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KATA PENGANTAR 

Kebutuhan air bersih dan air minum merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu dan masyarakat 
Indonesia dan merupakan kewajiban pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Tanggung jawab 
pemerintah Kota Batu dalam pelayanan air bersih dan air minum tersebut diemban dan dilaksanakan 
oleh PDAM  Kota Batu, di mana saat ini belum seluruh masyarakat Kota Batu dapat terlayani dengan 
baik dan prima., terutama wilayah-wilayah yang berada di daerah ketinggian dan jauh dari pusat kegiatan 
PDAM. 

Saat ini kendala utama yang dihadapi oleh PDAM Kota batu dalam pelayanannya adalah terjadinya 
keterbatasan bahkan hilangnya beberapa sumber daya air baku/Mataair. Kendala tersebut menyangkut 
debit air baku yang terus mengalami penurunan, juga terjadinya pencemaran kualitas air tanah yang 
disebabkan oleh berbagai kegiatan yang menghasilkan bahan pencemaran, terutama pencemaran oleh 
limbah cair domestik/limbah rumah tangga dan kegiatan pertanian yang masih sangat intensif 
mempergunakan berbagai pupuk kimia/organik dan juga pestisida dalam upaya pengendalian hama dan 
gulma tanaman. Berbagai bahan dan limbah tersebut, terutama limbah cair domestik/ir kotor yang 
berasal dari toilet/cubluk resap akan meresap ke dalam tanah dan mengotori/mencemari air tanah. 

Permasalahan menurunnya debit dan kondisi kualitas air tanah/air dari beberapa Mataair di wilayah 
Kota Batu ini, diperburuk oleh terjadinya perubahan iklim yang berdampak terhadap pola, intensitas, 
durasi dan hari hujan di wilayah Kota Batu, sehingga jaminan ketersediaan air baku yang cukup dan 
kualitas yang baik menjadi harapan pemerintah dan masyarakat Kota Batu.   

Seluruh sumber baku PDAM Kota Batu berasal dari sumber Mataair yang berada di wilayah Kota Batu, 
sehingga dengan terjadinya penurunan debit dan kualitas air baku tersebut akan menghambat dan 
menjadi kendala utama dalam proses pelayanan air bersih/minum bagi pelanggannya. 

Diharapkan, hasil analisis dan rekomendasi kajian kerentanan Mataair dan rencana aksi (KKMA-RA) 
dapat menjadi acuan teknis bagi semua pemangku kepentingan di wilayah Kota batu untuk melakukan 
kegiatan konservasi dan perlindungan air tanah/Mataair, dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan 
permasalahan air baku yang terjadi saat ini. Dimasa depan, ketersediaan cadangan air tanah/Mataair di 
wilayah Kota Batu dapat menjamin kebutuhan secara kuantitas dan kualitas, sehingga pelayanan air 
bersih/minum bagi seluruh masyarakat Kota Batu dapat tercukupi dan terlayani dengan sebaik-baiknya. 

Semoga Allah Subhanahuwata’alla memberkati masyarakat Kota Batu dan program KKMA-RA dapat 
dilaksanakan dengan baik dan berhasil. 
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1 PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Wilayah Malang Raya adalah suatu kawasan yang secara administratif meliputi wilayah Kabupaten 
Malang, Kota Malang dan Kota Batu, merupakan salah satu kawasan yang memiliki nilai strategis 
ekonomi dan lingkungan. Malang Raya juga dikenal sebagai kawasan wisata dan juga pusat kegiatan agro-
industri yang menghasilkan berbagai produk pertanian andalan, seperti berbagai jenis buah-buahan dan 
sayuran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya. 

Sebagai pusat kawasan agro-industri dan perkembangan penduduk, maka wilayah Malang Raya 
mengalami eksploitasi lingkungan yang sangat pesat, yang ditandai dengan terjadinya perubahan 
peruntukan dan fungsi lahan sebagai tuntutan keperluan lahan untuk kegiatan agro-industri, pemukiman, 
industri pariwisata dan keperluan industri lainnya. Banyak kawasan imbuhan Mataair yang telah berubah 
fungsi menjadi kawasan pertanian tanaman hortikultura dan kawasan wisata, sehingga telah 
mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap kondisi lingkungan di hampir seluruh wilayah Malang 
Raya. Salah satu permasalahan yang paling krusial adalah terjadinya penurunan debit/kuantitas dan 
kualitas Mataair di seluruh wilayah Malang Raya ini. Dilaporkan beberapa Mataair telah mengalami 
kekeringan dan sebagian besar Mataair di wilayah Malang Raya ini mengalami penurunan debit yang 
mencapai 45 % dari kondisi debit awal. 

Dengan terjadinya penurunan debit/kuantitas, bahkan terdapat beberapa Mataair yang kering, tersebut 
maka akan mengancam terhadap keberlangsungan pelayanan dan ketersediaan sumber daya air baku 
dan air minum bagi seluruh masyarakat Malang Raya. 

Di antara beberapa Mataair yang penting peranannya bagi ketersediaan dan pelayanan air minum/bersih 
yang telah mengalami penurunan debit tersebut adalah Mataair Binangun, Mataair Gemulo, Mataair 
Banyuning dan Mataair Darmi, yang ketiga Mataair tersebut secara administratif berada di dalam wilayah 
Pemerintahan Kota Batu.  Penggunaan dan pemanfaatan dari keempat Mataair tersebut sangatlah vital 
dan penting, mengingat jumlah dan sebaran serta masyarakat pengguna dari keempat Mataair tersebut 
sangat luas, meliputi masyarakat Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Sehingga dengan 
terjadinya penurunan jumlah debitnya maka akan terjadi kelangkaan atau kekurangan pasokan yang pada 
akibatnya akan menciptakan krisis kekurangan air dan berpotensi menimbulkan potensi konflik sosial 
berupa gesekan antar masyarakat pemakai air tersebut. Terjadinya penurunan kualitas air atau 
pencemaran sumber daya air tersebut oleh berbagai zat kimia dan bahan organik maka akan 
mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan yang luas di masyarakat, seperti apabila terjadinya 
pencemaran oleh bakteri maka akan berpotensi menimbulkan terjadinya penyakit diare, disentri, dan 
lainnya. 

Mataair Binangun, yang secara administratif berada di dalam wilayah Kota Batu, sumber daya Mataair 
ini digunakan dan dimanfaatkan oleh PDAM Kota Malang sebagai sumber utama air baku dan air minum 
bagi masyarakat Kota Malang. Mataair Gemulo adalah Mataair yang merupakan sumber utama air 
minum bagi beberapa kelompok swadaya masyarakat (KSM) di wilayah Kota Batu untuk memenuhi 
kebutuhan air minum dan air bersihnya. 

Memperhatikan peranan yang sangat penting tersebut dan menyadari potensi permasalahannya dari 
keempat Mataair tersebut, maka program USAID APIK dan IUWASH Plus untuk melakukan kolaborasi 
program dalam membantu pemerintah daerah Kota Malang dan Kota Batu dalam upaya melakukan 
perlindungan dan penyelamatan Mataair di wilayahnya masing-masing, yaitu dengan melakukan program 
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Kajian Kerentanan Mataair dan Rencana Aksi (KKMA-RA). Kegiatan kolaborasi ini bertujuan untuk 
melihat sejauh mana tingkat kerentanan (sensitivitas) kondisi keempat Mataair tersebut, terutama 
berkaitan dengan aspek kuantitas/debit dan kualitasnya, serta secara khusus untuk mengetahui potensi 
dan pengaruh terjadinya perubahan iklim terhadap tingkat kerentanan Mataair tersebut. 

Saat ini beberapa lokasi Mataair dan sumur bor yang dikelola dan dimanfaatkan oleh PDAM dan 
masyarakat (KSM) telah mengalami penurunan debit yang sangat besar, yaitu mencapai 45% dari kondisi 
debit awal. Juga berdasarkan hasil analisis laboratorium parameter kualitas air, telah diketemukan 
terjadinya peningkatan unsur organik, bakteri dan unsur kimia lainnya di dalam air tanah (sumur bor 
dan Mataair) yang menjadi sumber air bersih/air minum bagi masyarakat Malang Raya. Kondisi tersebut 
di atas, akan sangat berpengaruh terhadap tingkat dan kualitas hidup masyarakat Malang Raya. Serta 
akan mengakibatkan berbagai dampak negatif lainnya terhadap lingkungan/ekologi, kesehatan dan 
ekonomi masyarakat lainnya di wilayah Malang Raya bahkan akan berpengaruh terhadap seluruh wilayah 
Provinsi Jawa Timur secara regional.  

Diharapkan, dengan dilaksanakannya kegiatan KKMA-RA ini akan dapat diketahui kondisi serta tingkat 
kerentanan kuantitas dan kualitas sumber daya Mataair di keempat lokasi tersebut dan hubungannya 
dengan pengaruh terjadinya perubahan iklim. Sehingga berdasarkan analisis KKMA-RA tersebut dapat 
dikembangkan berbagai langkah kegiatan (rencana aksi adaptasi) yang tepat guna, efektif, efisien dan 
ekonomis sehingga sumber daya keempat Mataair tersebut di wilayah Malang Raya, sehingga dapat 
dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan. 

Dalam proses kegiatan KKMA-RA ini akan dikaji dan dianalisis berbagai data, informasi, parameter dan 
kriteria terkait sumber daya air dan kondisi lingkungan Malang Raya termasuk berbagai dampak 
perubahan iklim yang terjadi saat ini. 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

Kegiatan Kajian Kerentanan Mataair (KKMA) merupakan suatu proses analisis dan penilaian yang 
komprehensif terhadap semua aktivitas di dalam kawasan tangkapan hujan (catchment area) Mataair 
Binangun, Mataair Gemulo dan Mataair Banyuning serta Mataair Darmi, dengan maksud untuk 
mengetahui dan memahami semua potensi, ancaman dan risiko serta dampak perubahan iklim yang 
terjadi pada keempat Mataair tersebut berkaitan tentang debit dan kualitasnya. Dengan mengetahui dan 
memahami semua permasalahan tersebut maka diharapkan dapat menyusun berbagai rencana kegiatan 
pengelolaan (konservasi/adaptasi) yang efektif dan efisien sehingga Mataair Binangun, Mataair Gemulo 
dan Mataair Banyuning serta Mataair Darmi dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan.  

Pemilihan Mataair keempat Mataair tersebut sebagai lokasi kajian KKMA ini dengan alasan bahwa saat 
ini keempat Mataair tersebut telah mengalami berbagai permasalahan yaitu telah terjadi penurunan 
debit (kuantitas) secara terus menerus sampai sekarang. Juga telah mengalami pencemaran oleh 
berbagai polutan yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia (unsur kualitas).  

Penurunan debit dari keempat Mataair tersebut telah mengalami penurunan jumlah debit yang cukup 
besar, walaupun sulit untuk menentukan secara kuantitatif besaran penurunan debit tersebut, hal ini 
diakibatkan pada keempat Mataair tersebut tidak dilakukan pengamatan dan pengukuran kondisi debit 
secara periodik dan berkesinambungan. Akan tetapi berdasarkan pengamatan di lapangan terlihat 
beberapa tanda (track), yaitu garis-garis bekas genangan air pada dinding bangunan air yang terdapat di 
keempat Mataair tersebut, sebagai salah satu indikator posisi muka air dari waktu ke waktu. Proses 
penurunan dan garis yang ditinggalkan masih berlangsung secara simultan sampai saat ini. 
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Berdasarkan beberapa contoh air yang dianalisis di laboratorium, menunjukkan bahwa terdapat 
beberapa parameter kualitas air yang telah melebihi nilai ambang batas yang diperbolehkan sebagai 
batas parameter kualitas air baku. Berdasarkan unsur dan parameter tersebut maka diperkirakan 
sumber polutan yang mencemari air tanah/Mataair di keempat lokasi tersebut berasal dari limbah 
domestik rumah tangga yang berasal dari kawasan pemukiman dan aktivitas masyarakat lainnya yang 
berada di dalam imbuhan keempat Mataair tersebut. 

Kelestarian dan kesinambungan pasokan air baku dari keempat Mataair tersebut sangat penting untuk 
dijaga dan dilindungi, mengingat fungsi dan peranan keempat Mataair tersebut sebagai sumber utama 
penyediaan dan pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten 
Malang. Hal ini mengingat seluruh sumber air baku untuk kebutuhan minum/air bersih masyarakat 
Malang Raya seluruhnya berasal dari air tanah/Mataair, sehingga apabila terjadi penurunan debit dan 
kualitasnya maka akan mengakibatkan berbagai dampak langsung terhadap seluruh kehidupan 
masyarakat di Kota dan kabupaten Malang serta Kota Batu. 

Selanjutnya, hasil kajian dan analisis kegiatan KKMA-RA akan menghasilkan berbagai kesimpulan dan 
rekomendasi kegiatan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya air tanah/Mataair dari keempat 
Mataair tersebut. Berdasarkan rekomendasi tersebut maka diharapkan Pemerintah Kota Batu, Kota 
Malang dan Kabupaten Malang dapat melakukan kerja sama dan berbagi tugas dan peranan secara 
sinergis, simultan dan saling menguntungkan sehingga kelestarian sumber daya air tanah dan keempat 
Mataair tersebut dapat lestari dan diandalkan sebagai sumber daya air baku yang handal bagi wilayah 
Malang Raya. 

1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN TARGET SASARAN 

Sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan KKMA-RA keempat Mataair tersebut adalah untuk mengkaji 
dan menganalisis semua permasalahan dan risiko terkait aspek kuantitas dan kualitas sumber daya 
Mataair tersebut, sehingga dapat membuat dan melaksanakan berbagai kegiatan perlindungan dan 
konservasi agar keempat Mataair tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Untuk 
mencapai harapan tersebut Maka Pemkot Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang bekerja sama 
dengan Program APIK dan IUWASH Plus bekerja sama melaksanakan program kegiatan KKMA-RA. 

Kegiatan KKMA ini merupakan bagian/tahapan ke-2 dari program kegiatan Kajian Kerentanan Mataair 
dan Rencana Aksi (KKMA-RA), dengan tahapan sebagai berikut : (1). tahapan pemilihan dan penentuan 
lokasi Mataair; (2). tahapan KKMA; (3). tahapan MRA (Matriks Rencana Aksi); (4). Tahapan mendapat 
dukungan kepala daerah/Bupati-Walikota; (5). tahapan pembuatan dokumen KKMA-RA (Kajian 
Kerentanan Mataair dan Rencana Aksi); (6). Tahapan integrasi KKMA-RA ke dalam program 
pembangunan Pemda/Pemkot/PDAM dan (7). Tahapan pelaksanaan dan monitoring KKMA-RA. 

Beberapa aspek penting yang dikaji dalam tahapan KKMA (tahapan ke-2) ini adalah : 

a. Kajian aspek Iklim, demografi, proyeksi kebutuhan air PDAM pelayanan dari Mataair Binangun. 

b. Kajian aspek geologi, hidrologi dan hidrogeologi Mataair Binangun. 

c. Kajian aspek tataguna lahan, Rencana Tata Ruang Wilayah dan proyeksinya. 

d. Kajian aspek potensi dan risiko terhadap kuantitas dan kualitas air Binangun. 

e. Pelatihan berbagai keahlian, kemampuan dan informasi bagi tim KKMA-RA Kota Batu, Kota Malang 
dan Kabupaten Malang 
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f. Seri diskusi dan workshop/FGD dengan SKPD/OPD Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten 
Malang. 

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

Untuk pelaksanaan kajian KKMA ini diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 s/d 1,5 tahun sejak 
dimulainya kegiatan sosialisasi sampai dengan proses implementasi kegiatan perlindungan atau 
konservasi Mataair, di mana kegiatan KKMA-RA di kota keempat Mataair ini telah dimulai pada 
pertengahan tahun 2018 dan diharapkan dapat selesai dan ter-implementasi pada awal tahun 2020. 

Mekanisme proses pembuatan KKMA ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, baik yang 
berasal dari unsur SKPD/OPD Kota Malang dan Kota Batu dan juga tokoh masyarakat atau organisasi 
kemasyarakatan lainnya yang memiliki perhatian terhadap kondisi keempat Mataair tersebut. 

Team KKMA-RA yang terlibat secara langsung dalam pembuatan dan penyusunan dokumen KKMA-RA 
ini diharapkan berasal dari SKPD/OPD dari kedua Kota tersebut antara lain : Bappeda, Dinas PUPR, 
Dinas Perkim, DLH, Dinas Kesahatan, Kecamatan, PDAM dan unsur masyarakat lainnya. 

Proses pembuatan dan penyusunan dokumen ini sepenuhnya dilakukan oleh tim KKMA-RA tersebut 
yang difasilitasi oleh tim Program APIK dan Program IUWASH Plus dalam proses analisis dan kajiannya. 
Dengan demikian diharapkan isi dokumen dan rekomendasinya dapat dilaksanakan oleh Pemkot Batu 
dan Pemkot Malang serta seluruh pemangku kepentingan masyarakat Malang Raya. 

Dalam proses diskusi dan penyusunan dokumen KKMA-RA ini diperlukan berbagai informasi, data 
primer dan sekunder yang terkait dengan aspek lingkungan, aspek kondisi air dan permasalahannya. Di 
mana data sekunder berasal dari seluruh OPD/SKPD terkait serta data primer berasal dari hasil 
pengukuran di lapangan dan data hasil analisis laboratorium. 

1.4 KONDISI UMUM MALANG RAYA 

Malang Raya merupakan suatu kawasan yang secara administratif meliputi wilayah Kabupaten Malang, 
Kota Malang dan Kota Batu. Pemakaian nama "Malang Raya" juga tidak terlepas dari aspek geologi, 
hidrologi dan hidrogeologi yang 
seluruh kawasan administratif 
tersebut memiliki sifat dan 
karakteristik yang relatif sama. 
Secara geografi, lokasi Kabupaten 
Malang terletak antara 
112o17’10,90” Bujur Timur 
sampai 112o57’00,00” Bujur 
Timur dan antara 7o44’55,11” 
Lintang Selatan sampai 
8o26’35,45” Lintang Selatan. Kota 
Malang dan Kota Batu terletak di 
tengah-tengah wilayah Kabupaten 
Malang dengan koordinat 112o06’ 
– 112o07’ Bujur Timur dan 7o06’ 
– 8o02’ Lintang Selatan. Dan Kota 

Gambar 1.1 Peta Wilayah Malang Raya 
(Sumber : IUWASH-USAID Program) 
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Batu terletak antara 112o17’ – 112o57’ Bujur Timur sampai 7o44’ – 8o26’ Lintang Selatan. 

1.4.1 KOTA MALANG 

Kota Malang berada di bagian tengah dari wilayah 
Malang Raya, di mana wilayah Kota Malang ini 
dikelilingi oleh wilayah Administratif Kabupaten 
Malang. Luas wilayah Kota Malang sekitar 110,06 
km2 , yang terbagi dalam 5 (lima) kecamatan yaitu 
Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, 
Blimbing dan Lowokwaru. Luas wilayah masing-
masing kecamatan disajikan pada Tabel 1.1. 

Penduduk Kota Malang berdasarkan data tahun 2018 sebanyak 861.414 jiwa dengan rata-rata laju 
pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 1,6%. 

Berdasarkan data tahun 2010, tata guna lahan 
Kota Malang didominasi oleh bangunan dan 
pekarangan dengan luas 9662,54 Ha (76,27%), 
lahan pertanian dengan luas 1323,50 Ha 
(14,85%), Tegal/Kebun 606,41 Ha 6,80%, 
Padangrumput/hutan rakyat 166,50 Ha 1,87%, 
dan penggunaan  lainnya 18,40 Ha 0,21%. 
Perbandingan perubahan tata guna lahan 
antara kondisi tahun 1990 dengan tahun 2010 
(kurun 20 tahun) terdapat perubahan, yaitu 
terjadi perubahan lahan persawahan menjadi 
kawasan pemukiman dan 
bangunan/pekarangan. Indikator tersebut 
mengindikasikan bahwa telah terjadi 
pertambahan dan kepadatan penduduk di 
Kota Malang, juga menunjukkan bertambah 

atau naiknya kebutuhan air baku dan air minum di Kota Malang. 

Pelayanan PDAM Kota Malang saat ini diperkirakan hampir mencapai sekitar 90% dari total penduduk 
Kota Malang, dengan jumlah penduduk sekitar 909.456 jiwa atau jumlah pelanggan 164.341 sambungan 
rumah, dengan total produksi sekitar 1.506 liter per detik. Jumlah tersebut berasal dari air 5 (lima) 
Mataair yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu, dan 6 (enam) 
sumur bor yang berada di dalam wilayah Kota Malang. 

Tabel 1.2.  Pelayanan PDAM Kota Malang 

 

 

(Km2) %

1 Kedungkandang 39,89 36,2

2 Sukun 20,97 19,1

3 Klojen 8,83 8,0

4 Blimbing 17,77 16,1

5 Lowokwaru 22,60 20,5

110,06 100,0

No Kecamatan
Luas Wilayah

Jumlah

Tabel 1.1.  Luas Wilayah Kecamatan di Kota Malang 

Gambar 1.2 Sumber air baku PDAM Kota Malang 

Karakteristik 2013

Jumlah Pelanggan 25.815
Cakupan di wilayah 20%

Teknis Total Produksi Air 1339,04

Pelanggan
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Sumber air baku PDAM Kota Malang hanya bersumber dari air tanah/Mataair, antara lain :  

• Mataair Wendit, terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagai 
sumber air baku terbesar yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Malang dengan total debit yang 
dipakai sebanyak 1.231 liter per detik (74 % dari total kebutuhan) dan yang di produksi 903 liter 
per detik. 

• Mataair Banyuning, terletak di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dengan debit 
terpakai sebesar 80 liter per detik (4,8 % total kebutuhan air baku). 

• Sumber Binangun, terletak di Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dengan debit yang 
dimanfaatkan sebanyak 236 liter per detik (14,2 % dari total kebuthan air baku). 

• Sumber Karangan, terletak di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso,  
Kabupaten Malang dengan debit terpakai sebanyak 30 liter per detik (1,8 % kebutuhan air baku) 

• Sumbersari, terletak di Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan 
debit terpakai sebanyak 16 liter per detik (0,9 % dari total kebutuhan air baku). 

• Sumur Badut, merupakan 2 (dua) sumur bor air tanah yang terletak di Kelurahan Karangbesuki, 
Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan debit sebesar 40 liter per detik (2,4 % dari total kebutuhan 
air baku). 

• Sumur Istana Dieng, merupakan sumur bor air tanah dengan debit terpakai sebesar 15 liter 
per detik (0,9 % dari total kebutuhan air baku). 

• Sumur Supiturang, merupakan 2 (dua) sumur bor air tanah yang terletak di Kelurahan 
Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan debit terpakai 30 liter per detik (1,8 % dari 
total kebutuhan air baku). 

Tabel 1.3. Sumber air baku PDAM Kota Malang 

 

Terpasang Produksi
Binangun Pipa Lama Spring Kota Batu 90 88,00
Binangun Pipa Baru Spring Kota Batu 146 146,86

2 Karangan Spring Kab Malang 30 30,52
3 Sumbersari Spring Kab Malang 16 18,47

Wendit I Spring Kab Malang 386 380,96
Wendit II Spring Kab Malang 372 323,81
Wendit III Spring Kab Malang 473 197,98

5 Banyuning Spring Kota Batu 80 79,51
Badut I Deep weel Kota Malang 20 12,89
Badut II Deep weel Kota Malang 20 19,62

7 Sumbersari I Deep weel Kota Malang 2 1,48
8 Istana Dieng Deep weel Kota Malang 15 12,75

Supit Urang I Deep weel Kota Malang 10 11,06
Supit Urang II Deep weel Kota Malang 20 15,13

1660 1339,04Jumlah

1

4

6

9

No. Nama
Jenis Sumber Air 

Baku
Lokasi

Kapasitas (l/d)
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1.4.2 KONDISI UMUM KOTA BATU 

Secara geografis Kota Batu berada paling Utara dari 
wilayah Malang Raya, berbatasan dengan Kabupaten 
Mojokerto di Bagian Utara dan dikelilingi oleh wilayah 
Kabupaten Malang. Luas wilayah Kota Batu  sekitar 
199 Km2 dan terbagi dalam 3 (tiga) Pemerintahan 
tingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, Junrejo, dan 
Bumiaji.  

Tabel 1.5 Luas Wilayah Kecamatan Kota Batu 

Berdasarkan data Kota Batu dalam Angka 
Tahun 2011, jumlah penduduk Kota Batu 
tercatat sebesar 221.894 jiwa atau setara 
dengan 66.043 KK. Pertumbuhan jumlah 
penduduk rerata mencapai 1,75% per tahun. 
Jumlah penduduk, laju pertumbuhan, luas 
wilayah dan kepadatan penduduk tiap 
kecamatan disajikan pada tabel di samping ini. 

Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk di 
Kota Batu, Kecamatan Batu mengalami 
peningkatan penduduk secara signifikan dibandingkan dengan 2 Kecamatan lainnya. Rata-rata laju 
pertumbuhan penduduk di Kota Batu adalah 1% per tahun.  

Pada tahun 2011, penggunaan lahan Kota Batu didominasi sebagai hutan dengan luas sekitar  41,18%, 
sawah sebesar 12,64%, tegalan sebesar 12,83 %, dan pemukiman/pekarangan sebesar 7,68%. 

Pelayanan air bersih yang dilakukan oleh PDAM Kota Batu pada tahun 2012 baru mencapai 66.568 jiwa 
atau sekitar 13.313 KK (SR) atau sekitar 30 % dari total penduduk Kota Batu. Total produksi air 
mencapai 120,5 liter per detik yang berasal dari 7 (tujuh) sumber dengan sistem gravitasi. 

 

 

 

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Per Desa di Kota Batu tahun 
2013-2017 

Gambar 1.3 Peta Administratif Kota Batu 
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Gambar 1.4 Kapasitas Sumber Air Baku PDAM Kota Batu, 2013 

 

1.4.3 KONDISI UMUM IKLIM MALANG RAYA 

1.4.3.1  Suhu Udara 

Dalam waktu 20 tahun terakhir dan berdasarkan data stasiun pengamatan Karangploso (600 dpl) dan 
stasiun Karangkates (285 dpl), kondisi suhu udara di wilayah Malang Raya menunjukkan suhu rata-rata 
tahunan berkisar antara 19.0 oC sampai 24.3 oC. Dengan suhu udara rata-rata terendah sebesar 19,0 
oC (tercatat di stasiun Karangploso) yang terjadi pada bulan Juli – Agustus, dan suhu udara tertinggi 
rata-rata pada suhu berkisar 24,3 oC terjadi pada bulan Oktober (stasiun Karangkates).  

1.4.3.2 Curah Hujan 

Berdasarkan data pengamatan dari  5 (lima) stasiun hujan, yaitu Stasiun Hujan  Pujon, Stasiun Hujan  
Pagak, Stasiun Hujan Poncokusumo, Stasiun Hujan Singosari dan Stasiun Hujan Unibraw, menunjukkan 
bahwa tingkat curah hujan wilayah Malang Raya berkisar antara 1500 sampai 2500 mm per tahun. Curah 
hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember s/d/ Februari, sedangkan curah hujan terendah berlangsung 
antara bulan Agustus s/d September. 

1.4.3.3 Fisiografi, Geologi, Topografi dan Geomorfologi 

Secara regional, pembagian zona fisiografis Jawa bagian Timur, bahwa wilayah Malang Raya terletak 
pada Zona Gunungapi Kuarter dan Pegunungan Selatan, yang berada di bagian selatan Provinsi Jawa 
Timur. Zona ini merupakan wilayah atau kawasan yang berada diantara tiga gunungapi yang masih sangat 
aktif, yaitu Kompleks Bromo-Tengger-Semeru, Komplek Arjuno – Anjasmoro - Welirang dan 
Kompleks Gunungapi Butak – Kawi – Kelud serta di bagian selatan dibatasi oleh Samudera Hindia. 
Secara umum bentuk fisiografi ini dipengaruhi dan merupakan bentuk fisiografi gunung berapi dengan 
aktivitas volkanis yang sangat aktif dengan karakter batuan material hasil erupsi volkanis tersebut. 

Selanjutnya, secara umum kondisi topografi dan geomorfologinya wilayah Malang Raya ini sangat 
dipengaruhi dan didominasi oleh jenis batuan volkanis hasil aktivitas beberapa gunung berapi yang aktif 
dan sebagian kecil merupakan batuan sedimen karbonat (karst) yang berada pada sisi Selatan Malang 
Raya. Kawasan Malang Raya ini dikelilingi oleh kawasan tinggian yang merupakan puncak-puncak gunung 
api aktif, yaitu sisi Timur merupakan kompleks Gunung berapi Semeru-Tengger, sisi Barat merupakan 
kompleks pegunungan Kelud dan sisi Utara merupakan kompleks gunung api Kawi-Arjuno. 
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Memperhatikan kondisi tersebut, maka wilayah Malang Raya ini bagaikan sebuah “cawan besar” dengan 
bagian tengah merupakan kawasan landaian atau dataran yang akan sangat dipengaruhi oleh kawasan 
tinggian yang mengelilinginya. Kawasan landaian/dataran ini yang merupakan pusat konsentrasi kegiatan 
masyarakat yang terbagi pada wilayah administratif kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang. 

Kawasan tinggian yang mengelilingi Malang Raya ini terdiri dari 9 (Sembilan) gunung berapi yang masih 
aktif dengan frekuensi erupsi yang tinggi, dan sebagian berada dalam fase dorman (tidak aktif 
sementara), yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Kelud, 
Gunung Panderman, Gunung Welirang, Gunung Anjasmoro dan Gunung Batok.  

