehidupan sehari-hari dan pengarusutamaan kebijakan untuk 
mencapai akses air minum layak dan aman. 

1.1 Konservasi Air Tanah Mewujudkan Air Tanah Yang Aman Dan Berkelanjutan 

Keberadaan air tanah saat ini tergolong penting dan strategis karena menjadi kebutuhan pokok 
masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitasnya, terutama sebagai sumber air baku dalam 
penyediaan air minum yang aman dan terjangkau bagi kebutuhan rumah tangga, industri dan kegiatan 
perekonomian lainnya, baik kegiatan masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan. 

Berdasarkan data Bappenas tahun 2019, air tanah menjadi sumber air baku terbesar bagi keperluan 
rumah tangga yang mencapai sekitar 46%, kemudian disusul oleh sumber mata air yang mencapai 
sekitar 19%. Secara umum berbagai jenis sumber air baku yang dipakai untuk keperluan domestik 
dengan nilai angka secara proporsional, seperti dalam ilustrasi Gambar 1.  

Gambar 1 Sumber Air untuk Keperluan Domestik (Bappenas, 2019) 

 

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, 
saat ini ketersediaan sumberdaya air di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali sudah tergolong 
langka, bahkan kritis. Secara nasional, saat ini diperkirakan luas wilayah kritis sumberdaya air di 
Indonesia telah meningkat dari 6% pada 2000 menjadi 9,6% pada 2045, dengan wilayah tersebut 
meliputi wilayah Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bagian selatan.  

Sumberdaya air merupakan salah satu modal pembangunan nasional, maka untuk menunjang proses 
pembangunan yang sedang dilaksanakan. Secara nasional, luasan wilayah dengan status memiliki 
cadangan sumberdaya air yang aman harus tetap dipertahankan, yang secara nasional memiliki luas 
minimal sekitar 175,5 juta Ha atau setara dengan 93% dari luas wilayah Indonesia. Di samping itu, 
secara khusus untuk wilayah Pulau Jawa maka harus terjamin dan tersedianya jumlah cadangan 
sumberdaya air dengan jumlah rata-rata di atas 1.000 m3/kapita/tahun, sehingga memperhatikan 
kondisi tersebut maka secara proporsional jumlah wilayah dengan sumberdaya air yang aman perlu 
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terus ditingkatkan secara signifikan. Kondisi ini sebagai akibat tingkat pertumbuhan penduduk dan 
kebutuhan pembangunan semakin meningkat tetapi penurunan cadangan sumberdaya air terus 
berkurang sehingga ancaman krisis air sudah semakin meningkat pula. 

Salah satu strategi dalam pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk lima tahun ke depan 
(RPJMN 2020-2024) adalah penyediaan air tanah sebagai sumberdaya air baku yang aman serta 
berkelanjutan ketersediaannya (aspek kuantitas dan kualitas), sehingga diharapkan target penambahan 
air baku industri dan domestik sebesar 50 m3/detik pada 2024 dapat dicapai. 

Dalam lima tahun mendatang, salah satu sasaran yang harus dicapai dalam upaya memperkuat 
ketahanan ekonomi dan meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar yaitu dicapainya 
peningkatan cadngan air tanah untuk keperluan ketersediaan dan terjaminnya air baku domestik dan 
industri yang diperkirakan mencapai kebutuhan sekitar 81,4 m3/detik (di tahun 2019) yang harus 
meningkat menjadi 131,36 m3/detik (di tahun 2024). 

Kapasitas infrastruktur Pemerintah Indonesia dalam penyediaan dan pelayanan air baku untuk 
keperluan air bersih yang aman dan layak hingga tahun 2019 hanya mencakup 30% dari total 
kebutuhan air baku nasional, kondisi ini mendorong maraknya pemanfaatan sumber air baku lainnya 
oleh pihak swasta dan masyarakat dimana dari aspek kuantitas dan kualitasnya belum layak dan aman.   

Asal dan jenis air baku yang dimaksud dalam target tersebut diatas adalah semua sumberdaya air yang 
berasal dari air permukaan (situ, ranu, bendungan, sungai dan lain sebagainya), air tanah (akuifer, 
cekungan air tanah, mata air), air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku yang 
dapat diolah sebagai air minum/bersih.  

Saat ini, pengelolaan air tanah/mata air sebagai salah satu air baku masih memiliki beberapa tantangan 
dan kendala yang sangat besar, yaitu semakin berkurang atau menurunnya luasan wilayah atau kawasan 
imbuhan suatu mata air atau air tanah yang berubah fungsi menjadi kawasan peruntukan dan 
penggunaan lainnya. Dengan perubahan fungsi tersebut, maka wilayah imbuhan akan mengalami 
penurunan daya simpan, daya resap serta daya serap tanah/batuan terhadap air hujan yang jatuh di 
dalam wilayah imbuhan tersebut. Kondisi tersebut diperburuk oleh berbagai aktifitas didalam kawasan 
imbuhan tersebut yang menghasilkan berbagai bahan pencemar (polutan), baik bahan pencemar 
organik, non-organik dan berbagai bahan kimiawi lainnya. 

Untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air tanah/mata air yang dapat dijadikan air baku tersebut 
adalah dengan melakukan berbagai upaya konservasi, dengan memanfaatkan teknologi konservasi yang 
sederhana, tepat guna, efektif, efisien, ramah lingkungan serta mudah dikerjakan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, konservasi air tanah 
adalah upaya memelihara keberadaan, jumlah/cadangan, sifat dan karakteristik serta fungsi dengan 
tujuan agar secara jumlah/kuantitas, kualitas, fungsinya dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup, 
masyarakat dengan berbagai kebutuhannya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. 
Apabila keberadaan, cadangan, kualitas dan fungsi air tanah/mata air tersebut dapat dilakukan secara 
baik dan benar maka sudah dapat dipastikan bahwa sumberdaya air permukaan (sungai, situ, danau 
dan bendungan) juga dapat dijamin keberadaan, kuantitas, kualitas dan fungsi serta kesinambungannya. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumberdaya air tanah lestari maka dipastikan sumberdaya air 
permukaannyapun akan lestari. 

Salah satu prinsip dasar konservasi air adalah melakukan pengelolaan air hujan/air larian (pada saat 
musim hujan) agar sebanyak mungkin dapat meresap dan masuk kedalam lapisan tanah dan batuan 
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untuk menjadi air tanah. Air hujan yang menjadi air tanah tersebut pada saat musim kemarau akan 
mengalir keluar menjadi mata air yang akan mengalir masuk kedalam suatu sistem aliran air 
permukaan yang dinamakan sungai. Semua air sungai yang mengalir pada musim kemarau adalah 
seuanya berasal dari air tanah yang keluar melalui mata air tersebut, sehingga apabila pada saat musim 
hujan sebanyak mungkin memasukan air hujan kedalam tanah maka dapat dipastikan dan dijamin 
bahwa pada saat musim kemarau tidak akan terjadi bencana kekeringan atau krisis air di suatu wilayah 
atau daerah. 

