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KATA PENGANTAR  

Wilayah Kota Bogor sebagai salah satu wilayah penyangga Kota Metropolitan Jakarta telah mengalami 
dan akan terus mengalami perkembangan pembangunan dan perekonomian yang sangat pesat seiring 
dengan perkembangan kota Metropolitan Jakarta. Resiko perkembangan pembangunan infrastruktur 
dan perkotaan maka akan mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk, baik pertambahan secara 
alami maupun sebagai akibat urbanisasi dari beberapa wilayah di sekitar Kota Bogor. 

Konsekuensi dari pertambahan penduduk dan peningkatan perekonomian masyarakat akan 
mengakibatkan bertambahnya kebutuhan dan pelayanan dasar serta kesehatan, dimana salah satunya 
adalah jaminan dan ketersediaan pelayanan air minum yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah 
Kota Bogor yang dilaksanakan oleh PDAM Tirta Pakuan. 

Mata air Tangkil merupakan salah satu mata air yang secara administratif berada di Kabupaten Bogor 
akan tetapi secara fungsi dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor untuk memenuhi 
kebutuhan air Kota Bogor. 

Sejak 2016 debit mata air Tangkil mengalami degradasi baik secara kuantitas (debit) maupun kualitas 
yang diakibatkan oleh terjadinya berbagai degradasi kondisi kawasan imbuhan dan berubah fungsi dan 
peruntukan kawasan tersebut untuk pemanfaatan lainnya. Apabila tidak dilakukan berbagai upaya 
konservasi secara baik maka kondisi penurunan debit dan kualitas mata air Tangkil dimasa mendatang 
akan terus mengalami penurunan yang menerus dan secara linear seiring dengan waktu. 

Menyadari kondisi dan permasalahan terjadinya penurunan debit dan kualitas sumberdaya air mata air 
Tangkil tersebut maka Pemerintah Kota Bogor dan USAID-Program Iuwash Plus, melakukan Kajian 
Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA) dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami 
serta mengindentifikasi semua permasalahan yang terjadi dan telah mengakibatkan terjadinya penurunan 
cadangan air tanah/mata air dan kualitas dari Mata air Tangkil tersebut. Dengan diketahuinya semua 
permasalahan dan potensi resiko yang mungkin akan terjadi maka diharapkan dapat dilakukan berbagai 
langkah pengelolaan dan konservasi untuk mejaga dan menjamin mata air Tangkil dapat dimanfaatkan 
secara berkelanjutan. 

Selanjutnya, semua hasil kajian dan rekomendasi KKMA-RA tersebut dapat menjadi acuan teknis 
bersama bagi semua pihak, khususnya SKPD/OPD Pemerintah Kota Bogor dalam membuat kebijakan 
dan pelaksanaan program dalam mengatasi krisis air baku di Kota Bogor. 

Pemerintah Kota Bogor menyadari dan memiliki berkomitmen yang tinggi dalam mewujudkan upaya 
pengelolaan dan konservasi sumberdaya air di seluruh wilayah Kota Bogor dalam rangka untuk 
menjamin ketersediaan dan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat Kota Bogor secara 
berkesinambungan dan lestari. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Mata Air (MA) Tangkil merupakan salah satu mata air yang yang secara adiministratif berada didalam 
wilayah Kabupaten Bogor, yang terletak di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, dimana saat ini mata air 
Tangkil memiliki debit sekitar 110 (seratussepuluh) liter per detik, akan tetapi sejak terjadinya berbagai 
kegiatan dan berubah fungsi dan tata guna lahan kawasan imbuhan mata air Tangkil ini mengalami 
penurunan debit dan kualitas. 

Luas daerah imbuhan mata air Tangkil mencapai 2.184,98 Hektar atau sekitar 21.849.800 M2 yang 
tersusun dari material volkanik muda hasil erupsi dan aktifitas Gunung Gede-Pangrango yang memiliki 
sifat dan karakter porus sehingga dapat menyimpan dan meluluskan air tanah dengan sangat baik. Secara 
klimat wilayah imbuhan mata air Tangkil memiliki tingkat curah hujan rata-rata lebih dari 5000 
mm/tahun, sehingga hasil interaksi sifat batuan (geologi) dan kondisi iklim tersebut dapat menghasilkan 
jumlah potensi air permukaan dalam wilayah imbuhan mata air Tangkil mencapai 109 Juta M3 per 
tahunnya. Apabila, 35 % dari potensi air hujan tersebut meresap kedalam tanah dan menjadi air tanah, 
maka akan dihasilkan penambahan cadangan air tanah/mata air Tangkil tersebut mencapai 38 Juta M3 

per tahun. Sehingga dengan jumlah potensi tersebut maka menunjukkan bahwa cadangan air tanah/mata 
air Tangkil tersebut memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar. 

Pemanfaatan mata air Tangkil sebagai sumber air minum telah dimulai sejak tahun 1974, dimana saat ini 
PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor memanfaatkan sumberdaya air mata air Tangkil sebagai sumber air 
minum masyarakat Kota Bogor, khususnya untuk melayani zona pelayanan 1 yang meliputi Kecamatan 
Bogor Timur dan Bogor Selatan dengan tingkat jumlah pelayanan sambungan mencapai 72 % dari total 
penduduk di kedua kecamatan tersebut.  

Mata air Tangkil memiliki potensi besar sekaligus peranan yang sangat penting dalam memenuhi 
kebutuhan air minum penduduk Kota Bogor, akan tetapi berdasarkan hasil pengamatan secara periodik 
terhadap debit dan kualitas mata air Tangkil tersebut menunjukan bahwa mata air Tangkil tersebut 
telah mengalami penurunan. Pada tahun 1974 debit mata air Tangkil masih sekitar 170 Liter/detik, dan 
pada tahun 2013 menjadi sekitar 128 Liter/detik, hal ini menunjukan bahwa selama 39 
(tigapuluhsembilan) tahun telah terjadi penurunan debit sebesar 1,1 Liter/detik/tahun, dimana saat ini 
debit mata air Tangkil hanya mencapai 110 Liter/detik saja.  

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis proyeksi perubahan tata guna lahan kawasan imbuhan mata air 
Tangkil selama 26 tahun ke depan, diperkirakan akan terjadi penurunan debit sebesar 1,6 
Liter/detik/tahun. Kondisi tersebut sebanding dengan laju perubahan tata guna lahan yang telah 
mengakibatkan menurunnya daya tahan, daya resap dan daya simpan kawasan imbuhan mata air 
terhadap air hujan atau air larian/run off sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan menurunnya 
cadangan air tanah dan mata air Tangkil tersebut. 

Berdasarkan tangkat analisis ke-kritisan yaitu merupakan perbandingan atau rasio antara kebutuhan 
sumberdaya air baku dan ketersediaan cadangan air baku, maka kebutuhan air pada tahun 2019 untuk 
penduduk hilir dan perkotaan yang dilayani oleh system perpipaan PDAM Kota Bogor (89.782 jiwa) 
dan kebutuhan masyarakat yang tinggal didalam kawasan imbuhan mata air Tangkil (13.631 jiwa) sebesar 
3.019.569.600 liter per tahun, sementara ketersediaan cadangan air mata air tangkil adalah sebesar 
3.468.960.000 liter per tahun, sehingga tingkat kerentanan atau rasio nya adalah sebesar 87,05 %, 
dengan angka rasio tersebut berarti hanya tersedia cadangan air sebesar 12,99 % cadangan air yang 
masih tersisa. Kondisi tersebut sudah masuk katagori SANGAT KIRITIS tentang kondisi kebutuhan 
dan ketersediaan air yang dibutuhkan oleh masyarakat dari mata air Tangkil. 
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Selanjutnya dengan proses analisis yang sama maka untuk proyeksi kondisi tingkat ke-kritisan mata air 
Tangkil pada tahun 2045 menunjukan angka kebutuhan air sebesar 4.816.394.000 liter per tahun, 
sementara dengan tingkat penurunan debit sebesar 1,6 tersebut maka cadangan air yang tersedia di 
imbuhan mata air Tangkil hanya sebesar 2.596.358.880 liter per tahun, sehingga dengan rasio tersebut 
menunjukan angka sebesar -153,91 % dengan demikian terjadi defisit bahwa kebutuhan air 
pada tahun 2045 mata air Tangkil TIDAK BISA menyediakan kebutuhan air baku bagi 
masyarakat disekitar sehingga tingkat ke-kritisannya adalah DEFISIT DAN SANGAT KRITIS.   

Sementara itu disisi lainnya bahwa kebutuhan air baku PDAM Kota Bogor semakin hari semakin 
meningkat seiring dengan bertambahnya dan semakin meluasnya cakupan pelayanan sambungan rumah, 
dimana pada tahun 2019 Kota Bogor dengan jumlah penduduk sekitar 89.782 jiwa, untuk melayani 
Zona 1 tersebut PDAM Kota Bogor membutuhkan pasokan air baku mencapai 271 Liter/detik. 
Selanjutnya, berdasarkan analisis proyeksi kebutuhan air baku pada tahun 2025 dengan pertambahan 
penduduk alami sebesar 2,38 % per tahun, kebutuhan air baku akan bertambah menjadi 300 Liter/detik. 

Selain permasalahan kuantitas (debit), Mata air Tangkil juga mengalami penurunan kualitas yang 
disebabkan oleh terjadinya pencemaran yang berasal dari berbagai limbah domestik yang dihasilkan oleh 
kegiatan rumah tangga penduduk yang berdiam dalam kawasan imbuhan mata air Tangkil tersebut, baik 
polutan berupa black water dan gray water yang tidak dikelola dengan baik dan benar. 

Mayoritas penduduk di yang bertempat tinggal didalam kawasan imbuhan mata air Tangkil masih 
melakukan open defication atau sistem “cubluk” untuk membuang tinja, sehingga air kotor/blackwater 
yang mengandung Bakteri E. Colli (Bakteri Tinja) tersebut akan meresap kedalam tanah dan bercampur 
dengan air tanah dalam imbuhan mata air, dan pada akhirnya akan keluar menjadi mata air Tangkil dan 
mengalir menuju sungai-sungai yang bermuara didalam kawasan imbuhan mata air Tangkil tersebut. 

Berdasarkan analisis bahwa jumlah berbagai sumber polutan limbah domestik tersebut, dengan 
perkiraan jumlah penduduk sebanyak 13.631 jiwa di daerah imbuhan (tahun 2019), berdasarkan pada 
jumlah kebutuhan air bersih yaitu sebanyak 80 liter per hari per jiwa maka jumlah limbah cair domestik 
yang meresap dan bercampur dengan air tanah imbuhan mata air Tangkil mencapai sekitar 9,5 juta 
M3/tahun atau 26.151.520 liter per bulanya. Sementara itu jumlah dan volume lumpur tinja (feces) 
berjumlah 37.314.862 Kg per tahun atau sekitar 37,3 juta kg/tahun  

Dampak dan bukti terjadinya pencemaran tersebut adalah ditemukannya bakteri Coliform dan Bakteri 
E. Colli pada air dari air tanah dan mata air Tangkil, dimana hasil analisis dan pengujian laboratorium 
pada tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah Total Coliform 140 CFU/100 ml dan hasil pengujian tahun 
2018 Total Coliform 921 CFU/100 ml. Sedangkan jumlah Bakteri E. Colli mulai dari 2 CFU s/d 140 
CFU/100 ml sampel air, dimana nilai tersebut telah melampaui baku mutu yang ditetapkan oleh 
Permenkes 416/1990 yaitu 0 (nol) CFU/100 ml dengan alasan bahwa kedua jenis bakteri Coliform dan 
Bakteri E. Colii sangat berbahaya bagi kesehatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit 
pencernaan seperti diare dan berbagai penyakit yang berkaitan dengan sumberdaya air (waterbourne 
desease). 

Menyikapi permasalahan kondisi mata air Tangkil tersebut, maka Pemerintah Kota Bogor dan program 
USAID Iuwash Plus melakukan kerjasama yaitu program Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi 
(KKMA-RA) dengan maksud untuk melakukan kajian secara komprehensif tentang kondisi kerentanan 
(sensitifitas) mata air terkait penurunan debit dan penurunan kualitas dan berbagai potensi resiko 
lainnya yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. Dengan difahaminya berbagai permasalahan 
dan potensi resiko tersebut maka diharapkan dapat ditentukan berbagai kebijakan dan langkah 
pengelolaan, konservasi yang efektif, efisien, ekonomis dan tepat guna sehingga sumberdaya mata air 
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Tangkil dapat dijadikan sebagai sumber air baku yang handal dan berkesinambungan untuk masa yang 
akan datang. 

Hasil analisis kerentanan kuantitas di mata air Tangkil menunjukkan bahwa wilayah imbuhan dengan 
tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi memiliki sebaran luas 16,92%, tingkat kerentanan sedang 
0,76%, tingkat kerentanan sangat rendah dan rendah 82,33%. Sedangkan, untuk hasil kerentanan 
kualitas, luas wilayah dengan tingkat kerentanan sangat tinggi dan tinggi 17,64%, tingkat kerentanan 
sedang 4,11%, tingkat kerentanan sangat rendah dan rendah 78.24%. Secara umum, wilayah yang 
memiliki kerentanan sangat tinggi dan tinggi berada di hulu yang masih berdekatan dengan mata air 
dengan jenis tata guna lahan wilayah tersebut merupakan kawasan permukiman dan ladang, sementara 
wilayah dengan tingkat kerentanan sangat rendah dan rendah berada di hulu daerah tangkapan yang 
tata guna lahannya didominasi oleh hutan/pegunungan. 