Berdasarkan kondisi geologi dan morfologinya, maka wilayah Malang Raya secara umum dapat 
dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan satuan) zona geomorfologi, yaitu : Zona pusat erupsi, Zona 
proksimal, Zona distal, Perbukitan terisolasi pandak, Pesisir, Kipas alluvial, Dataran alluvial dan Danau. 

Zona pusat erupsi berada pada daerah puncak gunungapi, yang merupakan daerah yang dekat dengan 
pusat vulkanik. Zona proksimal berada pada lereng di bawah kerucut vulkanik yang biasa dicirikan oleh 
adanya bukit akibat intrusi magma dan kontur yang tidak terlalu rapat bila dibanding dengan satuan 
kerucut vulkanik. Zona distal berada dibawah lereng proksimal yang biasa disebut sebagai kaki gunung. 
Satuan ini mempunyai kerapatan kontur yang lebih renggang dibanding satuan lereng proksimal. 

Sebagai akibatnya kondisi geologi, geomorfologi (topografi), di mana sebagian besar wilayah Malang 
Raya ini tersusun oleh material batuan volkanik/piroklastik dengan daya simpan air tanah yang sangat 
baik. Dan sebagai akibat variasi ketinggian wilayah sehingga wilayah Malang Raya ini secara regional 
memiliki tingkat curah hujan yang baik/tinggi pula (hujan orogenesa), sehingga wilayah Malang Raya ini 
akan menjadi lumbung air atau terdapat beberapa Mataair dengan debit yang besar. Sehingga wilayah 
Malang Raya merupakan wilayah yang terdapat banyak sekali ditemukan beberapa Mataair yang memiliki 
debit yang besar. Beberapa kompleks Mataair di wilayah Malang Raya ini merupakan hulu beberapa 
sungai besar yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk Sungai Brantas yang merupakan 
sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur, berhulu di wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang. 

Secara geologi batuan penyusun wilayah Malang Raya didominasi oleh batuan volkanis sebagai hasil 
erupsi 9 Gunungapi yang mengelilinginya dan sebagian kecil merupakan batuan sedimen karbonat di 
wilayah Selatan kawasan ini. Secara umum satuan batuan di wilayah Malang Raya ini dikelompokkan 
menjadi : 

a. Kompleks Pegunungan Selatan 

Komplek Pegunungan Selatan ini terdiri dari 5 (lima) Formasi batuan, yaitu Formasi Mandalika, formasi 
Wuni, Formasi Nampol, Formasi Wonosari, Formasi Batuan Intrusi. Secara batuan, Komplek 
Pegunungan Selatan ini didominasi oleh komposisi batuan volkanis, mulai dari batuan terobosan, breksi, 
tuff dan batuapung serta campuran batuan sedimen yang bersifat Karbonatan, dengan sisipan napal dan 
lempung. 

b. Kompleks Gunungapi Bromo -Tengger – Semeru 

Komplek Gunungapi Bromo-Tengger-Semeru ini merupakan kawasan dengan batuan penyusun 
merupakan material volkanis piroklastik hasil erupsi Gunungapi Bromo, Gunungapi Tengger dan 
Gunungapi Semeru, seperti bomb, lapilli, breksi, lahar, tuff, lava, aglomerat dan batuan intrusi yang 
bersifat setempat. Batuan penyusun tersebut merupakan hasil aktifitas erupsi gunungapi mulai era 
Pleistosen sampai Holosen.  



 

10     |      DOKUMEN KKMARA MATA AIR BINANGUN, KOTA BATU 2020 

c. Kompleks Gunungapi Kawi-Butak 

Komplek Gunungapi Kawi-Butak ini tersusun oleh batuan hasil aktifitas gunungapi Kawi dan Butak, yang 
terdiri dari : lava, breksi gunungapi, tuf breksi, tuf, aglomerat, tuf dan lahar. 

d. Kompleks Gunungapi Kelud 

Komplek Gunungapi Kelud tersusun oleh batuan volkanis/piroklastik yang berupa : lava, breksi 
gunungapi, tuf breksi, tuf dan lahar sebagai hasil aktifitas erupsi Gunungapi Kelud. 

e. Kompleks Gunungapi Arjuno-Welirang 

Komplek Gunungapi Arjuno-Welirang ini ditempati oleh batuan volkanis/piroklastik yang terdiri dari 
lava, breksi gunungapi, tuf, lava dan lahar sebagai hasil aktivitas erupsi Gunungapi Anjasmara, Gunungapi 
Arjuno dan Gunungapi Welirang. 

f. Kompleks Dataran dan Pesisir Selatan 

Komplek dataran dan pesisir ini ditempati oleh batuan sedimen yang berumur Holosen, merupakan 
material hasil proses pelapukan dari batuan dasar yang diendapkan melalui proses sedimentasi oleh 
media air ataupun endapan longsoran. Material sedimen ini merupakan hasil rombakan dari batuan 
volkanik yang merupakan batuan dasar kawasan Malang Raya ini. 

1.4.3.4 Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Wilayah Malang Raya merupakan kawasan hulu dari Sungai 
Brantas dengan beberapa anak sungai lainnya yang mengalir 
melintas di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sebagai kawasan 
hulu, maka segala aktivitas dan perubahan apapun yang 
terjadi di wilayah Malang Raya ini sangat mempengaruhi 
kondisi sungai Brantas tersebut, baik secara kuantitas/debit 
maupun kualitas air sungai Brantas tersebut. Beberapa 
sungai di bagian Selatan wilayah Malang Raya ini mengalir 
kearah Laut Selatan, sehingga panjang aliran sungainya 
pendek dengan daerah imbuhan yang relatif kecil. Di dalam 
kawasan dengan batuan gamping (Karbonat) maka 
ditemukan beberapa aliran sungai bawah tanah sebagai ciri 
khas kawasan gamping (Karst).  

Panjang aliran Sungai Brantas melewati 15 kota dan kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa 
Timur, dan merupakan sungai terbesar dan terpanjang di wilayah Provinsi Jawa Timur. 

Pemanfaatan sumber daya airnya untuk berbagai penggunaan, seperti : sebagai pembangkit listrik, irigasi, 
air minum dan berbagai kepentingan lainnya. 

1.4.3.5 Hidrogeologi  

Potensi air tanah di suatu daerah ditentukan oleh faktor curah hujan, faktor morfologi/ kelerengan dan 
faktor geologi/batuan sifat porositas dan permeabilitas yang sangat menentukan terhadap kemampuan 
suatu batuan atau material dalam menyimpan dan mengalirkan air (akuifer) dan morfologi. 
Memperhatikan kondisi kelerengan, faktor tingkat curah hujan dan faktor jenis batuan maka wilayah 

Nama Daerah Aliran Sungai Luas
DAS (Km2)

1 Konto 33,85
2 Brantas Hulu 18,78
3 Metro 28,24
4 Ampo 17,39
5 Bango-Sari 23,73
6 Amprong 34,54
7 Manten 21,63
8 Lesti Hulu 25,80
9 Lesti Hilir-Jaru 24,21
10 Genteng 13,54
11 Lemon-Putung 6,38
12 Kedung Banteng 6,48

254,59Total

No

Gambar 1.5 Luas Daerah Aliran Sungai yang 
merupakan bagian DAS Brantas 
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Malang Raya secara hidrogeologi memiliki cadangan potensi air tanah yang sangat berlimpah, terutama 
pada kawasan atau wilayah rendah/dataran yang berada di tengah dari Malang Raya ini.  

Berdasarkan jenis, sifat dan karakter batuan yang menyusun wilayah Malang Raya ini, maka jenis akuifer 
wilayah Malang Raya dapat dibagi menjadi beberapa satuan, yaitu:  

a. Akuifer produktif kecil 

Akuifer ini memiliki pola aliran air melalui rekahan (porositas) dengan tingkat kemenerusan 
(permeabilitas) sangat kecil sehingga memiliki kemampuan menyimpan dan meloloskan air juga sangat 
kecil. Akifer ini umumnya ditempati oleh air tanah dangkal dan setempat (lokasional) dengan cadangan 
yang kecil. Wilayah akuifer ini menempati kawasan lembah sempit antar bukit (intrusi), sebaran akuifer 
tipe ini di Malang Raya berada di bagian timur, utara dan barat yaitu berada di kawasan puncak-puncak 
gunung atau daerah central dari Gunung Semeru, Gunung Arjuno-Welirang dan Gunung Butak- Kawi 

b. Akuifer Setempat dengan produktif sedang 

Akuifer ini berupa akuifer dengan pola aliran kombinasi antara aliran melalui rekahan dan ruang antar 
butir dengan sifat kemenerusan yang bervariasi dengan posisi muka air tanah yang dalam. Penyebaran 
akuifer tipe ini di Malang Raya berada di bagian timur, utara dan barat yaitu berada di kawasan lereng 
gunung pada bagian yang masih relatif atas atau daerah proximal dari Gunung Semeru, Gunung Arjuno-
Welirang dan Gunung Kawi.  

c. Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas  

Akuifer ini berupa akuifer dengan pola aliran kombinasi antara aliran melalui rekahan dan ruang antar 
butir dengan sifat kemenerusan yang bervariasi dengan muka airtanah yang relatif dalam serta dengan 
debit sumur kurang dari 5 Liter/detik. Penyebaran akuifer tipe ini di Malang Raya berada di bagian timur, 
utara dan barat yaitu berada di kawasan lereng gunung pada bagian yang masih relatif bawah atau daerah 
distal atas dari Gunung Semeru, Gunung Arjuno-Welirang dan Gunung Kawi. Selain itu zona akuifer ini 
juga berada di bagian tengah dari kawasan Malang Raya ini.  

d. Akuifer produktif tinggi dengan penyebaran luas  

Akuifer ini berupa akuifer dengan pola aliran kombinasi antara aliran melalui rekahan dan ruang antar 
butir dengan sifat kemenerusan yang bervariasi, serta mempunyai keterusan dan kisaran kedalaman 
muka airtanah sangat beragam dan dengan debit sumur lebih dari 5 Liter/detik. Penyebaran akuifer tipe 
ini di Malang Raya berada di bagian timur, utara dan barat yaitu berada di kawasan lereng gunung pada 
bagian yang masih relatif bawah atau daerah distal bawah dari Gunung Semeru, Gunung Arjuno-
Welirang dan Gunung Kawi. Sebagian besar dari kawasan Kota Malang terdapat pada zona akuifer ini. 

e. Akuifer produktif dengan penyebaran luas  

Akuifer ini memiliki pola pengaliran melalui ruang antar butir dengan keterusan sedang dan muka air 
tanah dangkal dan dengan debit sumur lebih dari 5 Liter/detik. Perbedaan akuifer ini dengan akuifer 
produktif tinggi dengan penyebaran luas adalah media yang mengalirkan air, yang mana pada akuifer ini 
hanya berasal dari ruang antar butir batuan, sedangkan akuifer produktif tinggi dengan penyebaran luas 
selain melalui ruang antar butir juga melalaui celahan. Penyebaran akuifer tipe ini di Malang Raya berada 
di bagian tengah dan memanjang ke arah Kepanjen dan Waduk Karangkates. 

 



 

12     |      DOKUMEN KKMARA MATA AIR BINANGUN, KOTA BATU 2020 

f. Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas 

Akuifer ini memiliki pola pengaliran melalui ruang antar butir dengan keterusan sedang sampai rendah 
dan muka air tanah beragam serta dengan debit sumur umumnya kurang dari 5 Liter/detik. Penyebaran 
akuifer tipe ini di Malang Raya berada di bagian tengah dan berada di bagian tengah antara Gunung Kawi 
dan Gunung Semeru. 

g. Akuifer Setempat produktif sedang 

Akuifer ini memiliki pola pengaliran melalui ruang antar butir, akuifer tidak menerus, tipis dan rendah 
keterusannya serta dengan muka airtanah dangkal dan debit sumur kurang dari 5 Liter/detik. 
Penyebaran akuifer tipe ini di Malang Raya berada di bagian timur, selatan yaitu berada di selatan Waduk 
Karangkates dan beberapa bagian di daerah Kabupaten Malang. 

h. Akuifer produksi sedang  

Akuifer ini memiliki pola pengaliran kombinasi melalui celahan/rekahan dan saluran sehingga aliran 
airtanah terbatas pada zona rekahan, celahan dan saluran pelarutan, memiliki muka airtanah yang dalam 
serta memiliki debit sumur dan Mataair beragam dalam kisaran yang besar. Penyebaran akuifer tipe ini 
di Malang Raya berada di bagian barat dari Malang Raya selatan. 

i. Daerah airtanah langka 

Daerah yang berada pada zona ini mempunyai akuifer bercelah-sarang dengan produktivitas sangat 
sedikit. Kawasan yang berada di zona ini berada di bagian timur dari Malang Raya selatan. Proses 
penyimpanan dan pengaliran air dalam batuan karst akan sangat dikontrol oleh aspek diaklas (pola 
rekahan pada batu gamping) dan tingkat pelarutan batugamping oleh air tanah. Pada stadium atau 
tingkatan lanjut, pola aliran bawah tanah pada batugamping (karst) akan meninggalkan ruang atau rongga 
besar dengan aliran air tanah yang sangat besar yang disebut dengan aliran sungai bawah tanah. Pada 
jenis batuan lain kondisi ini tidak akan terjadi, sehingga pola aliran air sungai bawah tanah hanya terjadi 
dan terdapat pada kawasan batuan karst atau batugamping. 

1.5 LOKASI KEGIATAN KKMA-RA 

Secara administratif lokasi Mataair Binangun berada di Kecamatan Bumiaji dengan koordinat geografis 
112.543946, -7.856232 dengan kawasan imbuhan Mataair ini seluas 1.917,63 Ha yang secara 
administratif berada didalam wilayah Desa Bulukerto, Desa Sumbergondo dan Desa Bumiaji, 
Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

Berdasarkan proses delineasi terkait penentuan kawasan imbuhan untuk Mataair Binangun, maka dapat 
diketahui bahwa luasan daerah imbuhannya sekitar 1.917,63 Hektar. Dengan tata guna lahan dan 
kawasan peruntukan daerah imbuhan terdiri dari : - Kawasan belukar seluas 907,74 Hektar, - Tanah 
Ladang/tegalan seluas 907,74 Hektar, - Kebun seluas 78,39 Hektar, - Kawasan rerumputan seluas 14,26 
Hektar, - Kawasan pemukiman seluas 9,4 Hektar, - Gedung seluas 0,1 hektar. Berdasarkan data 
tersebut bahwa seluruh kawasan daerah imbuhan Mataair telah mengalami eksploitasi dan perubahan 
peruntukan lahan dari kawasan hutan menjadi kawasan penggunaan lainnya dan tanpa menyisakan 
kawasan hutan sebagai daerah penyangga atau peresapan air. 
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Secara geologi regional menunjukan 
bahwa kawasan imbuhan dan lokasi 
Mataair berada dalam satu sistem 
tatanan geologi yang seragam, 

dengan batuan penyusun merupakan 
material volkanik sebagai hasil erupsi 
dari gunungapi Arjuno-Welirang. 
Berdasarkan jenis batuan yang 
menempati kawasan imbuhan 
tersebut dapat diperkirakan potensi 
dan kondisi air tanah dari Mataair 
Binangun ini  memiliki potensi 
cadangan kuantitas yang besar dengan 
kualitas yang baik. 

Selain faktor geologi (batuan) maka 
potensi lain yang mendukung 
terhadap potensi cadangan air tanah 
Mataair Binangun ini adalah kawasan 
imbuhan Mataair Binangun secara 
regional memiliki tingkat curah hujan 
yang cukup tinggi antara 1.250 mm – 
2.750 mm per tahun. Sehingga 
berdasarkan kondisi dan data curah 
hujan tersebut maka dapat dihitung 
potensi cadangan air hujan yang 
masuk ke dalam daerah imbuhan 
Mataair Binagun dalam setahun, yaitu 
diperkirakan sebesar 23.970.375 M3 
s/d 52.734.825 M3. Suatu jumlah 
cadangan air yang sangat besar apabila 

dilakukan pengelolaan secara benar. Pengelolaan sumber daya cadangan air yang paling baik adalah 
dengan menahan selama mungkin air hujan tersebut di kawasan hulu (imbuhan) dan meresapkannya ke 
dalam tanah sehingga akan menambah cadangan air tanah. Di mana cadangan air tanah ini yang akan 
mengalir dan memasok air sungai dan Mataair pada saat musim kemarau. 

Permasalahan dan kendala pengelolaan sumber daya air hujan 
tersebut mulai terjadi, pada saat di dalam kawasan imbuhan 
tersebut mulai dilakukan dan terjadinya perubahan peruntukan 
lahan, sehingga daya simpan dan daya resap lahan terhadap air 
hujan tersebut mengalami gangguan. 

Sebagai contoh, pada wilayah imbuhan tersebut apabila tata 
guna hutan yang memiliki kemampuan menahan dan 
meresapkan air hujan menjadi air tanah dengan baik, diubah 
peruntukannya menjadi kawasan tegalan atau perladangan 
terbuka. Penggunaan lahan menjadi kawasan tegalan/ladang 

Gambar 1.6 Peta Geologi dan Lokasi KKMA-RA Mataair Binangun 
Kota Batu 

Luas

(Hektar)

Belukar/Semak 907,74
Gedung 0,1
Kebun 78,39

Pemukiman 9,4
Rumput 14,26

Tanah Ladang/Tegalan 907,74
Total 1917,63

Jenis Penggunaan Lahan

Tabel 1.6 Tataguna lahan Imbuhan Mataair 
Binangun 
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terbuka akan menurunkan daya simpan dan daya resap lahan terhadap air hujan, sehingga 
mengakibatkan jumlah air hujan yang masuk ke dalam tanah (menjadi air tanah) akan berkurang. 

Dan sebaliknya akan meningkatkan jumlah terbentuknya air larian (run off) di permukaan tanah, yang 
akan mengalir dan mengerosi lapisan tanah pucuk sehingga akan merusak kualitas tanah pucuk di 
kawasan tersebut dan akan meningkatkan potensi terjadinya banjir di kawasan hilir  

daerah imbuhan. Konsekuensi berikutnya, dengan berkurangnya resapan air hujan yang menjadi air 
tanah, maka cadangan air tanah akan semakin berkurang seiring dengan waktu sehingga akan terjadi 
ketidakseimbangan neraca air tanah di kawasan tersebut, dan pada akhirnya akan menurunkan pasokan 
air tanah ke dalam sungai, danau dan debit Mataair. 

Kondisi dan permasalahan tersebut di atas yang saat ini sedang terjadi pada Mataair Binangun, di mana 
berdasarkan hasil pengamatan secara visual di dalam wilayah kolam alami/intake Mataair Binangun 
terlihat terjadinya penurunan limpasan air luwah (overflow)/debit Mataair. Penurunan debit tersebut 
dicirikan dengan terdapatnya garis-garis bekas genangan air pada dinding kolam Mataair Binangun. 
Kondisi muka air kolam (genangan) air tersebut semakin hari semakin terus menurun sebagai akibat 
berkurangnya neraca air tanah di kawasan imbuhan sehingga mengakibatkan debit Mataair Binangun 
semakin mengecil atau menurun walaupun secara besaran angka penurunan ini belum diketahui dengan 
pasti, sehingga diperlukan pengukuran secara periodik terhadap kondisi debit Mataair Binangun ini. 

Terjadinya penurunan debit Mataair Binangun tersebut yang diakibatkan oleh terjadinya alih fungsi dan 
peruntukan lahan di dalam kawasan imbuhannya tersebut, diperburuk oleh terjadinya perubahan iklim 
yang terjadi. Dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air dapat berupa terjadinya perubahan 
dan penurunan tingkat curah hujan, intensitas hujan, durasi hujan, jumlah hari hujan dan juga pola hujan. 
Interaksi permasalahan perubahan fungsi dan peruntukan lahan dengan dampak perubahan iklim 
tersebut akan memperburuk kondisi neraca air tanah dan debit Mataair Binangun, yang pada akhirnya 
akan mempengaruhi terhadap pasokan air baku untuk keperluan air bersih dan air minum bagi 
masyarakat Kota Batu dan Kota Malang. 

Sisi lainnya, sebagai akibat interaksi permasalahan kondisi tata guna lahan dan dampak perubahan iklim 
tersebut juga akan mempengaruhi kondisi kualitas air, di mana saat ini di dalam kawasan imbuhan 
Mataair Binangun tersebut secara intensif banyak dipakai pestisida dan berbagai pupuk kimiawi dan 
organik untuk kegiatan agro-industri dalam upaya untuk meningkatkan hasil panen. Akan tetapi sebagai 
akibat terjadinya erosi tanah sebagai akibat meningkatnya air larian maka akan mengakibatkan 
berkurangnya tingkat kesuburan tanah, sehingga untuk menghasilkan panen yang baik maka diperlukan 
penambahan unsur hara buatan, yaitu pupuk kimiawi dan pupuk organik. Serta pestisida untuk 
pengendalian hama dan penyakit tanaman. Semua pupuk dan pestisida tersebut akan mengotori dan 
mencemari air tanah dan Mataair Binangun tersebut. 

Aspek lainnya, di dalam kawasan imbuhan Mataair Binangun tersebut juga mulai tumbuh dengan pesat 
pemukiman dan perumahan sebagai kebutuhan pokok akibat terjadinya penambahan jumlah penduduk 
dan urbanisasi di dalam kawasan imbuhan Mataair Binangun tersebut. Dampak negatif akibat tersebut 
yaitu terjadinya polutan dari limbah domestik atau limbah cair rumah tangga, yang berasal dari kamar 
mandi dan toilet/cubluk resap dari setiap rumah di kawasan imbuhan tersebut. Limbah cair rumah 
tangga ini membawa sumber polutan yang sangat besar dan berbahaya, terutama unsur bakteri dan 
beberapa unsur organic lainnya. 

Saat ini Mataair Binangun hanya dimanfaatkan dan dipakai oleh PDAM Kota Malang sebanyak 236 liter 
per detik atau sekitar 14,2 % dari total kebutuhan air baku, yaitu 1339 liter per detik. Jumlah layanan 



 

DOKUMEN KKMARA MATA AIR BINANGUN, KOTA BATU 2020      |     15 

sambungan rumah (SR) yang dapat dilayani dari Mataair Binangun ini setara dengan 18.880 sambungan 
rumah. Di mana apabila dalam satu rumah terdiri dari 5 (lima) jiwa maka setara dengan 94.440 jiwa. 
Sehingga apabila terjadi penurunan debit dan kualitas pada Mataair Binangun tersebut maka akan 
mempengaruhi tingkat kesehatan dan kualitas hidup serta ekonomi masyarakat yang cukup luas. 

Menyadari pentingnya peranan pasokan air baku dari Mataair Binangun ini bagi pelayanan dan 
penyediaan air bersih masyarakat Kota Malang dan sekitarnya maka program APIK dan IUWASH Plus 
melakukan kajian kolaborasi tentang tingkat kerentanan Mataair Binangun, dengan tujuan agar dapat 
melakukan langkah dan tindakan pengamanan dan perlindungan Mataair secara efektif, efisien dan 
ekonomis. Dengan harapan bahwa Mataair Binangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan 
berkesinambungan untuk menjamin pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat Kota Malang dan 
sekitarnya. 
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2 KONDISI UMUM KOTA BATU 

Kondisi geografis merupakan kondisi yang mencakup aspek lingkungan fisik serta aspek manusia atau 
sosial, serta hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara keduanya. Pada Bab ini akan 
mendeskripsikan kondisi geografis Kota Batu sebagai daerah penelitian yang meliputi: letak, luas dan 
batas, kondisi geologi, jenis tanah, topografi, ikim, serta kondisi penduduk yang meliputi jumlah 
penduduk, persebaran penduduk, kepadatan penduduk.  

2.1 BATAS ADMINISTRASI 

Tabel 2.1 Luas Kecamatan dan Desa di Wilayah Administrasi Kota Batu 

  

Kota Batu merupakan wilayah administrasi yang berada di dalam kawasan DAS Brantas. Kota Batu 
merupakan salah satu hulu DAS Brantas yang terkenal dengan Mataair Sumber Brantas yang berlokasi 
di Arboretum Perum Jasa Tirta I dan ditetapkan sebagai titik awal aliran Sungai Brantas.  

Kecamatan Desa Luas Wilayah (Ha) 

Batu 

Hutan (Perhutani) 1.688,62 

Ngaglik 239,42 

Oro-Oro Ombo 456,55 

Pesanggrahan 330,76 

Sidomulyo 252,77 

Sisir 364,97 

Songgokerto 624,15 

Sumberejo 286,59 

Temas 422,16 

Bumiaji 

Bulukerto 940,33 

Bumiaji 1.145,24 

Giripurno 448,90 

Gunungsari 635,36 

Pandanrejo 390,41 

Punten 257,14 

Sumber Brantas 3.012,37 

Sumbergondo 1.443,24 

Tulungrejo 3.994,56 

Junrejo 

Beji 304,52 

Dadaprejo 155,91 

Junrejo 368,27 

Hutan (Perhutani) 608,06 

Mojorejo 193,18 

Pendem 361,01 

Tlekung 372,81 

Torongrejo 332,61 

Total 19.629,89 
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Kota Batu sebelumnya merupakan salah 
satu Kecamatan di Kabupaten Malang dan 

pada 6 Maret 1993 berubah menjadi 
kota administratif, dan kemudian pada 
tanggal 17 Oktober 2001 Kota Batu 
ditetapkan sebagai kota otonom yang 
terpisah dari Kabupaten Malang. 
Wilayah Kota Batu terbagi menjadi 3 
kecamatan, yaitu Kecamatan Batu, 
Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan 
Junrejo. Dimana  Kecamatan Batu 
terdiri dari 8 (delapan) desa dengan 
total luas Kecamatan Batu ini sekitar 
23,7% dari luas total keseluruhan Kota 
Batu atau 4.665,99 Ha. Selanjutnya, 
Kecamatan Bumiaji memiliki luas 
sebesar 62,49% dari luas total 
keseluruhan Kota Batu, dan terbagi 
menjadi 9 (Sembilan) Desa. Sementara 
itu, Kecamatan Junrejo memiliki luas 
total 2696,37 Ha atau 13,73% di Kota 
Batu dan terbagi menjadi 7 (tujuh) Desa.  

Secara geografis, Kota Batu berada di 
antara koordinat 49M 662437 mU 
9121795 mT - 49M 675798 mU 
9145785 mT. Dan secara fisografis, 
Kota Batu berada di daerah plato 

(Dataran yang berada di dataran tinggi) yang dikelilingi oleh beberapa gunungapi aktif, yaitu Gunung 
Welirang, Gunung Arjuna, Gunung Anjasmoro, Gunung Kawi dan Gunung Butak. Luas wilayah Kota 
Batu sekitar 19,6 km2 dengan tata guna lahan didominasi peruntukan sebagai lahan pertanian dan hutan.  
Dengan  kondisi  topografi  pegunungan  dan  perbukitan  tersebut  menjadikan  kota  Batu  terkenal  
sebagai  daerah  wisata dengan iklim yang sejuk.   

Temperatur  rata-rata  kota  Batu  2l,5°C,  dengan  temperatur  tertinggi  27,2°C  dan  terendah  
14,9°C. Adapun tingkat kelembaban  nisbi  udara  86  %  dan  kecepatan  angin  10,73  km/jam (Dinas 
PU, 2019). Hasil perkebunan dan pertanian yang menjadi andalan dari kota batu adalah buah apel, serta 
sector Pariwisata alam juga merupakan sektor industry utama yang dikembangkan secara baik dan 
berkembang dengan pesat. 

Tata batas wilayah administrative Kota Batu adalah di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten 
Mojokerto, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Selatan berbatasan dengan 
Kabupaten Malang & Kota Malang, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang & 
Kabupaten Pasuruan. 

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Batu 
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2.2 TOPOGRAFI 

2.2.1 KETINGGIAN WILAYAH 

Kota Batu berada di daerah plato yang memiliki 
ketinggian antara 500-3250 mdpl di mana kawasan 
permukiman dan pusat kegiatan berada di 
ketinggian 500-1250 mdpl, sedangkan sisanya 
merupakan kawasan pertanian, pariwisata dan 
hutan.  

Memperhatikan sebaran wilayah Kota Batu 
berkaitan dengan letak ketinggiannya, maka 
wilayah Kota Batu didominasi atau berada pada 
kontur dengan ketinggian 500 – 1750 meter diatas 
permukaan laut (mdpl). Dengan kondisi ini maka 
wilayah Kota Batu secara iklim akan memiliki 
kondisi iklim yang sejuk sehingga cocok sebagai 
kawasan wisata alam dan lokasi peristirahatan bagi 
masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur. 

2.2.2 KEMIRINGAN LERENG 

Bentuk roman muka bumi dapat dilihat dari aspek 
perbedaan sudut kelerengan suatu daerah. Di 
mana wilayah Kota Batu memiliki kemiringan lereng yang bervariasi mulai dari datar hingga sangat 
curam. Kondisi tersebut disebabkan letaknya yang berada diantara beberapa gunung, sehingga wilayah 
Kota Batu dapat dibagi ke dalam beberapa kelas lereng, yaitu : 

Tabel 2.2 Luas Kemiringan Lereng per Desa 

Kemiringan Lereng Keterangan Luas (Ha) 

0 - 8% Datar 2749.6 

8 - 15% Landai 3933.3 

15 - 25% Bergelombang 4118.4 

25 - 45% Curam 5178 

>45% Sangat Curam 3649.9 

Olah Data DEMNAS Jawa Timur resolusi 8,1 meter oleh BIG (2018) 

Kemiringan lereng di  wilayah Kota Batu sangat bervariasi, mulai kelerengan rendah/datar sampai 
kelerengan sangat curam. Lereng datar (dengan derajat kemiringan < 8 %) dengan luas sekitar 14 % 
luas daerah Kota Batu yang merupakan dataran antar gunung api di bagian tengah, termasuk dataran 
antara Gunung Arjuna dan Anjasmara. Sebagian besar berada di Kecamatan Junrejo dan Batu dan 
sebagian kecil di Kecamatan Bumiaji. Lereng landai (dengan derajat kelerengan antara 8 – 15 %) dengan 
luas sekitar 20% dari wilayah Kota Batu yang merupakan daerah dataran bergelombang yang berada di 
daerah kaki perbukitan yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Bumiaji dan Batu.  