Banyak teknis dan upaya konservasi dalam memaksimalkan air hujan untuk dapat meresap kedalam 
tanah/batuan secara cepat, efektif, efisien dan ramah lingkungan serta mudah untuk dikerjakan. Salah 
satu teknik konservasi tersebut diatas adalah dengan membuat galian (sumuran) dipermukaan tanah, 
yang berfungsi untuk menampung, menahan dan meresapkan air hujan tersebut kedalam tanah, 
dimana banguna galian tersebut disebut dengan sumur resapan. 

Beberapa bentuk galian lainnya yang memiliki bentuk yang hampir serupa, antara lain: kolam 
pengumpul air hujan sementara (kolam retensi), rorakan, parit resapan, embung dan lain sebagainya. 
Walaupun memiliki kemiripan bentuk yaitu berupa galian/sumuran, akan tetapi sumur resapan 
memiliki fungsi adalah hanya sebagai meresapkan air hujan/air larian untuk menjadi air tanah. 

Sementara itu dalam upaya pemenuhan kebutuhan air baku dan air bersih, masyarakat yang tinggal di 
perkotaan dan kawasan hilir lainnya melakukan pengambilan air tanah secara besar-besaran sehingga 
terjadilah ketidakseimbangan jumlah cadangan air hujan yang masuk menjadi air tanah dengan jumlah 
air tanah yang dipompa oleh masyarakat perkotaan. Akibat kondisi tersebut maka terjadilah 
penurunan cadangan air tanah/penurunan muka air tanah, sehingga beberapa mata air mulai menurun 
debitnya bahkan mengering/mati. Kedalaman sumur bor dan sumur gali masyarakat muka air tanahnya 
semakin dalam, bahkan sebagai akibat tekanan air tanah tawar yang terus menurun maka di wilayah 
pantai air payau/asin dapat masuk kedalam lapisan akuifer air tanah yang mengakibatkan air tanah 
tercemar oleh air laut menjadi asin atau payau (intrusi air laut). Di Jakarta dan beberapa kota besar 
lainnya yang melakukan eksploitasi (memompa) air tanah secara besar-besaran maka akan 
mengakibatkan terjadinya pemampatan lapisan penyangga akuifer sehingga di beberapa tempat di 
sekitar lokasi pemompaan akan mengakibatkan penurunan muka tanah secara setempat/lokasional 
(subsidence lokal). 

Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta didukung 
oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah merupakan solusi yang diharapkan mampu 
mendorong percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, khususnya air baku yang 
berasal dari air tanah/mata air. Ketersediaan air secara berkelanjutan juga perlu didukung oleh 
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hemat air.  

1.2 Definisi, Tujuan, dan Manfaat Sumur Resapan 

Definisi Sumur Resapan 

Sumur resapan adalah salah satu teknik konservasi air dan lahan yang berupa galian/sumuran 
sederhana yang berfungsi untuk menangkap, menahan dan meresapkan air hujan/larian kedalam lapisan 
tanah atau batuan (akuifer) dan akan menjadi air tanah. 

Air yang ditampung oleh sumur resapan adalah air hujan yang mengalir dipermukaan tanah (air 
larian/run off) juga yang berasal dari tampungan atap rumah yang berada dikawasan pemukiman dan 
perkotaan. 
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Sumur resapan dapat dibangun di semua wilayah mulai dari kawasan tinggian (hulu suatu sungai) 
maupun dataran rendah (perkotaan, permukiman, kawasan perkebunan, kawasan industri dan lain 
sebagainya). Dengan syarat teknis yang utama adalah kedalaman galian sumur resapan tidak boleh 
melebihi kedalaman muka air tanah (dynamic groundwater table) dan material lapisan tanah/batuan 
memiliki daya resap yang baik. 

Secara umum dan formal, Badan Standarisasi Nasional telah membuat persyaratan dan ketentuan 
teknis sumur resapan sebagai teknis konservasi air tanah yang tertuang dalam Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Nomor 8456 Tahun 2017 tentang Sumur dan Parit Resapan Air Hujan, dengan 
beberapa informasi seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1 Pengertian dan Ketentuan Umum Sumur Resapan 

Definisi Ketentuan Umum 

Sumur resapan air hujan 
adalah  prasarana untuk 
menampung dan 
meresapkan air hujan ke 
dalam tanah. 

Persyaratan umum yang harus dipenuhi: 

a. Sumur resapan dan parit resapan air hujan ditempatkan pada lahan 
yang relatif datar dengan kemiringan maksimum < 2%; 

b. Air yang masuk kedalam sumur resapan dan parit resapan adalah 
limpasan air hujan; 

c. Penempatan sumur dan parit resapan air hujan harus 
mempertimbangkan keamanan bangunan sekitarnya; 

d. Sumur resapan dan parit resapan air hujan bisa dibuat secara 
individual dan komunal; 

e. Harus memperhatikan peraturan daerah setempat; 

f. Hal-hal yang tidak memenuhi ketentuan ini harus disetujui oleh 
instansi yang berwenang. 

Sumber: SNI 8456:2017 

Maksud, Tujuan, dan Manfaat Sumur Resapan 

Maksud pembangunan sumur resapan adalah untuk menampung, menahan dan meresapkan air hujan 
kedalam lapisan air tanah (lapisan akuifer) secara cepat dan dalam jumlah yang banyak. Adapun 
tujuannya adalah untuk menambah jumlah cadangan air tanah dan menjaga kualitasnya sehingga air 
tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia secara berkesinambungan. 

Secara umum manfaat pembangunan sumur resapan adalah: 

1. Menjaga cadangan air tanah   

Suatu kawasan atau lahan yang telah berubah fungsi menjadi kawasan budi daya akan mengalami 
penurunan daya tahan, daya resap, daya serap dan daya simpan air hujan untuk menjadi air tanah 
sehingga cadangan air tanah diwilayah tersebut akan berkurang seiring dengan jumlah pemakaian 
dan waktu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kawasan budi daya dan penggunaan kawasan 
lainnya tersebut harus dilengkapi dengan bangunan sumur resapan yang berfungsi untuk menahan, 
menampung, dan meresapkan limpasan air hujan tersebut menjadi air tanah.  

Ketersediaan air tanah sangat bergantung pada jumlah air hujan yang meresap dan masuk ke 
dalam lapisan tanah atau batuan (akuifer). Apabila daya serap dan daya simpan tanah terhadap air 
hujan besar, maka jumlah air tanah/mata air di wilayah tersebut akan besar dan air larian (run off) 
akan mengecil. Tapi, jika daya serap dan daya simpan tanah terhadap air hujan berkurang sebagai 
akibat perubahan pemanfaatan lahan, maka cadangan air tanah di wilayah tersebut juga menjadi 
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berkurang dan air larian (run off) akan membesar. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara 
kebutuhan dan ketersediaan air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan rumah 
tangga, industri, dan sektor lainnya. 