Kajian KKMA-RA membantu semua pemangku kepentingan untuk memahami berbagai permasalahan 
yang terjadi pada mata air Tangkil, dengan berpedoman terhadap berbagai peta, data dan hasil analisis 
serta berbagai rekomendasi KKMA-RA ini maka dapat disusun dan dibuat berbagai upaya pemulihan 
mata air Tangkil baik melalui kegiatan teknis maupun non teknis. 

Salah satu kegiatan teknis yang dapat diterapkan dalam meningkatkan debit atau mengatasi kerentanan 
kuantitas adalah dengan pembangunan sumur resapan pada kawasan-kawasan dengan tingkat 
kerentanan tinggi dan tinggi didalam kawasan imbuhan mata air Tangkil tersebut. Berdasarkan hasil 
analisis untuk dapat mengimbangi laju penurunan dan untuk meningkatkan cadangan air tanah/debit 
mata air Tangkil maka dibutuhkan sekitar 1.600 SR s/d 1.750 Sumur resapan yang harus dibangun 
didalam kawasan mata air Tangkil tersebut. 

Secara teknis sumur resapan merupakan lubang galian yang berfungsi menampung, menahan dan 
meresapkan air hujan kedlam tanah untuk menambah cadangan air tanah/mata air. Teknologi sumur 
resapan ini sangat efektif, efisien dan ekonomis serta sangat cepat dalam meningkatkan cadangan air 
tanah/mata air di kawasan imbuhan mata air Tangkil. 

Untuk upaya pemulihan dan mengatasi penurunan kualitas air tanah/mata air Tangkil sebagai akibat 
terjadinya polusi yang berasal darai limbah cair dan limbah padat domestik maka diperlukan upaya dan 
pembangunan sarana pengolahan limbah domestik cair maupun padat di seluruh kawasan imbuhan mata 
air Tangkil, baik sarana pengolahan limbah yang dibangun didalam wilayah imbuhan maupun diluar 
kawasan imbuhan (on-site maupun off-site).  

Berbagai kesimpulan, saran dan rekomendasi hasil Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi 
(KKMA-RA) mata air Tangkil ini diharapkan sebagai acuan teknis dan kebijakan bagi pemerintah Kota 
Bogor dalam upaya melindungi dan menjaga sumberdaya air tanah/mata air Tangkil khusus nya dan 
umumnya semua potensi air tanah dan mata air yang dipakai oleh seluruh masyarakat Kota Bogor. 
Semua rekomendasi, baik yang teknis, non teknis yang tertuang dalam rangkuman rencana aksi. 
Selanjutnya sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam upaya penanganan kerentanan 
mata air Tangkil dituangkan dalam rencana APBD yang disusun oleh semua OPD/SKPD/PDAM dan 
pemangku kepentingan lainnya, sehingga kondisi dan tingkat kerentanan mata air Tagkil dapat diatasi 
dengan sebaik-baiknya. 
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1 PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Program USAID Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua 
(IUWASH PLUS) adalah program berdurasi lima setengah tahun yang dirancang untuk mendukung 
Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses air minum dan layanan sanitasi serta perbaikan 
perilaku higiene bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di perkotaan. USAID IUWASH PLUS 
bekerja sama dengan instansi pemerintah, pihak swasta, LSM, kelompok masyarakat, dan mitra lainnya 
untuk mencapai hasil utama, yaitu: 

• Peningkatan sebanyak 1.100.000 juta penduduk perkotaan yang mendapatkan akses kualitas 
layanan air minum yang layak, di mana 500.000 di antaranya adalah penduduk dengan 40% tingkat 
kesejahteraan terendah dari total populasi (juga disebut sebagai “Bottom 40%” atau “B40”), 
kelompok rentan, atau provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia; dan 

• Peningkatan sebanyak 500.000 penduduk perkotaan yang mendapatkan layanan sanitasi aman.  

Untuk memastikan peningkatan akses terhadap layanan WASH secara berkelanjutan, USAID IUWASH 
PLUS berpegang pada hipotesis pembangunan yang berfokus pada penguatan sistem pemberian layanan, 
agar dapat menjangkau segmen penduduk yang paling miskin dan rentan secara lebih efektif. Untuk 
mencapai hal tersebut, program ini melakukan sejumlah kegiatan melalui empat komponen yang saling 
terkait, yaitu: 1) meningkatkan layanan WASH rumah tangga; 2) memperkuat kinerja kelembagaan 
WASH di tingkat kota; 3) memperkuat lingkungan pembiayaan WASH; dan 4) memajukan advokasi, 
koordinasi dan komunikasi WASH nasional. Untuk mendukung komponen-komponen tersebut, 
USAID IUWASH PLUS juga menjalankan Komponen Keberlanjutan dan Inovasi Lokal (LSIC) yang 
dirancang untuk mendorong inovasi WASH yang dapat memperkuat masyarakat, sektor swasta, 
pemerintah, dan penyedia layanan WASH. 

Untuk mencapai tujuan di atas, IUWASH PLUS melakukan kajian tentang penilaian Kerentanan Mata 
Air (KKMA-RA). Kajian tersebut sesuai dengan capaian kerangka kerja Pemerintah Indonesia untuk 
menyediakan akses layanan WASH dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah PP 82-2001 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air. Kajian KKMA-RA akan menganalisis secara komprehensif seluruh 
potensi resiko dan pengelolaan mata air di 14 daerah tangkapan, yang merupakan sumber air minum 
PDAM. Analisis risiko yang komprehensif berfokus pada dampak terhadap aliran / debit (kuantitas) dan 
kualitas atau disebut sebagai kerentanan kuantitas dan kualitas. Berdasarkan hasil kajian tersebut akan 
disusun rencana aksi untuk memberikan perlindungan sumber air.  

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari kegiatan ini adalah menganalisis potensi resiko kerentanan air tanah di mata air Tangkil, 
Kabupaten Bogor baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga berdasarkan hasil analisis tersebut 
dapat disusun rencana aksi untuk rencana pengelolaan dan konservasi Mata air Tangkil.  

Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan dan menjamin kuantitas dan kualitas ketersediaan air minum 
di masa depan sehingga dapat dimanfaatkan oleh PDAM Kota Bogor untuk memberikan layanan yang 
lebih baik bagi pelanggannya. 
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1.3 LINGKUP KEGIATAN 

Pengembangan kegiatan KKMA-RA-RA ini terdiri dari 7 tahapan, antara lain: 

a) Komitmen Pemerintah Daerah dan pembentukan Tim KKMA-RA 

b) Studi baseline Kajian Kerentanan Mata Air (KKMA-RA) 

c) Pembuatan Matriks Rencana Aksi (MRA) 

d) Diskusi dan penguatan komitmen Kepala Daerah dan pembuat keputusan 

e) Pembuatan dokumen Rencana Aksi (KKMA-RA-RA) 

f) Integrasi KKMA-RA-RA ke dalam Proses Perencanaan Pemda / PDAM 

g) Implementasi dan monitoring/evaluasi hasil KKMA-RA-RA.  

Kajian ini merupakan implementasi dari tahap kedua yaitu studi basline kajian kerentanan mata air 
(KKMA-RA). 

Data-data yang digunakan pada kajian ini merupakan data-data sekunder yang diperoleh dari instansi-
terkait di Kota dan Kabupaten Bogor (Tabel 1.1). Untuk verifikasi dan keperluan teknis lainnya, data 
sekunder yang telah terkumpul dan dianalisa selanjutnya diverifikasi di lapangan. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui tingkat akurasi data dan juga sebagai kontrol untuk menghindari deviasi kualitas data 
tersebut. 

Tabel 1.1. . Jenis dan sumber data sekunder 

JENIS DATA SUMBER DATA 
Peta tata guna lahan Laporan Review RISPAM Kota Bogor, 2019 

Bappedalitbang Kabupaten Bogor 
Peta pola ruang RTRW Laporan Review RISPAM Kota Bogor, 2019 

Bappedalitbang Kabupaten Bogor 
Peta kelerengan Peta RBI Bakosurtanal 

Google Earth 
Peta permeabilitas tanah Peta geologi dan hidrogeologi bersistem, P3G/GTL Departemen ESDM 
Peta curah hujan Bappedalitbang Kabupaten Bogor 

Kabupaten Bogor dalam Angka, 2018 
Peta kontur Badan Informasi Geospasial (INA-Geoportal) 
Peta administrasi Laporan Review RISPAM Kota Bogor, 2019 

Bappedalitbang Kabupaten Bogor 
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2 METODA ANALISIS KERENTANAN MATA AIR  

Bab ini berisi uraian tentang konsep genesa dan parameter terjadinya air tanah serta metode analisis 
kerentanan mata air yang digunakan pada kajian ini. Penjelasan tentang air tanah menjadi dasar dalam 
menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masalah pengelolaan air tanah. 

2.1 AIR TANAH DAN MATA AIR  

Di dalam Undang-undang tentang Sumber Daya Air, UU no. 17 tahun 2019, air tanah didefinisikan 
sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tidak semua 
lapisan tanah mampu menghantarkan air, jenis lapisan tanah yang mampu meloloskan air disebut sebagai 
lapisan akuifer. Lapisan akuifer mempunyai dua sifat yang mendasar yaitu memiliki kapasitas menyimpan 
(porositas) air tanah dan memiliki kapasitas mengalirkan (permebalitas) air tanah. Namun demikian 
sebagai hasil dari keragaman geologinya, sifat-sifat hidrolik (kelulusan dan simpanan) dan volume tandon 
(ketebalan dan sebaran geografinya) lapisan akuifer sangat beragam. 

Aliran pada akuifer yang memotong permukaan dinding lembah akan keluar sebagai mata air. Biasanya 
mata air banyak dijumpai pada tekuk lereng. Debit mata air tergantung dari luas area pengisian dan laju 
pengisian. Untuk memahami pergerakan air tanah dan komponen yang mempengaruhinya akan 
dijelaskan dengan siklus hidrologi berikut. 

Gambar 2.1. Siklus hidrologi  

(Sumber : https://art4agriculture.chat/)  

Gambar siklus hidrologi di atas memberikan visualisasi proses perputaran air di bumi. Jumlah air yang 
berputar di bumi adalah tetap, namun bentuknya dapat berubah-ubah menjadi gas, cair mapun padat. 
Air yang ada di daratan berasal dari hujan. Air hujan mengalir ke permukaan dan mengisi cekungan-
cekungan seperti sungai, danau, rawa yang posisinya berada di elevasi rendah. Pada akhirnya seluruh 
air permukaan akan mengalir ke laut, menguap dan kembali lagi ke atmosfer dalam bentuk uap air. Uap 
air mengalami kondensasi, turun sebagai hujan dan mengisi kembali cadangan air yang ada di bumi.  

https://art4agriculture.chat/
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Selain mengalir di permukaan, sebagian air hujan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori. Adanya 
gaya gravitasi dan perbedaan jenis tanah/ukuran pori menimbulkan pergerakan air tanah dan 
membentuk aliran air tanah. Air tanah mengalir ke daerah yang elevasinya lebih rendah kemudian 
muncul sebagai mata air atau mengisi sungai, danau.  

Air tanah dan air permukaan merupakan sumber air yang mempunyai ketergantungan satu sama lain. 
Air tanah adalah sumber persediaan air yang sangat penting, terutama di musim kemarau. Banyak sungai 
dipermukaan tanah yang sebagian besar alirannya berasal dari sumber air tanah, sebaliknya juga aliran 
sungai yang merupakan sumber utama imbuhan air tanah. 

Melalui penjelasan siklus hidrologi di atas dapat dipahami bahwa komponen yang berpengaruh terhadap 
air tanah adalah intensitas hujan, jenis tanah/batuan, topografi dan tata guna lahan. Intensitas hujan 
merupakan komponen yang mempengaruhi jumlah air yang terserap ke tanah, sedangkan ketiga 
komponen lainnya mempengaruhi laju dan arah aliran di dalam tanah. Keempat komponen tersebut 
merupakan parameter yang digunakan dalam analisis kerentanan air tanah.  

Setiap jenis tanah/batuan memiliki kemampuan meloloskan dan menyimpan air yang beragam. Sifat fisik 
yang menunjukkan kemampuan tanah meloloskan air disebut sebagai permeabilitas tanah. Sedangkan 
porositas menunjukkan kemampuan tanah untuk menyimpan air. Laju aliran air tanah dipengaruhi oleh 
permeabilitas dan porositasnya. Gambar 2.2.(a) menunjukkan variasi porositas tanah, sedangkan 
Gambar 2.2.(b) menunjukkan variasi permeabilitas pada jenis tanah/batuan.  