Gambar 2.2 Peta Ketinggian Wilayah Kota Batu 



 

DOKUMEN KKMARA MATA AIR BINANGUN, KOTA BATU 2020      |     19 

 Lereng bergelombang (dengan derajat 
kemiringan lereng 15 – 25 %) dengan 
luas wilayah sekitar 21% dari wilayah 
Kota Batu dan merupakan wilayah 
dataran bergelombang yang berada di 
kaki perbukitan yang sebagian besar 
berada di Kecamatan Junrejo, Batu dan 
Bumiaji. Lereng curam (dengan derajat 
kemiringan antara 25 – 45 %) dengan 
luas wilayah sekitar 26% dari wilayah 
Kota Batu, dan berada pada wilayah 
kawasan kaki perbukitan atau tebing 
terjal di wilayah Kota Batu. Lereng 
sangat curam (dengan derajat 
kemiringan lereng > 45 %) dengan luas 

sekitar 19 % dari wilayah Kota Batu, dijumpai di kawasan perbukitan pegunungan dan tebing sungai.  

Memperhatikan kondisi tingkat dan kelas 
kelerengan wilayah Kota Batu yang secara 
umum di dominasi oleh kelerengan lahan 
dataran/rata sampai bergelombang, maka 
secara umum Kota Batu memiliki tingkat 
kestabilan lereng yang baik, juga secara 
hidrologi aliran air permukaan akan memiliki 
kecepatan aliran lambat atau menengah. 
Kondisi kelerengan lahan ini wilayah Kota 
Batu tersebut akan sangat mendukung dan 
membantu terhadap jenis kegiatan, variasi 
pilihan kegiatan dan program atau kegiatan 
konservasi lahan dan konservasi sumber daya 
air yang dapat dikembangkan di wilayah Kota 
Batu tersebut. 

2.3 GEOLOGI, GEOMORFOLOGI 
DAN JENIS TANAH 

2.3.1 GEOLOGI 

Secara geologi regional, berdasarkan Peta 
Geologi Lembar Malang Tahun 1992 (Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Geologi/P3G, 
Bandung), menunjukan bahwa Kota Batu 
tersusun oleh berbagai jenis material hasil 
kegiatan erupsi gunungapi yang berada di 
sekitar wilayah Kota Batu, seperti Gunung Kawi dan Gunung Butak di bagian Selatan dan di bagian utara 
adalah Gunung Arjuno dan Anjasmoro. Material volkanis penyusun Kota Batu tersebut, sesuai dengan 
umur dan genesanya dapat dikelompokan kedalam beberapa formasi batuan dan satuan yang berbeda, 
akan tetapi berdasarkan jenis material penyusunannya memiliki jenis yang seragam yaitu seluruh 

Gambar 2.3 Kondisi lereng daerah imbuhan yang curam dan tata guna 
lahan (Asep Mulyana) 

Gambar 2.4 Peta kemiringan lereng Kota Batu 
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material tersebut merupakan hasil aktifitas gunungapi atau volkanis, yaitu berupa Breksi Gunungapi, Tuf 
Breksi, Lava, Tuf dan Aglomerat. Kondisi geologi dan satuan batuan (formasi batuan) yang menyusun 
Kota Batu adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Formasi Geologi Kota Batu 

Simbol Geologi Formasi Luas Area 

Qp Batuan gunungapi kuarter bag. Bawah 87,4 

Qpat Batuan gunungapi tua Anjasmara 3.306,7 

Qpkb Batuan gunungapi Kawi-butak 875,9 

Qpva Gunungapi muda Anjasmara 3.106,6 

Qvaw Batuan Gunungapi Arjuna-Welirang 9.761,5 

Qvp Batuan gunungapi Pundak 2.491,8 

Sumber : Olah data Peta Geologi oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (1992) 

Berdasarkan Tabel 2.4 tersebut, menunjukkan bahwa formasi geologi (Qvaw), yaitu Formasi Batuan 
Gunungapi Arjuno Welirang. Wilayah Kota Batu tersusun dan didominasi oleh Formasi Batuan ini 
dengan luasan sebaran mencapai 9.761,5 Hektar dari total luas wilayah Kota Batu, sementara itu 
sebaran formasi batuan yang paling kecil yaitu formasi batuan Gunungapi Kuarter (Qp) dengan luas 
sebaran hanya sekitar 87,4 Hektar saja dari total luasan Kota Batu. 

a.  Batuan Gunungapi Kuarter Bagian Bawah 
(Qp), terdiri dari material Breksi 
Gunungapi, tuf, lava, aglomerat dan lahar.  

b. Batuan Gunungapi Anjasmoro Tua (Qpat), 
terdiri dari Breksi Gunungapi,Tuf Breksi, 
Tuf dan Lava. Satuan ini diduga sebagai alas 
dari Batuan Gunungapi Kuarter Bawah dan 
diperkirakan berumur Plistosen Awal – 
Tengah, hal itu berdasarkan adanya 
singkapan dari Batuan Gunungapi 
Anjasmoro Tua yang tertindih tak selaras 
langsung oleh Batuan Gunungapi Arjuna-
Welirang yang berumur Plistosen Akhir. 
Batuan gunungapi ini tertindih oleh Batuan Gunungapi Anjasmoro Muda dan Batuan Gunungapi 
Panderman. 

c. Batuan Gunungapi Kawi-Butak (Qpkb), terdiri dari Breksi Gunungapi, Tuf Lava, Aglomerat dan 
Lahar. Batuan gunungapi Kawi-Butak ini diperkirakan berumur Plistosen Akhir bagian awal, 
tertindih oleh Batuan Gunungapi Kuarter yang lebih muda dan Tuf Malang. 

d. Batuan Gunungapi Anjasmara Muda (Qpva), terdiri dari Breksi Gunungapi, Tuf Breksi, Lava, Tuf 
dan Aglomerat. Lava yang menyusun adalah sisipan dalam breksi dengan tebal beberapa meter. 
Batuan gunungapi ini diperkirakan berumur Plistosen Tengah, berdasarkan kedudukan stratigrafinya 
yang tertindih oleh Batuan Gunungapi Kuarter Tengah. 

Gambar 2.5 Satu satuan batupasir volkanis Arjuno-Welirang 
(asep Mulyana) 
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e. Batuan Gunungapi Arjuna Welirang 
(Qvaw), terdiri dari Breksi 
Gunungapi, Lava, Breksi Tufan dan 
Tuf. 

f. Batuan Gunungapi Pundak (Qvp), 
terdiri dari Breksi Gunungapi, Lava, 
Tuf, Breksi Tufan, Aglomerat dan 
Lahar. Batuan gunungapi ini 
diperkirakan berumur Plistosen 
Akhir-Holosen. Batuan Gunungapi 
Pundak merupakan kerucut 
parasiter (lateral eruption) pada 
lereng timur laut dari Gunung Kawi-
Butak. 

Memperhatikan kondisi umum geologi wilayah Kota Batu, dimana seluruh wilayah Kota Batu disusun 
oleh jenis material volkanik sebagai hasil aktifitas erupsi gunungapi muda yang secara umum akan 
memiliki sifat dan karakter sebagai berikut :  

• Variasi ukuran butir (tekstur) yang 
sangat beragam, mulai berukuran 
lempung (tuff), pasir (halus sampai kasar) 
sampai yang berukuran bongkah (bomb 
dan lapilli). Dengan ukuran butir yang 
sangat variatif tersebut maka lapisan 
atau tubuh batuan ini akan memiliki 
ruang antar butir (porositas) yang masih 
baik dan memiliki hubungan rongga 
antar butir (permeabilitas) yang baik 
pula. 

Secara hidrogeologi, jenis batuan 
volkanis dengan sifat dan karakter 
tersebut adalah merupakan akuifer yang 
baik, karena memiliki sifat dapat 
menyimpan dan meluluskan fluida/air 
tanah dengan sangat baik.  

• Secara genesa (keterjadian) erupsi 
volkanis tersebut yang berumur masih 
muda (umur geologi), maka material 
volkanis (piroklastik) tersebut belum 
mengalami proses pemadatan 
(kompaksi) yang lanjut, sehingga 
umumnya material tersebut masih 
bersifat lepas-lepas dan mudah di remas. 

Sifat dan karakter material yang belum mengalami pemadatan yang kuat, akan memiliki ruang antar 
butir yang besar (porositas yang baik) dan hubungan antara ruang antar  butir (permeabilitas) yang 

Gambar 2.6 Lapisan tanah wilayah imbuhan hasil pelapukan satuan 
batupasir Arjuno-Welirang (asep mulyana 

Gambar 2.7 Peta Formasi Geologi Kota Batu 



 

22     |      DOKUMEN KKMARA MATA AIR BINANGUN, KOTA BATU 2020 

juga baik. Sehingga secara hidrogeologis material tersebut memiliki kemampuan dapat menyimpan 
dan meluluskan fluida/air tanah dengan baik pula. 

• Proses sedimentasi material volkanis (piroklastik) ini terjadi secara bersamaan dalam periode 
waktu yang singkat, sehingga proses pengendapan akan menghasilkan tubuh lapisan batuan yang 
sangat tebal, sehingga satuan batuan atau formasi  ini akan berfungsi sebagai akuifer yang tebal pula. 
Dengan ketebalan akuifer yang besar maka secara hidrologis akan memiliki tingkat kapasitas 
simpan fluida/air tanah yang sangat besar pula, sehingga pada umumnya akuifer batuan volkanis ini 
akan memiliki cadangan air tanah yang banyak atau melimpah. 

Memperhatikan sifat dan karakter batuan atau material volkanis yang menyusun wilayah Kota Batu 
tersebut, maka secara hidrogeologi wilayah Kota Batu tersebut akan memiliki potensi cadangan air 
tanah yang banyak dan melimpah dengan sebarannya yang meluas juga. Sehingga dapat dimaklumi pada 
kawasan landaian/datar di sepanjang kawasan tekuk gunung atau wilayah kaki gung/bukit akan ditemukan 
kemunculan jajaran/sabuk/komplek Mataair dengan kapasitas debit yang cukup besar. 

1.1.1. GEOMORFOLOGI 

Pemahaman geomorfologi suatu wilayah dapat diartikan sebagai kondisi bentang alam (morfologi) 
wilayah yang dipengaruhi oleh dinamika atau aktifitas geologi wilayah tersebut. Sehingga geomorfologi 
wilayah Kota Batu dapat diartikan kondisi bentang alam wilayah Kota Batu saat ini yang dipengaruhi 
oleh semua aktifitas geologi di masa lalu sampai sekarang. Sebagaimana disampaikan bahwa wilayah 
Kota Malang disusun oleh material volkanik sebagai hasil erupsi beberapa gunungapi muda (Gunungapi 
Kuarter) yang mengelilingi wilayah Administrasi Kota Batu, yaitu Gunung Kawi, Gunung Pundak, 
Gunung Arjuna-Welirang. Kerucut Gunungapi dicirikan dengan bentuk Strato dan Kerucut Gunungapi, 
berketinggian antara 2000-3000 meter di atas permukaan laut. Puncak yang terdapat pada daerah 
penelitian adalah Gunung Arjuna dengan ketinggian ±3339 meter dan Gunung Welirang dengan 
ketinggian ±3156 mdpl. 

Tabel 2.4. Jenis dan Luas Bentuklahan di Kota Batu 

Jenis Bentuklahan Luas (Ha) 

Dataran Aluvial 4065 

Lereng Gunungapi Atas Berbatuan Andesit 1795.9 

Lereng Gunungapi Atas Berbatuan Breksi 381.7 

Lereng Gunungapi Bawah Berbatuan Andesit 5224.1 

Lereng Gunungapi Bawah Berbatuan Breksi 444 

Lereng Gunungapi Tengah Berbatuan Andesit 2048.6 

Lereng Gunungapi Tengah Berbatuan Breksi 826.1 

Perbukitan Struktural Terkikis Kuat 1758.8 

Perbukitan Struktural Terkikis Lemah 2062.1 

Puncak Bukit Intrusi Berbatuan Andesit 447.6 

Puncak Gunungapi Berbatuan Andesit 575.9 

Sumber : Olah Data DEMNAS dan Peta Geologi (2018) 
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Kondisi morfologi tersebut akan 
mempengaruhi kondisi kelerengan suatu 
wilayah secara regional, dan kondisi 
morfologi juga akan mencerminkan dinamika 
kondisi geologi suatu wilayah, baik itu jenis 
dan tingkat resistensi batuan, struktur 
geologi maupun tingkat erosi dan denudasi 
dari wilayah tersebut.  Secara umum bentuk 
lahan yang ada pada Sub DAS Brantas Hulu 
dapat dibedakan menjadi sebelas satuan 
bentuk lahan yang ditunjukkan dalam Tabel 
2.5 dan sebaran Bentuk lahan yang ada pada 
Wilayah Administrasi Kota Batu dapat dilihat 
pada Gambar 2.6 sebagai berikut:  

Wilayah Administrasi Kota Batu 
berdasarkan Tabel 2.5 dan Gambar 2.6 
berada di kawasan bentuk lahan volkanik 
dengan batuan induk Breksi volkanikhasil 
aktivitas volkanik Gunung Arjuno dan 
Welirang di sebelah timur laut Kota Batu. 
Pada wilayah barat daya, batuan induk 
dipengaruhi oleh aktivitas volkanik Gunung 
Kawi dan Butak yang batuan induknya 
merupakan batuan breksi volkanik. Di 
kawasan barat laut Kota Batu, terdapat 
perbukitan struktural dari Pegunungan Anjasmoro. Terdapat bukit terisolir sebagai bentuk terjadinya 
intrusi magmatik yang berada di wilayah kawasan Gunung Kawi-Butak yang dikenal sebagai Gunung 
Panderman. Wilayah permukiman dan pusat kegiatan berada di wilayah dataran aluvial di sebelah 
tenggara Kota Batu.  

 Dengan memahami kondisi morfologi (geomorfologi) wilayah Kota Batu maka kita akan bisa 
memahami berbagai potensi dan kendala yang dimiliki oleh wilayah Kota Batu terkait dengan kondisi 
bentang alamnya yang dipengaruhi oleh aktivitas volkanik yang masih sangat intensif. Sebagai contoh 
dapat dipahami tentang tingkat kestabilan lereng dan potensi terjadinya bahaya gerakan tanah pada 
kawasan yang memiliki tingkat kelerengan tinggi sampai sangat tinggi. Juga harus dipahami potensi 
eruspsi dari beberapa gunungapi yang masih sangat aktif dan mengelilingi wilayah Kota Batu, dan lain 
sebagainya.  

1.1.2. JENIS TANAH 

Tanah merupakan material hasil rombakan dari batuan dasar atau batuan induk, yang terdiri dari unsur 
padatan (bahan mineral dan bahan organik), cairan dan gas, yang menempati permukaan tanah, lapisan 
yang dapat dibedakan dari bahan asalnya sebagai suatu hasil dari proses pelapukan baik pelapukan fisik 
maupun pelapukan kimia, dan mungkin telah mengalami pemindahan atau belum (insitu) dan 
transformasi energi dan materi atau berkemampuan mendukung tanaman berakar di dalam suatu 
lingkungan alami (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 1999). 

Gambar 2.8 Peta Bentuk lahan Kota Batu 
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Secara umum tanah yang menyusun lapisan atas wilayah Kota batu merupakan material hasil lapukan, 
baik hasil proses kimia maupun fisik dari batuan dasar (batuan induk) dibawahnya. Mengingat batuan 
induk atau batuan dasar penyusun wilayah Kota Batu merupakan batuan volkanis maka tanah yang 
terbentuk di wilayah Kota Batu akan memiliki sifat dan karakteristik batuan volkanis sebagai batuan 
induknya. 

Jenis tanah yang ada pada wilayah Administrasi Kota Batu dapat dibedakan menjadi tiga ordo tanah yang 
luasannya ditunjukkan dalam Tabel 2.6 dan sebaran jenis tanah yang ada pada Kota Batu dapat dilihat 
pada Gambar 2.7 sebagai berikut: 

Gambar 2.9 Kenampakan tubuh tanah hasil pelapukan batuan volkanis Arjuno welirang (asep Mulyana) 

 

Tabel 2.5 Jenis Tanah di Kota Batu 

Sumber : Peta Tanah Kota Batu oleh BAPPEDA (2010) 

Berdasarkan klasifikasi tanah menurut USDA (1999) pada Tabel 2.6, tanah yang ada daerah penelitian 
dapat dibedakan menjadi tiga ordo, yaitu Andisol, Entisol dan Inceptisol. Tanah Entisol merupakan jenis 
tanah yang memiliki luas tanah yang paling kecil yaitu 2.736,65 Ha atau seluas13,9% sedangkan tanah 
Inceptisol memiliki luas tanah paling luas di antara jenis tanah yang lain yaitu 8.752,18 Ha atau seluas 
44,5%. Tanah jenis Andisol memiliki luas 8.141,06 Ha atau 41,4% dari total luas Sub DAS. Penjelasan 
tiga ordo tanah yang ada di Kota Batu, Jawa Timur ini akan rinci sebagai berikut:  

1. Andisol 

Andisol merupakan tanah yang terbentuk dari bahan abu volkan muda. Persebaran tanah termasuk 
dalam ordo Andisol terdapat di daerah sekitar kawasan pegunungan dan perbukitan vulkanik di sekitar 
pegunungan, namun demikian tanah ini ditemukan juga pada daerah lembah dan dataran tinggi plato. 
Tingkat kesuburan tanah ini berkisar antara sedang sampai tinggi. 

Luas
(Hektar)

Andisol 8.141,06
Entisol 2.736,65

Inceptisol 8.752,18

Jenis Ordo Tanah
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2. Entisol  

Entisol merupakan tanah yang belum 
berkembang. Ordo tanah ini tidak memiliki 
horizon pedogenik yang jelas dan memiliki 
solum yang dangkal dengan bentukan struktur 
yang belum terlihat. Persebaran ordo tanah ini 
pada lereng curam pegunungan, daerah 
endapan dan luapan sungai dan aliran lembah 
lahar. 

3. Inceptisol 

Inceptisol merupakan tanah yang memiliki sifat 
dan karakteristik yang beragam, terutama 
berkaitan dengan bahan induk dan faktor 
perkembangan yang mempengaruhi. Secara 
umum tanah Inceptisol dicirikan dengan 
adanya horison Kambik. Tanah-tanah dengan 
ordo Inceptisol dapat ditemukan pada 
berbagai wilayah, dari lereng perbukitan, 
dataran tinggi, dataran rendah dan plato. 

Memperhatikan beberapa jenis tanah yang 
berada di wilayah Kota Batu tersebut, dan 
memperhatikan sifat serta karakteristiknya 
tersebut, baik struktur tanah, tekstur tanah, 
komposisi kimia dan organiknya, maka akan dapat memahami potensi dan kendala yang dimilikinya. 
Sebagai contoh, dengan memahami sifat tekstur dan struktur tanah tersebut maka dapat diketahui 
tingkat dan daya simpan dan daya lulus aliran air tanah di wilayah Kota Malang tersebut. Dengan 
memahami komposisi unsur kimia (organic dan an-organiknya) maka dapat ditentukan jenis dan 
karakter tanaman yang baik untuk dikembangkan di wilayah Kota Batu tersebut. Serta berbagai potensi 
dan kendala lainnya dapat diketahui sehingga dapat juga dilakukan kegiatan antisipasinya bilamana terjadi 
hal-hal yang kurang menguntungkan dari jenis tanah tersebut 

2.4 CUACA DAN IKLIM 

Curah hujan adalah salah satu unsur iklim yang digunakan untuk menentukan tipe iklim suatu daerah. 
Data yang dibutuhkan dalam menentukan iklim suatu daerah adalah data curah hujan selama kurun 
waktu beberapa tahun. Tipe iklim Sub DAS Brantas Hulu dapat diketahui melalui data curah hujan 
selama 17 Tahun yang diperoleh dari sepuluh stasiun hujan yang terdapat pada area tersebut. Penentuan 
iklim pada daerah penelitian sangat penting terutama berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan 
yang juga dipengaruhi oleh kondisi iklimnya. Berikut dijelaskan melalui Tabel 2.7 yang merupakan hasil 
olah data curah hujan di Wilayah Kota Batu selama kurun waktu 2000-2016. 

 

 

 

Gambar 2.10 Jenis Tanah Kota Batu 
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Tabel 2.6 Rata-rata Hujan Bulanan Tahun 2000-2016 

Bulan 
Nama Stasiun 

Ngaglik Ngujung Pendem Junggo Temas Tinjumoyo Tlekung Pujon Karangploso Prigen 

Jan 267.4 297.1 248.3 286.2 273.2 310.2 253.4 406.4 267.4 623.5 

Feb 281 310.2 312.8 320.8 304.2 295.7 307.5 437.8 284.4 641.4 

Mar 219.8 238.2 233.9 328.4 215.5 244.4 230.5 324.8 288.9 581.8 

Apr 149.6 166.9 135.3 225 144.4 176.8 146.5 210.8 140.6 436 

Mei 89.5 88.2 79.7 132 82.8 93.3 82.2 125.4 106.4 298.2 

Jun 34.8 36.5 38.3 45.7 35.9 36.9 37.6 39 31.1 154.7 

Jul 19.1 22.1 22.8 25.6 15.8 25 16.9 32.7 22.9 84.8 

Ags 10.8 15 16.2 34.8 10.6 20.1 6.6 15.9 10.7 19.2 

Sep 21.9 27.9 28.5 34.9 28.4 24.7 15.4 33.1 25.9 29.9 

Okt 63.8 77.2 69.4 88.5 76.8 85.2 54.2 101.8 85.1 64.2 

Nov 181.6 202.7 200.3 233.9 196.3 221.9 178.8 273.3 217.3 217.6 

Des 299.4 78.4 313.5 401.2 302.4 288.5 257.5 372.7 304.9 479 

Total 1638.8 1560.3 1698.9 1395.8 1686.2 1822.7 1587.2 2373.7 1785.6 3630.4 

Sumber : Data Hujan BMKG (2000-2016) 

Gambar 2.7 menunjukkan bahwa terdapat 10 stasiun pengukur hujan yang dapat mewakili pengaruh 
hujan di wilayah administrasi Kota Batu. Terdapat 7 stasiun pengukur hujan yang berada di dalam 
wilayah Kota Batu dan 3 stasiun pengukur 
hujan yang berada di wilayah luar administrasi 
Kota Batu. Stasiun Pujon dan Stasiun 
Karangploso terdapat di Kabupaten Malang 
dan Stasiun Prigen terdapat di Kabupaten 
Pasuruan.  

Pada Tabel 2.7, stasiun yang berada di dalam 
wilayah administrasi yang memiliki rata-rata 
curah hujan yang tertinggi dalam kurun 
waktu 2000-2016 apabila dibandingkan 
dengan stasiun hujan yang lainnya yaitu 
sebesar 1822,7 mm/th adalah Stasiun 
Pengukur Hujan Tinjumoyo. dan stasiun 
hujan Pendem sebesar 1698,9 mm/th. Curah 
hujan terendah dari tujuh stasiun hujan 
tersebut adalah stasiun hujan Junggo dengan 
jumlah curah hujan rerata tahunan 1395,8 
mm/th. Pada Stasiun yang berada di luar 
wilayah administrasi Kota Batu, Stasiun 
Pengukur Hujan Prigen yang memiliki rata-
rata curah hujan paling tinggi selama 17 
tahun, yaitu sebesar 3630,4 mm/th.  

Pengklasifikasian iklim pada daerah 
penelitian menggunakan sistem klasifikasi 
Schmidt-Ferguson. Penentuan tipe iklim 

Gambar 2.11 Wilayah Hujan yang diwakili oleh Polygon Thiessen 
Stasiun Pengukur Hujan 
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Schmidt dan Ferguson didasarkan pada perhitungan bulan basah dan bulan kering dari curah hujan. 
Kriteria penentuan bulan basah dan bulan kering menurut Schmidt Ferguson adalah menggunakan skala 
Mohr sebagai berikut: 

1. Bulan basah : Apabila jumlah curah hujan > 100 mm 

2. Bulan lembab : Apabila jumlah curah hujan antara 60 mm -100 mm 

3. Bulan kering : Apabila jumlah curah hujan < 60 mm 

Metode pengklasifikasiannya, perhitungan klasifikasi iklim dilakukan dengan membagi antara jumlah 
bulan kering dengan jumlah bulan basah. Berikut klasifikasi pembagiannya ditunjukkan pada Tabel 2.8. 

Tabel 2.7 Klasifikasi Tipe Iklim Schmidt Fergusson 

Sumber : Olah Data BMKG (2000-2016) 

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa Stasiun Ngaglik, Ngujung, Pendem, Temas, Tinjumoyo memiliki kondisi 
iklim sedang, sedangkan stasiun 
Junggo, Pujon, Karangploso 
memiliki kondisi iklim Agak Basah. 
Stasiun Prigen memiliki klasifikasi 
iklim Basah. Berdasarkan hasil 
perhitungan 10 stasiun hujan 
tersebut dapat dirata-rata curah 
hujan untuk Kota Batu adalah 0,62. 
Berdasarkan klasifikasi Schmidt-
Ferguson bahwa kondisi iklim di 
Kota Batu adalah beriklim sedang 
(D) . Grafik kondisi iklim klasifikasi 
Schmidt-Ferguson Kota Batu dapat 
dilihat pada Gambar 2.8. 

Sebaran Curah Hujan Tahunan di 
Kota Batu didapatkan dari rata-rata 
selama 17 tahun di 10 Stasiun 
Pengukur Hujan. Untuk 

Ngaglik Ngujung Pendem Junggo Temas Tinjumoyo Tlekung Pujon Karangploso Prigen
Jan BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
Feb BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
Mar BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
Apr BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
May BL BL BL BB BL BL BL BB BB BB
Jun BK BK BK BK BK BK BK BK BK BB
Jul BK BK BK BK BK BK BK BK BK BL
Aug BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK
Sep BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK
Oct BL BL BL BL BL BL BK BB BL BL
Nov BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
Dec BB BL BB BB BB BB BB BB BB BB
Total BB 7 6 7 8 7 7 7 9 8 9
Total BL 2 3 2 1 2 2 1 0 1 2
Total BK 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2
Schmidt Fergusson 0.67 0.8 0.67 0.57 0.67 0.67 0.83 0.5 0.57 0.25
Klasifikasi Sedang Sedang Sedang Agak Basah Sedang Sedang Sedang Agak Basah Agak Basah Basah
Rata-rata
Klasifikasi Rata-rata

Bulan Klasifikasi Bulan Basah (BB) , Bulan Kering (BK) dan Bulan Lembab (BL)

0.62
Sedang

Gambar 2.12 Kondisi Penggolongan Iklim berdasarkan Schmidt-Fergusson 
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menganalisis sebaran curah hujan digunakan metode Isohyet Hujan dengan menggunakan interpolasi 
titik-titik stasiun pengukur hujan menggunakan metode interpolasi Krigging. Pada Gambar 2.9 
menunjukkan Kota Batu memiliki rata-rata curah hujan selama 17 tahun antara 1250 – 2750 mm/tahun. 
Perbedaan wilayah curah hujan menunjukkan bahwa pada wilayah lereng Gunung Welirang, Gunung 
Anjasmoro dan Gunung Panderman memiliki curah hujan tertinggi, yaitu antara 2000-2750 mm/tahun. 
Sedangkan pada wilayah pusat-pusat permukiman, curah hujan berkisar antara 1250-2000 mm/tahun.  

 Dengan memahami kondisi curah hujan dan 
iklim Kota Batu, maka dapat diketahui dan 
dihitung kondisi neraca sumber daya air Kota 
Batu. Sebagai gambaran saja, bahwa 
berdasarkan luasan wilayah Kota Batu dengan 
tingkat curah hujannya maka dapat dihitung 
jumlah air hujan yang jatuh atau masuk ke 
dalam wilayah Kota Batu, yaitu sebanyak 
245.373.625 M3 s/d 539.821.975 M3 per tahun.  

Selanjutnya, diperlukan perhitungan jumlah air 
yang keluar dari wilayah Kota Batu, mulai dari 
besaran aliran sungai, nilai evapotranspirasi, 
dan beberapa aspek lainnya, maka akan dapat 
diketahui status neraca air Kota Batu.  Dengan 
mengetahui kondisi neraca air Kota Batu 
tersebut, maka dapat ditentukan dan dibuat 
kebijakan tentang kebijakan pengelolaan, 
perlindungan/konservasi dan pemanfaatannya 
sumber daya air dengan baik, sehingga 
permasalahan ketersediaan, kebutuhan dan 
pasokan air untuk wilayah Kota Batu dapat 
diatasi dengan sebaik-baiknya. 

Menyadari potensi cadangan air yang sangat 
besar tersebut, memahami kondisi tata guna 
lahan dan karakter batuan wilayah Kota Batu, 

maka dengan demikian dapat disusun suatu perencanaan besar (grand design) tata kelola dan 
pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan sumber daya air bagi berbagai keperluan masyarakat Kota 
Batu khususnya dan masyarakat Malang Raya pada umumnya. Aspek lain dengan memahami kondisi 
tersebut maka dapat diantisipasi dan dikelola berbagai aspek daya rusak air sehingga sumber daya air 
Kota Batu dapat lestari. 