Meningkatnya cadangan air tanah akibat pembangunan sumur resapan akan berkontribusi positif 
pada:  

a. Peningkatan cadangan air tanah disuatu wilayah, sehingga muka air sumur gali/timba menjadi 
lebih dekat permukaan/lebih dangkal sehingga masyarakat lebih mudah mengambil air dari 
sumur gali, dan  

b. Peningkatan cadangan air tanah akan memberikan jaminan bagi pasokan air baku dan air 
bersih yang cukup sepanjang tahun, terutama pada saat musim kemarau sehingga kebutuhan 
masyarakat dapat terpenuhi dan mengurangi potensi konflik sosial antara sesama pemakai 
dan penggunaan air tanah dapat dihindari.  

2. Menjaga kualitas air tanah  

Sumur resapan dapat mengurangi pencemaran air tanah karena jumlah air yang masuk ke tanah 
meningkat sehingga dapat mengencerkan atau mengurangi kadar pencemar (dilussion) air tanah.  

3. Mencegah terjadinya banjir 

Pembangunan sumur resapan dalam skala besar dapat mengurangi volume limpasan air hujan (run 
off) yang mengalir di permukaan tanah di kawasan imbuhan atau hulu suatu sungai (DAS), yaitu 
dengan cara meresapkannya ke dalam tanah. Sehingga volume limpasan air hujan mengalir masuk 
ke dalam suatu sungai (DAS) tidak akan terjadi secara tiba-tiba dengan volume yang besar. 
Dengan jumlah air limpasan yang relatif kecil maka kapasitas aliran sungai akan dapat 
menampungnya sehingga tidak akan menimbulkan banjir di kawasan hilir suatu sungai/DAS.  

4. Mencegah erosi tanah dan menjaga kesuburan tanah 

Sumur resapan bermanfaat untuk menjaga tingkat kesuburan tanah dan kondisi kelembaban 
tanah, sehingga proses pelapukan dan ekosistem tanah (biota, unsur hara, pelapukan kimia/biologi 
akan terus berlangsung). Dalam praktek dan kegiatan konservasi air, apabila konservasi air 
berhasil dilakukan maka sudah pasti juga akan serta merta mengakibatkan terjaganya kualitas 
tanah/lahan yang baik pula, sehingga kegiatan konservasi air akan secara otomatis akan meng-
konservasi tanah, sehingga dikatakan konservasi lahan dan air merupakan dua sisi mata uang koin 
yang tidak terpisahkan. 

Dengan banyaknya limpasan air hujan yang ditampung di sumur resapan, maka jumlah air hujan 
atau air larian permukaan tanah akan berkurang sehingga erosi tanah dapat dicegah.  

5. Mencegah instrusi air laut 

Pengambilan air tanah secara berlebihan yang melampaui keseimbangan tekanan air tawar dan air 
asin di kawasan pantai menyebabkan air asin masuk ke dalam tanah, sehingga kadar garam di 
dalam air tanah meningkat sehingga air tanah tawar menjadi asin atau payau. Proses masuknya air 
asin ke dalam tubuh air tanah dikenal sebagai intrusi air laut.  

Intrusi air laut dapat dicegah dengan menambah cadangan air tanah melalui sumur resapan. 
Ketika cadangan air tanah bertambah, tekanan air tawar di zona transisi akan meningkat sehingga 
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kolom air asin dapat didorong kembali ke laut atau terjadi dilution (pengenceran). Ilustrasi 
ditampilkan di Gambar 2. 

Gambar 2. Proses Konservasi Tanah Melalui Sumur Resapan  

 

Namun, jika suatu kawasan telah mengalami intrusi air laut, maka sumur resapan tetap dapat dibangun 
dengan tujuan untuk melakukan proses pengenceran terhadap tingkat kegaraman (salinitas) air tanah 
payau tersebut (proses pengenceran/dilution). 
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Gambar 3 Ilustrasi Manfaat Sumur Resapan Bagi Kehidupan 
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2 TAHAPAN PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, kita perlu memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan 
pembangunan sumur resapan telah dilakukan dengan baik. Tahapan tersebut meliputi (1) melakukan 
diskusi multipihak untuk membangun komitmen bersama; (2) penyiapan masyarakat; (3) desain dan 
konstruksi sumur resapan; dan (4) perawatan dan monitoring hasil sumur resapan (Gambar 4). 

Tahapan ini dapat dilakukan secara berurutan atau bersamaan dalam satu waktu bergantung pada 
karakteristik wilayah, dukungan kebijakan di tingkat lokal (misal, peraturan daerah dan peraturan 
desa), serta kesiapan masyarakat di lokasi pembangunan sumur resapan akan sangat menentukan 
dinamika proses pembangunan sumur resapan.  

Gambar 4 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Sumur Resapan 

 

Tahap 1: Diskusi multi pihak untuk membangun komitmen bersama 

Diskusi dengan berbagai pihak yang berperan dalam pembangunan sumur resapan perlu dilakukan di 
awal pelaksanaan program, dengan tujuan untuk menjamin dan memastikan semua pihak (pemerintah, 
masyarakat dan berbagai pihak dan pemangku kepentingan lainnya), ikut terlibat dan berperan aktif 
dalam proses pengambilan keputusan dan mendukung pelaksanaan setiap tahapan pembangunan 
sumur resapan selanjutnya.  

Melalui pendekatan partisipatif ini, semua pihak didorong untuk menerapkan empat aspek pelibatan 
masyarakat, yaitu:  

1) Berbagi informasi 

Berbagi informasi akan memperlancar aliran informasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam 
pembangunan sumur resapan untuk memastikan transparansi dan membangun legitimasi 
program. 

Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan promosi dan edukasi yang sederhana kepada masyarakat. 
Misal, menyiapkan materi promosi sumur resapan dan sosialisasi kepada para pemangku 
kepentingan terkait. 
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2) Konsultasi  

Proses konsultasi mendorong pertukaran dua arah informasi dan pandangan. Proses ini 
mencakup upaya berbagi informasi, mengumpulkan umpan balik dan reaksi, serta konsultasi yang 
lebih formal untuk menanggapi pandangan dan rekomendasi para pemangku kepentingan yang 
berperan dalam pembangunan sumur resapan. Proses ini dapat dilakukan melalui musyawarah di 
tingkat desa dan masyarakat.  