Gambar 2.2. (a) Jenis porositas tanah (b) Jenis tanah/batuan & tingkat permeabilitasnya 

        
(a) (b)       

(Sumber : Groundwater, Freeze and Cherry) 

 

Tanah kerikil dan pasir memiliki permeabilitas tinggi, nilai permeabilitasnya berkisar antara 1 - 10-5 
m/detik. Tanah lempung dan lanau permeabilitasnya rendah dengan nilai antara 10-7 – 10-11 m/detik. 
Batuan gunung berapi (metamorphic rocks) memiliki nilai permeabilitas antara 10-2 – 10-6 m/detik. 

Jika laju air tanah dipengaruhi oleh permeabilitasnya, maka arah aliran tanah dipengaruhi oleh topografi 
dan ketebalan akuifer. Topografi menimbulkan energi potensial pada partikel air yang menyebabkan 
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terjadinya aliran air tanah. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan pada suatu zat akibat 
posisi ketinggiannya (elevasi). Energi tersebut mengalir potensi energi tinggi ke rendah atau dengan kata 
lain dari elevasi tinggi ke elevasi rendah. Selain elevasi, energi potensial air tanah juga berasal dari 
tekanan yang diterima air dari lingkungan sekitarnya. Besar kecilnya tekanan tergantung dari ketebalan 
dan jenis lapisan tanah di sekelilingnya. Ada kalanya titik yang berada di elevasi lebih rendah memiliki 
tekanan sehingga tinggi energi pada titik tersebut lebih besar dan menyebabkan aliran air tanah bergerak 
dari elevasi rendah ke tinggi.  

Arah aliran air tanah membentuk area pengisian dan pemunculan air tanah atau dalam ilmu hidrogeologi 
disebut sebagai area imbuhan (recharge area) dan area pelepasan (discharge area). Area imbuhan pada 
umumnya berada di dataran tinggi yang memiliki tinggi energi lebih besar dibanding area pelepasan di 
dataran rendah/sungai (Gambar 2.3). Area pelepasan memiliki muka air yang posisinya dekat dengan 
permukaan tanah bahkan di beberapa wilayah muka air tersebut muncul ke permukaan yang disebut 
dengan mata air. 

Gambar 2.3. A rea imbuhan dan pelepasan air tanah 

 

Isu perubahan iklim yang berkembang akhir-akhir ini, telah mengubah pola hujan. Perubahan iklim 
membuat durasi musim hujan menjadi lebih pendek dan frekuensi kejadian hujan ekstrim lebih serin 
namun perubahan iklim tidak mengubah intensitas hujan tahunan. Jumlah intensitas hujan dalam setahun 
tetap, tidak berkurang maupun bertambah. Dengan demikian perubahan iklim tidak mengurangi laju 
pengisian air tanah.  

2.2 PEMANFAATAN AIR TANAH 

Air tanah pada umumnya memiliki kualitas yang lebih baik dibanding air permukaan sehingga 
pengolahannya lebih ekonomis dibanding pengolahan air permukaan. Hal ini mendorong manusia lebih 
memilih menggunakan air tanah dibanding air permukaan untuk memenuhi kebutuhan air baku. 
Meskipun volume air tanah lebih banyak daripada air permukaan, namun periode pengisiannya lebih 
lama dibanding air permukaan sehingga pengambilan air tanah perlu dikendalikan. Gambar 2.4 
menunjukkan 0,75% air di muka bumi tersimpan sebagai air tanah dan hanya 0,03% berupa air 
permukaan. 
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Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan 
air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, 
lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, 
antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan. Oleh karena air tanah merupakan sumber 
daya yang terbatas, pengambilan air tanah harus memperhatikan keseimbangan imbuhannya sehingga 
kontinuitas alirannya tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan di masa yang akan 
datang. Pemanfaatan air tanah diprioritaskan sebagai pemenuhan kebutuhan air minum dan 
keberlangsungan kehidupan ekosistem. 

Gambar 2.4. Distribusi air di bumi  

 
     (Sumber : https://www.usgs.gov) 

2.3 PENCEMARAN AIR TANAH 

Interaksi yang terjadi antara permukaan tanah dan bawah permukaan seperti yang digambarkan pada 
siklus hidrologi, menunjukkan aktivitas manusia di permukaan tanah mempengaruhi kondisi tanah, 
termasuk air tanah. Aktivitas tersebut menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari kualitas air 
tanah. Kualitas air tanah adalah sifat fisika, kandungan kimia, serta kandungan bakteri pada air tanah.  

Aktivitas penduduk yang berpotensi mencemari air tanah di antaranya permukiman. Permukiman 
menghasilkan limbah domestik yang seharusnya diolah terlebih dulu sebelum dibuang ke badan air. 
Namun masih banyak penduduk yang melakukan open defication dimana tinja dari kamar mandi langsung 
dibuang ke permukaan/badan air atau kedalam cubluk resap sehingga limbah tinja yang mengandung 
bakteri E. Colli tersebut dapat ikut mersap dan bercampur dan mencemari air tanah tersebut. Limbah 
tersebut mengandung bakteri coliform yang berbahaya bagi kesehatan terutama menimbulkan penyakit 
pencernaan seperti diare. 

Permukiman juga menghasilkan limbah padat sampah dimana sampah yang tidak diolah menghasilkan 
cairan lindi yang mudah meresap ke dalam tanah dan terbawa oleh aliran air tanah.  

Aktivitas lain yang berpotensi mencemari adalah pertanian, dimana kegiatan pertanian banyak 
menggunakan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pemberian pupuk yang berlebihan 

https://www.usgs.gov/
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mengakibatkan kandungan nitrogen pada pupuk terbawa oleh aliran air, meresap ke dalam tanah dan 
mencemari air tanah.  

Pergerakan zat pencemar pada lapisan akuifer dipengaruhi oleh pola aliran air tanah dan konsentrasi 
zat pencemar itu sendiri. Semakin tinggi laju aliran air tanah, semakin cepat zat pencemar masuk ke 
dalam lapisan akuifer. Demikian halnya dengan konsentrasi pencemar, semakin pekat tingkat 
konsentrasi pencemar semakin dalam masuk ke lapisan akuifer dan semakin luas wilayah sebarannya. 
Oleh karena aktivitas manusia merupakan faktor utama yang mengakibatkan pencemaran air tanah 
maka diperlukan upaya pengendalian tata guna lahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 
mengatur tata ruang wilayah sehingga aktivitas yang berpotensi mencemari tidak berada di area 
imbuhan air tanah. 

2.4 METODA ANALISIS KERENTANAN 

Kerentanan air tanah merupakan istilah yang digunakan untuk mewakili karakteristik tanah alami yang 
menentukan kemudahan air tanah mengalami degradasi akibat aktivitas manusia. Analisis kerentanan 
dapat dilakukan dengan beberapa metoda, di antaranya metoda numerik, metoda statistik dan metoda 
indeks dan tumpang tindih (Index Overlay Method). Kajian ini memilih metoda Index Overlay dengan 
pertimbangan bahwa hasil kajian berupa informasi geospasial dapat menyajikan potensi resiko air tanah 
pada setiap wilayah dimana hasil teresbut sesuai dengan tujuan dari kajian ini. Selain faktor tersebut, 
pertimbangan lain dalam pemilihan metoda ini adalah tersedia data hidrogeologi yang lengkap, 
terbatasnya data akuifer (sumur bor) dan waktu analisis yang lebih cepat.  

Analisis keretanan metoda Index Overlay dilakukan melalui tiga tahap yaitu (1) delineasi daerah 
tangkapan mata air (2) penilaian indeks parameter kerentanan dan (3) tumpang-tindih (overlay) indeks 
untuk mendapatkan nilai total.  

2.4.1 DELINEASI DAERAH TANGKAPAN 

Delineasi daerah tangkapan merupakan proses penentuan batas hidrogeologis dimana semua kejadian 
hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Daerah di bagian 
hulu dari titik kemunculan mata air secara umum merupakan daerah imbuhan air tanah, sedangkan di 
bagian hilirnya merupakan daerah pelepasan air tanah. Beberapa titik mata air pada umumnya terletak 
pada ketinggian yang relatif sama, sehingga deretan titik mata air tersebut dapat ditarik garis sebagai 
batas antara daerah imbuhan air tanah dan daerah lepasan air tanah.  

Delineasi dilakukan dengan peta kontur dan peta hidrogeologi Kabupaten Bogor. Peta kontur adalah 
peta yang memperlihatkan kenampakan garis khayal dari titik-titik yang mempunyai ketinggian yang 
sama di atas atau di bawah permukaan datum tertentu yang disebut permukaan laut rata-rata.  

Karakteristik pola kontur yang perlu diperhatikan antara lain: 

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

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

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

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

• Aliran air : garis kontur selalu tegak lurus terhadap aliran air di permukaan tanah. 
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Meskipun arah aliran air di permukaan dominan tegak lurus terhadap garis kontur, juga terdapat aliran-
aliran yang menyebar ke samping akibat permeabilitas lapisan tanah yang tidak seragam sehingga terjadi 
aliran ke arah lateral. Oleh sebab itu, kawasan imbuhan mata air tidak hanya meliputi wilayah-wilayah 
yang tegak lurus mata air, namun juga meliputi area-area sekitarnya. 

2.4.2 PENILAIAN TINGKAT KERENTANAN 

Intensitas hujan, topografi, permeabilitas dan tata guna lahan merupakan keempat parameter yang 
berpengaruh terhadap kerentanan air tanah baik secara kuantitas maupun kualitas. Tingkat kerentanan 
ditentukan dari skor total parameter atau dalam bentuk persamaan : 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑡𝑡𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑇𝑇) =  �
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

𝐵𝐵𝑗𝑗𝑥𝑥 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑗𝑗 

Keterangan : 
n = jumlah parameter kerentanan 
Bj = bobot parameter j 
Sij = skor parameter j dalam sub kelas i 

Pengelompokan tingkat kerentanan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Kelas tingkat kerentanan 

No Tingkat Kerentanan Total Skor 

1 Sangat tinggi 4,01 – 5,00 

2 Tinggi 3,01 – 4,00 

3 Sedang 2,01 – 3,00 

4 Rendah 1,01 – 2,00 

5 Sangat Rendah 0 – 1,00 

 

Tiap parameter memiliki bobot yang berbeda-beda sesuai tingkat signfikasinya terhadap kerentanan. 
Penentuan bobot dilakukan oleh para pakar dengan besaran bobot sebagai berikut : 

Tabel 2.2. Bobot tiap parameter 

No Parameter Bobot 

1 Intensitas hujan 10% 

2 Kelerengan 20% 

3 Permeabilitas 10% 

4 Tata guna lahan 60% 

 

Setiap parameter juga dikelompokkan menjadi sub kelas sesuai tingkat kemudahannya meloloskan air 
tanah. Pada penilaian kerentanan kuantitas, semakin sulit meloloskan air maka skor sub kelasnya 
semakin tinggi yang artinya semakin rentan terhadap pengisian air tanah. Sebaliknya pada penilaian 
kerentanan kualitas, semakin mudah meloloskan air skornya semakin tinggi artinya semakin rentan 
terhadap pencemaran.  

Berikut skor sub kelas untuk tiap parameter: 
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Tabel 2.3. Nilai peringkat untuk parameter intensitas hujan 

No Intensitas Hujan (mm/th) Kelas Intensitas Skor Kuantitas Skor Kualitas 

1 < 2500 Cukup 3 1 

2 2500- 5000 Tinggi 2 2 

3 > 5000 Tinggi Sekali 1 3 

 

Tabel 2.4. Nilai peringkat untuk parameter topografi 

No Klasifikasi Lereng Kelas Lereng Skor Kuantitas Skor Kualitas 

1 < 8% Sangat rendah 1 5 

2 8 – 15% Rendah 2 4 

3 15 – 25% Sedang 3 3 

4 25 – 40% Tinggi 4 2 

5 > 40% Sangat tinggi 5 1 

 

Tabel 2.5. Nilai peringkat untuk parameter permeabilitas 

No Jenis Tanah Kelas Permeabilitas Skor Kuantitas Skor Kualitas 

1 Aluvial Lambat 5 1 

2 Latosol Agak lambat 4 2 

3 Andosol Sedang 3 3 

4 Litosol Agak cepat 2 4 

5 Regosol Cepat 1 5 

 

Tabel 2.6. Nilai peringkat untuk parameter tata guna lahan 

No Tata Guna Lahan Skor Kuantitas Skor Kualitas 

1 Hutan 1 1 

2 Kebun 2 2 

3 Badan air 3 3 

4 Padang rumput, sawah, ladang 4 4 

5 Area terbangun 5 5 

 

2.4.3 OVERLAY GEOSPASIAL 

Analisis geo-spasial merupakan proses analisis keruangan dengan mempergunakan data, informasi, serta 
berbagai aspek kebumian (geologi) untuk menentukan maksud atau tujuan tertentu. Dalam kegiatan 
KKMA-RA, analisa geospasial ditujukan untuk mengetahui kondisi potensi kerentanan atau resiko dari 
suatu mata air dalam tatanan keruangan kebumian dengan cara menganalisis berbagai parameter, aspek, 
informasi dan data geologi wilayah mata air. Pada kajian ini, analisis geospasial dilakukan dengan metoda 
overlay dengan bantuan program ArcView-GIS. Overlay merupakan salah satu fungsi dari analisis spasial, 
yang menghasilkan layer data spasial baru, di mana layer tersebut merupakan hasil dari kombinasi 
minimal dua layer yang menjadi masukkannya (Gambar 2.5). 
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Gambar 2.5. Metoda overlay analisis spasial 

 
Kajian ini menghasilkan peta kerentanan kuantitas dan peta kerentanan kualitas mata air, dimana peta 
kerentanan kuantitas menggambarkan sebaran wilayah menurut tingkat pengaruhnya terhadap debit 
mata air. Wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi, memiliki pengaruh besar terhadap pengisian mata 
air. 