2.5 TATA GUNA LAHAN 

Hasil dari analisa peta penggunaan lahan yang bersumber dari Peta Rupa Bumi Indonesia yang 
diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial, menunjukkan bahwa Kota Batu memiliki delapan bentuk 
penggunaan lahan yang sesuai dengan standar Badan Standarisasi Nasional (2010) diantaranya adalah 
hutan, perkebunan, permukiman, rumput / tanah kosong, sawah, semak belukar, ladang dan badan air. 
Luas Jenis Penggunaan Lahan di Kota Batu. 

 

Gambar 2.13 Isohyet Rata-rata Curah Hujan Tahunan 2000-2016 
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Tabel 2.8 Luas Jenis Penggunaan Lahan di Kota Batu 

Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) 

Badan Air 6.1 

Hutan  6369.3 

Rumput / Tanah Kosong 2922.9 

Perkebunan / Kebun 1039.4 

Permukiman dan Tempat Kegiatan 1611.8 

Sawah 2485.0 

Semak Belukar 2697.6 

Tegalan / Ladang 5195.4 

Sumber : Peta RBI Wilayah Kota Batu oleh BIG (2000) 

Berdasarkan Tabel 2.9 Kota Batu pada Tahun 2000 lahan hutan merupakan jenis penggunaan lahan 
terluas yaitu 6369,3 Ha atau 29%. Tegalan dan Ladang merupakan jenis penggunaan lahan terluas kedua 
yaitu 5195,4 Ha atau 23%. Sawah menempati ruang seluas 2485 Ha atau 29%. Penggunaan lahan untuk 
areal terbangun meliputi permukiman seluas 1611,8 Ha atau 7%. Sedangkan penggunaan lahan 
perkebunan yang menempati ruang seluas 1039,4 Ha atau 5%.  Jenis penggunaan lahan hutan 
mendominasi di sebelah barat daya, timur laut dan barat laut Kota Batu. Sedangkan di bagian timur dan 
barat, jenis penggunaan lahan yang mendominasi adalah ladang, sedangkan di bagian tenggara Kota Batu 
sawah dan permukiman merupakan jenis penggunaan lahan yang mendominasi. Berikut sebaran 
penggunaan lahan di Kota Batu yang ditunjukkan di Gambar 2.10. 

 Tata guna lahan wilayah Kota Batu saat ini 
sudah mengalami perubahan yang sangat 
besar hampir mencapai 71,5 % sebagai 
kawasan terbuka, seperti penggunaan untuk 
ladang/tegalan, kebun, semak belukar, sawah 
dan kawasan pemukiman dan sedikit sebagai 
kawasan situ atau badan air. Hanya tersisa 
sekitar 28,5 % saja yang masih status 
penggunaan lahan sebagai hutan. Kawasan 
hutan tersebut bukan merupakan kawasan 
hutan lindung akan tetapi masih berstatus 
sebagai kawasan hutan produksi yang 
dikelola oleh PT. Perhutani, sehingga secara 
hidrologi peruntukan lahan hutan tersebut 
juga telah mengalami gangguan, terutama 
terkait kondisi tanah pucuk yang sudah 
berkurang.  

Alih fungsi lahan Kota Batu yang mencapai 
71,5 % menjadi kawasan terbuka dengan 
berbagai fungsi dan penggunaan akan 
memberikan konsekuensi lingkungan yang 
sangat serius bagi Kota Batu, terutama 
terkait dengan potensi sumber daya air, baik 
potensi air permukaan dan air tanah. Secara 

Gambar 2.14 Peta Penggunaan Lahan Kota Batu 
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hidrologi dan hidrogeologi, karakter fungsi lahan yang telah mengalami eksploitasi (lahan terbuka dan 
tidak bervegetasi) peranannya dalam siklus air akan mengalami penurunan fungsi dan peranan sebagai 
kawasan resapan. Hal ini disebabkan karena lahan yang sudah terbuka dan tidak bervegetasi tersebut, 
sudah dipastikan telah mengalami penurunan atau kehilangan lapisan tanah pucuk/top soil/tanah selasah 
yang merupakan lantai hutan, yang terbentuk sebagai hasil pembusukan dedaunan sehingga lapisan ini 
memiliki porositas dan permeabilitas yang sangat baik dalam menangkap dan menahan air hujan yang 
jatuh di lantai hutan tersebut. Dengan hilangnya vegetasi/tanaman, maka tidak akan terbentuk lagi 
lapisan tanah pucuk/top soil tersebut yang akan menahan dan meresapkan air hujan menjadi air tanah. 
Sehingga pada saat hujan berlangsung, air jatuh di permukaan tanah akan terakumulasi, mengalir menjadi 
air larian (run off) yang mengalir menuju daerah hilir. Dalam perjalanannya, volume air larian ini akan 
semakin besar dengan kecepatan yang juga bertambah sehingga akan menggerus dan mengerosi semua 
material yang dilaluinya. Dengan kecepatan aliran yang semakin cepat tersebut, sudah dipastikan tidak 
akan kesempatan air larian tersebut untuk meresap ke dalam tanah, walaupun secara geologi bahwa 
jenis batuan penyusun Kota Batu tersebut sangat baik dalam menahan dan meresapkan air untuk 
menambah cadangan air tanah dan Mataair. 

Selanjutnya, pada bagian Utara dan Barat Daya Kota Batu masih terdapat kawasan hutan dengan luas 
yang cukup besar sekitar 6369.3 Hektar yang dapat berperan sebagai kawasan resapan yang masih baik. 
Kawasan hutan tersebut akan berfungsi secara maksimal sebagai kawasan resapan apabila lantai hutan 
tersebut masih memiliki lapisan humus/top soil/tanah pucuk yang cukup tebal dan terjaga. Apabila 
kawasan hutan sudah tidak memiliki top soil/tanah pucuk dan humus, maka fungsi hutan tersebut sudah 
tidak berfungsi secara baik sebagai kawasan resapan. Sebagai contoh kawasan hutan sekunder atau 
hutan industri, mengingat hutan tersebut sudah tidak alami lagi dan sudah mengalami gangguan sehingga 
lapisan top soil/tanah pucuk sudah mengalami erosi dan degradasi. 

Konsekuensi hidrologis dan hidrogeologis, sebagai hasil interaksi permasalahan berubahnya fungsi dan 
peruntukan lahan, kondisi kelerengan lahan serta semakin banyaknya sumber polutan berupa kawasan 
pemukiman dan juga kebun tanaman semusim yang memanfaatkan pestisida dan pupuk kimia dan 
organik dalam upaya menjaga kualitas panen sayuran dan buah-buahan. 

Dampak langsung yang dapat dirasakan terhadap kuantitas air tanah/Mataair adalah akan terjadinya 
penurunan cadangan dan neraca air tanah/Mataair didalam wilayah Kota Batu, hal ini disebabkan sebagai 
akibat semakin kecilnya jumlah air hujan yang meresap menjadi air tanah/Mataair. Dampak lainnya 
adalah terjadinya penurunan kualitas air tanah/Mataair yang terpolusi oleh berbagai unsur polutan, 
terutama limbah cair domestik (black and grey water) yang berasal dari kawasan pemukiman yang 
menggunakan septik tank resap/cubluk, serta kamar mandi, juga dari kawasan pertanian dan kawasan 
peternakan yang berupa kotoran ternak yang tidak dikelola dengan baik.  

Berdasarkan laporan dari Pemkot Batu, bahwa saat ini telah teridentifikasi bahwa dari total Mataair 
yang ada di wilayah Kota Batu yang berjumlah sekitar 259 lokasi Mataair, maka 19 lokasi Mataair telah 
mengalami kekeringan/mati, serta hampir seluruh Mataair lainnya telah mengalami penurunan debit 
antara 40 s/d 60 % dari debit semula. Juga telah diketemukan munculnya bakteri Total Colli serta Pecal 
Colli dari beberapa sumber Mataair dan air tanah yang berada di dalam wilayah Kota Batu. 

Perubahan tata guna dan fungsi lahan menjadi kawasan budidaya/ladang dan tegalan serta menjadi 
kawasan pemukiman adalah kondisi yang sangat mendesak dan penting juga untuk dilaksanakan, sama 
pentingnya dengan upaya-upaya konservasi untuk menjaga cadangan dan kualitas air tanah/Mataair di 
Wilayah Kota Batu. Salah satu upaya sinergis dan kompromis dari kondisi mendesak tersebut adalah 
dengan memanfaatkan teknologi konservasi yang efektif, efisien, tepat guna, ekonomis dan cepat 
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mengatasi permasalahan yang terjadi. Untuk mendukung kebutuhan tersebut dan menjawab tantangan 
dan menyelesaikan masalahnya maka perlu dilakukan kajian secara komprehensif terkait tingkat 
kerentanan/sensitivitas sumber daya air di wilayah Kota Batu. 

2.6 . HIDROGEOLOGI DAN AIR TANAH 

Air tanah didefinisikan sebagai air yang 
terdapat di bawah permukaan bumi. Salah 
satu sumber utamanya adalah air hujan yang 
meresap ke bawah lewat lubang pori di 
antara butiran tanah. Air yang berkumpul di 
bawah permukaan bumi ini disebut akuifer. 
Akuifer adalah lapisan bawah tanah yang 
mengandung air dan mampu meloloskan air 
(Todd, 1995). Hal ini disebabkan karena 
lapisan tersebut bersifat permeabel yang 
mampu meloloskan air baik karena adanya 
pori-pori pada lapisan batuan tersebut. 
Akuifer di Kota Batu berdasarkan Peta 
Hidrogeologi Jawa Timur, merupakan salah 
satu kawasan dari Cekungan Air Tanah 
(CAT) Brantas. Akuifer di Kota Batu terbagi 
menjadi 3 klasifikasi produktivitas, yaitu 
kecil, sedang dan tinggi. Sedangkan 
sebarannya terbagi 2 klasifikasi, yaitu akuifer 
setempat dan akuifer dengan sebaran yang 
luas. Akuifer di Kota Batu dipengaruhi oleh 
hasil dari aktivitas volkanik dari Gunung 
Arjuna-Welirang dan Gunung Kawi-Butak. 
Akuifer di Kota Batu dipengaruhi dari jenis 
batuan induknya, yaitu batuan andesit dan 
breksi. Pada tabel 2.7 dijelaskan luas dari 
jenis akuifer di Kota Batu.  

Pada Gambar 2.7, Akuifer dengan klasifikasi produktif kecil, berada di bentuklahan lereng bagian atas, 
tengah dan bawah berbatuan andesit, dan bukit intrusi berbatuan andesit, dan lereng bagian atas, tengah 
dan bawah berbatuan breksi (Gambar 2.5) yang memiliki kemiringan lereng curam hingga sangat curam 
(Gambar 2.3). Sedangkan pada akuifer dengan produktif tinggi dengan penyebaran luas, berada di 
bentuklahan aluvial di lereng yang datar dan landai. Pada akuifer produktif tinggi ini, terdapat di kawasan 
permukiman dan persawahan (2.10).  

Mataair diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, yaitu: mataair depresi (depresion spring) yang ter- bentuk 
bila permukaan airtanah terpotong oleh topografi; mataair kontak (contact spring) terjadi bila lapisan 
yang lulus air terletak di atas lapisan kedap air; mataair artesis (artesian spring) yang keluar dari akuifer 
tertekan; dan mataair turbuler (turbulence spring) yang terdapat pada saluran-saluran alami pada formasi 
kulit bumi (Santosa, 2006). Salah satu wilayah yang mempunyai potensi mataair besar adalah wilayah 
lereng gunungapi, Pada gunungapi, umumnya mempunyai pola persebaran mataair yang melingkari 
badan gunungapi membentuk pola seperti sabuk, yang biasa disebut sabuk mataair (spring belt). Hal ini 
merupakan gejala pemunculan mataair yang khas dan umum terdapat pada gunungapi strato. 

Gambar 2.15 Peta Hidrogeologi Kota Batu 
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Tabel 2.9 Jenis Akuifer di Kota Batu 

Sumber : Peta Hidrogeologi Jawa Timur oleh Kementerian ESDM 

 Kota Batu melalui pendataan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2017) terdapat 
sekitar 158 mataair yang tersebar di Kecamatan Bumiaji, Batu dan Junrejo yang sebarannya ditunjukkan 
pada Gambar 2.12. Secara umum penggunaan Mataair tersebut telah digunakan oleh masyarakat sebagai 
irigasi air minum dan kegiatan domestik lainnya. Berikut adalah data inventarisasi Mataair di ketiga 
wilayah kecamatan yang ditunjukkan oleh Tabel 2.11, 2.12 dan 2.13. 

Tabel 2.10 Data Inventarisasi Mataair Wilayah Kecamatan Batu 

 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Batu (2017) 
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Tabel 2.11 Data Inventarisasi Mataair Wilayah Kecamatan Bumiaji 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Batu (2017) 
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Tabel 2.12 Data Inventarisasi Mataair Wilayah Kecamatan Junrejo 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Batu (2017) 

2.7 DEMOGRAFI 

BPS telah mendata bahwa jumlah penduduk Kota Batu pada tahun 2013 sebanyak 195.752 jiwa, 
meningkat pada tahun 2017 jumlah penduduknya mencapai 203.705 jiwa yang ditunjukkan pada Gambar 
2.12. Pertambahan penduduk selama kurun waktu 5 tahun di Kota Batu sebesar 4% atau rata-rata 
bertambah sebesar 1.988 jiwa per tahun.  

Gambar 2.16 Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kota Batu 

 

Proporsi jumlah penduduk di Kota Batu, Kecamatan Batu merupakan wilayah dengan jumlah penduduk 
terbesar dan Kecamatan Junrejo merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terkecil. Berikut 
merupakan Tabel 2.11 jumlah pertambahan penduduk antara Tahun 2013-2017. 
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Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Per Desa di Kota Batu tahun 2013-2017 

Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka (2014-2018) 
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3  PERUBAHAN IKLIM WILAYAH  KOTA BATU 

3.1 PROYEKSI IKLIM 

Secara umum perubahan iklim berlangsung dalam waktu lama (slow face) dan berubah secara lambat 
(slow onset). Perubahan berbagai parameter iklim yang berlangsung perlahan tersebut dikarenakan 
berbagai peristiwa ekstrem yang terjadi pada variabilitas iklim yang berlangsung secara terus-menerus. 
Peristiwa ekstrem menyebabkan berubahnya besaran statistik rata-rata iklim yang pada akhirnya 
menggeser atau mengubah iklim pada umumnya. Dengan demikian, pemantauan perubahan iklim dapat 
dilakukan dengan memantau kondisi iklim ekstrem. Sebagai contoh pola peningkatan suhu bumi ditandai 
dengan berbagai rekor baru suhu maksimum secara terus-menerus, sedangkan pola musim berubah 
dengan adanya pergeseran awal musim. 

Respons yang dapat dilakukan terkait perubahan iklim yang telah, sedang dan akan terjadi adalah dengan 
melakukan tindakan adaptasi untuk mengatasi akibat atau dampak, serta melakukan mitigasi untuk 
mengatasi penyebab perubahan iklim. 

Analisis perubahan iklim di Kota Batu ini memuat informasi berbagai perubahan yang terjadi pada 
beberapa parameter iklim seperti curah hujan, fraksi hujan, dan suhu udara. Analisis perubahan iklim 
bersumber dari data BMKG untuk proyeksi periode 2030-2040. Analisis perubahan iklim memberikan 
informasi berupa pemetaan tentang kecenderungan (trend) curah hujan, fraksi hujan dan suhu udara di 
wilayah Kota Batu. 

3.1.1 PERUBAHAN CURAH HUJAN MUSIMAN 

Peta Proyeksi Perubahan Curah Hujan terbagi menjadi 4 analisis yang masing-masing dihitung 
berdasarkan basis data 2006-2014 per 3 bulanan oleh BMKG yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. 
Analisis proyeksi iklim yang dikeluarkan oleh BMKG, pada tahun 2030 hingga 2040 diperkirakan terjadi 
perubahan curah hujan yang signifikan di Kota Batu. Pada periode Desember-Januari-Februari (DJF), 
Kota Batu rata-rata mengalami kenaikan curah hujan sebesar 0-10%. Pada wilayah barat hingga barat 
laut, terjadi penurunan curah hujan ringan sebesar -10-0%. Periode Juni Juli Agustus (JJA), Kota Batu 
mengalami peningkatan curah hujan sebesar 0-30%. Periode Maret April Mei (MAM), Kota Batu 
diprediksi akan mengalami penurunan curah hujan sebesar -20 - 0%. Periode September-Oktober-
November (SON), Kota Batu akan diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan yang signifikan 
yaitu >40%. 
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Gambar 3.1 Peta Proyeksi Perubahan Curah Hujan Musiman (DJF-MAM-JJA-SON) 

Musim kemarau ditandai oleh rendahnya intensitas hujan dan cuaca yang panas sedangkan musim hujan 
ditandai dengan meningkatnya intensitas hujan dan udara yang lembap. Saat musim kemarau rata-rata 
curah hujan kurang dari 60 mm/bulan atau 20 mm/dasarian (WMO, 2007). Apabila hasil proyeksi curah 
hujan musiman dibandingkan dengan kondisi eksisting curah hujan bulanan Kota Batu, pada musim 
kemarau Kota Batu di bulan Juni, Juli, Agustus dan September yang ditunjukkan pada Gambar 3.2, pada 
tahun 2030-2040 akan terjadi peningkatan curah hujan di musim kemarau di Kecamatan Batu, Bumiaji 
dan Junrejo seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1. Kecamatan Junrejo diprediksi akan meningkat 30-
40% dari curah hujan eksisting. Sedangkan pada Bulan Maret-April-Mei (MAM), proyeksi curah hujan 
akan menurun di ketiga Kecamatan di Kota Batu. Kecamatan Batu dan Bumiaji, curah hujan diprediksi 
akan menurun hingga 30% dan Kecamatan Junrejo akan diprediksi menurun hingga 10%. Penurunan 
Curah hujan diprediksi terjadi di Bulan Maret-April-Mei di ketiga kecamatan di Kota Batu. Kecamatan 
Batu, Bumiaji dan Junrejo akan diprediksi mengalami penurunan curah hujan sebesar 30% dari kondisi 
eksisting. Prediksi penurunan 
tersebut menyebabkan terganggunya 
jadwal awal penanaman tanaman 
lahan kering pada tahun 2030-2040. 

Pada awal musim hujan di bulan 
September-Oktober-November 
(SON), Kota Batu diprediksi 
mengalami peningkatan curah hujan 
yang signifikan. Di Kecamatan Batu, 
Bumiaji dan Junrejo mengalami 
kenaikan hingga lebih dari 40%. 

Gambar 3.2 Rata-rata Bulanan Curah Hujan Kota Batu Tahun 2000-2016 
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Prediksi peningkatan curah hujan ini dapat meningkatkan resiko erosi di lahan pertanian dan ancaman 
banjir di wilayah perkotaan. Namun peningkatan curah hujan tersebut tidak semerta-merta 
meningkatkan cadangan air tanah Kota Batu. Peningkatan cadangan air tanah diperlukan tutupan kanopi 
vegetasi yang baik pada kawasan-kawasan resapan air tanah. 

Tabel 3.1 Proyeksi Perubahan Curah Hujan Musiman pada tiap Kecamatan tahun 2030-2040 

Kecamatan 
DJF MAM JJA SON 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

Batu -10% +10% -30% 0% +10% +30% + >40% + >40% 

Bumiaji -10% +20% -30% +10% +10% +30% +30% + >40% 

Junrejo +10% +10% -10% 0% +30% +40% + >40% + >40% 

Sumber : Olah Data Proyeksi Iklim BMKG (2019) 

3.1.2 PROYEKSI FRAKSI HUJAN LEBAT 

Gambar 3.3 Peta.Proyeksi Fraksi Hujan Lebat (DJF-MAM-JJA-SON) 

 

Perubahan fraksi hujan lebat adalah perubahan probabilitas terjadinya hujan diatas 50 mm per hari. 
Selain perubahan curah hujan, perubahan fraksi hujan lebat merupakan salah satu indikator yang juga 
patut diperhatikan dalam analisis proyeksi iklim, terutama dalam kaitannya dengan kegiatan 
pengurangan risiko bencana banjir dan longsor. 

Secara umum, Kota Batu akan mengalami perubahan cukup signifikan pada probabilitas terjadinya hujan 
lebat yang ditunjukkan pada Gambar 3.3 pada tahun 2030-2040. Analisis proyeksi fraksi hujan lebat 
pada tahun 2030 hingga 2040 diperkirakan terjadi perubahan probabilitas hujan lebat pada periode 
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Desember-Januari-Februari (DJF), Kota Batu rata-rata mengalami kenaikan curah hujan sebesar 0-6%. 
Pada wilayah barat laut, terjadi penurunan probabilitas hujan lebat sebesar -6%. Periode Juni Juli Agustus 
(JJA), Kota Batu mengalami peningkatan probabilitas hujan lebat sebesar 0-4% yang tertinggi di wilayah 
barat laut. Periode Maret April Mei (MAM), Kota Batu diprediksi akan mengalami peningkatan 
probabilitas hujan lebat sebesar 0-6%. Periode September-Oktober-November (SON), Kota Batu akan 
diprediksi akan mengalami peningkatan probabilitas hujan lebat yang signifikan yaitu >8%. 

Secara umum, pada Kecamatan Batu, Bumiaji dan Junrejo diprediksi akan mengalami kenaikan 
probabilitas hujan lebat sebesar 2% - 6%. Pada musim penghujan di bulan September-Oktober-
November (SON) dan Desember-Januari-Februari (DJF), Kecamatan Junrejo diperkirakan akan 
mengalami peningkatan probabilitas terjadinya hujan lebat sebesar 2%. Di Musim Hujan, Kecamatan 
Batu diperkirakan akan mengalami peningkatan probabilitas terjadinya hujan lebat sebesar 4%. Di musim 
kemarau, Kecamatan Bumiaji diprediksi akan mengalami peningkatan probabilitas curah hujan sebesar 
6% di bulan Maret-April-Mei. 

Tabel 3.2 Proyeksi Fraksi Hujan Lebat pada tiap kecamatan Tahun 2030-2040 

Sumber : Olah Data Proyeksi Iklim BMKG (2019) 

Peningkatan fraksi hujan lebat dapat menambah probabilitas terjadinya erosi, gerakan tanah dan banjir 
pada musim hujan. Terjadinya hujan diatas 50mm per hari pada lahan-lahan terbuka menyebabkan tanah 
mudah tererosi karena gaya erosivitas hujan yang menimpa tanah. Pada lereng-lereng yang curam dan 
sangat curam, hujan 50mm per hari memicu terjadinya longsorlahan. Ketika musim hujan, terjadi 
peningkatan jumlah air iniltrasi yang berdampak pada tanah menjadi jenuh air. Tanah yang telah jenuh 
air menyebabkan pori-pori tanah mudah hancur dan agregat tanah menjadi lemah sehingga ketahanan 
geser tanah menurun. Proses tersebut menyebabkan perpindahan material pembentuk lereng seperti 
batuan, bahan rombakan, tanah yang bergerak dari lereng bagian atas meluncur ke bawah. 

3.1.3 PERUBAHAN SUHU 

BMKG memproyeksikan Kota Batu terjadi peningkatan suhu udara pada periode 2032-2040. Proyeksi 
dilakukan berdasarkan ketentuan IPCC dengan skenario RCP 4,5. RCP sendiri adalah informasi 
skenario perubahan nilai RF (Radiative Forcing) digunakan sebagai salah satu input dalam simulasi model 
iklim global. Di dalam laporan AR5 IPCC, digunakan skenario perubahan iklim generasi terbaru yang 
dikenal dengan istilah Representative Concentration Pathways. Skenario RCP memiliki representasi 
menyeluruh dari perkiraan rentang alur RF di masa depan. Skenario ini dibagi menjadi empat mulai dari 
skenario terendah yang optimis hingga skenario yang paling ekstrem atau pesimis. Ke empat skenario 
tersebut adalah RCP 2,6 (strategi mitigasi agresif), RCP 4,5 (menengah – ringan), RCP 6.0 (menengah 
– tinggi) dan RCP 8,5 (business as usual) (Surmaini & Faqih, 2016).  
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Gambar 3.4 Peta Proyeksi Perubahan Suhu Kota Batu 

 

Gambar 3.4 yang dijelaskan pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa Kota Batu diprediksi akan meningkat 
antara 0,61-0,9 0C pada tahun 2030-2040. Peningkatan tertinggi diperkirakan akan terjadi di Kecamatan 
Bumiaji dengan peningkatan antara 0,66-0,9 0C. Hubungan temperatur dan kelembaban udara sangat 
berkaitan, sehingga bila suhu udara berubah, maka kelembaban udara pun turut berubah. Semakin 
sedikit volume air pada tanah dapat menyebabkan suhu udara meningkat. Hal ini dikarenakan kandungan 
air dalam tanah dan di udara tidak dapat mempertahankan suhu dan kelembaban. Oleh karena itu, 
penambahan volume air sangat erat hubungannya dengan ketersediaan air dalam tanah (Hasan, 1988). 

Tabel 3.3 Proyeksi Perubahan Suhu pada tiap kecamatan Tahun 2030-2040 

Kecamatan 
Proyeksi Perubahan Suhu (0C) 

Min Max 

Batu 0,66 0,8 

Bumiaji 0,66 0,9 

Junrejo 0,61 0,8 

Sumber : Olah Data Proyeksi Iklim BMKG (2019) 

 

Penurunan ketersediaan air dalam tanah yang diakibatkan oleh peningkatan suhu dan penurunan 
kelembaban dapat mengganggu proses siklus hidrologi yang berada di tanah. Proses infiltrasi dan 
perkolasi akan terhambat, karena kadar air yang berada di dalam tanah akan cenderung menjadi air 
kapiler menuju permukaan tanah dan terevaporasi. Secara tidak langsung, proses penambahan cadangan 
air tanah akan terganggu akibat proses ini.  
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3.2 ANCAMAN BENCANA 

Kajian Kerentanan Provinsi Jawa Timur yang telah dilakukan USAID APIK (2018) menghasilkan 
beberapa peta ancaman eksisting yang menggunakan beberapa parameter yang diolah menggunakan 
teknik overlay dan ancaman proyeksi yang diolah menggunakan peta ancaman eksisting yang diupdate 
menggunakan data-data proyeksi iklim yang dirilis oleh BMKG untuk tahun 2030-2040. Dalam sub bab 
ini akan dijelaskan bagaimana kondisi eksisting dan kondisi proyeksi untuk ancaman bencana banjir 
genangan, longsor & gerakan tanah dan kekeringan meteorologis. 

3.2.1 BANJIR GENANGAN 

Pemetaan ancaman banjir di Kota Batu menunjukkan bahwa bahaya banjir genangan terdapat di kawasan 
pusat-pusat kegiatan perekonomian dan permukiman di Kota Batu. Ancaman ini terutama terpusat di 
pusat perkotaan Batu (daerah dengan proporsi tutupan lahan perkerasan yang lebih besar dan tutupan 
lahan hijau yang lebih sedikit).  

Gambar 3.5 Peta Ancaman Banjir Genangan Kota Batu Eksisting Tahun 2006-2016 

 

Pada kondisi eksisting yang ditujukkan pada Gambar 3.4, Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo 
memiliki proporsi daerah terancam banjir genangan terluas dibandingkan Kecamatan Bumiaji. Kondisi 
ini diakibatkan oleh overlandflow yang mengalir melalui jalan dan terkonsentrasi di wilayah yang lebih 
rendah. Kemiringan jalan menentukan kecepatan aliran yang mengalir dari jalan menuju sungai. Pada 
kondisi saat ini, wilayah Kecamatan Batu di sekitar Oro-Oro Ombo sering terjadi banjir genangan 
akibat tidak mampunya drainase menampung aliran dari wilayah lain. Di wilayah Kecamatan Bumiaji 
yang merupakan wilayah yang lebih tinggi, juga terdapat beberapa wilayah yang merupakan rawan banjir 
genangan. Pada Tahun 2017, telah terjadi banjir di Desa Tulungrejo, Desa Bulukerto dan Desa Bumiaji 
yang merusak sekitar 33 rumah dan kandang ternak (Arifin, 2017).  
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 Gambar 3.6 Peta Proyeksi Ancaman Banjir Genangan Tahun 2030-2040 

 

Proyeksi kondisi masa mendatang di Tahun 2030-2040 yang ditunjukkan pada Gambar 3.5, ancaman 
banjir meningkat di wilayah Kecamatan Batu. Peningkatan luas ancaman banjir genangan yang signifikan 
ini terkait dengan peningkatan curah hujan di wilayah barat daya (lereng Gunung Butak dan lereng 
Gunung Panderman) yang alirannya menuju wilayah permukiman dan pusat aktivitas yang berada di 
wilayah lebih rendah. Proyeksi ancaman banjir ini belum memperkirakan alih fungsi lahan yang terjadi 
akibat pertumbuhan jasa wisata yang berkembang di Kota Batu akhir-akhir ini. Pertumbuhan jasa wisata 
di Kota Batu memacu pertumbuhan kota baru yang mendorong alih fungsi lahan pertanian menjadi 
kawasan pariwisata (Nahak, 2016). Alih fungsi lahan tersebut menyebabkan overlandflow menjadi lebih 
tinggi akibat kurangnya kawasan peresapan air.  