3) Kolaborasi dan Pengambilan Keputusan Bersama 

Kegiatan pembangunan sumur resapan dapat difasilitasi oleh instansi Pemerintah/OPD/SKPD 
yang memiliki dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan kelompok masyarakat, yang telah 
dilatih dan memiliki kemampuan dalam proses pembangunan sumur resapan.  

Para pemangku kepentingan yang dapat terlibat dalam proses pembangunan sumur resapan, 
antara lain: masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah desa, PDAM, swasta, dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM), dunia pendidikan dan atau kelompok lainnya masyarakat.  

PDAM akan memiliki peranan dan fungsi tersendiri dalam proses pembangunan sumur resapan. 
PDAM dapat berperan sebagai fasilitator sekaligus sebagai menyandang dana alternative dalam 
pembanagunan sumur resapan. Keberhasilan program pembangunan sumur resapan akan sangat 
membantu dalam jaminan penyediaan air baku bagi PDAM sebagai penyedia layanan air minum, 
juga beberapa pihak swasta lainnya dapat berperan sebagai alternatif pembiayaan bagi pebangunan 
sumur resapan baik melalui program CSR atau skema pendanaan lainnya. 

Proses diskusi dan kolaborasi akan mengikat semua pihak dalam menjalankan keputusan bersama 
terkait pembangunan sumur resapan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Keputusan dan 
kesepakatan bersama sangat berguna untuk memperkuat pencapaian tujuan pembangunan sumur 
resapan.  

4) Dimensi pemberdayaan 

Berbagi informasi, konsultasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan bersama, pembagian 
peranan dan ke-ikut sertaan semua pihak akan mendorong setiap pemangku kepentingan untuk 
lebih menyadari bahwa program pembangunan sumur resapan sebagai program bersama. 

Peran Stakeholders dan Sumber Pembiayaan 

Program Sumur Resapan dapat melibatkan peran aktif dari seluruh stakeholders terkait, yaitu: 

1. Masyarakat: dapat berperan dalam mendorong inisiatif bersama di tingkat komunitas untuk 
melakukan pembangunan sumur resapan di area sekitar rumah warga masyarakat. Pelibatan aktif 
masyarakat secara massif akan dapat meningkatkan jumlah cadangan mata air di daerah imbuhan.  

2. Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota): memiliki peran penting untuk memastikan 
komitmen seluruh pihak di daerah dalam melaksanakan Program Sumur Resapan dapat dilakukan 
terutama dalam memfasilitasi ketersediaan anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD, 
serta dukungan kerangka regulasi di proses perencanaan dan penganggaraan pembangunan 
daerah untuk menetapkan Program Sumur Resapan sebagai program prioritas daerah. 

3. Pemerintah Desa: berperan penting dalam memastikan dukungan Peraturan Desa terkait Tata 
Kelola Sumber Daya Air di wilayah perdesaan serta memasukkan program sumur resapan 
sebagai program yang mendapatkan dukungan pendanaan dari dana desa. 
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4. PDAM: merupakan stakeholder kunci yang memiliki kepentingan untuk memastikan tersedianya 
air baku baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik. PDAM dapat mengalokasikan 
pendanaan untuk mendukung pembangunan sumur resapan di daerah imbuhan mata air yang 
menjadi wilayah kerjanya. 

5. LSM dan Kelompok Masyarakat: memiliki peran untuk memfasilitasi proses pembangunan 
sumur resapan di tingkat komunitas serta membantu dalam proses advokasi kebijakan kepada 
Pemerintah Daerah (termasuk Pemerintah Desa). 

6. Swasta: dapat berkontribusi dalam program sumur resapan dengan memberikan dukungan 
pendanaan melalui kemitraan dana CSR. 

Gambar 5 Stakeholders yang Terlibat dalam Program Sumur Resapan 

 

Tahap 2: Penyiapan Masyarakat  

Kegiatan penyiapan masyarakat perlu dilakukan sebelum melaksanakan program sumur resapan. Pada 
tahap ini, masyarakat perlu mendapatkan pelatihan tentang pembangunan sumur resapan. Kegiatan 
pelatihan tersebut dapat di-inisiasi dan dilakukan oleh instansi pemerintah (di tingkat pusat dan 
daerah), kelompok masyarakat/LSM, swasta atau pihak-pihak yang telah mendapatkan pelatihan serta 
telah memiliki pengalaman baik tentang program pelaksanaan pembangunan sumur resapan.  

Dengan tujuan agar proses, tahapan dan target pembangunan sumur resapan dapat dilaksanakan 
dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dapat diikat atau dibentuk menjadi suatu “forum atau 
kelompok masyarakat pengelolaan air” yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat 
dalam proses pembangunan sumur resapan tersebut. Forum atau kelompok masyarakat tersebut 
dapat bekerja sama dalam menyusun rencana, strategi, dan perhitungan kebutuhan biaya 
pembangunan sumur resapan. Berdasarkan rencana kerja tersebut, maka forum/kelompok masyarakat 
tersebut dapat mengajukan dan mengusulkan dokumen rencana pembangunan sumur resapan 
tersebut dalam proses Musyawarah Perencananaan Pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan, 
kecamatan, hingga kabupaten/kota, atau dapat diajukan kepada para penyandang dana alternatif 
diantaranya melalui kemitraan program CSR dengan perusahaan swasta dan sumber pendanaan 
lainnya. 

Dengan mekanisme dan proses tersebut diharapkan program pembangunan sumur resapan dapat 
dilakukan secara berkelanjutan dan mendapat dukungan sumber pembiayaan dari berbagai pihak 
secara berkelanjutan. 
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Bagian berikut ini menguraikan aspek teknis yang perlu diketahui untuk penyiapan masyarakat dan 
disampaikan saat pelaksanaan kegiatan pelatihan tentang pembangunan sumur resapan.  

Bentuk, Ukuran dan Syarat Teknis Sumur Resapan 

Bentuk, dimensi/ukuran dan syarat teknis sumur resapan sangat bervariasi tergantung kepada kondisi 
lahan, luas lahan dan jumlah potensi air hujan yang akan diresapkan kedalam tanah. 

Secara umum bentuk, ukuran dan perhitungan teknis sumur resapan telah diatur oleh Badan 
Standarisasi Nasional (BSN) yang tertuang dalam  
SNI 8456:2017 yang mengatur bentuk dan dimensi sumur resapan dan parit resapan. 

Pendalaman tentang bentuk, dimensi dan perhitungan aspek teknis serta tahapan yang dibahas dalam 
“Buku Panduan Sumur Resapan” ini adalah mengacu kepada pengalaman dan keberhasilan pelaksanaan 
Program IUWASH dan IUWASH PLUS dalam program pembangunan sumur resapan di 14 (empat 
belas) kota/kabupaten dalam upaya peningkatan cadangan air tanah dan debit mata air. 