Fungsi resapan pada wilayah tersebut harus dipertahankan baik secara alami maupun buatan, sehingga 
tidak terjadi degradasi debit mata air. Sedangkan peta kerentanan kualitas memberikan gambaran 
sebaran wilayah menurut tingkat kemudahannya meloloskan pencemar dan mempengaruhi kualitas 
mata air. Wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi artinya mudah meloloskan pencemar dan 
menurunkan kualitas mata air. 

Peta kerentanan mata air yang dihasilkan dari kajian ini menjadi dasar dalam menyusun rencana aksi 
perlindungan mata air. Informasi geospasial yang disajikan pada peta mampu memberikan arah dalam 
menentukan lokasi penanganan dan skala prioritasnya sehingga rencana aksi dapat ditentukan secara 
tepat. 
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3 KONDISI UMUM BOGOR RAYA 

Wilayah Bogor Raya yang mencakup wilayah administratif Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. 
Kabupaten Bogor merupakan wilayah dimana mata air Tangkil berada, sedangkan Kota Bogor 
merupakan wilayah yang memanfaatkan mata air sebagai sumber air minum. 

Kondisi Kabupaten Bogor memberikan deskripsi terkait aspek alam yang mempengaruhi air tanah di 
Tangkil, sementara kondisi Kota Bogor memberikan deskripsi terkait jumlah kebutuhan air minum dan 
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).  

3.1 WILAYAH ADMINISTRATIF DAN GEOGRAFIS 

Kota Bogor dengan luas 11.850 ha, terletak pada 106°43’30” BT sampai dengan 106°51’00” BT dan 
6°30’30” LS sampai dengan 6°41’00” LS. Letaknya berada di selatan Ibu Kota Jakarta. 

Wilayah Kota Bogor berbatasan dengan : 

• batas utara : Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja (Kabupaten Bogor) 

• batas timur : Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi (Kabupaten Bogor) 

• batas barat : Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciomas (Kabupaten Bogor) 

• batas selatan : Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin (Kabupaten 
Bogor) 

Secara keseluruhan wilayah administrasi Kota Bogor dibagi menjadi 6 kecamatan, 68 kelurahan, 750 
RW dan 3.349 RT (Gambar 3.1.) dengan kecamatan Bogor Barat sebagai kecamatan terluas. 

Kabupaten Bogor merupakan kabupaten di provinsi Jawa Barat. Luas Kabupaten Bogor mencapai ± 
2.663,81 km2 atau 266.381 Ha. Kabupaten Bogor berada pada kaki Gunung Gede dan Gunung Salak 
tepatnya pada koordinat geografis 6º18'0" - 6º47'10" Lintang Selatan dan 106º23'45" - 107º13'30" Bujur 
Timur. 

Wilayah administratif Kabupaten Bogor berbatasan dengan: 

• Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi di 
sebelah Utara; 

• Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur di sebelah Selatan; 

• Kabupaten Lebak di sebelah Barat; 

• Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta di sebelah Timur; dan 

• Kota Bogor di bagian Tengah. 

Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, 417 desa dan 17 kelurahan, dan 
terbagi ke dalam 3.882 rukun warga dan 15.561 rukun tetangga. Pusat pemerintahan daerah berada di 
kecamatan Cibinong. Kecamatan Cigudeg yang juga merupakan kecamatan terluas, sedangkan 
kecamatan Ciomas merupakan kecamatan terkecil. 
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Gambar 3.1. Peta wilayah administrasi Bogor Raya 

(Sumber : Kabupaten Bogor dalam Angka, 2019) 

3.2 DEMOGRAFI 

Jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2018 mencapai 1.096.828 jiwa dengan tingkat kepadatan 
9.256 jiwa/km2. Kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Bogor Tengah dan kepadatan terendah di 
Bogor Selatan.  Selama 8 tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,93%.  

Sedangkan di Kabupaten Bogor jumlah penduduk pada tahun 2018 diproyeksikkan sekitar 5,8 juta jiwa. 
Kepadatan penduduk mencapai 2.192 jiwa/km2 dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Ciomas 
(11.752 jiwa/km2) dan kepadatan terendah di Kecamatan Tanjungsari (417 jiwa/km2). Laju 
pertumbuhan penduduk dalam satu tahun terakhir diperkirakan sebesar 2,2 %.  

Pertumbuhan penduduk di Kota dan Kabupaten Bogor seperti yang telah dijelaskan di atas, berimplikasi 
terhadap peningkatan kebutuhan air minum. Kebutuhan air selama beberapa tahun mendatang dihitung 
berdasarkan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah kebutuhan air menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah 
untuk menyusun rencana induk pengembangan air minum. 

Tabel 3.1. Jumlah dan kepadatan penduduk Bogor Raya tahun 2018 

Kecamatan Luas (km2) Jumlah Penduduk (jiwa) Kepadatan (jiwa/km2) 

Kota Bogor 

Bogor Selatan 30,81 203.869 6.617 

Bogor Timur 10,15 107.259 10.567 

Bogor Utara 17,72 199.200 11.242 

Bogor Tengah 8,13 104.947 12.909 

Bogor Barat 32,95 243.293 7.406 

Tanah Sareal 18,84 238.360 12.646 

Total Kota Bogor 118,5 1.096.828 9.256 
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Kecamatan Luas (km2) Jumlah Penduduk (jiwa) Kepadatan (jiwa/km2) 

Kabupaten Bogor 

Nanggung 135,25 86.736 641,30 

Leuwiliang 61,77 122.195 1.978,23 

Leuwisadeng 32,83 74.299 2.263,14 

Pamijahan 80,88 141.515 1.749,69 

Cibungbulang 32,66 133.596 4.090,51 

Ciampea 51,06 160.666 3.146,61 

Tenjolaya 23,83 58.929 2.472,89 

Dramaga 24,37 111.645 4.581,25 

Ciomas 16,30 184.663 11.329,02 

Tamansari 21,61 105.274 4.871,54 

Cijeruk 31,66 88.175 2.785,06 

Cigombong 40,42 104.612 2.588,12 

Caringin 57,29 125.799 2.195,83 

Ciawi 25,81 118.425 4.588,34 

Cisarua 63,73 124.725 1.957,08 

Megamendung 39,87 107.769 2.703,01 

Sukaraja 42,97 211.318 4.917,80 

Babakan Madang 98,71 126.777 1.284,34 

Sukamakmur 12,.78 79.479 626,90 

Cariu 73,66 45.384 616,13 

Tanjungsari 129,98 51.571 396,76 

Jonggol 126,86 152.951 1.205,67 

Cileungsi 73,78 366.282 4.964,52 

Klapanunggal 97,64 126.263 1.293,15 

Gunungputri 56,28 475.498 8.448,79 

Citeureup 67,19 235.822 3.509,78 

Cibinong 43,36 447.052 10.310,24 

Bojonggede 29,55 352.693 11.935,47 

,Tajurhalang 29,28 127.910 4.368,51 

Kemang 63,69 113.775 1.786,39 

Rancabungur 21,68 54.174 2.498,80 

Parung 73,76 147.912 2.005,31 

Ciseeng 36,78 115.523 3.140,92 

Gunungsindur 51,26 135.514 2.643,66 

Rumpin 111,00 140.429 1.265,13 

Cigudeg 158,89 125.654 790,82 

Sukajaya 76,28 57.691 756,31 

Jasinga 208,06 96.040 461,60 

Tenjo 64,44 71.587 1.110,91 

Parungpanjang 62,59 134.585 2.150,26 

Total Kab Bogor 2.663,81 5.840.907 2.192,69 
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3.3 TATA GUNA LAHAN DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

3.3.1 TATA GUNA LAHAN 

Dari analisa data spasial penggunaan lahan di tahun 2015, mayoritas lahan di Kabupaten Bogor masih 
berupa hutan (37,1%), diikuti dengan peruntukan kelas padang rumput, sawah, dan lahan (27,3%). 
Sedangkan, area terbangun untuk peruntukan industri, perumahan, serta tambang menempati 17,9% 
wilayah kabupaten. Sebaran tata guna lahan Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar 3.2. Kawasan 
terbangun banyak tersebar di bagian utara Kabupaten Bogor. Kawasan hutan dan kebun banyak 
tersebar di daerah selatan dengan karakteristik lahan dataran tinggi, sedangkan lahan sawah banyak 
tersebar di bagian timur kabupaten.  

Gambar 3.2. Sebaran penggunaan lahan di Kabupaten Bogor 

(Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor) 

3.3.2 RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

Kota Bogor merupakan salah satu wilayah yang dikategorikan sebagai kota penyangga Ibukota Jakarta. 
Disamping itu, berbagai potensi yang ada di Kota Bogor seperti tempat pariwisata, produk unggulan, 
industri, pendidikan dan lain-lain menjadikan Kota Bogor memiliki daya tarik yang cukup 
menguntungkan bagi peningkatan perekonomian masyarakat Kota Bogor, belum lagi kondisi geografis 
yang relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kawasan Jabodetabek, menjadikan Kota 
Bogor sebagai tujuan utama bermukim para pekerja di DKI Jakarta. 
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Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah Kota Bogor berupaya mengarahkan pemanfaatan ruang di 
Kota Bogor beserta aspek-aspeknya secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, 
berbudaya dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 
berkeadilan sehingga perlu disusun tata ruang wilayah yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan 
Kota Bogor. Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2013, pemerintah daerah Kota Bogor 
telah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain rencana pengembangan utilitas kota. 

Pengembangan utilitas kotas pada dasarnya diarahkan sebagai sarana penunjang untuk pelayanan 
lingkungan yang terkait dengan kebutuhan air minum, kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan 
kegiatan MCK dan pengelolaan sampah. Sehingga dinilai perlu penataan ruang wilayah Kota Bogor 
dilakukan melalui pendekatan utilitas kota. 

A. Air Minum 

Penyediaan air minum jaringan perpipaan di Kota Bogor dikelola oleh PDAM Tirta Pakuan. Saat ini 
Tirta Pakuan memiliki total cadangan air sebanyak 4.606 L/dt. Sebagian dari cadangan air tersebut telah 
dikelola dan dialirkan ke pelanggan-pelanggan PDAM di Kota Bogor. 

Sumber air minum tersebut berasal dari:  

• Mata air Tangkil (120 L/dt). 

• Mata Air Bantar Kambing (143 L/dt). 

• Mata Air Kota Batu (53 L/dt). 

• Mata Air Palasari (90 L/dt). 

• Sungai Cisadane (IPA Dekeng 2.400 L/dt, IPA Bubulak 600 L/dt) dan (IPA Cipaku 600 L/dt). 

• Sungai Ciliwung (IPA Katulampa 600 L/dt). 

Cakupan pelayanan PDAM Tirta Pakuan saat ini telah mencapai 91% wilayah Kota Bogor. Pelayanan 
tersebut akan terus dikembangkan melalui strategi sebagai berikut : 

• meningkatkan cakupan pelayanan air minum keseluruh bagian kota. Pengembangan sistem 
perpipaan non-PDAM dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber 
mata air dan sumur dalam; 

• meningkatkan kualitas penyediaan air minum perkotaan melalui pengolahan bahan baku air minum 
sesuai dengan standard Kesehatan serta menjaga sumber air dari pencemaran; 

• mengendalikan penggunaan sumber-sumber air tanah dengan membatasi izin penggunaan air tanah; 

• meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan air minum dengan membuka 
peluang bagi pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan air minum kota. Di samping itu 
peningkatan peran dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber air 
minum terutama pada mata air yang berada di dalam perumahan; 

• mengendalikan tingkat kehilangan air dari 33 % menjadi 20 %. 
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B. Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat 

Jumlah penduduk kota Bogor di tahun 2019 mencapai 1 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, limbah cair 
dan padat yang dihasilkan oleh aktivitas penduduk sangat tinggi. Limbah yang tidak dikelola dengan baik, 
berpotensi mencemari lingkungan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Daerah 
telah merencanakan beberapa program kegiatan untuk mengelola limbah cair dan padat di Kota Bogor 
yaitu : 

• Mengoptimalkan instalasi pengelolaan limbah tinja (IPLT) yang telah ada di Tegal Gundil Kecamatan 
Bogor Utara. 

• Pembangunan IPLT di Kayu Manis. 

• Optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga. 

• Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) dan Stasiun Peralihan 
Antara (SPA) Kayumanis. 

• Operasionalisasi TPA terpadu Nambo. 

• Pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dan metode 3R. 

Pengembangan dan pembangunan di Kabupaten Bogor mengacu pada Perda Kabupaten Bogor Nomor 
11 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036. Dalam jangka waktu 
20 tahun, diantisipasi porsi lahan terbangun dalam tata guna lahan Kabupaten Bogor meningkat 
mendekati 2 kali lipat dari situasi di tahun 2015. Sedangkan, porsi hutan akan sedikit berkurang, begitu 
pula dengan kelas padang rumput, sawah dan ladang.  

Apabila meninjau peta pola ruang RTRW 2016-2036 (Gambar 3.3) serta pembagian wilayah 
pengembangan (WP) Kabupaten Bogor, dapat terlihat bahwa WP Barat akan didominasi oleh 
perkebunan. Pada WP Tengah khususnya kawasan lereng Gunung Salak akan memiliki banyak lahan 
basah untuk memenuhi peran konservasi wilayah hulu, serta permukiman penduduk akan banyak 
berkembang di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor. Sedangkan, WP Timur akan lebih 
berkembang sebagai pusat permukiman. Korelasi tata ruang terhadap perlindungan mata air dan air 
tanah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 
2013-2018 melalui penetapan ‘Rencana Kawasan Lindung’ Kabupaten Bogor, yang diantaranya meliputi: 

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 

Yaitu kawasan yang memiliki kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga berfungsi 
sebagai kawasan resapan/ pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Hal ini 
ditujukan untuk mengurangi laju air limpasan dan mencegah erosi di wilayah hilir. Pembangunan 
fisik di wilayah ini sangat dibatasi. 

b. Kawasan sekitar mata air 

Yaitu kawasan di sekeliling mata air yang berperan penting dalam mempertahankan kelestarian 
fungsi mata air. Kriteria kawasan sekitar mata air yaitu sekurang-kurangnya berjarak jari-jari 200 
meter di sekitar mata air. 

Kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam rencana kawasan lindung tersebut tercantum dalam tabel 
berikut: 
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Tabel 3.2. Daftar Kecamatan Rencana Kawasan Lindung RPJMD Kabupaten Bogor 2013-2019 

Rencana Kawasan Lindung 

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 
kawasan bawahannya Kawasan Sekitar Mata Air 

1. Kecamatan Nanggung; 1. Kecamatan Ciawi 

2. Kecamatan Jasinga; 2. Kecamatan Cisarua 

3. Kecamatan Cigudeg; 3. Kecamatan Megamendung 

4. Kecamatan Leuwiliang; 4. Kecamatan Caringin 

5. Kecamatan Leuwisadeng; 5. kecamatan Cijeruk 

6. Kecamatan Pamijahan; 6. Kecamatan Cigombong 

7. Kecamatan Tenjolaya; 7. Kecamatan Tamansari 

8. Kecamatan Tamansari; 8. Kecamatan Ciomas 

9. Kecamatan Klapa Nunggal; 9. Kecamatan Dramaga 

10. Kecamatan Cisarua; 10. Kecamatan Pamijahan 

11. Kecamatan Ciawi; 11. Kecamatan Tenjolaya 

12. Kecamatan Megamendung; 12. Kecamatan Cibungbulang 

13. Kecamatan Caringin; 13. Kecamatan Leuwiliang 

14. Kecamatan Cijeruk; 14. Kecamatan Sukajaya 

15. Kecamatan Cigombong; 15. Kecamatan Parungpanjang 

16. Kecamatan Babakan Madang; 16. Kecamatan Cigudeg 

17. Kecamatan Cariu; 17. Kecamatan Rumpin 

18. Kecamatan Jonggol; 18. Kecamatan Tenjo 

19. Kecamatan Sukamakmur; 19. Kecamatan Cileungsi 

20. Kecamatan Tanjungsari. 20. Kecamatan Klapanunggal 

 21. Kecamatan Jonggol; 

 22. Kecamatan Sukamakmur. 

(Sumber: RPJMD Kabupaten Bogor 2013-2018) 
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Gambar 3.3. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 

 

3.4 TOPOGRAFI DAN MORFOLOGI 

Topografi merupakan gambaran tentang bentuk permukaan bumi.  Umumnya topografi menunjukan 
relief permukaan dan memperlihatkan perbedaan ketinggian seperti wilayah yang relatif tinggi, dataran 
rendah, pegunungan. Sedangkan morfologi merupakan roman muka bumi dan aspek-aspek yang 
mempengaruhinya. Morfologi menggambarkan bentuk bentangan alam dan bagaimana bentangan alam 
tersebut terbentuk oleh gaya endongen atau gaya eksogen. 

3.4.1 TOPOGRAFI 

Kota Bogor memiliki topografi yang bergelombang dengan ketinggian minimum 190 m dan ketinggian 
maksimum 330 m dari permukaan laut. Kemiringan lahan rata-rata 0 – 15 % dan sebagian kecil 
daerahnya mempunyai kemiringan antara 15 – 30 %. Sebaran wilayah kemiringan lahan dan luas area 
pada tiap kelompok kemiringan disajikan pada Tabel 3.3 dibawah ini.  
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Tabel 3.3. Luas area berdasarkan kemiringan lahan di Kota Bogor 

Kecamatan 
Kemiringan Lereng (Ha) 

Total 
(Ha) 0-2% 

(Datar) 
2-15% 

(Landai) 
15-25% (Agak 

curam) 
25-40% 

(Curam) 
>40% 

(Sangat curam) 

Bogor Utara 137 1.565 0 68 1 1.772 

Bogor Timur 182 722 56 44 10 1.015 

Bogor Selatan 169 1.418 1.053 350 89 3.081 

Bogor Tengah 124 560 0 117 10 813 

Bogor Barat 618 2.502 0 153 11 3.285 

Tanah Sareal 530 1.321 0 310 0 1.884 

Jumlah 1.763 8.091 1.109 764 119 11.850 
(Sumber : Laporan RISPAM Kota Bogor, 2019) 

 
Kabupaten Bogor berada pada elevasi antara 50 – 3.000 mdpl dengan topografi yang bervariasi. Secara 
umum, Kabupaten Bogor memiliki dataran tinggi di bagian selatannya dengan bentangan lereng yang 
menghadap ke utara. Bagian utara atau kawasan hilir Kabupaten Bogor merupakan wilayah dataran 
rendah dengan elevasi 15 – 100 meter diatas permukaan laut (mdpl) dan kemiringan lereng 0-8%. 
Dataran rendah ini terbentang hingga bagian tengah Kabupaten Bogor yang kemudian bergabung 
dengan morfologi dataran bergelombang/ relief halus. Elevasi pada wilayah ini berkisar 100 – 500 mdpl 
dengan kemiringan lereng 8 – 15%. Berdasarkan peta kelerengan Bappedalitbang Kabupaten Bogor 
(Gambar 3.4), Kabupaten Bogor memiliki 5 (lima) kelas kelerengan (Tabel 3.4). Tabel tersebut 
menampilkan bahwa mayoritas wilayah di Kabupaten Bogor merupakan daerah dataran. Namun lereng-
lereng curam juga ditemukan pada wilayah pegunungan dan bukit. 

Tabel 3.4. Kelerengan Wilayah Kabupaten Bogor 

Kelerengan (%) Luas Wilayah (%) 

0 - 8 % 43,6 

8 - 15 % 23,4 

15 - 25 % 17,9 

25 - 40 % 11,8 

> 40 % 3,3 

Total 100,00 
(Sumber: Peta Kelerengan Kabupaten Bogor dan Analisa Tim USAID IUWASH Plus) 

3.4.2 MORFOLOGI 

Secara regional Kota Bogor dikelilingi morfologi perbukitan dibagian timur dan barat, seta lereng 
gunungapi dibagian selatan (G. Salak dan G. Pangrango), sehingga Kota Bogor terletak pada morfologi 
cekungan yang terbuka kearah utara. Kota Bogor merupakan daerah dataran dan perbukitan 
bergelombang dengan perbedaan ketinggian yang cukup besar, sekitar +137 s.d. +462,5 m dpl. 

Umumnya morfologi ini melandai ke arah utara. Titik tertinggi Kota Bogor berada ketinggian 462,5 
meter di atas permukan laut yang berada di bagian selatan kota bogor pada daerah Rancamaya dan 
Kertamaya, sedangkan titik terendah berada ada ketinggian 137 meter di atas permukaan laut yang 
berada di utara kota bogor pada daerah Kayumanis, dan Kencana. Jenis tanah pada hampir seluruh 
wilayah adalah latosol coklat kemerahan dengan kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm dengan 
tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. 
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Sedangkan di Kabupaten Bogor, pada bagian selatan atau kawasan hulu merupakan daerah pegunungan 
rendah hingga tinggi dengan relief yang lebih terjal dari kawasan tengah serta kelerengan sangat curam. 
Kawasan ini memiliki elevasi antara 500 – 2.500 mdpl serta kelerengan mencapai >40%. Gambaran 
morfologi wilayah Kabupaten Bogor dirangkum pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Elevasi Kabupaten Bogor 

Elevasi (m) 
Morfologi wilayah 

T ipe D ataran Luas W ilayah (%) 

50 – 100 Dataran rendah 29,28 

100 – 500 Dataran bergelombang 42,62 

500 – 1.000 Perbukitan 19,34 

1.000 – 2.000 Pegunungan tinggi 8,54 

2.000 – 2.500 Puncak pegunungan 0,22 
(Sumber: Laporan RISPAM Kabupaten Bogor Tahun 2014) 

 

Gambar 3.4. Peta Kelerengan Kabupaten Bogor 

 (Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Bogor) 
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3.5 KLIMATOLOGI 

Lokasi geografis Kota dan Kabupaten Bogor yang terletak di antara deretan pegunungan di sebelah 
Selatan, serta hamparan laut di sebelah Utara membentuk 2 (dua) iklim yang berbeda di kedua bagian 
tersebut. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, bagian selatan Bogor Raya beriklim tipe A, yaitu 
iklim tropis yang sangat basah, sedangkan bagian utaranya memiliki iklim tipe B atau tropis basah 
sehingga semakin ke arah selatan (hulu), curah hujan semakin tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh 
pergerakan naik udara yang banyak membawa uap air akibat berhadapan dengan topografi pegunungan 
atau disebut juga dengan efek orografis. Hal ini jugalah yang menimbulkan dominasi hujan orografi di 
Bogor Raya. Curah hujan bagian selatan tergolong klasifikasi ‘sangat tinggi’ (>5.000 mm), bagian tengah 
tergolong tinggi (2.500-5.000 mm), dan di bagian utara tergolong ‘cukup’ (<2.500 mm). 

Suhu udara rata-rata di Kota Bogor 26°C dengan suhu terendah 26°C dan suhu tertinggi 31°C. 
Kelembaban udara rata-rata 80% dengan kelembaban maksimum 84% pada musim hujan dan 72% pada 
musim kemarau. Sedangkan di Kabupaten Bogor pada tahun 2017, tingkat curah hujan dan jumlah hari 
hujan tertinggi tercatat di bulan Februari, sedangkan terkeringnya tercatat pada bulan Agustus. Dengan 
suhu udara rata-rata sebesar 25,9°C, laju evaporasi di daerah terbuka rata-rata regional mencapai 146,2 
mm/bulan. 

3.6 HIDROLOGI 

Kawasan hulu, tengah, dan hilir Bogor Raya memiliki peranan hidrologisnya masing-masing. Kawasan 
hulu yang didominasi oleh area pegunungan berfungsi sebagai kawasan konservasi air. Kawasan tengah 
dengan karakteristik topografinya lebih berbukit, aliran sungainya mampu membentuk dataran banjir 
dan embung sehingga berfungsi penting sebagai daerah penampungan dan penyerapan air, serta menjaga 
stabilitas neraca air. Sedangkan daratan rendah dan rawa pada kawasan hilir menjadi tempat muara air. 

3.6.1 CURAH HUJAN 

Curah hujan di Kabupaten Bogor rata-rata >5.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 198 
hari/tahun. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Bogor mempunyai potensi hidrologi yaitu ketersediaan 
sumber daya air tanah maupun air permukaan. Curah hujan di wilayah selatan Kabupaten Bogor 
tergolong ‘sangat tinggi’ dengan intensitas >5.000 mm/tahun sedangkan bagian tengah tergolong ‘tinggi’ 
dengan intensitas 2.500-5.000 mm/tahun dan bagian utara tergolong ‘cukup’ dengan intensitas <2.500 
mm/tahun. Sebaran curah hujan disajikan pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.5. Sebaran tinggi hujan di Kabupaten Bogor 

 

 

3.6.2 AIR PERMUKAAN 

Sumberdaya air permukaan di Bogor Raya terdiri atas air sungai dan air genangan/situ/danau, baik alam 
maupun buatan. Kabupaten Bogor sendiri merupakan kawasan hulu bagi 8 (delapan) daerah aliran 
sungai (DAS) (Gambar 3.6) dimana DAS Cisadane menjadi DAS terluas. Mayoritas sumber air 
permukaan tersebut mempunyai hulu di bagian Selatan, yaitu pada bagian tubuh pegunungan seperti di 
sekitar Gunung Salak, Gunung Gede Pangranggo dan Gunung Halimun. 