3.2.2 KEKERINGAN METEOROLOGIS 

Kekeringan secara sederhana dapat diartikan sebagai kurangnya kebutuhan air bagi kehidupan makhluk 
hidup di suatu wilayah. Kekeringan bersifat sementara dalam artian tidak diketahui kapan berawal dan 
kapan berakhir. Selain itu, kekeringan juga merupakan bencana yang kompleks sehingga melibatkan 
banyak pihak (Goenadi & dkk, 2003). Menurut Red (1992), kekeringan adalah pengurangan 
petersediaan air atau kelembapan secara signifikan di bawah keadaan normal atau volume yang 
diharapkan untuk jangka waktu khusus yang bersifat sementara. Kekeringan Meteorologis, berasal dari 
kurangnya curah hujan dan didasarkan pada tingkat kekeringan relatif terhadap tingkat kekeringan 
normal atau rata – rata dan lamanya periode kering. Perbandingan ini haruslah bersifat khusus untuk 
daerah tertentu dan bisa diukur pada musim harian dan bulanan, atau jumlah curah hujan skala waktu 
tahunan. Kekurangan curah hujan sendiri, tidak selalu menciptakan bahaya kekeringan. 
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Gambar 3.7 Peta Ancaman Kekeringan Meteorologis Eksisiting Tahun 2006-2016 

 

Analisis kekeringan meteorologis yang dilakukan oleh APIK (2017), menggunakan basis data analisis SPI 
(Standardize Precipitation Index). Metode SPI membandingkan data hujan harian selama 12 bulan 
berturut-turut. Pada Kondisi eksisting yang ditunjukkan pada Gambar 3.7 menunjukkan bahwa ancaman 
kekeringan meteorologis memiliki ancaman yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi 
eksisting Kota Batu memiliki hujan yang cukup dalam 12 bulan selama berturut-turut. Pada kondisi 
proyeksi yang ditunjukkan pada Gambar 3.8, APIK (2017) menganalisis menggunakan proyeksi BMKG 
perubahan hujan lebat yang terjadi di Bulan Maret-April-Mei untuk menganalisis kemungkinan terjadinya 
penurunan hujan di tahun 2030-2040. Pada proyeksi tahun 2030-2040, diperkirakan terjadi peningkatan 
ancaman kekeringan meteorologis pada wilayah barat daya dan utara Kecamatan Bumiaji. Ancaman 
kekeringan meteorologis dengan tingkat sedang ini dapat mengurangi suplai air hujan sebagai masukan 
air tanah di wilayah hulu.  
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Gambar 3.8 Peta Proyeksi Ancaman Kekeringan Meteorologis Tahun 2030-2040 

 

3.2.3 LONGSOR DAN GERAKAN TANAH 

Longsor merupakan  salah  satu  jenis  gerakan  massa  tanah  atau  batuan,  ataupun  percampuran 
keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan  penyusun  
lereng  tersebut.  Pemicu  dari  terjadinya  gerakan  tanah  ini  adalah curah  hujan  yang  tinggi  serta  
kelerengan  tebing (BNPB, 2008).  

Faktor-faktor iklim yang berupa temperatur dan curah hujan yang tinggi sangat mendukung terjadinya 
proses pelapukan batuan menjadi tanah pada lereng, akibatnya lereng akan tersusun oleh lapisan 
tumpukan tanah tebal (sedimen) yang mudah lepas sehingga relatif lebih rentan terhadap gerakan massa 
tanah. Curah hujan yang sangat tinggi dan getaran gempa bumi adalah pemicu terlepasnya lapisan bumi 
paling atas seperti bebatuan dan tanah hasil pelapukan dari bagian utama gunung atau bukit. 

Pada kondisi eksisting, ancaman tinggi dan sangat tinggi longsor dan gerakan tanah di wilayah Kota Batu 
berada di wilayah lereng pegunungan dan perbukitan. Selama tahun 2018 di Kota Batu, dari 95 kejadian 
bencana di Kota Batu, tanah longsor terjadi sebanyak 27 kali (Times Indonesia, 2019). Kejadian longsor 
terbanyak terjadi di Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji. Kondisi ini akan diperkirakan semakin 
parah di proyeksi tahun 2030-2040. Peningkatan curah hujan di bulan September-Oktober-November 
(Gambar 3.1) dan peningkatan probabilitas terjadinya hujan lebat di tahun 2030-2040 di bulan yang 
sama (Gambar 3.2), menyebabkan peningkatan ancaman longsor dan gerakan tanah. Pada kondisi 
eksisting, longsorlahan banyak terjadi di wilayah-wilayah permukiman pinggir sungai dan tegalan yang 
berada di lereng curam, sehingga perlu diwaspadai di kawasan-kawasan pertanian dan aktivitas di lahan 
yang miring pada tahun 2030-2040. 
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 Gambar 3.9 Peta Ancaman Longsor dan Gerakan Tanah Eksisting Tahun 2006-2016 

 

Gambar 3.10 Peta Proyeksi Ancaman Longsor Tahun 2030-2040 
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4 PROFIL MATAAIR BINANGUN 

4.1 ADMINISTRASI DAERAH IMBUHAN MATAAIR 

Secara administratif lokasi Mataair Binangun berada di Kecamatan Bumiaji dengan koordinat geografis 
112.543946, -7.856232 dengan kawasan imbuhan Mataair ini seluas 1.917,63 Ha yang secara 
administrative berada didalam wilayah Desa Bulukerto, Desa Sumbergondo dan Desa Bumiaji, 
Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

Berdasarkan hasil delineasi 
kawasan imbuhan Mataair 
Binangun memiliki luas sekitar 
1.917,63 Hektar, dengan tata 
guna lahan dan peruntukan 
daerah imbuhan saat ini adalah 
sebagai semak belukar seluas 
907,74 Hektar, Ladang/tegalan 
seluas 907,74 Hektar, Kebun 
seluas 78,39 Hektar, 
rerumputan seluas 14,26 
Hektar,  rumah dan pemukiman 
seluas 9,4 Hektar, bangunan 
dan gedung seluas 0,1 hektar. 

Memperhatikan data tersebut 
bahwa seluruh kawasan daerah 
imbuhan Mataair telah mengalami eksploitasi dan perubahan peruntukan lahan, yang semula merupakan 
kawasan hutan menjadi kawasan penggunaan lainnya dan tanpa menyisakan kawasan hutan sebagai 
daerah penyangga atau peresapan air.  

Jumlah penduduk untuk ke-tiga desa yang berada dalam wilayah daerah imbuhan Mataair Binangun ini 
adalah sekitar 16.206 jiwa, dengan pertambahan penduduk dalam kurun waktu 4 tahun sebesar 0,6 %. 

Rincian dan urutan posisi administratif desa mulai dari yang paling hulu atau terjauh dari titik Mataair 
Binangun adalah sebagai berikut : 

1. Desa Sumbergondo, sekitar 35 % (672 Hektar) dari kawasan imbuhan Mataair berada di desa 
Sumbergondo ini, dengan jumlah penduduk 3.899 jiwa. 

2. Desa Bulukerto, sekitar 45 % (863 Hektar) dari kawasan imbuhan berada di desa Bulukuerto, 
dengan jumlah penduduk 5.942 jiwa. 

3. Desa Bumiaji, sekitar 20 % (382,63 Hektar) dari kawasan imbuhan Mataair berada di desa Bumiaji, 
dengan jumlah penduduk 6.364 jiwa. 

 

Gambar 4.1 Kondisi kolam alami Mataair Binangun yang telah mengalami 
penurunan debit (asep Mulyana) 
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Dengan memperhatikan jumlah penduduk dari ke-
tiga desa yang berada dalam daerah imbuhan 
Mataair Binangun ini, yaitu sebanyak 16.206 dan 
apabila setiap satu rumah di huni oleh 5 jiwa 
penduduk, maka perkiraan jumlah rumah atau 
bangunan tempat tinggal tersebut sebanyak 2.324 
rumah/bangunan tinggal. Rumah atau bangunan 
tinggal tersebut sudah barang tentu dilengkapi 
dengan kamar mandi dan toilet/cubluk, sebagai 
nantinya dapat diperkirakan juga jumlah limbah 
domestic cair rumah tangga (black and grey water) 
yang dihasilkan dan yang akan mengancam kualitas 
air tanah dan Mataair Binangun. Aspek lainnya, 
adalah untuk mengetahui jumlah kebutuhan air bersih/air minum dari masyarakat yang berada didalam 
kawasan imbuhan tersebut.  

 Berdasarkan data populasi penduduk 
yang berada dalam kawasan imbuhan 

Mataair Binangun tersebut maka dapat 
dihitung kebutuhan air bersih/minumnya, 
sehingga dapat diperkirakaan jumlah air 
tanah yang akan dieksploitasi untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut, apabila 
masyarakat tersebut memanfaatkan air 
tanah/sumur gali di wilayahnya masing-
masing. Jumlah kebutuhan air 
bersih/minum untuk masyarakat pedesaan 
diasumsikan sebesar 60 liter/hari/orang, 
sehingga jumlah kebutuhan air 
bersih/minum bagi masyarakat 3 (desa) 
tersebut adalah sebanyak 972.360 liter per 
hari, atau 9,72 M3 per hati (291,6 
M3/bulan). 

Selanjutnya, dapat diperhitungkan juga 
jumlah air kotor/limbah cair domestic 
(black and grey water) dari seluruh 
masyarakat dari ke-tiga desa tersebut, 
dengan asumsi bahwa jumlah air kotor 
yang dihasilkan per individu dalam satu hari 
adalah berjumlah 80 % dari jumlah 
kebutuhan air bersihnya, dalam hal ini 60 
liter air bersih per hati. Sehingga total air 

kotor yang dihasilkan dari seluruh rumah dari ke-tiga desa tersebut adalah sekitar 777.888 liter per 
hari atau sekitar 7,8 M3 per hari (234 M3 per bulan). Diperkirakan bahwa seluruh rumah dari-ketiga 
desa tersebut masih mempergunakan toilet resap/cubluk, maka seluruh air kotor tersebut akan 
meresap kedalam tanah dan akan mengotori air tanah dan akan keluar di Mataair Binangun. 

Luas

(Hektar)

Belukar/Semak 907,74
Gedung 0,1
Kebun 78,39

Pemukiman 9,4
Rumput 14,26

Tanah Ladang/Tegalan 907,74
Total 1917,63

Jenis Penggunaan Lahan

Tabel 4.1 Tata guna lahan wilayah imbuhan MA. Binangun 

Gambar 4.2 Peta delineasi daerah imbuhan MA Binangun 
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Dengan mengetahui kondisi demografi dan administrasi kawasan imbuhan Mataair Binangun, maka 
dalam perencanaan berbagai kegiatan upaya konservasi dan perlindungan Mataair Binangun harus 
melibatkan seluruh masyarakat di ke-tiga desa tersebut, dengan seluruh perangkat pemerintahan tingkat 
kecamatan dan desa. 

4.2 MORFOLOGI DAERAH IMBUHAN MATAAIR 

Bentuk dan kondisi morfologi suatu wilayah 
akan ditentukan oleh berbagai aktifitas geologi, 
baik yang bersifat faktor eksternal dan internal 
wilayah tersebut. Faktor eksternal adalah gaya-
gaya denudasi atau kejadian alami yang bersifat 
membentuk permukaan bumi, seperti kejadian 
erosi, baik oleh air maupun angina, dan lain 
sebagainya. Faktor internal berkaitan dengan 
gaya atau aktifitas geologi yang berasal dari 
dalam perut bumi yang mengontrol kondisi 
muka bumi, seperti terjadinya intrusi, 
sesar/patahan dan lain sebagainya, baik yang 
bersifat local maupun regional. 

Kondisi dan bentuk morfologi daerah imbuhan 
Mataair Binangun (yang bersifat 
local/setempat) tifak akan terlepas dari kondisi 
morfologi wilayah Malang Raya, yang secara 
regional bentuk morofologi Malang Raya 
tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai 
akitifas geologi yang berkaitan dengan erupsi 
beberapa gunungapi yang berada disekitarnya. 
Manifestasi dari kondisi morfologi tersebut 
akan dicerminkan dalam bentuk klasifikasi 
perbedaan tinggi-rendahnya muka bumi, 
sehingga dalam pengklasifikasian morfologinya 
akan dimanifestasikan dalam bentuk 
kelerengan suatu kawasan atau daerah. Sehingga dalam membagi bentuk morfologi kawasan imbuhan 
Mataair Binangun tersebut, akan disajikan dalam kelas lereng wilayah  imbuhan tersebut. 

Tabel 4.2 Tabel pembagian lereng wilayah imbuhan MA. Binangun 

 

Berdasarkan analisia geospasial maka morfologi daerah imbuhan Mataair Binangun terbagi kedalam 5 
(lima) kelas lereng, yaitu : 

Kemiringan lereng Kelas Lereng Luas_Ha % Luasan
0-8% Datar 18,28 1,1
8-15% Landai 291,99 17,2
15-25% Bergelombang 531,79 31,3
25-45% Curam 570,86 33,6
>45% Sangat Curam 288,55 16,8

1.701,47 1,1Total

Gambar 4.3 Peta kemiringan lereng daeran imbuhan MA. Binangun 
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1. Kelas lereng datar, dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %, dengan luas sekitar 18,28 Hektar atau 
sekitar 1,1 % luas daerah imbuhan. 

2. Kelas lereng Landai, dengan kemiringan lereng 8 – 15 %, dengan luas mencapai 291,99 Hektar atau 
17,2 % dari wilayah imbuhan. 

3. Kelas lereng bergelombang, dengan kemiringan lereng 15 – 25 %, dengan luas wilayah 531,79 
Hektar, atau 31,3 % wilayah imbuhan. 

4. Kelas lereng curam, dengan kemiringan lereng 25 – 45 %, dengan luas wilayah 570,86 Hektar atau 
33,6 % dari wilayah imbuhan. 

5. Kelas lereng sangat curam, dengan kemiringan lereng >45 %, dengan luas wilayah 288,55 Hektar, 
atau sekitar 16,8 % wilayah imbuhan. 

Memperhatikan kondisi morfologi daerah 
imbuhan Mataair Binangun, dapat 
disimpulkan bahwa luasan daerah imbuhan 
yang datar hanya menempati 17,2 % dari 
total wilayah imbuhan tersebut, sementara 
itu daerah kondisi bergelombang dan lereng 
curam menempati 80 % dari total wilayah 
imbuhan. Hal ini memberikan gambaran 
bahwa daerah imbuhan tersebut secara 
umum memiliki lahan dengan kemiringan 
lahan yang tinggi. 

Berdasarkan kondisi tersebut, bahwa dalam 
upaya-upaya konservasi yang akan dilakukan 
didalam wilayah imbuhan tersebut harus 
sangat memperhatikan unsur ke-stabilan 
lereng terutama pada kawasan yang memiliki 
lereng curam dan sangat curam. Harus dipilih 
jenis dan teknologi yang sesuai dengan 
kondisi morfologi atau tingkat ke-stabilan 
lereng dan lahan didalam kawasan imbuhan 
tersebut. 

 

Secara hidrologi dan hidrogeologi, terkait 
kondisi morfologi tersebut adalah 
menyangkut kecepatan air larian (run off) 
akan memiliki kecepatan alir dan daya luncur yang cepat apabila kondisi lahan tidak memiliki fasilitas 
penahan air larian yang terbentuk selama hujan berlangsung. Sebagai gambaran, apabila didalam kawasan 
yang memiliki kemiringan lereng curam dan sangat curam tersebut dibiarkan terbentuknya air larian 
yang melimpah, maka daya erosi dan daya gerus air larian tersebut terhadap tanah pucuk/top soil/humus 
akan sangat besar, sehingga akan mengakibatkan hilangnya tanah pucuk yag dapat menahan air hujan 
untuk meresap kedalam tanah menjadi air tanah. Juga dengan hilangnya tanah pucuk tersebut akan 
menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap industry pertanian, terutama industry pertanian 
tanaman semusim yang menjadi tulang punggung usaha masyarakt dalam wilayah imbuhan tersebut. 

Gambar 4.4 Peta ketinggian wilayah daerah imbuhan 
MA.Binangun 
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Aspek ketinggian wilayah daerah 
imbuhan, akan lebih berpengaruh 
terhadap kondisi iklim regional 
sehingga faktor ketinggian wilayah 
akan sangat mempengaruhi terhadap 
aspek curah hujan wilayah imbuhan 
Mataair Binangun tersebut. 
Mengingat peng-klasifikasian dari 
ketinggian daerah ini mengacu 
kepada datum acuan yaitu posisi 
muka air laut. Sehingga pengaruh 
terhadap kondisi local daerah 
imbuhan dianggap tidak secara 
langsung dan signifikan pengaruh 
aspek ketinggian terhadap eksistensi 
Mataair Binangun dan wilayah imbuhannya. 

4.3 GEOLOGI DAERAH IMBUHAN MATAAIR 

Secara geologi regional menunjukan bahwa kawasan imbuhan dan lokasi Mataair dan kawasan imbuhnya 
berada dalam satu system tatanan geologi yang seragam atau satuan batuan yang sama, yang merupakan 
hasil kegiatan aktifitas erupsi dari gunungapi Arjuno-Welirang, sehingga dinamakan satuan batuan 
Gunungapi Arjuna Welirang (Qvaw). Satuan 
batuan komplek Arjuna-Welirang ini 
tersusun oleh batuanberupa Breksi 
Gunungapi, Lava, Breksi Tufan dan Tuf.  

Sebaran komplek gunungapi Arjuno-
Welirang ini meliputi seluruh kawasan 
daerah imbuhan Mataair Biangun, akan 
tetapi susunan batuan (stratigrafi) untuk 
wilayah imbuhan tersebut memerlukan 
dilakukannya kajian yang lebih detil. Akan 
tetapi berdasarkan sifat dan karakter 
pengendapannya, pada umumnya susunan 
dan sebaran batuanya piroklastik/volkanis 
tersebut relatif homogeny baik secara 
lateral (sebaran) maupun vertikalnya 
(stratigrafi). Berdasarkan kondisi tersebut 
maka ada beberapa aspek penting terkait 
komplek batuan gunungapi Arjuno-
Welirang ini, antara lain :  

• Variasi ukuran butir (tekstur) yang 
sangat beragam, mulai berukuran 
lempung (tuff), pasir (halus sampai 
kasar) sampai yang berukuran bongkah 
(bomb dan lapilli). Dengan ukuran butir 
yang sangat variatif tersebut maka 

Gambar 4.5 Kondisi penggunaan lahan kelerengan sangat curam sebagai 
kebun sayuran, imbuhan MA. Binangun (asep Mulyana) 

Gambar 4.6 Peta geologi wilayah imbuhan MA. Binangun 
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lapisan atau tubuh batuan ini akan memiliki ruang antar butir (atau porositas) yang sangat baik dan 
memiliki hubungan rongga antar butir (permeabilitas) yang baik pula. Dengan pola aliran fluida/air 
tanah akan melewati rongga antar butir antau antar fragment yang belum mengalami kompaksi. 

Secara hidrogeologi, jenis batuan volkanis dengan sifat dan karakter tersebut diatas adalah 
merupakan jenis akuifer yang baik, karena memiliki sifat dapat menyimpan dan meluluskan fluida/air 
tanah dengan sangat baik.  

• Secara genesa (keterjadian) erupsi volkanis tersebut yang berumur masih muda (umur 
geologi/Pleistosen), maka material volkanis (piroklastik) yang dihasilkan tersebut belum mengalami 
proses pemadatan dan penyemenan (kompaksi) dengan baik, sehingga hubungan antar butir dan 
antar pragment juga masih bersifat lepas-lepas dan mudah diremas atau terurai kembali. 

Sifat dan karakter material yang belum mengalami pemadatan dan penyemenan yang kuat, akan 
memiliki ruang antar butir yang besar (porositas yang baik) dan hubungan antara ruang antar butir 
(permeabilitas) yang juga baik. Sehingga secara hidrogeologis material tersebut memiliki 
kemampuan dapat menyimpan dan meluluskan fluida/air tanah dengan baik pula. 

• Proses sedimentasi (pengendapan) material volkanis (piroklastik) ini terjadi secara bersamaan 
dalam periode waktu yang singkat, sehingga proses pengendapan akan menghasilkan tubuh lapisan 
batuan yang sangat tebal, sehingga satuan batuan atau formasi  ini akan berfungsi sebagai akuifer 
yang tebal. Dengan sebaran batuan yang luas dan ketebalan akifer yang tebal maka akuifer tersebut 
akan dapat menyimpan cadangan air tanah/Mataair dengan volume yang melimpah pula. 

• Batuan gunungapi (piroklastik) memiliki bentuk butiran/fragmental materialnya masih berbentuk 
menyudut (tajam), sehingga hubungan antar butiran dan antar fragment batuan akuifer tersebut 
akan bersifat saling mengunci (interlocking) satu sama lain. Sebagai akibat kondisi tersebut, 
umumnya lapisan batuan piroklastik ini akan memiliki kekuatan dan ke-stabilan lereng yang sangat 
baik, walaupun secara morfologi memiliki tingkat kelerengan yang tinggi/curam. 

Gambar 4.7 Satuan batupasir volkanik sebagai akuifer yang baik (asep Mulyana) 

 

Memperhatikan sifat dan karakter batuan atau material volkanis yang menyusun wilayah imbuhan 
Mataair Binangun tersebut, maka secara hidrologi dan hidrogeologi akan memiliki potensi cadangan air 
tanah yang melimpah dengan sebarannya yang meluas. Sehingga dapat dimaklumi bahwa pada wilayah 
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transisi yang merupakan zona pertemuan antara landaian/datar dengan daerah kemiringan akan 
ditemukan beberapa kemunculan jajaran atau deretan Mataair pada kontur atau ketinggian yang relatif 
sama.  

Daerah/zona pertemuan tersebut yang 
disebut dengan tekuk lereng. Ketinggian 
atau kontur atau daerah jajaran 
kemunculan Mataair tersebut disebut 
dengan sabuk Mataair. Sabuk Mataair 
tersebut terbentuk sebagai perpotongan 
antara muka air tanah (dynamic water 
level) yang terpotong oleh permukaan 
bumi, sehingga air tanah tersebut mengalir 
dipermukaan tanah. 

Dalam suatu sabuk Mataair tersebut, akan 
dimungkinan terjadi bahwa setiap Mataair 
yang muncul dalam garis kontur yang 
sama/ketinggian yang sama, akan memiliki 
besaran debit yang berbeda-beda, antara 
satu Mataair dengan Mataair lainnya, 
walaupun jaraknya cukup berdekatan. 
Kondisi dapat terjadi, hal ini disebabkan 
sebagai akibat adanya perbedaan zona 
lemah (fracture) dari setiap lubang Mataair, 
sehingga kecepatan dan percepatan serta 
debit air yang keluar akan memiliki sifat 
yang berbeda-beda satu dengan yang lain, 
walaupun secara akifer merupakan akuifer 
dan tubuh air tanah yang sama. 

Dengan kondisi tersebut, maka di dalam daerah imbuhan Mataair Binangun (dibagian atas/hulu dari 
Mataair Binangun) akan ditemukan kemunculan jajaran Mataair, pada ketinggian atau kontur yang 
berbeda-beda, serta dengan variasi debit yang berbeda-beda pula. Semakin besar cadangan air tanah 
suatu daerah imbuhan, maka akan semakin tinggi (dangkal muka air tanah dari permukaan bumi) posisi 
muka air tanahnya. Sehingga beberapa jajaran Mataair yang berada pada kontur dibawahnya (daerah 
hilir), akan memiliki tekanan dan debit air yang lebih baik/banyak, serta tingkat kemenerusan aliran 
airnya akan semakin konstan dan stabil, baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan. 
Memahami kondisi tersebut, maka untuk setiap wilayah imbuhan Mataair perlu dilakukan konservasi 
untuk menjaga tingkat keseimbangan antara air yang masuk (re-charge) dengan air tanah yang keluar 
(Mataair atau di timba/di bor). Dengan terjadinya kesetimbangan antara air yang keluar (di eksploitasi) 
dengan yang masuk (konservasi re-charge) maka akan terjaga neraca air tanah di kawasan tersebut.  

4.4 HIDROGEOLOGI DAERAH IMBUHAN MATAAIR 

Kondisi hidrogeologi suatu wilayah diartikan sebagai kondisi air tanah didalam suatu wilayah tertentu. 
Kondis cadangan dan kualitas air tanah sangat ditentukan oleh beberapa faktor utama, antara lain : 

• Faktor jenis batuan dan sifat serta karakter akuifernya. 

Gambar 4.8 Peta hidrogeologi wilayah imbuhan MA. Binangun 
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• Faktor iklim dan curah hujan. 
• Faktor tata guna lahan dan jenis kegiatan 

Berdasarkan ke-tiga faktor tersebut, maka kondisi cadangan air tanah didalam wilayah imbuhan Mataair 
Binangun dipandang memiliki cadangan air yang melimpah. Beberapa pertimbangan yang menjadi alasan 
potensi tersebut, antara lain : 

1. Secara geologi, kondisi bahwa jenis batuan penyusun kawasan imbuhannya merupakan jenis batuan 
yang memiliki tingkat porositas dan permeabilitas yang sangat baik, dengan sebaran lateral yang 
sangat luas dan homogen. Secara vertical, memiliki ketebalan akuifer yang sangat tebal, karena 
mekanisme sedimentasi yang serentak dengan facies sedimentasi yang sama sehingga dipandang 
akan memiliki kualitas akuifer yang sama. 

Sebagai satuan batuan volkanik muda, maka material volkanis (piroklastik) yang dihasilkan tersebut 
belum mengalami proses pemadatan dan penyemenan (kompaksi) dengan baik, sehingga hubungan 
antar butir dan antar pragment juga masih bersifat lepas-lepas, sehingga akan memiliki rongga antar 
butir yang sangat besar (porositas/kesarangan) dan hubungan rongga antar butir yang juga sangat 
baik (permeabilitas/kelulusan). Dengan karakter memiliki porositas yang besar, ini berarti material 
tersebut dapat menyimpan air tanah yang sangat baik, dan dengan sifat permeabilitas yang baik 
maka material tersebut akan dapat meluluskan/mengalirkan air tanah dengan baik pula. 

2. Secara iklim, bahwa wilayah imbuhan 
tersebut memiliki tingkat curah hujan 
yang sangat tinggi. Berdasarkan data 
curah hujan wilayah imbuhan Mataair 
Binangun adalah antara 1.250 mm – 
2.750 mm per tahun. Sehingga 
berdasarkan kondisi dan data curah 
hujan tersebut maka dapat dihitung potensi cadangan air hujan yang masuk kedalam daerah 
imbuhan Mataair Binangun dalam setahun adalah antara 21.268.375 M3 s/d 46.790.425 M3. Suatu 
jumlah cadangan air yang sangat besar apabila dilakukan pengelolaan secara benar. 

Seandainya dari jumlah air hujan tersebut, minimal ada sekitar 50 % saja yang masuk kedalam tanah 
dalam wilayah imbuhan maka akan ada penambahan cadangan air tanah sebesar 10.634.187.5 M3 s/d 
23.395.212.5 M3 setiap tahunya atau sekitar 337 liter per detik s/d 742 liter per detik. 

Pengelolaan sumber daya cadangan air yang paling baik adalah dengan menahan selama mungkin air 
hujan tersebut di kawasan hulu (imbuhan) dan meresapkannya kedalam tanah sehingga akan menambah 
cadangan air tanah. Dengan terus bertambahnya cadangan air tanah di kawasan imbuhan tersebut maka 
Mataair Binangun akan mengalirkan debit yang besar setiap waktu, secara berkesinambungan sepanjang 
waktu. 

  

Tabel 4.3 Pembagian akuifer wilayah imbuhan 
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Gambar 4.9 penggunaan pestisida pada perkebunan apel dalam wilayah imbuhan MA. Binangun sebagai potensi 
pencemaran terhadap air tanah/Mataair Binangun (asep Mulyana) 

 

Secara alami dalam suatu siklus air, media yang dapat menahan dan meresapkan air hujan menjadi air 
tanah didalam suatu wilayah imbuhan adalah adanya lapisan tanah pucuk/top soil yang melandasi lantai 
suatu kawasan hutan. Sehingga apabila tata guna hutan suatu wilayah imbuhan tersebut telah mengalami 
perubahan peruntukan dan fungsinya maka siklus air alami tersebut akan terganggu.  

Daya resapan dan jumlah air hujan yang meresap kedalam tanah semakin kecil, bahkan tidak dapat 
meresap sama sekali, yang akan mengakibatkan cadangan air tanah akan mengalami penurunan terus 
menerus. Sementara itu pengambilan dan pemakaian air tanah tetap berlangsung maka pada akhirnya 
akan terjadi ketidak seimbangan neraca air atau terjadi defisit cadangan air tanah di wilayah imbuhan 
tersebut. 

Saat ini, kondisi tata guna dan fungsi lahan wilayah imbuhan Mataair Binangun seluruhnya telah 
mengalami perubahan. Semua hutan telah berubah fungsi menjadi kawasan budidaya dan pemukiman, 
sehingga siklus air alami telah mengalami gangguan, yang mengakibatkan daya resap dan jumlah air hujan 
yang menjadi air tanah semakin mengecil pula. Sebagai akibatnya maka saat ini cadangan air tanah di 
wilayah imbuhan telah mengalami penurunan, kondisi ini dapat dipantau dan diukur berdasarkan 
terjadinya penurunan debit Mataair yang semakin hari semakin menurun debitnya. Salah satu bukti nya 
adalah menurunnya debit overflow pada kolam alami Mataair Binangun yang terus mengalami 
penurunan debit. 

Gambar 4.10 Penyemprotan dengan pestisida untuk mengendalikan hama, didalam wilayah imbuhan, berpotensi sebagai 
pencemar air tanah/Mataair (asep Mulyana) 
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Dampak lain dari berubahnya fungsi lahan di seluruh wilayah imbuhan Mataair binangun, tidak hanya 
mengakibatkan neraca air tanah yang terganggu/menurun, juga telah menyebabkan terjadinya 
pencemaran air tanah didalam wilayah imbuhan tersebut. Sumber pencemar yang paling utama berasal 
dari kawasan pemukiman, yaitu berupa limbah cair domestik yang berasal dari kamar mandi dan 
toilet/cubluk rumah yang berada dalam wilayah imbuhan tersebut.  