Pemilihan dan penentuan teknis konservasi sumberdaya air melalui pembangunan sumur resapan 
tersebut mengacu kepada salah satu rekomendasi program implementasi hasil Kajian Dampak 
Perubahan Iklim (CCVA) dan Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA) yang 
dikembangkan oleh USAID IUWASH PLUS. 

Beberapa aspek teknis terkait sumur resapan meliputi: 

• Lokasi sumur resapan harus berada dalam alur aliran limpasan air hujan (runoff). 

• Tanah atau batuan lokasi pembangunan sumur resapan harus memiliki daya simpan/porositas dan 
daya lulus/permeabilitas yang baik, yang biasanya ukuran butirnya didominasi oleh material 
berukuran pasir (pasir sedang sampai pasir sangat kasar), dan memiliki kekuatan ikatan antar 
butir yang baik sehingga memiliki kekuatan dinding yang cukup kuat/kokoh sehingga tidak mudah 
longsor. 

• Memiliki posisi muka air tanah yang lebih dalam dari dasar penggalian sumur resapan. 

• Memiliki jarak minimal 1,5 (satu setengah) meter dari pondasi bangunan rumah atau bangunan 
fasilitas lainnya utnuk menghindari proses erosi dan abrasi dinding sumur resapan pada saat terisi 
penuh oleh air hujan, dan proses peresapan sedang berlangsung. 

• Lokasi sumur resapan tidak menganggu kegiatan dan mobilitas masyarakat serta fungsi lahan 
setelah dibangun sumur resapan. Misal, sumur resapan tidak boleh dibangun pada badan jalan 
utama dengan fasilitas kendaraan muatan berat, berdekatan dengan lintasan atau rel kereta api 
dan berbagai fasilitas umum vital lainnya. 

• Bentuk sumur resapan dapat berupa segi empat/kubus dan bulat/ silinder dengan kedalaman 
tertentu, yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi lahan. 

• Umumnya dimensi/ukuran bentuk kubus/kotak yang dibangun adalah 2 meter (panjang) x 2 meter 
(lebar) x 2 meter (dalam) sehingga memiliki kapasitas volume sebesar 8 m3. 

• Sementara, untuk ukuran berbentuk bulat/silindris adalah 1 meter (diameter) x 2 meter (dalam), 
sehingga memiliki kapasitas volume sebesar 1,57 m3. 

• Kedalaman penggalian dan dasar sumur resapan “harus” berada diatas posisi muka air tanah 
(dynamic groundwater table/DGT),  (Gambar 9-11). 
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• Dasar sumur resapan dialasi oleh batuan lepas berukuran kerikil sampai dengan kerakal dengan 
ketebalan sekitar 30 - 40 cm, selanjutnya lapisan kedua adalah lapisan ijuk dengan ketebalan 
sekitar 15 cm. Kedua lapisan ini berfungsi untuk menyaring air hujan yang membawa lapisan 
material lempung/clay sebagai hasil erosi selama mengalir dipermukaan tanah. 

• Bagian pinggir/bibir galian sumur resapan dilakukan penguatan dengan penembokan sekitar 40 cm 
atau sesuai ketebalan tanah pucuk (top soil) agar tidak terjadi longsor atau runtuhan, dan tempok 
penguat tersebut juga berfungsi sebagai dudukan bagi lapisan penutup (concrete) sumur resapan 
untuk faktor pelindung dan keamanan. 

• Pada bagian dinding sumur resapan tidak perlu dikuatkan dengan tembok karena lapisan tanah di 
bawahnya (sub-soil atau batuan dasar) dianggap masih cukup kuat dan untuk mengoptimalkan 
bidang resapan agar kecepatan dan daya resap/serap tanah terhadap air hujan bisa cepat atau 
optimal. 

Catatan: untuk beberapa lokasi dengan ketebalan tanah pucuk yang tebal dan sangat gembur, maka 
penguatan dinding sumur resapan dapat dilakukan penembokan sampai dasar sumur resapan, hal ini 
untuk menjamin tidak terjadi runtuhan dinding sumur resapan. 

 

• Tebal dinding penguat sumur resapan (bagian top-soil) adalah 1 bata (posisi batubata melintang) 
sehingga dudukan akan kuat menopang penutup sumur resapan dan menahan lapisan tanah pucuk 
yang gembur. 

• Penutup sumur resapan (Lapisan beton bertulang dengan tebal 20 cm) dipasang untuk menjaga 
agar tidak terjadi kecelakaan atau terperosoknya manusia atau binatang tercebur ke dalam sumur 
resapan, dengan ditutupnya sumur resapan secara kuat dan baik maka akan mengembalikan fungsi 
dan manfaat lahan kepada fungsi semula. Sebagai contoh diatas sumur resapan yang tadinya 
halaman parker maka akan tetap bisa dipakai untuk parker kendaraan dan lain sebagainya. 

• Lapisan penutup sumur resapan dilengkapi dengan lubang control, yang berfungsi untuk akses 
pekerja pada saat melakukan pemeliharaan dan pembersihan dasar sumur resapansehingga air 
yang diresapkan akan memiliki kualitas yang baik. Penutup harus dilengkapi dengan lubang 
manhole untuk merawat sumur resapan agar proses peresapan berlangsung baik. 

Gambar 6 Warga Desa sedang berdiskusi dalam proses menentukan lokasi sumur resapan 
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Cara Membuat Sumur Resapan 

1. Buat bowplank (patok kayu sementara yang dibuat untuk meletakkan titik-titik As bangunan 
dengan menggunakan paku) sebagai pembatas yang dipakai untuk menentukan titik bidang kerja. 

2. Menggali sumur sesuai dengan tipe:  

• Sumur resapan berbentuk kotak dengan panjang 2 meter, lebar  
2 meter dan dalam 2 meter, sehingga dapat menampung 8 m3 air hujan. 

• Sumur resapan berbentuk persegi panjang dengan panjang  
2 meter, lebar 1 meter dan dalam 2 meter dapat menampung   
4 m3 air hujan. 

• Sumur resapan berbentuk silinder/bulat dengan diameter 1 meter, dalam 2 meter dapat 
menampung 1,57 m3 air hujan. 

3. Pasangan pondasi bata sampai tanah keras (kedalaman ± 40 - 50 cm) sebagai dudukan penutup 
sumur resapan, dimana pasangan pondasi bata ini juga berfungsi sebagai penguat bibir sumur 
resapan untuk menahan laapisan gembur tanah/topsoil. 

4. Buatlah saluran inlet dan outlet yang berfungsi untuk masuknya air hujan yang mengalir 
dipermukaan tanah, atau aliran air dari talang air atap rumah disalurkan melalui pipa paralon atau 
pipa inlet kedalam lubang inlet sumur resapan. 