Gambar 3.6. Peta DAS di Bogor Raya 
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Total terdapat 159 sungai di Kabupaten Bogor, dimana 7 ruas sungai termasuk ke dalam orde 1; 64 
ruas sungai termasuk orde 2; 70 ruas sungai termasuk orde 3; dan 18 ruas sungai termasuk sebagai 
orde 4. Sungai-sungai yang dianggap masih cukup potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan 
meliputi Sungai Cisadane, Cidurian, Ciujung, dan Cimanceuri. Dua sungai besar yang mengalir di Bogor 
Raya yaitu sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane dengan 7 (tujuh) anak sungai. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai disebutkan 
bahwa pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Ciliwung- Cisadane dilakukan oleh Balai Besar 
Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane untuk tetap menjamin kebutuhan air minum bagi kepentingan Jakarta 
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. WS Ciliwung Cisadane memiliki luas 528.719 Ha. 

a. Ciliwung 

Sungai Ciliwung mengalir dari arah selatan (Cisarua) ke utara (Jakarta) dengan Panjang total sekitar 
117 Km dan melingkupi luas areal sekitar 257.000 Ha, meliputi wilayah administrasi Kabupaten 
Bogor, Kota Bogor dan DKI Jakarta. Sungai ini bersumber dari lereng Gunung Gede di Kecamatan 
Cisarua Kabupaten Bogor dan mempunyai 3 anak sungai yaitu Sungai Ciseek, Sungai Ciluar, dan 
Sungai Cisugutamu. 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung memiliki topografi bervariasi dari dataran rendah di bagian 
Utara (ketinggian 1-25 m dpl) dan dataran tinggi di bagian Selatan (ketinggian 150-500 m dpl). Hulu 
sungai tersebut terletak pada ketinggian sekitar 750 m dpl.  

Di wilayah Kota Bogor Sungai Ciliwung mengalir dari Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan 
Katulampa) ke arah utara melintasi Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Utara sepanjang 21,50 Km 
dengan debit rata-rata tahunan sekitar 76 m3/detik. Fluktuasi debit Sungai Ciliwung (Stasiun 
Katulampa) bulanan untuk debit rata-rata berkisar antara 9-28 m3/det. Sedangkan debit maksimum 
bulanan berkisar antara 55-186 m3/det. 

b. Sungai Cisadane 

Sungai Cisadane mengalir dari wilayah Bogor Selatan (Kelurahan Rancamaya) ke arah Bogor Tengah 
dan Bogor Barat sepanjang sekitar 31,04 Km dengan debit rata-rata tahunan sekitar 2,4 m3/detik. 
Adapun anak sungai Cisadane di wilayah Kota Bogor ada 4 buah, yaitu Sungai Cipangkacilan, Sungai 
Cianten, Sungai Cidepit dan Sungai Cisindangbarang. 

Topografi DAS Cisadane adalah datar sampai agak curam. Adapun penggunaan lahan di DAS 
Cisadane pada bagian hulu dan bagian tengahsebagian besar didominasi oleh sawah dan permukiman. 
DAS Cisadanemerupakan daerah aliran sungai terluas dan mempunyai keterkaitan erat dengan 
daerah pertanian di bagian Utara. 

Secara umum, kualitas air permukaan di Bogor Raya masih cukup baik dan belum ditemukan 
pencemaran oleh industri. Permasalahan yang ada pada sungai-sungai di Bogor adalah adanya 
sedimentasi sungai akibat erosi pada kawasan imbuhan sehingga terjadi pendangkalan di muara sungai. 
Selain itu, terjadi degradasi pada dasar sungai hulu akibat adanya aktivitas pengambilan pasir dan batu 
secara liar. 

Selain sungai, terdapat badan air lain berupa situ atau telaga. Kabupaten Bogor memiliki 93 situ yang 
tersebar di 6 (enam) wilayah dengan luas total 510,2 Ha. Namun jumlah situ dalam kondisi baik kurang 
dari setengah jumlah tersebut (36 situ), sedangkan situ dengan kondisi sedang sejumlah 40 buah, situ 
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kondisi rusak sejumlah 9 buah, dan situ dengan kondisi rusak berat sejumlah 8 buah. Kondisi rusak ini 
secara garis besar disebabkan oleh perubahan tataguna lahan, kondisi hidrologis, sedimentasi dan 
berkurangnya debit aliran yang masuk, ketidakjelasan pola pengelolaan, dan rendahnya kesadaran 
masyarakat untuk memelihara. 

3.7 GEOLOGI DAN HIDROGEOLOGI 

Keterdapatan air tanah disuatu kawasan amat dipengaruhi oleh kondisi geologis yang meliputi litologi 
batuan, struktur dan porositas batuan. Suatu formasi geologi yang mempunyai kemampuan untuk 
menyimpan dan melalukan air tanah dalam jumlah berarti ke sumur-sumur atau mata air-mata air 
disebut akuifer. Keterdapatan, penyebaran dan pergerakan pada akuifer dijelaskan melalui ilmu 
hidrogeologi.  

3.7.1 GEOLOGI 

Secara regional Kota Bogor dan sekitarnya ditutupi oleh batuan piroklastik bersifat lepas-agak padu 
dan leleran lava, setempat endapan aluvium sungai berupa bahan lepas berukuran lempung-bongkah. 
Penyusun lainnya adalah batuan volkanik Kuarter Tua-Tersier terdiri atas batuan piroklastik bersifat 
agak padu, lava, dan batuan terobosan. 

Secara lokal Litologi (jenis batuan) pada Wilayah Kota Bogor dapat di bedakan menjadi 8 jenis, yaitu : 

a. Kipas Aluvium. 

b. Breksi dan lava gunung kencana dan gunung limo. 

c. Endapan lebih tua lava, lahar dan basal andesit. 

d. Lahar dan breksi tufaan. 

e. Aliran lava, andesit lahar dengan piroksen. 

f. Tuf batu apung pasiran. 

g. Formasi jatiluhur. 

h. Formasi bojongmanik. 

Ditinjau secara lebih detail menurut kelulusannya terhadap air, maka kondisi geologi Kota Bogor dapat 
terbagi lagi mejadi dua jenis, yaitu : 

a. Batuan sedimen yang ada dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok berdasarkan kelulusannya 
terhadap air, yaitu : 

• Lanau (silt), pasir (sand), kerikil (gravel) dan kerakal (pebble) atau dikenal juga dengan sebutan 
endapan kipas alluvium Bogor (alluvial fans of Bogor). Penyebarannya mulai dari sekitar Bogor 
(Kedung Badak) menyebar ke arah utara (meliputi daerah Tangerang, Jakarta, dan Bekasi). Batuan 
sedimen ini merupakan batuan kipas yang mempunyai kelulusan terhadap air sedang sampai tinggi. 

• Tufa berbatu apung (pumice tuff), batu pasir tufaan (tuffaceous sandstone), konglomerat 
(conglomerate), breksi andesit (andesitic breccias), dan sisipan batu gamping (limestone), 
terdapat di sebelah selatan Tangerang (sekitar Gorowong). Batuan ini merupakan batuan 
setengah padu (semi consolidated) sampai padu (consolidated), yang mempunyai kelulusan 
terhadap air antara rendah sampai sedang. 

• Komplek perselang-selingan sedimen antara napal (marl), serpih (shale), lempung (clay), batu 
lempung (claystone), batu pasir (sandstone), dan tufa berbatu apung (pumiceous tuff). Terutama 
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terdapat di sebelah tanggara Citeureup. Batuan ini merupakan batuan padu dengan tingkat 
kelulusan terhadap air rendah. 

• Batu gamping terumbu pejal (massive reef limestone). Terdapat di sebelah Timur Citeureup, dan 
merupakan batuan padu dengan tingkat kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi. 

b. Batuan gunung api dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan kelulusannya terhadap air, 
yaitu : 

• Batuan gunung api muda (young volcanic deposits) yang terdiri dari lahar (lahar), breksi tufaan 
(tuffaceous breccia), lava (lava), dan lapili (lapilli). Penyebarannya terdapat di sebelah Gunung 
Pangrango mulai dari sekitar Bogor sampai sebelah selatan Cianjur. Batuan ini merupakan batuan 
lepas sampai padu yang mempunyai kelulusan sedang hingga tinggi. 

• Batuan gunung api kuarter tua (old quaternary volcanic rocks), terdiri dari lahar, lava, breksi. Pada 
umumnya merupakan batuan setengah padu sampai padu dengan kelulusan rendah sampai 
sedang. 

Lava bersusun andesit (lava of andesitic composition) terdapat di sekitar puncak gunung Salak. 
Batuan ini mempunyai kelulusan rendah. 

3.7.2 HIDROGEOLOGI 

Dalam tata geologinya, pengaruh dari faktor geologi ditentukan oleh susunan litologi batuan, stratigrafi 
dan struktur geologi yang ada di wilayah tersebut. 

Sesuai data keterdapatan dan penyebaran air tanah yang diperoleh dberdasarkan Peta Hidrogeologi 
Regional Lembar Bogor (Gambar 3.7) dapat dibagi menjadi beberapa kondisi keterdapatan air tanah 
dan tingkat produktivitas akifer, dapat dibagi sebagai berikut : 

a. Akifer dengan aliran melalui ruang antar butir 

Berkembang pada satuan endapan kipas aluvial, terutama pada bagian sungai-sungai besar; 
morfologi perbukitan sampai bergelombang, dengan kemiringan lereng landai, litologi tersusun dari 
rombakan bahan gunungapi, pasir, kerikil, kerakal, sampai bongkahan. 

b. Akifer dengan aliran melalui celah dan ruang antar butir 

• Akifer produktif tinggi dengan penyebaran luas. Akifer ini berkembang pada satuan endapan 
gunungapi muda, morfologi bergelombang dengan kemiringan lereng 5- 21° ; litologinya terdiri 
dari breksi, lahar, lava, lapili dan tufa; dengan penyebaran di bawah kaki Gunung Pangrango banyak 
ditemukan mataair; penggunaan lahan berupa hutan pemukiman, pertanian lahan kering, 
pesawahan dan tegalan. Kedalaman akuifer bervariasi antara 70-180 m, dengan ketebalan 2 – 77 
meter. Debit sumur berkisar 5 -25 L/dt. 

• Akifer produktif sedang, dengan penyebaran luas berkembang pada satuan endapan gunungapi 
muda, morfologi bergelombang; kemiringan lereng 5-21° ; litologi breksi, lahar, lava, lapili dan 
tufa; penyebaran di bawah kaki Gunung Salak dan gunung pangrango bagian utara; banyak pula 
ditemukan mataair; penggunaan lahan berupa hutan pemukiman, pertanian lahan kering, 
pesawahan dan tegalan. Kedalaman akuifer bervariasi antara 70-150 m, dengan ketebalan 1 – 
10 meter. Debit sumur umunya kurang dari 5 L/dt. Sebagian besar wilayah perencanaan 
terdapat pada wilayah ini. 
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Gambar 3.7. Peta hidrogeologi Bogor Raya 

 

3.8 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA BOGOR 

Sistem penyelenggaran SPAM di Kota Bogor dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu SPAM PDAM dan SPAM 
non-PDAM. SPAM jaringan perpipaan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta 
Pakuan. Untuk pelayanan air minum dan penyedia air minum non-PDAM pengelolanya dilakukan 
langsung oleh masyarakat Kota Bogor. Menurut data tahun 2019 kapasitas total sumber air minum yang 
di kelola oleh PDAM Tirta Pakuan sebesar 2.180 Liter/detik dengan prosentase pengambilan air minum 
17 % dari mata air dan 83 % dari air permukaan (sungai). Pelayanan PDAM ini hampir merata di seluruh 
kelurahan yang ada di Kota Bogor. 

Sejarah pelayanan air minum di Kota Bogor dimulai sejak tahun 1918 yang dibangun oleh Pemerintah 
Belanda dengan memanfaatkan sumber mata air Kota Batu yang berkapasitas 70 Liter/detik dengan 
nama Gemeente Waterleiding Buitenzorg sebagai cikal bakal PDAM. Untuk mengatasi kebutuhan 
jangka pendek, mulai tahun 1967 Departemen PUTL merencanakan penambahan kapasitas air dari mata 
air Bantar Kambing melalui reservoir Cipaku. 

Pada tahun 1970 diperoleh bantuan berupa hibah dari Pemerintah Australia yang dikenal dengan Proyek 
Colombo Plan untuk peningkatan penyediaan air minum yang salah satunya adalah peningkatan 
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kapasitas melalui mata air Tangkil pada tanggal 31 Maret 1977, PDAM didirikan berdasarkan peraturan-
peraturan berikut : 

a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan 
Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan 
yang Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor. 

b. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum 
Tirta Pakuan Kota Bogor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota. 

Pada tahun 2018 PDAM Tirta Pakuan telah melayani 91,44 % wilayah di Kota Bogor dengan jumlah 
sambungan langsung sebanyak 159.997 sambungan (SL). Tingkat konsumsi air minum rata-rata di Kota 
Bogor sebesar 20,64 m3/SL/bulan. Jumlah pelanggan PDAM Tirta Pakuan adalah sebanyak yang terdiri 
dari kelompok sosial, rumah tangga, niaga, industri, dan instansi pemerintah.  