Saat ini didalam wilayah imbuhan Mataair Binangun, diperkirakan terdapat 2.324 rumah/bangunan 
tinggal yang dihuni oleh 16.206 jiwa. Apabila setiap jiwa memerlukan minimal 60 liter air 
bersih/hari/jiwa, maka diperlukan sekitar 972.360 liter per hari, atau sekitar 972,4 M3 per hari. Apabila 
air yang dipakai per jiwa tersebut, 80 % nya akan menjadi air kotor/limbah domestic (black and grey 
water) maka akan ada sekitar 777,92 M3/hari air kotor yang masuk kedalam tanah dan mengotori 
sumber air tanah tersebut. Air kotor dari toilet/cubluk resap, akan membawa berbagai jenis bakteri 
(termasuk bakteri Colli dan Fecal Colli) serta berbagai zat organic dan non-organik lainnya yang 
mengotori air tanah. 

Sumber pencemaran lainnya di wilayah imbuhan 
Mataair Binangun, yang juga sangat berbahaya 
adalah sisa dan residu pupuk kimia/organic serta 
pestisida yang dipakai dalam industry pertanian, 
terutama kegiatan pertanian sayur dan buah-
buahan yang sangat intensif memakai pupuk dan 
pestisida untuk meningkatkan kuantitas dan 
kualitas hasil panen. Peningkatan pemakaian 
pupuk dan pestisida tersebut sebagai akibat 
sudah semakin menurunnya kuantitas/ketebalan 
dan kualitas (kesuburan) tanah pucuk/top soil 
sebagai akibat terbukanya lahan dan erosi tanah 
pucuk oleh aliran air larian (run off).  

Untuk mengembalikan dan menambah cadangan 
air tanah di wilayah imbuhan tersebut, maka harus dilakukan berbagai upaya konservasi yang berbasis 
teknis sipil untuk menggantikan peranan tanah pucuk yang telah hilang tersebut. Jenis dan bentuk 
konservasi sipil teknis tersebut akan menggantikan fungsi dari lapisan tanah pucuk/top soil, untuk 
menampung, menahan dan meresapkan air hujan/run off menjadi air tanah. Pertimbangan pemilihan 
konservasi berbasis sipil teknis tersebut, mengingat untuk mengembalikan lapisan tanah pucuk/top soil 
tersebut di wilayah imbuhan tersebut dianggap sesuatu yang mustahil dilakukan karena menciptakan 
tanah pucuk memerlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun dari suatu kondisi hutan. Juga untuk 
meng-hutan-kan kembali kawasan yang sudah menjadi kawasan budidaya pertania, akan mendapatkan 
tantangan social dari masyarakat yang tinggal di wilayah imbuhan tersebut. Dengan pilihan konservasi 
berbasis sipil teknis maka kelestarian air tanah akan terjamin dan usaha budi daya serta ekonomi 
masyarakat akan tetap dapat dilanjutkan.  

 

Gambar 4.11 Residu pestisida pada dedaunan, berpotensi 
mencemari air tanah/MA. Binangun (asep Mulyana) 
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4.5 PENGGUNAAN LAHAN 

Berdasarkan hasil analisis geospasial dan berdasarkan 
hasil pengamatan langsung dilapangan bahwa kawasan 
imbuhan Mataair Binangun saat ini telah mengalami 
perubahan fungsi dan peruntukan lahan secara 
menyeluruh meliputi semua wilayah imbuhan. Sebagai 
kawasan tinggian dengan kelerengan wilayah yang relatif 
curam, semula kawasan imbuhan merupakan kawasan 
hutan dengan memiliki vegetasi yang baik sehingga 
masih mampu untuk berperan sebagai kawasan imbuh 
yang meresapkan air hujan menjadi air tanah.  

Saat ini penggunaan dan peruntukan lahan 
wilayah imbuhan Mataair Binangun telah 
menjadi ladang/tegalan, kebun, semak 
belukar, kawasan pemukiman. Sebagai 
konsekwensi dari perubahan tata guna 
lahan tersebut yang telah menjadi lahan 
terbuka adalah hilangnya lapisan tanah 
pucuk/top soil yang akan berperan sebagai 
lapisan tanah yang dapat menyimpan dan 
meresapkan air hujan menjadi air tanah. 

Berdasarkan pengamatan dilapangan, 
kondisi seluruh daerah imbuhan telah 
berubah fungsi dengan kondisi lahan yang 

sangat terbuka, dengan artian bahwa seluruh lahan tanpa memiliki cukup lindungan dari kanopi tanaman. 
Sebagai akibatnya, pada saat hujan (musim) berlangsung maka butir-butiran air hujan dengan kecepatan 
yang sangat tinggi akan secara langsung jatuh dan membentur permukaan tanah (top soil) sehingga akan 
merusak struktur dan tesktur lapisan tanah pucuk/topo soil. Selanjutnya dengan kondisi tekstur dan 
tekstur tanah yang rusak tersebut, butiran tanah tersebut akan terbawa oleh aliran air larian (run off) 
sehingga seluruh material tanah pucuk tersebut, terutama bagian atas yang kaya unsur hara, akan 
tergerus dan tersapu serta mengalir bersama dengan aliran air larian tersebut menuju ke derah yang 
lebih rendah. 

Luas

(Hektar)

Belukar/Semak 907,74
Gedung 0,1
Kebun 78,39

Pemukiman 9,4
Rumput 14,26

Tanah Ladang/Tegalan 907,74
Total 1917,63

Jenis Penggunaan Lahan

Tabel 4.4 Pembagian penggunaan lahan wilayah 
imbuhan MA. Binangun 

Gambar 4.12 lahan terbuka/tanpa vegetasi wilayah imbuhan MA. 
Binangun, berpotensi menurunkan cadangan air tanah (asep 

Mulyana) 
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Untuk wilayah imbuhan Mataair Binangun, 
dimana lahan yang sudah terbuka tersebut 
memiliki lereng yang pada umumnya curam 
sampai sangat curam, maka daya gerus dan 
daya alir air larian tersebut memiliki 
tambahan daya sehingga dampaknya 
kecepatan hilangnya tanah pucuk akan 
semakin cepat. Hilangnya lapisan tanah 
pucuk/top soil tadi akan mempengaruhi dan 
mengganggu siklus air alami (siklus 
hidrologi/hidrogeologi), sehingga secara 
kuantitas dan kualitas akan mempengaruhi 
kondisi air tanah di wilayah imbuhan 
tersebut. Kawasan terbuka dan kehilangan 
lapisan tanah pucuk/top soil, pada saat 
hujan berlangsung akan menciptakan 
terbentuknya aliran air larian (run off) yang 
besar dengan kecepatan dan percepatan 
yang semakin besar, sehingga air hujan/run 
off tersebut tidak memiliki kesempatan 
yang cukup untuk dapat meresap kedalam 
tanah dan menjadi air tanah. Pada akhirnya, 
kondisi ini akan menciptakan 
ketidakseimbangan antara air yang masuk 
kedalam tanah di wilayah imbuhan dengan 
air yang keluar di kawasan lepasan 
(Mataair), sehingga terjadi gangguan neraca 

air tanah yang ditandai dengan terjadinya penurunan Mataair Binangun yang semakin hari semakin 
mengecil debitnya.  

Terjadinya gangguan kesetimbangan 
neraca air tanah di kawasan imbuhan 
Mataair Binangun, dapat menyebabkan 
beberapa Mataair yang berada di 
wilayah imbuhan akan mengalami 
penurunan debit, bahkan dapat 
mengakibatkan Mataair kering (mati). 
Berdasarkan laporan dari Walhi Jawa 
Timur (2012) di Kecamatan Bumiaji 
semula terdapat 57 (limapulu  h tujuh) 
Mataair, tetapi pada tahun 2012 telah 
kering sebanyak 29 Mataair, berarti 
lebih dari 50 % telah mengalami 
kekeringan dan sudah dapat dipastikan 
bahwa Mataair lainnya sudah 
mengalami penurunan debit secara 
signifikan. 

Gambar 4.13 Peta penggunaan lahan wilayah imbuhan MA. 
Binangun 

Gambar 4.14 Kemiringan lereng sangat curam digunakan sebagai kebun 
sayuran (asep Mulyana) 
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4.6 MASYARAKAT PENGGUNA AIR KOTA BATU 

Pelayanan air bersih/minum di Kota Batu yang dilayani oleh PDAM adalah baru mencapai 30 % dari 
total penduduk Kota Batu yang berjumlah 221.894 jiwa, yaitu sekitar 66.568 jiwa atau setara dengan 
13.313 KK atau sambungan rumah. Sekitar 70 % dari penduduk Kota Batu, sekitar 155.326 jiwa atau 
52.730 KK mendapatkan pelayanan air bersih/minumnya melalui program HIPPAM (Himpunan 
Penduduk Pemakai Air Minum) yang di kelola secara swadaya oleh masyarakat sendiri dengan 
memanfaatkan potensi sumber daya air yang berada disekitar pemukiman masing-masing. Pengelolaan 
dan pelayanan air minum secara swakelola tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mendapat bantuan dan dukungan teknis dari Dinas 
PURP/Perkim, Dinas Kesehatan dan beberapa kemantrian di tingkat Nasional. 

Di wilayah Kota Batu saat ini terdapat 93 (sembilanpuluh tiga) KSM yang mengelola HIPPPAM tersebut, 
dimana 4 (empat) diantara HIPPAM tersebut berda di daerah imbuhan Mataair Binangun bagian hilir 
atau berada berdekatan dengan lokasi Mataair Binangun dan secara administrative berada di Desa 
Binangun. Sebenarnya didalam wilayah imbuhan yang termasuk dalam 3 (tiga) desa yaitu Sumbergondo, 
Bulukerto dan Bumiaji terdapat banyak KSM yang mengelola HIPPAM untuk melayani air bersih/minum 
kelompoknya. Selain ke-4 KSM tersebut, leuruh KSM lainnya belum terdaptar sehingga belum 
mendapatkan bantuan dan dukungan teknis dari Dinas dan instansi lainnya. 

Berkaitan dengan banyaknya kelompok KSM atau pengguna sumber daya air tanah/Mataair didalam 
wilayah imbuhan Mataair Binangun tersebut, maka apabila terjadi penurunan cadangan dan kualitas air 
tanah dalam wilayah imbuhan tersebut, juga akan memberikan dampak yang secara langsung dapat 
dirasakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah imbuhan tersebut. Berkurangnya cadangan 
air tanah/Mataair akan mengurangi debit air tanah/Mataair yang selama ini dipakai oleh setiap KSM 
tersebut, sehingga akan menimbulkan kompetisi (berebut) sumber air, yang pada akhirnya akan 
menimbulkan konflik social diantara KSM dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, dengan terjadinya 
penurunan kualitas, terutama pencemaran oleh bakteri dan zat organic lainnya, akan secara langsung 
mengganggu kondisi kesehatan masyarakat, mengingat pada umumnya KSM tersebut tidak melakukan 
pengolahan air baku secara memadai (tidak melakukan pembubuhan kaporit untuk menghilangkan 
bakteri) sehingga akan terjadi penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang terbawa oleh air minum, 
seperti Diare, muntaber dan lain sebagainya. 

Saat ini sudah banyak KSM yang mengalami kesukaran untuk mendapatkan air baku/air bersih, terutama 
pada saat musim kemarau berlangsung, sehingga proses pelayanan air bersih/air minum kepada anggota 
KSM mengalami kendala dan pengurangan pelayanan. 

Secara debit dan kondisi Mataair yang dipakai oleh para KSM tersebut merupakan Mataair dengan debit 
yang kecil. Hal ini terjadi karena air tanah yang disadap merupakan air tanah dangkal yang berada pada 
akuifer paling atas, sehingga sangat terpengaruh oleh kondisi musim. Pada saat musim hujan debitnya 
akan membesar, akan tetapi pada musim kemarau maka debitnya akan cepat berkurang. Aspek lain 
karena akuifer sangat dangkal dan sangat terpengaruh musim, maka apabila terjadi pencemaran oleh 
polutan maka polutan tersebut akan sangat cepat dan mudah mengotori /kontaminasi sumber daya air 
tanah tersebut. 

Memperhatikan perkembangan tata guna lahan yang saat ini berlangsung di dalam wilayah imbuhan 
Mataair Binangun, maka semua dampak yang terjadi akan secara langsung dampak tersebut dirasakan 
oleh seluruh masyarakat, baik itu secara kuantitas maupun kualitas. 
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Berdasarkan kondisi tersebut, maka apabila dilakukan berbagai upaya dan kegiatan konservasi dan 
perlindungan airtanah/Mataair didalam wilayah imbuhan Mataair Binangun tersebut akan memberikan 
dampak yang postif kepada sumber daya air KSM HIPPAM tersebut. Selanjutnya secara jangka panjang 
baru akan dapat dirasakan dan dipantau di lokasi Mataair Binangun dan beberapa Mataair yang berada 
di sekitarnya dan juga dibagian hilir Mataair Binangun tersebut. 
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5 METODOLOGI DAN ANALISIS KERENTANAN  

5.1 MATAAIR 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 dimana airtanah merembes atau mengalir keluar ke permukaan 
tanah secara alamiah (Hendrayana, 1994). 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 Mataair 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. 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 pengaruh terhadap Mataair (Springsheds). Menurut Hendrayana (1994), 
daerah imbuhan mataair untuk Mataair adalah daerah pengaruh terhadap Mataair, atau disebut juga 
daerah imbuhan bagi Mataair. 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 Mataair). Dalam penentuan daerah imbuhan dan lepasan, dipengaruhi oleh 
beberapa parameter, yaitu morfologi, geologi (litologi, struktur geologi dll), hidrogeologi  (kelulusan, 
keterusan dll), tutupan  lahan, curah hujan, dan hidrologi (sistem aliran permukaan). Menurut 
Danaryanto, 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.  

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 
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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 Mataair.  

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

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 
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Tabel 5.1 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) 

Tabel 5.2 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) 

5.2 KERENTANAN 

Kerentanan air tanah diartikan sebagai sebuah sifat kepekaan alamiah dari suatu sistem airtanah 
terhadap berbagai dampak yang berasal dari alam/lingkungan secara alamiah (intrinsik) dan atau sebagai 
akibat dampak dari 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 bertekanan) yang dipengaruhi dan hasil interaksi fungsi dari faktor 
internal parameter hidrogeologi, seperti 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 akan berpengaruh terhadap sumber air tanah 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 
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kedalam air tanah itu sendiri (Vrba & Zoporezec, 1994), atau secara sederhana 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 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. 

5.3 DATA, PARAMETER DAN INDIKATOR 

Data yang dikumpulkan untuk analisis kajian kerentanan Mataair adalah data primer dan data sekunder. 
Untuk data primer, dilakukan pengambilan sampel air pada lokasi Mataair yang kemudian dilakukan uji 
ke laboratorium untuk dilakukan analisis air untuk mendapatkan Parameter kualitas air. Pengambilan 
sampel air di outlet Mataair dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2018. Indikator yang diperoleh dari uji 
kualitas air di laboratorium ditunjukkan pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3 Indikator kualitas air dari hasil uji laboratorium 

Indikator Satuan 

pH - 

Nitrat mg/L 

Nitrit mg/L 

Timbal mg/L 

Raksa mg/L 

Total Padatan Terlarut mg/L 

Daya Hantar Listrik µS/cm 

Suhu 0C 

Escherichia coli cfu/100mL 

Coliform cfu/100mL 

Aldrin & Dieldrin mg/L 

DDT mg/L 

 

Data primer yang dikumpulkan selanjutnya adalah pengumpulan titik pencemar yaitu kolam pencairan 
pestisida dan wilayah permukiman yang memiliki septic tank tidak kedap air. Pengumpulan titik 
pencemar dilakukan pada tanggal 26 September 2018 – 8 Oktober 2018. Hasil survey dapat di akses 
pada web https://ona.io/erstayudha_nurrizqi/69409.  

Pada jenis data sekunder, diperoleh dari instansi-instansi terkait. Data yang digunakan untuk mencapai 
tujuan adalah data sekunder yang ditunjukkan pada Tabel 5.4. 

 

 

https://ona.io/erstayudha_nurrizqi/69409
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Tabel 5.4 Data sekunder yang digunakan pada analisis kerentanan 

Parameter Indikator Data Sumber Data 

Kerentanan Kuantitas 

Penggunaan Lahan 

Peta RBI wilayah Kota Batu BIG (2012) 

Peta RTRW wilayah Kota Batu Tahun 
2010-2030 

BAPPEDA Kota Batu 
(2017) 

Kelerengan 
DEMNAS wilayah Kota Batu resolusi 
8 meter 

BIG (2008) 

Permeabilitas Peta Jenis Tanah RePPProT (1990) 

Curah Hujan 

Data Curah Hujan per stasiun 
pengukur hujan 

BMKG (2000-2016) 

Data Proyeksi Curah Hujan Musiman 
2032-2040 

BMKG (2017) 

Pemakai Air Data Pelanggan PDAM PDAM 

Produksi Air Data Produksi Air PDAM PDAM 

Kerentanan Kualitas 

Penggunaan Lahan Peta RBI wilayah Kota Batu BIG (2012) 

Kelerengan 
DEMNAS wilayah Kota Batu resolusi 
8 meter 

BIG (2008) 

Permeabilitas Peta Jenis Tanah RePPProT (1990) 

Curah Hujan 
Data Curah Hujan per stasiun 
pengukur hujan 

BMKG (2000-2016) 

Kualitas Mataair Data Pengujian kualitas air PDAM PDAM 

 

5.4 METODE ANALISIS 

Kajian ini dilakukan untuk memberikan gambaran kerentanan kuantitas dan kualitas airtanah yang 
batasannya berada pada wilayah tangkapan Mataair. Kerentanan yang dianalisis adalah kerentanan fisik 
wilayah tangkapan Mataair sebagai objek kajian. Untuk menganalisis kondisi kerentanan kuantitas dan 
kualitas airtanah, dilakukan analisis tumpangsusun peta dari indikator-indikator penyusun parameter 
kerentanan kualitas dan kuantitas. Hasil analisis kajian ini adalah 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.   

Gambar 5.1 Contoh analisa tumpangsusun peta pada kerentanan kuantitas 
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Gambar 5.2 Contoh analisa tumpangsusun peta pada kerentanan kualitas 

 

5.4.1 ANALISIS KERENTANAN TERHADAP KUANTITAS 

Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi secara umum akan mengalami dua proses, yaitu infiltasi dan 
limpasan (run off), dalam hal ini nilai evaporasi, transpirasi maupun evapotranspirasi dianggap kecil. 
Kuantitas air yang mampu diserap oleh tanah sangat tergantung pada kondisi fisik tanah, misalnya 
permeabilitas, infiltrasi, dan kemiringan lereng. Metode analisis kerentanan secara geospasial yang 
dipakai pada kajian ini adalah menggunakan metode overlay (tumpang susun) dan skoring data untuk 
mengidentifikasi kerentanan terhadap kuantitas. 

Tabel 5.5 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 variabel yang digunakan dalam menganalisis kerentanan kuantitas pada kajian ini adalah 
variable penggunaan lahan, kemiringan lereng, permeabilitas dan curah hujan. Masing-masing variabel 
dikelaskan dan diberi skor sesuai pengaruhnya terhadap tingkat kerentanan kuantitas mataair, sehingga 
tiap variabel tersebut memiliki nilai dan bobot sesuai dengan pengaruhnya terhadap kerentanan 
kerentanan kuantitas mataair. Skor masing - masing variabel mempunyai interval 1 – 5, di mana nilai 1 
mengindikasikan pengaruh yang kecil terhadap tingkat kerentanan, nilai 5 mempunyai pengaruh paling 
besar. Klasifikasi dan penentuan bobot pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut. 

5.4.1.1 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. 

  

RTRW

Tata Guna Lahan

Hidrogeologi

Topografi

Sumber Polutan

Curah Hujan

Sangat tinggi

Tinggi
Sedang
Rendah

Sangat rendah
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Tabel 5.6 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 

 

5.4.1.2 Kemiringan 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 yang memiliki tingkat kemiringan lereng yang 
semakin besar atau terjal maka semakin kecil dalam meresapkan jumlah air 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. 

Tabel 5.7 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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5.4.1.3 Nilai Kelulusan Batuan Penyusun 

Permeabilitas merupakan kemampuan batuan atau tanah untuk melewatkan atau meloloskan air. Air 
tanah mengalir melewati rongga-rongga yang kecil, semakin kecil rongganya semakin lambat alirannya. 
Jika rongganya sangat kecil, akan mengakibatkan molekul air akan tetap tinggal. Kejadian semacam ini 
terjadi pada lempung. Secara kuantitatif permeabilitas diberi batasan dengan koefisien permeabilitas. 
Permeabilitas sangat dipengaruhi oleh tekstur dan struktur dari tiap jenis batuan. Semakin besar 
permeabilitas maka koefisien resapan semakin besar. Faktor yang mempengaruhi permeabilitas : 

1. Distribusi ukuran butir, semakin beragam dalam suatu batuan, maka pori-pori akan semakin kecil 
dan permeabilitas juga akan semakin kecil. 

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, emakin 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. 

Tabel 5.8 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 5.9. 

Tabel 5.9 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 
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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 5.10 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) 

5.4.1.4 Curah Hujan 

Curah hujan merupakan input utama dari cadangan airtanah. Klasifikasi curah hujan Semakin tinggi dan 
lama curah hujan, maka semakin besar skornya karena semakin tinggi dan lama curah hujan akan 
semakin besar air yang dapat meresap ke dalam tanah. 

Tabel 5.11 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 

 

5.4.2 ANALISIS KERENTANAN TERHADAP KUALITAS 

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

1. Limbah Pemukiman (Limbah Domestik) 

Permukiman menghasilkan berbagai jenis limbah cair maupun limbah padat, misalnya sampah padat dan 
limbah air buangan (water waste) baik itu air kotor maupun air yang berasal dari kamar mandi. Air 
buangan dari permukiman biasanya mempunyai komposisi yang terdiri dari eskreta tinja dan urin, air 
bekas cucian dapur dan kamar mandi, dimana sebagian besar merupakan bahan-bahan organik.  

2. Limbah Pertanian.  

Penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan dapat mengakibatkan pencemaran air. Limbah 
pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah dan tanaman misalnya pupuk dan 
pestisida pemberantas hama tanaman misalnya DTT 

3. Limbah Industri 

Limbah Industri, dapat mengandung bahan organik maupun anorganik. Limbah pabrik memiliki jenis 
limbah cair, limbah padat dan limbah gas. Limbah pabrik cair merupakan sisa- sisa produksi dari pabrik 
yang bentuknya cair. Biasanya limbah pabrik cair ini akan dibuang langsung ke saluran air seperti selokan, 
kali bahkan lautan. Limbah cair ini sifatnya ada yang berbahaya dan ada pula yang dapat dinetralisir 
secara cepat. Limbah padat merupakan buangan dari hasil- hasil industri yang tidak terpakai lagi yang 
berbentuk padatan, lumpur maupun bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan, ataupun sampah 
yang dihasilkan dari kegiatan- kegiatan industri, serta dari tempat- tempat umum. 

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). Limbah cair adalah semua limbah yang berbentuk cairan atau dalam fase cairan 
(air seni atau urine, air dari pencucian alat-alat). Sedangkan limbah gas adalah semua limbah berbentuk 
gas atau dalam fase gas. Limbah ternak masih mengandung nutrisi atau zat padat yang potensial untuk 
mendorong kehidupan jasad renik yang dapat menimbulkan pencemaran. Kehadiran limbah ternak 
dalam keadaan keringpun dapat menimbulkan pencemaran yaitu dengan menimbulkan debu. Hasil 
penelitian dari limbah cair Rumah Pemotongan Hewan Cakung, Jakarta yang dialirkan ke sungai Buaran 
mengakibatkan kualitas air menurun, yang disebabkan oleh kandungan sulfida dan amoniak bebas di atas 
kadar maksimum kriteria kualitas air. Selain itu adanya Salmonella spp. yang membahayakan kesehatan 
manusia. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran sumber air bersih, yaitu : 

1. Jenis Sumber Pencemar. Karakteristik limbah ditentukan oleh jenis sumber pencemar. 
Karakteristik limbah rumah tangga berbeda dengan karakteristik limbah jamban atau septic tank 
ataupun peternakan. Limbah jamban atau septic tank dan peternakan banyak mengandung bahan 
organik yang merupakan habitat bagi tumbuhnya mikroorganisme.  

2. Jumlah Sumber Pencemar. Semakin banyak sumber pencemar yang berada dalam jarak maksimal 
10 meter, semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan kualitas bakteriologis air sumur gali. 
Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya bakteri yang mampu meresap ke dalam sumur.. 
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3. Jarak sumber pencemaran. Semakin jauh jarak  dengan sumber air bersih akan mempengaruhi 
tingkat pencemaran terhadap sumber air bersih jumlah bakteri semakin sedikit, dan sebaliknya 
semakin dekat sumber pencemaran akan menyebabkan jumlah bakteri semakin bertambah. 

4. Porositas dan Permeabilitas Tanah. Porositas dan permeabilitas tanah akan berpengaruh pada 
penyebaran bakteri Coliform, air merupakan alat transportasi bakteri dalam tanah. Makin besar 
porositas dan permeabilitas tanah, makin besar kemampuan untuk melewatkan air yang berarti 
jumlah bakteri yang dapat bergerak mengikuti aliran tanah semakin banyak (Haryoto, 1997).  

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 5.12 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 

 

5.4.2.1 Jenis Kegiatan  

Faktor jenis kegiatan yang dilakukan pada top soil dapat mempengaruhi kualitas air tanah. Setiap jenis 
kegiatan memiliki potensi untuk menambah unsur kimia air tanah dangkal walaupun didalam tanah 
terjadi proses soil purification. Soil purification terjadi karena proses infiltrasi dan perkolasi air dalam 
tanah memecah kontaminan yang terlarut dalam air didalam tanah. Namun beberapa kontaminan pada 
air perlu proses perjalanan dengan jarak dan waktu yang sangat lama didalam tanah untuk dapat murni 
kembali. Berikut pemberian skor pada jenis kegiatan yang diwakili oleh Jenis Penggunaan Lahan. 

Tabel 5.13 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 

13 Rawa 

Badan Air Sedang 3 14 Badan Air 

15 Tambak 
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No Penggunaan Lahan Klasifikasi Kelas Klasifikasi Skor 

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 

 

5.4.2.2 Sumber Polutan  

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah titik sebaran sumber polutan yang berada di dalam 
catchment Mataair. Tiap jenis sumber polutan dianggap memiliki bobot yang sama karena 
ketidaktersediaan data tingkat konsentrasi  polutan yang mempengaruhi air tanah. Dalam analisis 
sebaran digunakan hotspot. Hotspot akan menunjukkan lokasi-lokasi tingkat konsentrasi berbagai 
sumber polutan di suatu wilayah. Berikut pada tabel 5.14 merupakan contoh-contoh titik sumber 
polutan yang dapat digunakan dalam analisis. 

Tabel 5.14 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 

 

5.4.2.3 Kemiringan Lahan 

Kemiringan lereng merupakan salah satu indikator dari penentuan kerentanan kualitas air tanah adalah 
kemiringan lereng. Faktor kelerengan sangat berpengaruh besar terhadap kemampuan suatu lahan atau 
wilayah dalam meresapkan air, dimana suatu wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng yang 
semakin besar atau terjal maka semakin kecil dalam meresapkan jumlah air 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. Berikut tabel 5.15 yang menunjukkan skor pada tingkat kemiringan 
lereng. 

Tabel 5.15 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 
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5.4.2.4 Nilai Kelulusan Batuan Penyusun 

Berikut adalah permeabilitas (K) berbagai jenis batuan (Morris & Johnson, 1967 dalam Todd, 1995), 
yang disederhanakan yang ditunjukkan pada Tabel 5.16. 

Tabel 5.16 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 5.17 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. 

Tabel 5.18 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 
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Sistem Dudol-
Soepraptohardjo 

(1957-1961) 

Puslitanak Modifikasi 

(1978/1982) 

FAO 

(1974) 

USDA Soil Taxonomy 

(1975 – 1990) 

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) 

5.4.2.5 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. Untuk kelas data curah hujan 
menggunakan data curah hujan rata-rata selama 17 tahun yang diperoleh dari stasiun hujan yang berada 
di dalam maupun luar wilayah administrasi Kota Batu. Berdasarkan kelas curah hujan di kota Batu, 
Tabel 5.17 menjelaskan skor dan peringkat rentang curah hujan per tahun.  

Tabel 5.19 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 

 

5.4.3 ANALISIS PROYEKSI PENGGUNAAN LAHAN DAN PERUBAHAN IKLIM 

Analisis proyeksi dilakukan untuk mengetahui kondisi kerentanan kuantitas dan kualitas Mataair 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 : 

Tabel 5.20 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 5.21 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 
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5.4.3.1 Proyeksi Perubahan Penggunaan Lahan 

Proyeksi Perubahan Penggunaan Lahan menggunakan data Peta Revisi RTRW Rencana Pola Ruang Kota 
Batu tahun 2010-2030 yang dibandingkan dengan Peta Penggunaan Lahan Kota Batu tahun 2018. 
Perbandingan dilakukan apabila pada rencana pola ruang masuk pada klasifikasi hutan atau pertanian, 
sedangkan eksisting telah menjadi permukiman, maka proyeksi perubahan penggunaan lahan 
diklasifikasikan sebagai permukiman. 