Lubang outlet/lubang pembuangan adalah berfungsi untuk mengalirkan air hujan dari dalam 
sumur resapan seandainya volume air hujan tidak dapat tertampung dalam sumur resapan.  

5. Pada dasar sumur diberikan alas batuan lepas berukuran kerikil atau kerakal dengan ketebalan ± 
0,25 meter. Selanjutnya, di atas lapisan batuan tersebut ditempatkan juga lapisan ijuk (ijuk enau) 
dengan ketebalan ± 0,25 meter.  

6. Pembuatan tutup sumur resapan yang dilengkapi dengan pelat beton dan rangka tulangan, 
ketebalan beton penutup setebal minimal 15 CM, dimana pada penutup beton tersebut 
dilengkapi dengan lubang bak control dengan diameter 50 cm x 50 cm yang berfungsi sebagai 
akses dalam proses pemeliharaan sumur resapan. 

7. Pembuatan kolam pengendapan material dan sedimen yang terletak dan tersambung dengan 
lubang inlet, dengan ukuran panjang  
50 cm x lebar 50 cM x dalam 30 cm, yang berfungsi untuk mengendapkan seluruh endapan 
ataupun material sedimen yang terbawa oleh arus air larian agar tidak masuk kedalam sumur 
resapan. 

8. Tahap penyelesaian dan pembersihan sisa galian, yaitu melakukan pembersihan dan pembuatan 
saluran air dipermukaan tanah untuk mengarahkan aliran air larian tersebut dapat masuk kedalam 
lubang inlet sumur resapan. 

Tahap 3: Desain dan Konstruksi Sumur Resapan 

Bentuk dan ukuran sumur resapan yang dikembangkan oleh program USAID IUWASH PLUS pada 
umumnya adalah berbentuk kotak/kubus dengan ukuran: panjang 2 meter x lebar 2 meter x dalam 2 
meter dengan daya tampung sumur resapan sekitar 8 m3. 

Mengingat lokasi pembangunan suatu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda, maka bentuk dan 
ukuran sumur resapan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan bentuk lahan serta perhitungan 
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jumlah air hujan yang dapat ditampung, sehingga bentuk lain yang dikembangkan adalah berbentuk 
selinder/bulat, dengan diameter lebar 1 meter (jari-jari = 0,5 meter), dalam 2 meter, sehingga dapat 
menampung 1,57 m3 air hujan. 

Untuk bentuk sumur resapan silinder tersebut, maka penguatan dindingnya memakai base beton 
(cincin beton) dengan diameter 1 meter sebanyak  
2 (dua) buah yang disusun secara bertumpuk, sehingga hanya bagian dasarnya saja yang dapat 
meresapkan air hujan tersebut. 

Memperhatikan jumlah volume air hujan dan efektifitas daya serap dan daya resap material tanah atau 
batuan tersebut, USAID IUWASH PLUS mencoba mengoptimalkan dengan bentuk dan ukuran 
kotak/kubus tersebut. 

Gambar 7 Konstruksi dan Cara Kerja Sumur Resapan 

 

Gambar 8 Contoh Desain Sumur Resapan (Tampak Samping) 
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Gambar 9 Contoh Desain Sumur Resapan (Tampak Atas) 

 

Gambar 10 Contoh Desain Sumur Resapan Tipe Kotak (Tampak Atas - setelah dicor/semen) 

Keterangan: sumur resapan tipe kotak ukuran 2 x 2 x 2 meter 

Gambar 11 Contoh Desain Sumur Resapan Tipe Kotak (Tampak Samping) 

Keterangan: sumur resapan tipe kotak ukuran 2 x 2 x 2 meter 



 

16     |     USAID IUWASH PLUS  SUMUR RESAPAN UPAYA KONSERVASI SUMBER DAYA AIR 

Gambar 12 Contoh Desain Sumur Resapan Tipe Kotak (Tampak Atas – dengan pembesian – tutup sumur) 

Keterangan: sumur resapan tipe kotak ukuran 2 x 2 x 2 meter 

Gambar 13 Contoh Desain Sumur Resapan Tipe Kotak (Tampak Samping dengan tutupan sumur) 

Keterangan: sumur resapan tipe kotak ukuran 2 x 2 x 2 meter 

Gambar 14 Contoh Desain Sumur Resapan Tipe Persegi Panjang (Tampak Atas) 

Keterangan: Sumur resapan tipe persegi panjang ukuran 2 x 1 meter 

 



 

USAID IUWASH PLUS  SUMUR RESAPAN UPAYA KONSERVASI SUMBER DAYA AIR      |     17 

Gambar 15 Contoh Desain Sumur Resapan Tipe Persegi Panjang (Tampak Samping) 

Keterangan: Sumur resapan tipe persegi panjang ukuran 2 x 1 meter 

Gambar 16 Contoh Desain Sumur Resapan Tipe Persegi Panjang (Tampak Atas) 

Keterangan: Sumur resapan tipe persegi panjang ukuran 2 x 1 meter 

Gambar 17 Contoh Desain Sumur Resapan Tipe Persegi Panjang  
(Tampak samping dengan tutupan sumur) 

Keterangan: Sumur resapan tipe persegi panjang ukuran 2 x 1 meter 
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Gambar 18 Contoh Desain Sumur Resapan Tipe  Bundar (Tampak Samping) 

Keterangan: Sumur resapan tipe silinder diameter 1 meter 

Gambar 19 Contoh Desain Sumur Resapan Tipe Bundar (Tampak atas) 

Keterangan: Sumur resapan tipe silinder diameter 1 meter 

Gambar 20 Contoh Desain Sumur Resapan Tipe Bundar  
(Tampak Samping dengan tutupan sumur) 

Keterangan: Sumur resapan tipe silinder diameter 1 meter 
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Contoh Kisah Sukses Pelaksanaan Program Sumur Resapan 

Desa Patemon, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sejak awal 2016 sudah tidak lagi 
mengalami krisis air bersih, berkat keberadaan seribuan resapan yang dibangun pada 2014. Melalui proses 
kesadaran seluruh warga masyarakat, Desa Patemon menyepakati Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Tata Kelola Sumber Daya Air. Dalam Perdes ditetapkan setiap warga yang memiliki atau mendirikan 
bangunan wajib membangun sumur resapan secara swadaya. Peraturan Desa tersebut juga mengatur tentang 
perusahaan yang mendirikan pabrik di Desa Patemon wajib membuat sumur resapan dengan volume 20 
meter kubik. 

Program sumur resapan di Desa Patemon sudah masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RJPMDes) 2013-2019. Dari hasil pembangunan 320 sumur resapan di Desa Patemon, mata 
air Senjoyo yang berada di bawah desa tersebut mengalami peningkatan debit air dari 800 liter per detik di 
tahun 2012, menjadi 1.100 liter per detik di tahun 2017. 