3.8.1 UNIT AIR BAKU 

Sumber air baku PDAM Kota Bogor 17 % berasal dari sumber mata air dan sekitar 83 % dari air 
permukaan (sungai). Keempat sumber mata air adalah Mata Air Kota Batu, Mata Air Bantar Kambing, 
Mata air Tangkil, Mata Air Palasari sedangkan sumber air baku permukaan berasal dari Sungai Cisadane. 
MA Tangkil memasok sekitar 5,5 % total air baku PDAM Kota Bogor atau sekitar 120 liter/detik. Mata 
air yang dimiliki PDAM Tirta Pakuan berwarna jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Pada proses 
pengolahan dilakukan desinfeksi dengan penambahan gas Chlor untuk membunuh bakteri di dalam air. 

Seluruh sumber air baku berada di dataran tinggi atau ketinggian lebih dari 300 m sedangkan reservoir 
distribusi di Kota Bogor berada di elevasi 200 m. Perbedaan elevasi yang cukup besar antara sumber 
air minum dengan reservoir distribusi memberikan tinggi energi/head yang besar sehingga jaringan 
perpipaan memiliki tekanan yang baik.  

Tabel 3.6. Sumber air baku PD AM Kota Bogor 

No Sumber Air minum Elevasi (m) No Sumber Air minum Elevasi (m) 

A. Mata Air B. Sungai Cisadane 

1 Kota Batu 340 1 IPA Cipaku 327 

2 Bantar Kambing 427 2 IPA Dekeng 344 

3 Tangkil 481 3 IPA Cikreteg 327 

4 Palasari 427 4 IPA Palasari 364 

3.8.2 UNIT PRODUKSI 

PDAM Kota Bogor memiliki 5 unit produksi, yaitu IPA Cipaku, IPA Dekeng, IPA Cikreteg, IPA Palasari 
dan IPA Katulampa. Total kapasitas terpasang sebesar 2.180 L/dt dengan sumber air minum terbesar 
berasal dari IPA Dekeng. Kapasitas produksi IPA Dekeng sebesar 1000 liter/detik atau 46% dari total 
produksi PDAM Kota Bogor.  

Kapasitas produksi pada akhir tahun 2018 sudah maksimum atau mencapai 100% (Tabel 3.7).  Efisiensi 
produksi rata-rata terhadap kapasitas terpasang sudah maksimum sehingga secara keseluruhan PDAM 
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Tirta Pakuan sudah kekurangan kapasitas karena idealnya kapasitas terpasang harus mampu 
menghasilkan produksi maksimum yang dibutuhkan yaitu sebesar 2.325 L/dt.  

Tabel 3.7. Kapasitas produksi PDAM Kota Bogor 

No Sumber 
Kapasitas (l/det) 

Terpasang Produksi 

1 Mata air Kota Batu 70,70 70,70 

2 Mata air Bantar Kambing 135,00 135,00 

3 Mata air Tangkil 120,04 120,04 

4 Mata air Palasari 14,42 14,42 

5 IPA Cipaku 280,00 280,00 

6 IPA Dekeng 1.500,00 1.500,00 

7 IPA Cikreteg 40,00 40,00 

8 IPA Palasari 20,00 20,00 

9 IPA Katulampa Belum digunakan Belum digunakan 

 Total 2.180 2.180 
 (Sumber : Laporan RISPAM Kota Bogor, 2019) 

3.8.3 UNIT DISTRIBUSI 

Pendistribusian air minum di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebagian besar menggunakan sistim 
gravitasi dari Reservoir yang berfungsi sebagai bak penampung dan juga sebagai pusat distribusi. Jumlah 
reservoir yang merupakan komponen utama jaringan distribusi ada 6 buah yaitu : 

a. Reservoir Cipaku dengan kapasitas 9.000 m3 menampung produksi dari mata air Bantar Kambing 
dan IPA Cipaku. Pendistribusian air dari reservoir ini sebagian besar untuk melayani zona 3. 

b. Reservoir Pajajaran dengan kapasitas 12.000 m3, untuk menampung produksi dari mata air Tangkil 
dan IPA Dekeng yang kemudian dialirkan ke zona 4. 

c. Reservoir Rancamaya dengan kapasitas 3.000 m3, untuk menampung produksi dari mata air 
Tangkil yang dimanfaatkan untuk daerah pelayanan zona 1. 

d. Reservoir Kota Batu dengan kapasitas 2.000 m3, untuk menampung produksi dari mata air Kota 
Batu yang dimanfaatkan untuk daerah pelayanan zona 6. 

e. Reservoir Pamoyanan dengan kapasitas 1.000 m3, untuk menampung produksi dari IPA Palasari 
dan mata air Palasari yang dimanfaatkan untuk daerah pelayanan zona 5. 

f. Reservoir Merdeka dengan kapasitas 3.000 m3, untuk dialirkan ke zona 3. 

3.8.4 UNIT PELAYANAN 

PDAM Tirta Pakuan melayani jaringan perpipaan di Kota Bogor dan 2 kecamatan yang berada di 
Kabupaten Bogor. Daerah pelayanannya di Kota Bogor dibagi menjadi 6 zona (Gambar 3.8) sebagai 
berikut :  

a. Zona 1 

Zona 1 dilayani oleh Mata air Tangkil yang terletak di Kabupaten Bogor dengan kapasitas terpasang 
120 L/dt serta IPA Cikereteg kapasitas terpasang 40 L/dt dengan menggunakan reservoar 
berkapasitas 3.000 m3 yang terletak di Rancamaya yang melayani Kota Bogor bagian Timur dan 
Bogor Selatan. Jumlah pelanggan zona 1 pada akhir tahun 2018 adalah ± 18.535 SL dengan rata-
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rata konsumsi sebesar 16,35 m3/SL/bulan. Cakupan pelayanan Zona 1 tahun 2018 sudah mencapai 
± 74,96 %. Wilayah yang dilayani oleh Zona 1 adalah sebagai berikut. 

b. Zona 2 

Zona pelayanan 2 adalah zona dengan sumber air minum dari Mata Air Bantar Kambing yang 
terletak di wilayah Kabupaten Bogor yang melayani 3 (tiga) kelurahan di Kecamatan Bogor Selatan, 
yakni Kelurahan Cipaku, Kelurahan Genteng, dan Kelurahan Ranggamekar. Jumlah pelanggan Zona 
2 adalah 4.425 SL dengan cakupan pelayanan sudah mencapai 100 %. Kebutuhan air dipasok dari 
mata air Bantar Kambing yang mempunyai kapasitas terpasang 135 L/dt dengan rata-rata konsumsi 
rumah tangga sebesar sebesar 18,15 m3/SL/bulan. 

c. Zona 3 

Zona 3 saat ini dilayani dengan menggunakan unit produksi IPA Cipaku dengan sumber dari Sungai 
Cisadane dengan kapasitas terpasang sebesar 280 L/dt. Pada zona ini terdapat 2 (dua) reservoar 
yaitu reservoar dengan kapasitas 9.000 m3 dan Reservoar 4.000 m3. Reservoar yang digunakan 
untuk melayani zona 3 adalah reservoir dengan kapasitas 9.000 m3. Jumlah pelanggan zona 3 akhir 
tahun 2018 mencapai 47.158 SL dengan cakupan pelanggan sudah mencapai 100 %. 

d. Zona 4 

Zona 4 yang dikenal dengan sistem Dekeng merupakan sistem terbesar di Kota Bogor dengan 
menggunakan Sungai Cisadane sebagai sumber air minum. Sistem ini menggunakan pengolahan 
lengkap dengan sistem dengan kapasitas terpasang IPA Dekeng 1 sebesar 1.000 L/dt dan IPA 
Dekeng 2 dengan kapasitas terpasang 500 L/dt. Jumlah pelanggan zona 4 merupakan jumlah 
pelanggan terbanyak yaitu 78.695 SL dengan cakupan pelayanan 94,80 %. Sistem zona 4 juga 
melayani pelanggan di wilayah Kabupaten Bogor. 

e. Zona 5 

Zona 5 yang dilayani oleh unit produksi IPA Palasari dengan kapasitas terpasang 20 L/dt dan Mata 
Air Palasari dengan kapasitas terpasang 14 L/dt. Sambungan Langsung yang mencakup wilayah 
pelayanan adalah Kelurahan Pamoyanan dan Kelurahan Ranggamekar di Kecamatan Bogor Selatan. 
Jumlah sambungan Zona 5 adalah 4.174 SL dengan cakupan pelayanan sudah mencapai 100%. 

f. Zona 6 

Zona 6 dilayani oleh sumber Mata Air Kota Batu yang mempunyai kapasitas terpasang sebesar 71 
L/dt. Zona 6 mempunyai jumlah pelanggan 7.010 SL dengan cakupan pelayanan mencapai 71,75 %. 
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Gambar 3.8. Zona pelayanan PDAM Kota Bogor 

(Sumber : Laporan RISPAM Kota Bogor, 2019) 
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Gambar 3.9. Skema SPAM PDAM Kota Bogor 

 (Sumber : Laporan RISPAM Kota Bogor, 2019) 
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3.8.5 TINGKAT KEHILANGAN AIR 

Tingkat kehilangan air/ Non Revenue Water (NRW) di PDAM Kota Bogor pada Desember 2018 
sebesar 29,54 %. PDAM Kota Bogor terus berusaha untuk menurunkan tingkat kehilangan air tersebut 
dengan cara membuat zona-zona distribusi untuk kemudian memudahkan pengawasan dan 
pengusahaan penurunan angka tingkat kehilangan air. Dibandingkan dengan data tahun 2009, kehilangan 
air tahun 2018 mengalami penurunan dari 34,33% tahun 2009 menjadi 29,54% tahun 2018 (Gambar 
3.10). Namun demikian angka kehilangan air ini meningkat jika dibandingkan dengan data tahun 2015 
yang hanya 29,29%. Angka kehilangan air tahun 2018 sebesar 29,54% ini setara dengan 17.707.472 
m3/tahun. 

Gambar 3.10. Prosentase kehilangan air PDAM Kota Bogor tahun 2009-2018 

 (Sumber : Laporan RISPAM Kota Bogor, 2019) 

3.8.6 PROYEKSI KEBUTUHAN AIR KOTA BOGOR 

Kota Bogor merupakan salah satu wilayah yang dikategorikan sebagai kota penyangga Ibukota Jakarta. 
Disamping itu, berbagai potensi yang ada di Kota Bogor seperti tempat pariwisata, produk unggulan, 
industri, pendidikan dan lain-lain menjadikan Kota Bogor memiliki daya tarik yang cukup 
menguntungkan bagi peningkatan perekonomian masyarakat Kota Bogor, belum lagi kondisi geografis 
yang relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kawasan Jabodetabek, menjadikan Kota 
Bogor sebagai tujuan utama bermukim para pekerja di DKI Jakarta. Perkembangan kota Bogor 
berimplikasi kepada peningkatan kebutuhan air minum, baik kebutuhan air minum untuk domestik, 
industri maupun sarana dan prasarana fasilitas umum.  

Jumlah penduduk di masa yang akan datang akan diprediksi dengan menggunakan proyeksi, kemudian 
ditentukan kebutuhan per kapitanya. Kedua faktor ini merupakan parameter penentu kebutuhan air 
untuk rumah tangga (domestik) selain kebutuhan air untuk non rumah tangga (non domestik). Proyeksi 
kebutuhan air total merupakan penjumlahan kebutuhan air domestik dan non domestik ditambah 
sejumlah air untuk kehilangan yang tidak dapat ditanggulangi baik secara teknis maupun ekonomis. 
Penduduk Kota Bogor pada tahun 2017 terdapat sebanyak 1.004.831 jiwa. Dengan laju pertumbuhan 
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penduduk 2,38 % (BPS, Kota Bogor Dalam Angka 2018). Dalam perencanaan ini proyeksi jumlah 
penduduk dilakukan berdasarkan Sistem Pelayanan Per Zona Pelayanan PDAM Kota Bogor dengan 
tetap menggunakan data penduduk dari BPS. Metode yang digunakan dalam proyeksi penduduk sampai 
akhir tahun perencanaan adalah Model Geometric dengan persamaan sebagai berikut : 

𝑃𝑃𝑡𝑡 =  𝑃𝑃0(1 + 𝑖𝑖)𝑛𝑛 

Dimana : 
Pt = penduduk tahun ke n 
Po = penduduk tahun ke-0 
i = laju pertambahan penduduk (%) 
n = tahun proyeksi 

Laju pertumbuhan penduduk menggunakan nilai 2,38 % yang merupakan laju pertumbuhan penduduk 
2011 - 2017. Proyesi kebutuhan air minum di Kota Bogor didasarkan kepada proyeksi jumlah penduduk, 
jumlah dan jenis kegiatan perkotaan yang memerlukan air, dan standar pemakaian air. Proyeksi 
kebutuhan air minum tersebut berdasarkan tingkat kebutuhan domestik dan non domestik. 