Berdasarkan Peta Revisi RTRW Rencana Pola Ruang Kota Batu tahun 2010-2030, rencana pola ruang 
diklasifikasikan menjadi klasifikasi penggunaan lahan yang ditunjukkan pada Tabel : 

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 
21 Kawasan Industri 
22 TPA 
23 Kawasan Peternakan 

 

5.4.3.2 Proyeksi Perubahan Iklim 

Proyeksi perubahan iklim menggunakan data hasil 
analisis BMKG, yaitu Peta Proyeksi Perubahan Curah 
Hujan Musiman Periode 2032-2040 terhadap 2006-
2014 Provinsi Jawa Timur dari analisis RCP 4,5 
menggunakan MIROC5 dengan resolusi 4 kilometer. 
BMKG membagi 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. 
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5.5 KERENTANAN KUANTITAS DAN KUALITAS 

5.5.1 KERENTANAN KUANTITAS 

Saat ini kondisi debit Mataair Binangun sulit ditentukan secara kuantitatif besaran penurunannya 
mengingat sejak dimanfaatkannya Mataair tersebut menjadi sumber air baku oleh PDAM Kota Malang 
tidak dilakukan pengukuran secara menyeluruh. Pengukuran hanya dilakukan pada sumber air baku yang 
langsung ditampung ke dalam pipa transmisi PDAM Kota Malang yang berjumlah 3 jaringan. Adapun 
debit air yang tidak tertampung oleh intake/pipa transmisi tersebut (air limpasan/air uah/overflow) tidak 
dilakukan pengukuran, sehingga data terkait besaran penurunan debit Mataair Binangun ini sangat sulit 
untuk di tentukan. 

Beberapa tanda telah terjadinya penurunan debit pada Mataair Binangun adalah sebagai berikut: 

• Berdasarkan track atau bekas 
genangan pada dinding kolam air 
luah Mataair Binangun. Tanda 
bekas genangan tersebut 
merupakan garis yang ditinggalkan 
oleh muka air kolam pada dinding 
kolam sebagai akibat proses 
genangan yang dengan periode 
waktu yang lama, di mana saat ini 
kondisi muka air kolam tersebut 
tidak kembali ke posisi ketinggian 
bekas genangan tersebut berada.  
Artinya bahwa beberapa waktu 
lalu, karena debit air luah banyak dengan muka air kolam sesuai garis genangan, Karena terjadi 
penurunan debit Mataair Binangun, maka muka air kolam tersebut menurun/surut menjadi posisi 
di bawah garis genangan, dan muka air kolam tersebut tidak kembali ke posisi semula. 

• Memperhatikan kolam tampungan air luah/overflow yang dibuat dengan dimensi cukup besar dan 
dengan alat ukur Cipoletti pada bagian buangannya. Sehingga dengan dimensi bangunan dan alat 
ukur yang besar tadi sudah dapat dipastikan bertujuan untuk mengukur volume air/debit aliran 
yang besar. Sehingga pada saat 
sekarang apabila volume air 
kolamnya surut, maka dapat 
diartikan telah terjadi penurunan 
debit dari Mataair Binangun 
tersebut. 

• Berdasarkan kesaksian beberapa 
masyarakat yang bertempat tinggal 
di sekitar Mataair Binangun yang 
menyatakan saat ini kondisi air 
luah yang keluar sudah mengecil 
atau mengalami penurunan, 
walaupun kesaksian ini tidak 
didukung dengan bukti foto atau 
data hasil pengukuran sebelumnya. 

Alat ukur 
  

Bekas 
 

Garis bekas 
   

Gambar 5.3 Kenampakan garis bekas genangan pada dinding 
kolam alami MA. Binangun (asep Mulyana) 

Gambar 5.4 kondisi bangunan pengukur debit air Cipoletti  
(asep mulyana) 
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Sampai saat ini, PDAM Kota Malang merupakan satu-satunya pemanfaat atau pengguna air Mataair 
Binangun untuk melayani sekitar 18.400 sambungan rumah (SR) atau setara dengan 92.000 jiwa, debit 
yang diproduksi sekitar 230 liter per detik. 

Sistem jaringan PDAM Kota Malang telah dikembangkan menjadi sistem jaringan interkoneksi, artinya 
semua pipa pelayanan/distribusi telah tersambung dengan seluruh pusat pengolahan air bersih 
(IPA/Instalasi Pengolahan Air). Dengan demikian sumber air dari Mataair Binangun, dapat didistribusikan 
ke seluruh jaringan pipa PDAM, baik di dalam Kota Malang bahkan melayani beberapa kecamatan di 
wilayah Kabupaten Malang. 

Menyadari luasnya cakupan layanan dan juga jumlah pelanggan yang mendapat pelayanan pasokan air 
dari Mataair Binangun ini, maka bilamana terjadi penurunan debit maupun kualitas pada Mataair ini akan 
memiliki dampak yang sangat luas terhadap pelayanan PDAM Kota Malang. Apabila pelayanan terganggu, 
maka akan berdampak dampak terhadap tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kota dan 
Kabupaten Malang. Untuk pertimbangan tersebut maka kegiatan konservasi dan perlindungan Mataair 
Binangun ini sangat dibutuhkan untuk menjamin pasokan air baku/air bersih tetap terjaga. 

Tabel 5.22 Produksi air baku PDAM Kota Malang dari MA. Binangun 

 

Berdasarkan hasil analisis geospasial terhadap berbagai data, baik data sekunder dan primer terkait 
kondisi dan situasi menyangkut Mataair Binangun, untuk mengetahui tingkat kerentanan atau sensitivitas 
kondisi kuantitas dan kualitas sumber daya air yang keluar di Mataair Binangun saat ini. Besar atau 
kecilnya debit sumber daya air Mataair Binangun dan kualitasnya baik atau buruk sangat ditentukan oleh 
semua aktivitas yang ada di dalam wilayah imbuhan Mataair Binangun ini. 

Hasil analisis keruangan dan luasan (geospasial) wilayah imbuhan Mataair Binangun yang memberikan 
dampak atau pengaruh (tingkat sensitivitas/kerentanan) terhadap kondisi dan fluktuatif debit Mataair 
Binangun, dengan hasil sebagai berikut : 

1. Tingkat Kerentanan Sangat Rendah, dengan luasan 356,53 hektar, diartikan bahwa pada wilayah ini 
dengan segala aktivitas didalamnya akan memberikan pengaruh terhadap penurunan debit Mataair 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Binangun lama 89.5 88.5 83.4 89.8 88.9 87.5 87.5 87.4 87.5 87.1 88 88.2

Binangun baru 148 145 144 143 145 146 146 146 146 146 147 145

Total (liter/detik) 237 233 228 233 234 234 233 233 234 233 235 233
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secara langsung, tetapi pengaruh penurunannya dalam volume sangat kecil dan dalam periode 
waktu lama. 

2. Tingkat Kerentanan Rendah, dengan luasan 632,13 hektar, diartikan bahwa pada wilayah ini dengan 
segala aktivitas didalamnya akan memberikan pengaruh terhadap penurunan debit Mataair secara 
langsung, tetapi pengaruh penurunannya dalam volume kecil dan dalam periode waktu lama. 

3. Tingkat Kerentanan Sedang, dengan luasan 14,80 hektar, diartikan bahwa pada wilayah ini dengan 
segala aktivitas didalamnya akan memberikan pengaruh terhadap penurunan debit Mataair secara 
langsung, dengan pengaruh penurunan volume cukup besar dan dalam periode waktu cepat. 

4. Tingkat Kerentanan Tinggi, dengan luasan 611,92 hektar, diartikan bahwa pada wilayah ini dengan 
segala aktivitas didalamnya akan memberikan pengaruh terhadap penurunan debit Mataair secara 
langsung, dengan penurunan volume yang besar dan dalam periode waktu cepat. 

5. Tingkat Kerentanan Sangat Tinggi, dengan luasan 86,08 hektar, diartikan bahwa pada wilayah ini 
dengan segala aktivitas didalamnya akan memberikan pengaruh terhadap penurunan debit Mataair 
secara langsung, dengan pengaruh penurunan sangat besar dan dalam periode yang singkat.  

Dari semua kelas tingkat kerentanan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap proses penurunan 
debit air tanah/Mataair, yang membedakannya adalah tingkat percepatannya terhadap proses penurunan 
cadangan air tanah tersebut. Dengan pengertian lain, bahwa upaya konservasi bentuk apa pun dengan 
tujuan untuk memasukkan air hujan atau air larian (run off) ke dalam tanah pada setiap wilayah 
kerentanan tersebut akan memberikan hasil yang baik, hanya saja apabila kegiatan konservasi tersebut 
ditempatkan pada lahan dengan tingkat kerentanan yang tinggi maka akan menghasilkan dampak positif 
yang semakin cepat pula. Dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang paling cepat dan paling optimal 
maka pemilihan lokasi kegiatan konservasi memasukkan air ke dalam tanah akan ditempatkan pada 
wilayah yang paling tinggi kerentanannya atau sensitivitasnya. 

Pada kondisi proyeksi, data yang digunakan adalah RTRW untuk tahun 2030 dan Proyeksi perubahan 
curah hujan pada tahun 2032-2040. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya peningkatan kerentanan 
Tinggi dan Sangat Tinggi yang diakibatkan adanya perubahan penggunaan lahan di tahun 2030 ditambah 
dengan penurunan curah hujan antara 0- (-30) % yang terjadi di MA Binangun. Peningkatan Kerentanan 
Sangat Tinggi yang pada kondisi eksisting seluas 87.08 Ha menjadi 515.37 Ha di tahun 2030-2040. 
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Gambar 5.5 Peta Kerentanan kuantitas eksisting (kiri) dan proyeksi (kanan) wilayah imbuhan MA Binangun 

 

Peningkatan kerentanan kuantitas ini menyebabkan terjadinya potensi penurunan debit mata air di masa 
depan. Dengan memodelkan rata-rata intensitas hujan di MA Binangun dan Jumlah Hari Hujan rata-
rata, dapat diketahui potensi air yang meresap ke dalam tanah dari kondisi eksisting landuse. Tabel di 
bawah ini menunjukkan bahwa dari sisi perubahan penggunaan lahan saja, potensi air meresap dapat 
berkurang secara signifikan. Peningkatan area terbangun, penurunan luas hutan dan meningkatnya 
aktifitas di ladang (pertanian lahan kering) menyebabkan MA Binangun diprediksi akan berkurang 
volume air yang meresap hingga sekitar 21.000 m3 per tahun yang diperkirakan akan terjadi di periode 
2030-2040. 

Tabel 5.23 Peningkatan Kerentanan Kuantitas antara Eksisting dan Proyeksi di MA Binangun 
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Tabel 5.24 Analisis Penurunan Cadangan Air Tanah Mata Air Binangun 

 

Banyak jenis dan metode kegiatan yang dapat dilakukan atau dipilih untuk mengurangi tingkat 
kerentanan kuantitas mata Air Binangun, mulai dari pendekatan teknis dan non-teknis yang harus 
disesuaikan dengan kondisi lapangan juga dengan aspek teknologi, social, ekonomi, budaya dan waktu 
yang dibutuhkan dan lainnya. 

Penentuan jenis dan bentuk kegiatan konservasi memasukkan dan menambah cadangan air tanah dari 
setiap lokasi dan tingkat kerentanan akan memperhatikan dan disesuaikan dengan kondisi dan karakter 
setempat/karakter lokal. Sebagai contoh bahwa pemilihan dan penentuan lokasi pembuatan sumur 
resapan untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah akan ditempatkan di dalam wilayah kerentanan 
sangat tinggi, tetapi juga akan memperhatikan kondisi dan sifat serta karakter setempat, seperti tingkat 
kelerengan dan jarak dengan tebing atau gawir, dan lain sebagainya. 

Memperhatikan semua aspek yang telah di analisa secara geospasial tersebut, maka secara umum jenis 
konservasi yang paling tepat dilakukan di setiap wilayah tingkat kerentanan untuk menambah cadangan 
air tanah/Mataair (menambah tingkat ketangguhan) dengan cepat adalah dengan model sipil teknis. 
Seperti pembuatan sumur resapan, cekdam berjenjang/berseri, pembuatan embung, situ-situ buatan, 
kolam retensi dan berbagai bentuk teknis meresapkan air permukaan ke dalam tanah. Sudah barang 
tentu, tidak seluruh kawasan kerentanan kuantitas ini dapat dilakukan pendekatan konservasi sipil 
teknis, tetapi pendekatan revegetasi atau kombinasi di antara keduanya.  

5.5.2 KERENTANAN KUALITAS 

Pada umumnya kondisi kualitas air tanah/mataair pada kawasan volkanis akan memiliki parameter yang 
baik atau memenuhi standar kualitas air baku untuk diolah menjadi air minum, akan tetapi kualitas air 
tersebut akan mengalami penurunan atau pencemaran disebabkan oleh berbagai aktivitas masyarakat 
yang tinggal di dalam wilayah imbuhan dari air tanah/Mataair. 

Berdasarkan hasil analisa laboratorium independen dan terakreditasi terhadap contoh air yang berasal 
dari Mataair Binangun, secara umum menunjukkan kualitas air yang baik sebagai sumber air baku yang 
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dapat diolah menjadi air bersih/minum. Akan tetapi ada beberapa hal yang memerlukan pemahaman 
dan pemikiran lebih detail terkait beberapa parameter di bawah ini (highlight warna kuning), antara lain: 

Tabel 5.25 Hasil analisa kualitas air MA. Binangun 

 

• Parameter DHL (daya hantar listrik), di mana diartikan sebagai kemampuan air dalam 
menghantarkan arus listrik, telah mencapai nilai 253 Ohm/Cm. Walaupun berdasarkan PP no. 82 
tahun 2001, di mana nilai DHL ini tidak dipersyaratkan dalam kualitas air kelas-I. Dengan nilai DHL 
yang cukup tinggi pada umumnya mencerminkan terdapatnya nilai logam terlalu atau garam 
terlarut sehingga nilai DHL yang sudah tinggi tersebut perlu diwaspadai adanya logam atau garam 
yang terlarut dan harus dianalisis sumber dari logam atau garam terlarut tersebut. 

• Parameter Nitrat, di mana berdasarkan hasil laboratorium sebelumnya menunjukkan nilai yang 
cukup tinggi bahkan sudah melewati nilai ambang baku yang diperbolehkan, akan tetapi pada hasil 
analisis laboratorium yang terakhir menunjukkan nilai yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan 
ketidakkonsistenan kandungan parameter Nitrat dalam contoh air Mataair Binangun. Menjadi 
suatu pertanyaan dan perhatian terkait nilai kualitas parameter Nitrat ini untuk dicari 
permasalahan tentang nilai yang tidak konsisten tersebut. 

• Parameter Sianida, yang pada beberapa pengukuran mulai muncul berdasarkan hasil analisis 
laboratorium akan tetapi selanjutnya parameter Sianida ini tidak terdeteksi kembali, perlu 
dipertimbangkan parameter ini apakah betul-betul hadir sebagai bahan pencemar dari luar atau 
hanya ketidakakuratan analisis di dalam laboratorium itu sendiri, atau kontaminasi dari peralatan 
laboratorium dari analisis sampel sebelumnya. 

• Parameter Total Colli dan E.Colli, yang berdasarkan data hasil analisis sebelumnya menunjukkan 
nilai 0 sebagai bukti dilakukan analisa akan tetapi tidak terindikasi adanya parameter Total Colli 
dan E. Colli, akan tetapi pada hasil analisis terakhir ditemukan adanya kedua parameter tersebut 
dengan nilai yang cukup tinggi.  

Parameter Kadar Max Satuan 2-Feb-17 1 Agu 2017 6-Feb-17 4-Sep-18 29 Okt 2018

Sc 5 ppm - - - -

pH 6.5-8.5 - - - - - 7.11

DHL - um hos/cm - - - - 253

Bau Tidak Berbau - Tidak Tidak Berbau Tidak Tidak 

Warna 15 TCU Tidak Tidak Tidak Tidak 

TDS 500 mg/l - - - - 202

Kekeruhan 5 NTU - - - -

Suhu Suhu Udara ±3 0C - - - - 28.3

Arsen 0.01 mg/l - - - -

Flourida 1.5 mg/l 0.26 <0.10 - 0.19

Total Kromium 0.05 mg/l - - - -

Nitrit 3 mg/l 0.016 0.074 0.019 0.103 0.003

Nitrat 50 mg/l 16.9 15.18 38.33 50.4 4.9

Sianida 0 mg/l - - 0.0095 0.0041

Alumunium 0.2 mg/l 0.026 <0.020 0.033 <0.020

Besi 0.3 mg/l 0.089 0.153 0.039 <0.010

Kesadahan 500 mg/l 125.4 91.2 95 104.5

Khlorida 250 mg/l <10 20 - 10

Mangan 0.4 mg/l 0 <0.010 0.005 <0.010

Seng 3 mg/l - - - -

Sulfat 250 mg/l - 45 60 40

Tembaga 2 mg/l 0.443 0.068 <0.020 <0.020

Ammonia 1.5 mg/l <0.013 0.072 - 0.013

Zat Organik 10 mg/l - 3.39384 - -

Acid Capacity - mg/l - - - -

Total Coli 0 Jml colony/ 100ml 0 0 0 0 28

E.Coli 0 Jml colony/ 100ml 0 0 0 0 19

Timbal <0.003

Raksa <0.001

Aldrin & Dieldrin <0.00003

DDT <0.00003
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Gambar 5.6 Timbunan pupur organic yang berpotensi mencemari air tanah MA. Binangun (asep mulyana) 

 

Sementara itu berdasarkan PP No. 82 tahun 2001 mensyaratkan bahwa untuk air baku air minum kedua 
parameter tersebut memiliki nilai yang tinggi yang diperbolehkan hadir. Kehadiran parameter Colli 
tersebut dengan nilai yang cukup tinggi memberikan arti bahwa telah terjadinya proses pencemaran 
oleh bakteri yang berbahaya dan berasal dari luar (eksternal) terhadap sumber daya air tanah/Mataair 
Binangun. Walaupun nilai tersebut masih jauh di bawah ambang batas nilai air kelas I, akan tetapi 
kehadiran unsur bakteri ini perlu diwaspadai agar tidak terus meningkat seiring terjadinya pencemaran 
oleh limbah cair rumah tangga/domestik. 

• Parameter Timbal/Timah Hitam (Pb) dan Air Raksa (Hg), walaupun masih jauh di bawah nilai 
ambang batas, akan tetapi harus terus diwaspadai dan dicari sumber dari polutan mineral berat ini 
agar segera dilakukan penanganan sumber polutannya. Mengingat kedua jenis mineral tersebut 
merupakan mineral yang bersifat Carsinogenic dan bio-akumulasi atau dapat terkumpul di dalam 
tubuh manusia dan seiring waktu akan dapat menimbulkan masalah kesehatan yang sangat serius. 

• Parameter Aldrin/Dieldrin dan DDT, merupakan pencemar yang berasal dari pestisida ini perlu 
diwaspadai dan dieliminasi sumbernya, walaupun saat ini nilai tersebut masih jauh dari ambang 
batas, akan tetapi mempertimbangkan bahwa di dalam wilayah imbuhan unsur pestisida ini sangat 
intensif dipakai oleh masyarakat luas. Pemakaian pestisida ini sebagai upaya para pelaku usaha 
pertanian untuk menjaga kualitas dan kuantitas panen, sehingga akan ada kecenderungan semakin 
tinggi nilai parameter tersebut dikemudian hari apabila tidak dilakukan langkah dan upaya 
pengurangannya. 

Seiring dengan kemunculan beberapa parameter kualitas air yang sudah mulai meningkat nilainya dalam 
air tanah, maka apabila memperhatikan peta kerentanan kualitas hasil analisis geospasial tersebut, 
menunjukkan bahwa wilayah imbuhan dengan berbagai aktivitas masyarakat didalamnya dipandang akan 
memberikan kontribusi terhadap kerentanan kualitas. 
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Gambar 5.7 Peta Kerentanan kualitas eksisting (kiri) dan proyeksi (kanan) wilayah imbuhan MA. Binangun 

 

 Analisis kerentanan kualitas pada kondisi proyeksi diprediksi akan terjadi peningkatan kerentanan. 
Perluasan wilayah terbangun sesuai dengan perencanaan pola ruang RTRW Kota Batu di Tahun 2010-
2030. Peningkatan kerentanan kualitas disebabkan oleh saat ini temuan di lapangan menunjukkan bahwa 
masyarakat belum pernah diberikan sosialisasi maupun program tentang penggunaan tangki septik yang 
kedap air. Belum adanya regulasi yang mengatur bahwa masyarakat harus menggunakan tangki septik 
yang kedap menjadikan perlunya program-program IPAL Komunal maupun tangki septik kedap air 
untuk penggunaan perumahan pribadi.  

Menurunnya kualitas air tanah sebagai akibat pencemaran oleh beberapa sumber polutan di permukaan 
tanah. Berdasarkan peta tersebut bahwa semua aktivitas di dalam wilayah imbuhan akan memberikan 
kontribusi terhadap pencemaran sumber daya air tanah/Mataair Binangun, baik kelas kerentanan sangat 
rendah sampai dengan kelas kerentanan sangat tinggi. Yang membedakan dari tingkat kelas tersebut 
hanya terletak pada nilai kecepatan dan konsentrasi jumlah pencemar dari setiap kelas tersebut.  

Tabel 5.26 Peningkatan Kerentanan Kualitas antara Eksisting dan Proyeksi di MA Binangun 

 



 

DOKUMEN KKMARA MATA AIR BINANGUN, KOTA BATU 2020      |     83 

Kelas kerentanan sangat rendah dan rendah dapat diartikan bahwa kecepatan dan konsentrasi 
pencemar dari kedua wilayah kelas tersebut untuk sampai dititik pantau Mataair Binangun relatif lebih 
lama dengan konsentrasi kecil, mengingat bahwa kedua wilayah kelas tersebut relatif jauh dari lokasi 
Mataair dan penggunaan lahannya hanya sebagai kawasan perladangan saja atau bukan pemukiman 
penduduk. 

Hal ini disebabkan karena wilayah kelas kerentanan sedang sampai sangat tinggi berjarak dekat terhadap 
titik Mataair Binangun dan penggunaan lahan disamping sebagai kawasan perladangan dengan intensif 
mempergunakan pestisida juga wilayah tersebut sebagai kawasan pemukiman penduduk yang pasti akan 
menghasilkan limbah cair domestik, terutama dari toilet/cubluk resap, sehingga konsentrasi bahan 
pencemarannya akan lebih tinggi. 

Untuk kelas kerentanan sedang sampai sangat tinggi, dapat diartikan sebagai wilayah yang akan 
memberikan dampak terhadap pencemaran air tanah/Mataair Binangun dengan waktu cepat dengan 
konsentrasi pencemaran yang lebih tinggi 

Dengan memahami tentang tata letak wilayah kelas kerentanan serta jenis sumber polutan yang 
dihasilkan maka diharapkan program atau kegiatan untuk mengurangi pencemaran akan dapat 
dilaksanakan dengan efektif, efisien, ekonomis dan tepat guna. Sehingga permasalahan penurunan 
kualitas (kerentanan kualitas) dapat dikurangi atau diatasi sehingga cadangan air tanah/Mataair Binangun 
ini kualitas airnya semakin baik sebagai akibat keberhasilan penanganan dan pengelolaan sumber 
pencemar berhasil dengan baik. 

Penentuan jenis dan bentuk kegiatan pengendalian dan pengelolaan sumber pencemar di dalam wilayah 
imbuhan sesuai dengan kelas kerentanannya, akan ditentukan dan disesuaikan dengan kondisi dan 
aktivitas masyarakat yang mendiami wilayah imbuhan dan kelas kerentanan kualitasnya, sehingga 
program tersebut dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. 
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6 RENCANA AKSI DAN IMPLEMENTASI KAJIAN 
KERENTANAN MATA AIR BINANGUN KOTA BATU  

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian kerentanan mata air tersebut, 
dengan tujuan agar kondisi kerentanan kuantitas dan kualitas mata air Binangun tersebut dapat diatasi, 
maka perlu dilakukan penentuan dan pemilihan jenis kegiatan (Rencana Aksi) baik yang bersifat 
teknis/fisik dan non-fisik serta advokasi/regulasi lainnya. Mekanisme penentuan dan pemilihan jenis 
kegiatan (rencana aksi) tersebut, dilakukan melalui kegiatan diskusi (workshop/Focus Group 
Discussion), yang melibatkan semua unsur dan elemen masyarakat, baik yang tergabung dalam Team 
Pokja AMPL, SKPD/OPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Organisasi Pemerintah Daerah), PDAM 
dan berbagai elemen masyarakat yang memiliki atensi dan perhatian terhadap perlindungan dan 
pemeliharaan sumberdaya air di Kota Batu. 

Penentuan dan pemilihan jenis kegiatan (rencana aksi) tersebut dapat dikelompokan dalam 2 (dua) 
kelompok jenis kegiatan, yaitu kelomok kegiatan kerentanan kuantitas dan kegiatan 
kerentanan kualitas. 

Berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi KKMA tersebut, maka beberapa opsi pilihan rencana 
kegiatan (rencana aksi) tersebut sebagai berikut: 

1. Kelompok Rencana Aksi Kerentanan Kuantitas : 

Dengan maksud dan tujuan untuk menurunkan tingkat kerentanan kuantitas atau meningkatkan 
kehandalan cadangan air tanah/mata air Binangun tersebut, maka telah ditentukan berbagai jenis 
rencana kegiatan (rencana aksi) antara lain:  

a. Kegiatan Teknis Sipil 

i. Pembuatan Sumur Resapan 

ii. Pembuatan Sumur Resapan dan SPAH 

iii. Pembuatan Dam Penahan Erosi/Checkdam Berseri 

iv. Pengembangan Terrasering/Terrasering Bangku 

v. Pembuatan Rorakan 

vi. Melakukan Monitoring dan Evaluasi 

b. Kegiatan Advokasi/Regulasi 

i. Melakukan Pembuatan Regulasi  

ii. Melaksanakan Penegakan Hukum/Peraturan 

iii. Melakukan Kampanye/Sosialisasi/Promosi 

iv. Melaksanakan Penyuluhan 

v. Mendorong Pemberdayaan Masyarakat 

vi. Melakukan Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal 

vii. Melakukan Monitoring dan Evaluasi 

c. Kegiatan Vegetatif 
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i. Melakukan Pelestarian dan Penjagaan Hutan Lindung 

ii. Melaksanakan Pengembangan Hutan Rakyat 

iii. Mengembangkan Kebun Rakyat 

iv. Melakukan Penanaman Pagar Rapat/Alley Cropping 

v. Mendorong Pengenalan dan Penanaman Rumput Vetiper 

vi. Melakukan Penguatan Lereng dengan Penanaman Tanaman Perdu 

vii. Melakukan Monitoring dan Evaluasi  

2. Kelompok Rencana Aksi Kerentanan Kualitas : 

Dengan maksud dan tujuan untuk menurunkan tingkat kerentanan kualitas atau meningkatkan kondisi 
kualitas cadangan air tanah/mata air Binangun tersebut, maka perlu ditentukan berbagai jenis rencana 
kegiatan (rencana aksi) antara lain: 

a. Kegiatan Teknis Sipil 

i. Melakukan Upgrade Tangki Septik 

ii. Pembangunan Tangki Septik 

iii. Pembangunan IPAL Komunal 

iv. Pembangunan Drainase Grey Water 

v. Pembangunan Drainase Air Hujan 

vi. Pembuatan Biopori 

vii. Melakukan Monitoring dan Evaluasi 

b. Kegiatan Advokasi/Regulasi 

i. Melakukan Pembuatan Regulasi  

ii. Melaksanakan Penegakan Hukum/Peraturan 

iii. Melakukan Kampanye/Sosialisasi/Promosi 

iv. Mendorong Pemberdayaan Masyarakat 

v. Melakukan Monitoring dan Evaluasi 

c. Kegiatan Vegetatif 

i. Melakukan Penanaman pohon/reboisasi didalam kawasan pemukiman 

 Selanjutnya, dalam menentukan urutan pilihan atau prioritas (daftar pendek) jenis rencana aksi tersebut 
maka team KKMA-RA mata air Binangun Kota Batu mengembangkan dan menyepakati beberapa 
parameter utama, antara lain : 

1. Aspek Manfaat, dengan pengertian bahwa rencana aksi yang akan dilaksanakan akan memberikan 
mafaat yang cepat terhadap perbaikan kondisi kerentanan debit dan kualitas. Sehingga dalam waktu 
relative singkat/cepat dapat menunjukan dan memberikan hasil peningkatan debit dan perbaikan 
kualitas air dari mata air Binangun tersebut. 
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2. Aspek Biaya (murah/biaya kecil), artinya bahwa rencana aksi tersebut tidak membutuhkan 
dana/biaya yang besar, sehingga semua pihak (OPD/SKPD dan masyarakat) dapat melaksanakan 
kegiatan tersebut secara massal dan serempak sehingga akan menghasilkan dampak yang besar dan 
cepat terhadap perbaikan kerentanan debit dan kualitas mata air tersebut. 

3. Aspek Durasi Kegiatan, artinya bahwa proses pelaksanaan rencana aksi tersebut dilaksanakan 
dalam periode waktu yang singkat/cepat selesai atau bukan kegiatan pekerjaan yang dikerjakan 
dalam waktu yang lama untuk dapat berfungsinya kegiatan pekerjaan tersebut (misal kegiatan 
dilaksanakan sehari sampai seminggu, dll). 

4. Aspek Ketersediaan dan Penguasaan Teknologi dan Bahan, artinya bahwa pilihan prioritas 
pelaksanaan aksi tersebut akan memilih dan mengutamakan teknis pelaksanaan yang telah umum 
dan dikuasai oleh masyarakat setempat, sehingga dalam proses nya akan mempermudah dalam 
pengerjaannya. 