Gambar 21 Peningkatan Debit Mata Air Pasca Pembangunan Sumur Resapan 

 

Perkiraan jumlah material bahan baku dalam pembuatan sumur resapan dengan ukuran 2 meter x 2 
meter x 2 meter dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Semen  238  kg  
Pasir Pasang   0.36  kg  
Pasir Beton  500  Kg  
Kerikil  575 Kg 
Batu bata   493 bh 
Besi 10 mm  2.5  batang  
Kawat bendrat  2.71  kg   
Papan 20cmx20cm  5 lembar   
Bambu  12 batang  
Ijuk  5  kg  
Paku  0.50  kg 
Pipa PVC  1 meter 
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Tahap 4: Pemeliharaan dan Monitoring Hasil Sumur Resapan 

Sumur resapan perlu dirawat dan dipelihara agar berfungsi meresapkan air secara efektif dan dan 
optimal, sehingga tujuan penambahan cadaangan air tanah/mata air dapat dicapai dengan cepat dan 
baik. 

Secara fisik proses pemeliharaan sumur resapan hanya dilakukan 1 kali dalam setahun, yang 
dilaksanakan pada saat musim kemarau berlangsung. Kegiatan pemeliharaan terutama bertujuan untuk 
mengangkat material sedimen/kotoran tanah yang menempel pada lapisan penyaring ijuk didasar 
sumur resapan. Pembersihan lapisan sedimen tanah ini adalah untuk meng-optimalkan daya serap dan 
daya resap tanah terhadap air hujan yang masuk. Selain mengangkat lapisan ijuk, pada saat 
pembersihan juga dilakukan pengontrolan kondisi dinding dan lapisan pondasi bibir sumur resapan 
untuk memastikan tingkat keamanan lapisan penutup beton sumur resapan. 

Pemeliharaan bagian luar sumur resapan, lebih fokus pada saluran pengarah air larian (saluran air) yang 
menuju ke kolam pengendap dan proses penggalian dan pengangkatan sedimen endapan/sampah 
lainnya yang tertahan di dalam kolam pengendap sebelum lubang inlet. 

Sumur resapan yang sumber air-nya berasal dari talang/atap rumah maka proses pemeliharaan dan 
pengontrolannya dapat dilakukan lebih jarang (2 atau 3 tahun sekali), mengingat air yang masuk ke 
dalam sumur resapan yang berasal dari atap rumah masih bersih dan belum mengandung kotoran 
material sedimen sehingga tidak terjadi lapisan sedimen didasar sumur resapan. 

Keterampilan dan teknik perawatan sumur resapan merupakan bagian yang diajarkan dalam proses 
training kepada multi pihak, sehingga jadwal dan teknis pemeliharaan sumur resapan merupakan 
bagian dari proses pembangunan sumur resapan. 

Aspek lainnya yang perlu dilakukan adalah kegiatan monitoring atau memantau proses dan hasil 
pembangunan sumur resapan. Beberapa teknis pemantauan sumur resapan yang diajarkan meliputi: 

1. Pemantauan Kecepatan Resapan Air 

Teknis pemantauan kecepatan resapan air adalah dengan melakukan pengukuran ketebalan 
atau volume air yang tertampung dalam sumur resapan setiap kali hujan berlangsung. 

Sebagai contoh: pada saat hujan berhenti, maka dilakukan pengukuran ketebalan tubuh air, 
misalnya tebal air 1 meter, lebar dan panjang sumur resapan 2 meter x 2 meter, maka jumlah 
volume air dalam sumur resapan adalah 4 m3. Pada saat hujan berhenti dan pengukuran, 
tentukan waktu saat pengukuran (misal jam 14.00 WIB), lalu pantau proses peresapan sampai 
seluruh air tertampung meresap kedalam tanah (misal jam 16.00 WIB), maka diartikan bahwa 
sebanyak 4000 liter air diresapkan kedalam tanah selama 120 menit, sehingga kecepatan 
resapan air sebesar 33 liter per menit. 

2. Pemantauan Ketinggian Muka Air Tanah 

Apabila disekitar lokasi pembangunan sumur resapan terdapat sumur gali, maka pemantauan 
muka air tanah dapat dilakukan secara sederhana dan secara periodik (sebulan sekali), dimana 
pengukuran dilakukan sebelum dibangunnya sumur resapan dan sesudah pembangunan sumur 
resapan selesai dibangun. Pengukuran minimal dilakukan secara periodik selama 3 tahun (3 
kali siklus air) untuk melihat dampak peningkatan sumur resapan terhadap cadangan air tanah 
di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran bulanan selama 3 tahun tersebut, maka 
dapat dibuatkan grafik perkembangan peningkatan posisi muka air sumur gali tersebut. 
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Teknik pengukuran: ukur posisi/kedalaman muka air sumur gali dari bibir dinding atau 
tembok sumur tersebut, catat posisi dan kedalaman muka air tanah tersebut, lakukan 
pengukuran yang sama secara berulang untuk setiap bulannya selama minimal 3 tahun (36 
bulan) pada sumur gali yang sama. Maka hasil pengukuran tersebut selama 3 tahun dapat 
dibuatkan grafiknya untuk melihat dampak peningkatan cadangan air tanah di wilayah tersebut.  

3. Pemantauan Debit dan Kualita Mata Air 

Untuk memantau dampak pembangunan sumur resapan dalam wilayah daerah imbuhan 
(catchment area) suatu mata air, maka pengukuran yang paling baik dilakukan di lokasi mata air 
tersebut. Pengukuran debit dan kualitasnya dilakukan sebelum pembangunan sumur resapan 
dan sesudah selesainya pembangunan sumur resapan, dengan minimal pengukuran selama 3 
(tiga) tahun setelah pembangunan sumur resapan selesai dibangun. 

Apabila mata air ini dipakai sebagai intake PDAM, maka pengukuran dapat dilakukan oleh 
team PDAM, baik pengukuran debit dan kualitasnya, sehingga berbagai dampak positif dari 
sumur resapan dapat dipantau dengan baik. Pada umumnya, PDAM memiliki fasilitas alat ukur 
yang cukup baik didalam intake atau suatu mata air yang dipakai PDAM. Berdasarkan hasil 
pengukuran tersebut maka dapat dibuatkan grafik perkembangan peningkatan debit dan 
kondisi kualitas mata air tersebut sebagai hasil pembangunan sumur resapan. 

Pada dasarnya proses pemeliharaan dan pemantauan sumur resapan dan peningkatan cadaangan air 
tanah/mata air dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan konservasi dan 
pengelolaan air tanah/mata air. Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeliharaan dan pemantauan 
melalui OPD/SKPD Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, BBWS, Dinas Perkerjaan Umum, 
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, PDAM dan atau kelompok masyarakat/LSM dan pemerhati 
sumberdaya air lainnya. 

Aspek penting lainnya adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan sumur 
resapan yang dilakukan berdasar prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Prinsip partisipatif: monitoring dan evaluasi efektifitas pembangunan sumur resapan dilakukan 
dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. 

b. Prinsip keterbukaan: setiap pihak yang terlibat berhak menyampaikan hasil pengukuran secara 
terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan sumur resapan. 

c. Prinsip keteraturan: perencanaan, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi terhadap 
pembangunan dan hasil pembangunan sumur resapan dilakukan secara teratur/perodik, dengan 
teknik pengukuran yang benar dan dilakukan secara konsisten. 

Secara lebih rinci, tahapan teknis perawatan dan pemeliharaan sumur resapan dapat dilihat pada 
Bagian 3. 

  



 

22     |     USAID IUWASH PLUS  SUMUR RESAPAN UPAYA KONSERVASI SUMBER DAYA AIR 

3 PENJELASAN TEKNIS PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN 
SUMUR RESAPAN UNTUK KEBERLANJUTAN 
PENGELOLAAN AIR TANAH  

Perawatan dan pemeliharaan bertujuan menjaga semua bagian dan fungsi sumur resapan dapat terjaga 
dengan baik dan fungsi peresapan air permukaan ke dalam tanah dapat berlangsung secara optimal dan 
berkesinambungan.  

Kegiatan perawatan atau pemeliharaan dan pemantauan kondisi fisik semua bagian sumur resapan. 

3.1 Metode Perawatan dan Pemeliharaan 

Proses dan tata cara perawatan dan pemeliharaan sumur resapan cukup sederhana. Intinya adalah 
menjaga semua bagian sumur resapan tidak rusak. Selain itu, kapasitas dan daya serap tanah atau 
batuan terhadap air larian yang masuk ke dalam sumur resapan juga tetap optimal.  

Bagian-bagian sumur resapan yang perlu pemeliharaan dan perhatian khusus adalah: 

Lapisan ijuk sebagai penyaring. Ini merupakan bagian terpenting karena kalau limpasan air hujan 
yang masuk mengandung bahan material lempung maka akan membentuk lapisan kedap air. 

Cara Pemeliharaan Lapisan Ijuk:  

• Keluarkan lapisan ijuk dari dalam lubang sumur; 

• Bersihkan dari material lempung dari lapisan ijuk dengan cara dikibaskan atau dirontokkan; 

• Setelah bersih, masukkan lapisan ijuk kembali ke dalam sumur resapan; 

• Lakukan pemeliharaan secara rutin sekitar 1 tahun sekali, terutama saat musim kemarau ketika 
sumur resapan tidak berisi air. 

Lapisan kerikil dan kerakal merupakan bagian penyaring yang akan mempengaruhi daya serap lapisan 
batuan dan tanah terhadap air yang masuk kedalam sumur resapan tersebut. 

Cara Pemeliharaan Lapisan Kerikil dan Kerakal: 

• Keluarkan kerikil dan kerakal lubang sumur; 

• Bersihkan dari material lempung yang menempel dengan cara dirontokkan; 

• Setelah bersih, kerikil dan kerakal dimasukan kembali ke dalam sumur resapan; 

• Lakukan pemeliharaan secara rutin setiap 1 tahun sekali, terutama saat musim kemarau ketika 
sumur resapan tidak berisi air. 

Kolam pengendap dan lubang penyaring. Bagian ini umumnya perlu pemeliharaan yang lebih 
sering karena semua material tanah dan batuan serta sampah (dedaunan) yang terbawa hanyut oleh 
aliran air yang masuk ke dalam sumur resapan diendapkan di kolam pengendap dan lubang penyaring. 

Cara Pemeliharaan Kolam Pengendap dan Lubang Penyaring: 

• Bersihkan semua material tanah, batuan dan sampah dari kolam pengendap dan lubang penyaring 
secara berkala, terutama setelah hujan atau jika sampah dan material sedimen sudah dianggap 
penuh; 
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• Material tanah atau sedimen sebaiknya dikembalikan ke kawasan ladang atau kebun terdekat 
karena merupakan lapisan tanah pucuk yang kaya unsur hara dan baik untuk media tanam.  

Dinding Sumur Resapan. Bagian ini merupakan bidang batuan atau tanah yang meresapkan sumber 
daya air ke dalam tanah sehingga kondisi permukaannya harus tetap dipelihara, serta tidak runtuh. 

Biasanya jika dinding sumur resapan dibuat dari batuan yang masih segar, kondisi dinding akan terjaga 
baik. Tapi, jika dinding dibuat dari lapisan tanah (sub soil), maka perlu dilakukan pemantauan dan 
pemeliharaan serta penguatan apabila dipandang kurang kuat/stabil. 

Cara Pemeliharaan Dinding Sumur Resapan: 

• Lakukan pengecekan terhadap kondisi dinding batuan. Pastikan tidak ada lapisan lempung yang 
menempel dan menutupi porositas dinding batuan atau material; 

• Jaga agar dinding tetap kokoh sehingga tidak runtuh atau longsor; 

• Lakukan pengecekan dan pemeliharaan secara berkala dan bersamaan dengan proses 
pemeliharaan lapisan ijuk dan lapisan kerikil/kerakal. Sangat disarankan untuk melakukan 
pemeliharaan saat musim kemarau sehingga tidak ada air yang menggenang. 

Arah alur air. Bagian ini berfungsi untuk mengarahkan dan mengoptimalkan air larian yang akan masuk 
ke sumur resapan sehingga   jumlah air hujan/air larian yang masuk ke dalam sumur resapan dapat 
optimal dan banyak. 

Cara Pemeliharaan Arah Alur Air: 

• Arah alur aliran air setiap saat dapat berubah terutama disebabkan oleh adanya gerusan dan 
abrasi dari arus air larian tersebut. Oleh karena itu, arah alur air perlu dikontrol dan dipelihara 
secara berkala; 

• Lakukan pemeliharaan dan pengontrolan secara berkala, terutama setelah hujan, sehingga jika 
turun hujan lagi, debit air larian yang masuk sumur resapan akan optimal karena alur air telah 
diperbaiki.  

3.2 Jadwal Pemeliharaan 

Seperti telah dijelaskan di depan bahwa kegiatan pemeliharaan terhadap beberapa bagian fasilitas 
sumur resapan dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan, seperti setiap tahun, setelah hujan, atau 
berdasar kondisi lapangan. Penjelasan ini lebih diperuntukan bagi sumur resapan dengan sumber daya 
air dari air hujan atau air larian (run off). 

Jika sumber daya air sumur resapan berasal dari air hujan yang jatuh di talang atau atap rumah, maka 
secara umum proses pemeliharaannya tidak perlu dilakukan secara berkala. Bahkan, biasanya tidak 
perlu pemeliharaan secara khusus. 
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