5. Aspek Penerimaan Masyarakat, artinya bahwa rencana aksi tersebut harus dapat difahami dan 
dimengerti proses serta manfaatnya oleh masyarakat sekitar sehingga dalam pelaksanaanya akan 
mendapat dukungan dan dapat direplikasikan secara mudah oleh masyarakat. 

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

1. Prioritas Utama (Urgent) adalah semua rencana aksi yang harus segera dilaksanakan atau 
diimplementasikan agar kondisi tingkat kerentanan dapat dikendalikan dengan cepat, akan tetapi 
apabila tidak dilaksanakan maka kondisi kerentanan akan semakin memburuk. 

2. Prioritas Sedang (short list) adalah semua rencana aksi yang harus dilaksanakan secepatnya agar 
kondisi kerentanan dapat diatasi, akan tetapi apabila tidak dilaksanakan maka kondisi kerentanan 
tidak semakin memburuk secara cepat. 

3. Prioritas rendah (Long List) adalah semua rencana aksi harus dilakukan, akan tetapi pelaksanaannya 
dapat dilaksanakan dalam dikerjakan dalam periode yang panjang (sekitar 1 s/d 5 tahun) agar 
kondisi kerentanan dapat diatasi. 

Proses pembuatan, penyusunan dan pemilihan rencana aksi tersebut dilaksanakan melalui mekanisme 
diskusi dan komunikasi yang berbentuk Seminar/Workshop/FGD dan audiensi yang melibatkan Team 
KKMA-RA Mata Air Binangun dan berbagai pihak yang memiliki perhatian dan atensi terhadap kondisi 
dan situasi sumberdaya air tanah dan mata air Binangun tersebut. 

6.1 WORKSHOP/SEMINAR/FOCUS GROUP DISCUSSION/PUBLIC HEARING 

Salah satu workshop/FGD dan public hearing untuk 
proses penyusunan dan penentuan rencana aksi ini 
adalah workshop Analisis Matrik Rencana Aksi 
Kajian Kerentanan Mata Air Binangun yang 
dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Mei 2019 yang 
bertempat di Amartahill Hotel, Kota Batu. Kegiatan 
ini dihadiri oleh 19 (sembilanbelas) orang peserta 
yang berasal dari berbagai instansi/SKPD/OPD, 
LSM/NGO, Akademisi, Perhutani, Aparatur 
Kecamatan Kota Batu Utara, PDAM dan anggota 
Team KKMA-RA Kota Batu. 

Proses kegiatan Workshop/FGD Matrik Rencana 
Aksi Mata Air Binangun, Kota Batu. 

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

Selanjutnya, hasil dari kegiatan workshop / 
FGD /Publik Hearing ini disepakati menjadi 
dokumen Rencana aksi yang akan menjadi 
acuan para pihak yang akan menjalankan 
kegiatan penanganan dan penanggulangan 
kerentanan kuantitas dan kualitas mata air 

Binangun, Kota Batu tersebut. 

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

6.2 AUDIENSI DAN DISKUSI DENGAN KEPALA DAERAH DAN SKPD/OPD 

Untuk mendapatkan legitimasi dan peresmian 
secara formal, maka dokumen KKMA-RA Mata 
Air Binangun tersebut telah dilakukan 
pemaparan/Audiensi oleh team KKMA-RA Kota 
Binangun yang didampingi oleh team IWASH 
Plus dan Team APIK kepada Ibu Walikota Batu, 
Bapak Wakil Walikota Batu, Kepala Bappeda, 
Jajaran OPD/SKPD Kota Batu, dan beberapa 
camat yang ada di wilayah Batu. 

Kegiatan pemaparan dan audiensi tersebut telah 
dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019 bertempat 
di Kantor Walikota Batu. Kegiatan audiensi ini 
bersamaan dengan kegiatan rutin rapat bulanan 
walikota Batu dengan semua jajaran 
Dinas/OPD/SKPD dan camat serta beberapa 
media local yang terbit di Kota Batu. 

Dalam proses pemaparan tersebut, dijelaskan tentang berbagai proses kajian KKMA sehingga 
menghasilkan berbagai rekomendasi kegiatan yang perlu dilakukan oleh semua pihak, termasuk pihak 
Pemerintah Kota Batu serta jajaran OPD/SKPD dalam melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan 
cadangan air tanah/mata air di seluruh wilayah Kota Batu, dan khususnya di mata air Binangun.  

Beberapa kesimpulan sebagai hasil rangkaian pemaparan dan audiensi tersebut, antara lain: 

Asep mulyana/USAID IUWASH PLUS 

Proses kegiatan Workshop/FGD Matrik Rencana Aksi 
M t  Ai  Bi  K t  B t  

Audiensi Dokumen KKMA-RA Mata Air Binangun oleh 
USAID IUWASH Plus dengan Team USAID APIK dengan 
Walikota Batu dan Wakil Walikota Batu serta Kepala Dinas, 
Camat Bumiaji. 

Asep Mulyana/USAID IUWASH PLUS 

 

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

Asep mulyana/USAID IUWASH PLUS 
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Pemerintah Kota Batu sangat menyadari sepenuhnya bahwa di wilayah Kota Batu seluruh mata air telah 
terjadi penurunan cadangan/debit dan penurunan air tanah, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah 
perbaikan dan antisipasnya ke depan. Khusus nya yang telah terjadi di Mata Air Binangun walaupun 
sumberdaya mata air tersebut dipakai dan digunakan seluruhnya oleh PDAM Kota Malang dalam 
melayani kebutuhan air bersih/air minum masyarakat. Walaupun demikian Pemerintah Kota Batu sangat 
berkomitmen dan sangat mendukung sepenuhnya semua rencana aksi yang tertuang dalam dokumen 
KKMA-RA Mata Air Binangun tersebut, sehingga walikota Batu telah menugaskan kepada semua 
OPD/SKPD yang terkait dapat melaksanakan semua rencana aksi tersebut sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota 
Batu tersebut adalah pembangunan 13 (tiga 
belas) sumur resapan yang akan dilaksanakan 
oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Batu pada 
tahun anggaran 2019. Selanjutnya, untuk 
mendukung komitmen tersebut, Program 
USAID APIK juga telah merealisasikan 
pembangunan percontohan sumur resapan di 
wilayah imbuhan mata air Binangun sebanyak 
5 (lima) lokasi sumur resapan. 

Pemerintah Kota Batu juga mendorong 
kepada semua pihak dan kelompok 
masyarakat dapat melaksanakan rencana aksi 
tersebut agar cadangan air tanah mata air 
Binangun dan mata air lainnya yang berada di 
wilayah Kota Batu semakin baik/pulih dari 
aspek debit dan kualitasnya. 

 

 

Penyerahan dokumen KKMA-RA Mata Air Binangun oleh 
Regional Manager EJRO USAID IUWASH Plus dengan 
Regional Manager USAID APIK kepada Walikota dan Wakil 
Walikota Batu di Kantor Walikota Batu. 

Asep Mulyana/USAID IUWASH PLUS 
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6.3 DAFTAR RENCANA AKSI MATA BINANGUN KOTA BATU 

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 6.1. Tabel Rencana Aksi Kerentanan Kuantitas dan Kebutuhan Biaya Pelaksanaannya Mata Air Binangun, Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2019 s/d 2023 

No 
Program / 
Rencana 
Kegiatan 

Dampak 
Manfaat 

Lokasi 

Tahun 

Biaya  
(5 Tahun) 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi 
Pelaksana/ 

Leading 
sector 

Koordinator Pendukung 
2
0
1
9 

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

1 
A 

A. Sipil Teknis = 
42   

Desa 
Bulukerto, 
Desa 
Sumbergo
ndo dan 
Desa 
Bumiaji, 
Kecamata
n Bumiaji, 
Kota Batu. 
 

                    

  
1 

Pembuatan Sumur 
Resapan 1100 

Cepat v v v v v 4.400,000,000  
APBD, APBN, 
CSR 

DPUPR, 
DLH 

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 

DPUPR Camat, Disperkim, DLH, Kelurahan 

  
3 

Rorakan 500 
lokasi 

Sedang  v v v v v 250,000,000  APBD 
DPUPR, 
DLH, 
Perhutani 

Dinas Pertanian Camat, Disperkim, DLH, Kelurahan 

  
4 

Penerapan Teknis 
Terasering 

Sedang v v v v v 200,000,000  APBD 
Camat, 
Masyarakat, 
Perhutani 

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 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 

DPUPR 
Camat, Disperkim, DLH, Kelurahan, 
Masyarakat 

 
7 Alley Cropping 

Lambat v v v v v 50,000,000  APBD 
Camat, 
Masyarakat, 
Perhutani 

Dinas Pertanian 
Camat, Disperkim, DLH, Kelurahan, 
Masyarakat 

  
8 

Kegiatan 
Monitoring & 
Eavaluasi 

Lambat v v v v v 50,000,000  APBD DLH, Dinkes 
DPUPR, 
Bapelitbangda 

Dinkes, PDAM 
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No 
Program / 
Rencana 
Kegiatan 

Dampak 
Manfaat 

Lokasi 

Tahun 

Biaya  
(5 Tahun) 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi 
Pelaksana/ 

Leading 
sector 

Koordinator Pendukung 
2
0
1
9 

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

Pelaksaan Sipil 
Teknis 

              
2 B B. Advokasi = 29                       

  

1 

Pembuatan 
Regulasi dan 
Peraturan 
Konservasi Air 

Lambat   v       100,000,000  APBD 
DLH, 
Perhutani 

Bapelitbangda 
Disperkim, DPUPR, Dinkes, 
Kelurahan 

  

2 

Melakukan 
Penegakan 
Peraturan 
Konservasi Air 

Lambat   v v v v 200,000,000  APBD 
DLH, 
Perhutani 

Bapelitbangda 
Disperkim, DPUPR, Dinkes, 
Kelurahan 

  

3 

Melakukan 
Kampanye/Sosialis
asi/ Promosi 
Konservasi Air 

Lambat v v v v v 100,000,000  APBN 

DLH/PDAM/
Dinkes/Masy
arakat, 
Perhutani 

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 

Bapelitbangda 
Disperkim, DPUPR, Dinkes, 
Kelurahan 

  

5 

Melakukan 
Pemberdayaan 
Masyarakat Lokal 
Dalam Konservasi 
Air  

Lambat v v v v v 100,000,000  APBD 
Camat/PDA
M/Masyaraka
t, Perhutani 

Bapelitbangda DLH, Disperkim, DPUPR, Dinkes 

  

6 

Melakukan 
Monitoring & 
Evaluasi Kegiatan 
Advokasi  

Lambat v v v v v 100,000,000  APBD 
DLH/PDAM/
Camat 

Dinkes Bapelitbangda, Disperkim, DPUPR 

  
7 

Menjaga Budaya 
dan Kearifan 

Lambat v v v v v 100,000,000  APBD 
DLH/Masyar
akat/Camat 

Camat/Forum 
Masyaraat 

Disperkim, DPUPR, Dinkes, PDAM 
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No 
Program / 
Rencana 
Kegiatan 

Dampak 
Manfaat 

Lokasi 

Tahun 

Biaya  
(5 Tahun) 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi 
Pelaksana/ 

Leading 
sector 

Koordinator Pendukung 
2
0
1
9 

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

Lokal Konservasi 
Air 

                            
3 C C. Vegetasi = 8                       

  
1 

Menjaga Hutan 
Lindung 

Lambat 
v v v v v 

100,000,000  APBD 
DLH, 
Masyarakat, 
Perhutani 

Bapelitbangda/
Camat 

Disperkim, DPUPR, Dinkes 

  
2 

Menjaga Hutan 
Rakyat 

Lambat v v v v v 100,000,000  APBD  
DLH/Masyar
akat, 
Perhutani 

Bapelitbangda/
Camat 

Disperkim, DPUPR, Dinkes 

  
3 

Menjaga Kebun 
Rakyat 

Lambat v v v v v 100,000,000  APBD  
DLH/Masyar
akat 

Bapelitbangda/
Camat 

Disperkim, DPUPR, Dinkes 

  

4 

Melakukan 
Penanaman Pagar 
Rapat/Alley 
Cropping/Konser
vasi Lahan 

Lambat v v v v v 100,000,000  APBD 
Dispertan/M
asyarakat 

Bapelitbangda/
Camat 

DLH, Disperkim, DPUPR, Dinkes 

  

5 

Penanaman dan 
Pengembangan 
Rumput 
Vetiver/Konserva
si Lahan 

Lambat v v v v v 100,000,000  APBD 
Dispertan/M
asyarakat 

Bapelitbangda/
Camat 

DLH, Disperkim, DPUPR, Dinkes 

  
6 

Penguatan Lereng 
dgn Penanaman 
Tanaman Perdu 

Lambat v v v v v 100,000,000  APBD Dispertan/M
asyarakat 

Bapelitbangda/
Camat 

DLH, Disperkim, DPUPR, Dinkes 

  

7 

Kegiatan 
Monitoring & 
Evaluasi Kegiatan 
Vegetasi 

Lambat v v v v v 100,000,000  APBD DLH/Camat 
Bapelitbangda/
Camat 

Disperkim, DPUPR, Dinkes 
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Tabel 6.2. Tabel Rencana Aksi Kerentanan Kualitas dan Kebutuhan Biaya Pelaksanaannya Mata Air Binangun, Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2019 s/d 2023 

No 
Program / 
Rencana 
Kegiatan 

Dampak 
Manfaat 

Lokasi 

Tahun 
Biaya  

(5 Tahun) 
Sumber 

Pendanaan 

Instansi 
Pelaksana/ 

Leading 
sector 

Koordinator Pendukung 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

1 
A 

A. Sipil Teknis = 
73   

Desa 
Bulukerto, 
Desa 
Sumbergond
o dan Desa 
Bumiaji, 
Kecamatan 
Bumiaji, 
Kota Batu. 
 

                    

  
1 

Upgrade Tangki 
Septik untuk 1300 
Rumah 

Cepat v v v v v 2,800,000,000  
APBD, APBN, 
CSR 

DPUPR/Disper
kim 

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/Disper
kim, Cmat, 
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/Disper
kim 

Bapelitbangda 
Camat, Disperkim, DLH, 
Kelurahan, Masyarakat 

  
4 

Drainase Grey 
water untuk 1000 
Rumah 

Cepat v v v v v 200,000,000  APBD 
DPUPR/Disper
kim 

Bapelitbangda 
Camat, Disperkim, DLH, 
Kelurahan, Masyarakat 

  
5 

Drainase Air 
Hujan untuk 1000 
Rumah 

Sedang v v v v v 250,000,000  APBD 
DPUPR/Disper
kim 

Bapelitbangda 
Camat, Disperkim, DLH, 
Kelurahan, Masyarakat 

  
6 

Kolam Retensi 
Grey Water 5 
Lokasi 

Cepat v v v v v 200,000,000  APBD 
DPUPR/Disper
kim 

Bapelitbangda 
Camat, Disperkim, DLH, 
Kelurahan, Masyarakat 

  
7 

Kolam Retensi 
Air Hujan 5 lokasi 

Sedang v v v v v 200,000,000  APBD 
DPUPR/Disper
kim 

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 

Bapelitbangda 
Camat, Disperkim, DLH, 
Kelurahan, Masyarakat 

  
9 Biopori (8.000) 

Lambat v v v v v 160,000,000  APBD 
DLH, Dinas 
Pertanian 

Bapelitbangda 
Camat, Disperkim, DLH, 
Kelurahan, Masyarakat 

                            
2 B B. Advokasi = 65                       
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No 
Program / 
Rencana 
Kegiatan 

Dampak 
Manfaat 

Lokasi 

Tahun 
Biaya  

(5 Tahun) 
Sumber 

Pendanaan 

Instansi 
Pelaksana/ 

Leading 
sector 

Koordinator Pendukung 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

  
1 

Pembuatan 
Regulasi 
Pencemaran Air 

Lambat   v       100,000,000  APBD 
Dinas 
LH/Dinkes 

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 

Bapelitbangda 

Camat, Disperkim, DLH, 
Kelurahan, Masyarakat 

  

3 

Kampanye/Sosiali
sasi/ 
Promosi/Penyulu
han perlindungan 
Kualitas air 

Lambat v v v v v 100,000,000  APBN 
Dinas 
LH/PDAM/Din
kes/Masyarakat 

DPUPR/Disper
kim 

Camat, Disperkim, DLH, 
Kelurahan, Masyarakat 

  

4 

Pemberdayaan 
Masyarakat untuk 
kegiatan 
perlindungan air 

Lambat v v v v v 100,000,000  APBD 
Camat/Kelurah
an/Masyarakat, 
PDAM 

DPUPR/Disper
kim 

Camat, Disperkim, DLH, 
Kelurahan, Masyarakat 

  
5 

Monitoring & 
Evaluasi 

Lambat v v v v v 100,000,000  APBD 
Dinas 
LH/Dinkes/ 

DPUPR/Disper
kim 

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 

Bapelitbangda/
Camat 

Camat, Disperkim, DLH, 
Kelurahan, Masyarakat 
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7 KESIMPULAN DAN SARAN  

7.1 KESIMPULAN 

Kegiatan pelaksanaan kajian kerentanan Mataair dan rencana aksi ini (KKMA-RA) dari mata air Binangun 
Kota Batu, telah dilakukan berdasarkan kepada tata cara dan mekanisme serta sistem analisis teknis 
kajian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dengan memakai pendekatan permodelan geospasial (GIS) yang 
mempergunakan berbagai data sekunder dan data primer serta pendekatan judgement expert’s dalam 
hal penilaian yang bersifat analitis diluar model geospasial. Berdasarkan proses dan kajian yang dilakukan 
maka ada beberapa kesimpulan dan saran yang dapat dihasilkan, antara lain : 

1. Proses analisis KKMA secara umum memanfaatkan data-data sekunder yang tersedia sehingga 
dalam proses analisisnya diperkuat dan dilakukan dengan pendekatan proses “judgement experts” 
analisis.  

2. Kegiatan kajian kerentanan Mataair (KKMA) adalah suatu proses analisis yang bertujuan untuk 
memahami kondisi dan permasalahan yang terjadi saat ini terhadap Mataair Binangun dengan 
melakukan analisis semua risiko dan potensi risiko terhadap aspek debit dan kualitasnya yang 
mungkin dapat terjadi, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat direncanakan berbagai rencana 
kegiatan konservasi, perlindungan dan pengelolaannya dengan tepat, efektif, efisien, ekonomis dan 
terintegrasi sehingga Mataair Binangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan. 

3. Kota Batu merupakan kota yang berada dan keterbentukannya (genesa) sangat dipengaruhi oleh 
berbagai aktivitas gunung berapi yang masih akti. Proses erupsi volkanis tersebut telah 
menghasilkan berbagai bentuk dan jenis material volkanis (pyroclastic materials) yang saat ini telah 
membentuk kawasan imbuhan Mataair Binangun. 

4. Fisik material volkanis penyusun wilayah imbuhan Mataair Binangun tersebut belum mengalami 
kompaksi sehingga memiliki sifat porositas dan permeabilitas yang sangat baik, sehingga secara 
hidrologis/hidrogeologis memiliki kemampuan dalam menahan dan meluluskan air tanah dengan 
sangat baik, dalam jumlah yang melimpah. 

5. Kota Batu memiliki karakter musim dan iklim yang sangat unik, yaitu jenis periode musim 
kemaraunya termasuk kemarau basah di mana pada saat musim kemarau berlangsung masih terjadi 
hujan dengan intensitas yang cukup besar, dengan musim hujan yang sangat basah yang berarti 
memiliki tingkat intensitas hujan tinggi dengan jumlah hari hujan yang mencapai 90 % hari hujan 
dalam sebulannya. Kondisi ini diakibatkan posisi dan kondisi geografis Kota Batu yang berada pada 
punggungan atau tinggian yang dikelilingi juga oleh beberapa gunung berapi lainnya sehingga kondisi 
udaranya memiliki tingkat kelembaban yang sangat tinggi sehingga aliran udara yang mengandung 
uap air cukup pada saat akan melewati kompleks gunung berapi tersebut akan dipaksa untuk naik 
sehingga mengakibatkan uap air dan udara tersebut semakin dingin dan pada akhirnya akan terjadi 
proses kondensasi serta hujan di seluruh wilayah kawasan Malang Raya termasuk di dalamnya 
wilayah Kota Batu. Jenis dan tipe hujan tersebut yang dinamakan dengan hujan orogenesa. 

6. Berdasarkan tingkat curah hujannya yang mencapai 1.250 mm s/d 2.750 mm per tahun maka dapat 
diketahui jumlah potensi air permukaan (air hujan) dari wilayah imbuhan Mataair Binangun 
berjumlah adalah antara 21.268.375 M3 s/d 46.790.425 M3. Jumlah potensi air hujan yang sangat 
besar apabila dikelola dengan teknis dan tata cara konservasi air yang baik akan menjadi cadangan 
air tanah Mataair Binangun, yang dapat diolah menjadi air bersih/air minum. 
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7. Saat ini berdasarkan analisis KKMA yang dilakukan, dengan membuat beberapa asumsi bahwa 
kondisi awal seluruh wilayah imbuhan adalah masih hutan primer, dan tingkat curah hujan masih 
sama (tidak mengalami perubahan) yaitu antara 1.250 MM s/d 2.750 MM per tahun. Hasil analisis 
menunjukkan dan menyimpulkan bahwa Mataair Binangun telah mengalami penurunan debit 
sekitar 54,8 s/d 57,5 % dari kondisi debit awal (1931) sehingga selama 88 tahun, atau sekitar 0,7 
% per tahun atau setara dengan 1,68 liter per tahun.  Sudah barang tentu angka tersebut masih 
belum akurat, mengingat tidak adanya pencatatan dan pengukuran debit air luas/overflow dari 
Mataair Binangun. PDAM Kota Malang hanya melakukan pengukuran debit yang masuk ke dalam 
pipa transmisi saja. 

8. Dengan kondisi seperti saat ini dan apabila tidak dilakukan langkah-langkah konservasi yang baik 
dan benar, maka proses penurunan cadangan air tanah/debit Mataair Binangun akan terus 
berlanjut, sementara kebutuhan PDAM terhadap air baku semakin hari semakin meningkat. 

9. Memperhatikan hasil analisa laboratorium kualitas air tanah (Mataair Binangun) sudah 
menunjukkan penurunan, hal ini ditunjukkan dengan telah hadirnya beberapa unsur bakteriologi 
(total Colli dan Fecal Colli) dan parameter kimia air yang menunjukkan terjadinya peningkatan 
konsentrasinya. Memperhatikan jenis parameternya, maka sumber pencemar berasal dari berbagai 
kegiatan masyarakat yang berada di dalam daerah imbuhan (catchment area) Mataair Binangun. 
Parameter bakteri diperkirakan berasal limbah domestik (black water dan grey water) yang berasal 
dari limbah toilet (cubluk) yang merembes dan berasal dari pupuk organik yang dipakai oleh para 
petani untuk menyuburkan tanah. 

10. Saat ini PDAM Kota Malang memanfaatkan air Mataair Binangun untuk melayani sekitar 18.400 
sambungan rumah (SR) atau setara dengan 92.000 jiwa, dengan debit yang diproduksi sekitar 230 
liter per detik (14,2 % dari total kebutuhan air baku). Air dari Binangun ini didistribusikan ke 
seluruh pelanggan PDAM Kota Malang melalui jaringan interkoneksi seluruh Kota Malang, dengan 
demikian apabila terjadi penurunan debit dan kualitas Mataair Binangun, maka akan mengakibatkan 
terjadinya permasalahan kepada seluruh masyarakat Kota Malang dan beberapa masyarakat 
Kabupaten Malang. 

11. Pelayanan air bersih/minum oleh PDAM Kota Batu baru mencapai 30 % dari total penduduk Kota 
Batu yang berjumlah 221.894 jiwa, yaitu sekitar 66.568 jiwa atau setara dengan 13.313 KK atau 
sambungan rumah. Sekitar 70 % dari penduduk Kota Batu (sekitar 155.326 jiwa atau 52.730 KK) 
yang belum mendapatkan pelayanan air bersih/minum dari PDAM, dan mendapatkan pelayanan 
program HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum), di mana saat ini terdapat 93 
(sembilan puluh tiga) KSM yang terdaftar, dengan 4 (empat) diantaranya berada di daerah imbuhan 
Mataair Binangun. Sumber air HIPPPAM adalah air tanah/Mataair di sekitar lingkungannya. Sehingga 
apabila terjadi penurunan cadangan/debit airtanah/Mataair maka dampaknya akan dirasakan juga 
oleh kelompok HIPPAM tersebut dan saat ini sudah banyak KSM yang mengalami kesukaran untuk 
mendapatkan air baku/air bersih. 

12. Hasil analisis KKMA terkait potensi air permukaan (air hujan) yang masuk ke dalam daerah 
tangkapan air hujan (catchment area) Mataair Binangun adalah mencapai 23.970.375 M3 s/d 
52.734.825 M3 per tahunnya. Jumlah air hujan tersebut apabila dikelola dan dikonservasi dengan 
baik, benar dan tepat (dg teknologi sumur resapan) maka akan memberikan jumlah cadangan air 
tanah yang sangat besar dan akan keluar menjadi air Mataair Binangun, sehingga jumlah air baku 
dan produksi PDAM Kota Malang akan dapat terjamin dan masyarakat pemakai HIPPAM akan 
terjamin air bakunya. 
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13. Berdasarkan hasil analisis KKMA maka dilakukan analisis kegiatan rencana aksi (RA) yang 
diperlukan untuk memperbaiki dan mengantisipasi serta meningatkan tingkat ketahanan/resilience 
(kebalikan dari kerentanan) sehingga mata air Binangun tersebut dapat meningkat debit dan 
kualitasnya serta dapat dipergunakan sebagai sumber air baku bagi PDAM dan masyarakat lainnya 
secara berkesinambungan. 

14. Berbagai jenis kegiatan dan rencana aksi tersebut harus dilakukan secera sistimatis dan 
berkesinambungan yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan yang berada di Kota Batu 
khususnya dan Wilayah Malang Raya pada umumnya. 

7.2 REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil analisis KKMA tersebut dan juga berdasarkan hasil pemahaman permasalahan serta 
potensi yang ada maka ada beberapa hal rekomendasi yang dihasilkan agar potensi sumber daya air 
Mataair Binangun dan wilayah catchment area Mataair Binangun dapat memberikan manfaat yang 
optimal, terutama dalam rangka mencukupi dan melayani kebutuhan air bersih dan air minum bagi 
masyarakat Kota Malang secara berkesinambungan dengan kualitas air minum yang baik. 

Beberapa rekomendasi umum yang perlu segera dilaksanakan, antara lain : 

1. Melakukan kegiatan pemanfaatan secara optimalisasi dari potensi air hujan yang sangat melimpah 
yang masuk ke dalam wilayah catchment area Mataair Binangun dengan melakukan berbagai 
kegiatan konservasi yang efektif, efisien, ekonomis (murah dan mudah) serta tepat guna. Dengan 
tujuan untuk mempercepat peningkatan cadangan air tanah/Mataair maka metodologi sipil teknis 
akan lebih tepat digunakan dalam kegiatan konservasi tersebut. 

2. Perlu dibuatkan grand design rencana konservasi dan perlindungan sumber daya air tanah untuk 
wilayah Kota Batu secara umum dan khususnya untuk kawasan imbuhan Mataair Binangun secara 
terintegrasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya semua rencana 
konservasi tersebut dapat terintegrasi ke dalam rencana pembangunan daerah (RAPBD) dan 
business plan institusi lainnya (PDAM), dengan menerapkan konsep 5 W : Why, Where, When, 
Whom and How). 

3. Rencana kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya air ini fokus pada aspek kuantitas, 
kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan, sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya 
program MDG’s/SDG’s, program RPJMN dan program 100-0-100 dalam sektor air minum, air 
bersih dan sanitasi. Sehingga pencapaian visi dan misi Kota Malang, dengan target tercapainya kota 
Malang yang Bermartabat dapat tercapai, khususnya bermartabat dalam aspek pemenuhan 
kebutuhan air bersih/air minum masyarakat. 

4. Program KKMA-RA ini diharapkan dapat direplikasikan pada beberapa Mataair lainnya yang ada 
diwilayah Kota Batu, sehingga permasalahan keringnya beberapa Mataair dan menurunnya 
cadangan air tanah/Mataair dapat diatasi dengan baik, mengingat secara alami beberapa aspek yang 
dimiliki Kota Batu sangat mendukung dengan program KKMA-RA ini, seperti aspek hidrologi, 
geologi, iklim dan curah hujan. 

5. Untuk menjamin keberlanjutan dan pelaksanaan/implementasi program KKMA ini di wilayah Kota 
Batu maka diperlukan adanya payung hukum formal baik berupa perda/perwal atau kep-wali atau 
keputusan bersama antara Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang sehingga secara 
administrasi program implementasi KKMA-RAPMA dapat menjadi program yang implementasi 
jangka panjang dan dilakukan secara masif oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat di 
wilayah Malang Raya tersebut. 
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6. Perlu dikuasai dan dipahami tentang teknologi sederhana terkait kegiatan-kegiatan pengelolaan dan 
konservasi air di wilayah Kota Batu, seperti teknis pembuatan sumur resapan, pemanfaatan dan 
pemanenan air hujan (rain harvesting), teknik embung, cek dam berseri, guludan dan juga konservasi 
vegetasi yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan karakteristik wilayah tapak masing-masing. 

7. Perlu melanjutkan kegiatan pembuatan sumur resapan (lebih dari 1000 buah) sumur resapan di 
wilayah catchment area Mataair Binangun, sehingga kondisi Mataair Binangun baik secara kuantitas 
dan kualitas dapat kembali memberikan nilai dan peranan yang optimal terhadap kebutuhan dan 
pemenuhan air baku untuk air bersih/Mataair. 
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