A . Kebutuhan A ir D omestik 

Proyeksi dari kebutuhan air domestik ini dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, skenario dari 
penduduk terlayani dan konsumsi air harian. Berdasarkan hasil perhitungan konsumsi penggunaan air 
rata-rata, maka ditentukan bahwa konsumsi pemakaian air di awal tahun adalah sebesar 103 L/org/hari 
dan diakhir tahun perencanaan menjadi 120 L/org/hari. 

B. Kebutuhan A ir N on D omestik 

Sedangkan kebutuhan non domestik adalah kebutuhan air untuk kegiatan penunjang kota, yang terdiri 
dari kegiatan komersial yang berupa industri, perkantoran, dan lain-lain, maupun kegiatan sosial seperti 
sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah. Dalam hal ini menggunakan asumsi ± 15 % dari kebutuhan ari 
domestik. 

C . T ingkat Kebocoran 

Tingkat kebocoran atau kehilangan air disebabkan oleh aspek teknis dan non teknis. Untuk mengurangi 
tingkat kebocoran yang terjadi di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor diakhir tahun perencanaan adalah 
sebesar 20 %. Proyeksi kebutuhan air untuk PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor direncanakan mulai dari 
tahun 2024 hingga akhir tahun perencanaan mencapai 100 %. Hal ini sesuai dengan target dari bisnis 
plan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, dimana saat ini tingkat pelayanan eksisting telah mencapai 91,44 
%. 

Proyeksi kebutuhan air minum di Kota Bogor untuk 20 tahun mendatang dari tahun 2019-2039 
disajikan pada tabel dibawah ini.  

Tabel 3.8. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Bogor tahun 2019-2039 

Tahun Jumlah Penduduk Kebutuhan Air 
Rata-rata 

Kebutuhan Air 
Maksimum 

Kebutuhan Jam 
Puncak 

  (l/det) (l/det) (l/det) 

2019 1.137.077 1.908 2.290 3.339 

2020 1.160.044 1.990 2.389 3.483 

2021 1.187.653 2.072 2.486 3.626 

2022 1.215.919 2.156 2.587 3.773 

2023 1.234.523 2.225 2.670 3.893 
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Tahun Jumlah Penduduk Kebutuhan Air 
Rata-rata 

Kebutuhan Air 
Maksimum 

Kebutuhan Jam 
Puncak 

  (l/det) (l/det) (l/det) 

2024 1.253.411 2.754 2.754 4.017 

2025 1.272.588 2.807 2.807 4.093 

2026 1.292.059 2.859 2.859 4.170 

2027 1.311.827 2.913 2.913 4.248 

2028 1.331.898 2.968 2.968 4.328 

2029 1.352.276 2.007 3.003 4.408 

2030 1.372.966 2.053 3.079 4.490 

2031 1.393.973 2.100 3.136 4.573 

2032 1.415.300 2.148 3.193 4.657 

2033 1.436.955 2.198 3.252 4.742 

2034 1.458.940 2.248 3.311 4.829 

2035 1.481.262 2.299 3.371 4.916 

2036 1.503.925 2.351 3.432 5.005 

2037 1.526.935 2.404 3.494 5.095 

2038 1.550.297 2.459 3.557 5.187 

2039 1.574.017 2.514 3.620 5.280 
 (Sumber : Laporan RISPAM Kota Bogor, 2019) 

3.8.7 RENCANA PENGEMBANGAN SPAM  

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan air minum dari tahun ke tahun akan mengalami 
peningkatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebu, Pemerintah Kota Bogor merumuskan rencana 
pengembangan SPAM dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana air minum antara lain : 

• Peningkatan akses/ kemudahan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air minum; 

• Peningkatan kapasitas pelayanan/ cakupan layanan; 

• Optimalisasi sumber air dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai; 

• Melakukan perkuatan jaringan baik secara teknis maupun non teknis; 

• Meningkatkan kualitas air hasil olahan sesuai dengan standar MenteriKesehatan No. 492 Tahun 
2010 tentang Persyaratan Parameter Kualitas Air Minum; 

• Penurunan kehilangan air pada sistem perpipaan sesuai dengan standarpelayanan bidang air minum 
(Kementerian PU-Ditjen Cipta Karya); 

• Meningkatkan kontinuitas pelayanan menjadi 24 jam sesuai dengan standar pelayanan bidang air 
minum (Kementerian PU-Ditjen Cipta Karya); 

• Perlindungan terhadap air minum; 

• Meningkatkan profesional karyawan yang didukung dengan struktur yang efektif dan efisien sesuai 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No: Per-53/PB/2006 tentang 

• Petunjuk Pelaksaan Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar 
Negeri, Rekening dan Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air 
Minum, SOP organisasi dan rasio karyawan terhadap pelanggan 5 : 1000; 
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• Pembuatan aturan dari Pemerintah Daerah untuk pengelolaan sistem perpipaan non PDAM dan 
SPAM Non Perpipaan. 

Saat ini (2019) persentase pelayanan PDAM Kota Bogor terhadap seluruh jumlah penduduk 
administrasi adalah sebesar 91,44 %. Oleh karena itu untuk proyeksi tingkat pelayanan direncanakan 
91,44 % hingga 100% terhadap jumlah penduduk pada daerah pelayanan. Dimana jumlah penduduk 
berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang dilayani, yaitu dimana semakin meningkat jumlah 
penduduk maka direncanakan untuk proyeksi jumlah penduduk yang dilayani juga akan semakin 
meningkat. Persentase pelayanan SPAM Perpipaan PDAM Kota Bogor diharapkan pada tahun 2024 
telah mencapai 100 %. Berikut proyeksi tingkat pelayanan PDAM Kota Bogor dari tahun 2019 hingga 
2039. 

Tabel 3.9. Proyeksi Tingkat Pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor 

Tahun Tingkat Pelayanan (%) Tahun Tingkat Pelayanan (%) 

2019 91,44 2030 100,00 

2020 93,15 2031 100,00 

2021 94,86 2032 100,00 

2022 96,58 2033 100,00 

2023 98,29 2034 100,00 

2024 100,00 2035 100,00 

2025 100,00 2036 100,00 

2026 100,00 2037 100,00 

2027 100,00 2038 100,00 

2028 100,00 2039 100,00 

2029 100,00   
 (Sumber : Laporan RISPAM Kota Bogor, 2019) 

Dalam RTRW Kota Bogor 2011 – 2031 dan juga rencana PDAM Kota Bogor menurut keputusan Wali 
Kota Bogor dalam Rencana Bisnis PDAM Kota Bogor 2018 – 2022 rencana daerah pelayanan akan 
terbagi menjadi beberapa tahap pengembangan daerah pelayanan. Untuk rencana Tahap Pertama 
(Prioritas) Tahun 2019 – 2022 rencana daerah pelayanan akan difokuskan pada pengembangan jaringan 
perpipaan di wilayah pelayanan eksisting yang masih belum terjangkau oleh sistem perpipaan PDAM 
yaitu wilayah di zona 6 (cakupan pelayanan 32,18 %), dan peralihan zona 1 dan zona 4 menjadi zona 7 
(pemanfaatan IPA Katulampa). 

Sedangkan untuk sistem pelayanan perpipaan non-PDAM rencana daerah pelayanan di prioritaskan 
pada daerah yang sampai dengan saat ini belum terdapat sistem perpipaan dari PDAM terutama di 
wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal dan Kecamatan Bogor Barat, untuk daerah 
ini rencana Tahap pertama adalah dengan menyediakan sistem SPAM Non PDAM dengan pendanaan 
yang bersumber dari APBD/ APBN. 

Untuk rencana jangka menengah (2022 – 2027) dan jangka panjang (2028 – 2039) rencana daerah 
pelayanan akan terus ditingkatkan dengan menambah sistem jaringan distribusi di daerah yang belum 
terpasang dan terlayani oleh sistem perpipaan PDAM sehingga diharapkan di akhir tahun perencanaan 
seluruh wilayah Kota Bogor sudah terlayani 100 % oleh sistem perpipaan PDAM Kota Bogor. 

Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bogor dilakukan oleh PDAM Tirta 
Pakuan Kota Bogor dan Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman Rakyat Kota Bogor sebagai penyelenggara 
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dan penyediaan sistem pengelola air minum di Kota Bogor dengan sistem perpipaan. Selain rencana 
pengembangan dengan pembangunan fisik, untuk lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat 
pengembangan penanggulangan kebocoran menjadi prioritas yang harus dilakukan secara terus 
menerus. 

Penyusunan rencana pengembangan SPAM secara umum ada tiga tahap yaitu rencana induk 
pengembangan SPAM Jangka Pendek (2019 – 2022), Jangka Menengah (2023 – 2028) dan Jangka Panjang 
(2029 – 2039). Rencana pentahapan pengembangan ini didasarkan pada rencana sistem zona pelayanan 
yang disajikan pada Lampiran. 

3.9 SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK 

Wilayah Bogor Raya dilayani oleh dua (2) instalasi pengolahan limbah domestik. Kota Bogor adalah 
dilayani oleh IPLT Tegal Gundil, sedangkan Kabupaten Bogor dilayani oleh IPLT Cibinong. Di wilayah 
daerah tangkapan Tangkil sendiri belum terdapat fasilitas pengolahan limbah domestik sedangkan jarak 
ke IPLT Cibinong cukup jauh. 

Mayoritas penduduk masih melakukan open defication atau menggunakan sistem “cubluk” untuk 
membuang tinja. Kondisi ini mengakibatkan semua limbah domestik langsung dibuang ke badan air atau 
meresap ke tanah tanpa melalui proses pengolahan terlebih dulu. Hal ini sangat berbahaya bagi kualitas 
mata air, air tanah dan air permukaan, dimana kandungan pencemar masih sangat tinggi dan 
membahayakan kesehatan penggunanya.  
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4 MATA AIR TANGKIL 

Mata air Tangkil dan daerah tangkapannya berada di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, dimana 
mata air telah dimanfaatkan sebagai sumber air minum sejak tahun 1974 dengan debit awal mata air 
Tangkil sebesar 170 Liter/detik namun dari tahun ke tahun mengalami degradasi.  

4.1 PROFIL MATA AIR TANGKIL 

4.1.1 LOKASI MATA AIR 

Mata air Tangkil berada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Jl. PDAM, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, 
Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, lokasi mata air Tangkil berada di koordinat 106,84° Bujur Timur 
dan 6,73° Lintang Selatan. 

Lokasi di sekitar MA Tangkil dikelola oleh PDAM dan dijaga kelestariannya agar keberadaan mata air 
tetap terlindungi. Di dalam area tersebut terdapat bangunan mata air, kolam penampungan, instalasi 
pengolahan dan kantor pengelola (Gambar 4.1 dan 4.2).  

Gambar 4.1. Mata air Tangkil 

Gambar 4.2. (a)Kantor pengelola  (b)kolam penampungan 

    
(a)                                                              (b) 

4.1.2 DEBIT MATA AIR 

MA Tangkil mulai dimanfaatkan sebagai sumber air minum sejak tahun 1974. Awalnya debit di Tangkil 
170 liter/detik namun dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebesar 1 Liter/detik/tahun sehingga 
di tahun 2013 menjadi 128 liter/detik (Gambar 4.3). 

Pada tahun 2016 terjadi penurunan debit yang cukup signifikan yaitu 12,31 liter/det/tahun sehingga di 
tahun tersebut debitnya hanya 114,08 liter/detik. Diperkirakan pada tahun tersebut terjadi perubahan 
tata guna lahan di daerah tangkapan yang menyebabkan berkurangnya area resapan dan laju pengisian 
air tanah. Saat ini debit rata-rata di Tangkil hanya sebesar 110 liter/detik. 
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Gambar 4.3. Grafik debit mata air Tangkil dari tahun 1974-2019 

 

 

Kondisi fisik air dari mata air Tangkil tergolong jernih, tidak berbau dan tidak berasa, dimana hampr 
seluruh parameter kualitas air yang diuji memenuhi baku mutu kecuali total coliform. Pada pengujian 
kualitas air tahun 2015 ditemukan Total Coliform 140 CFU/100ml dan 921 CFU/100ml pada tahun 
2018. Nilai tersebut telah melampaui baku mutu yang ditetapkan Permenkes 416/1990 yaitu 0 CFU/100 
ml. Hasil tersebut menunjukkan telah terjadi pencemaran limbah domestik dengan kadar yang cukup 
tinggi dari daerah tangkapan yang berbahaya bagi kesehatan penduduk. 

4.2 KARAKTERISTIK DAERAH TANGKAPAN 

Daerah tangkapan merupakan wilayah hidrogeologis dimana proses pengimbuhan, pengaliran dan 
pelepasan air tanah terjadi di wilayah tersebut, dimana dalam menantukan batasan daerah tangkapan 
air hujan dilakukan delineasi berdasarkan pola kontur dan berbagai aspek kondisi geologi dan 
hidrogeologinya. Dengan mengidentifikasi daerah tangkapan, dapat dilakukan pengelolaan daerah 
imbuhan sehingga produktivitas mata air tetap terjaga.  

MA Tangkil memiliki luas daerah tangkapan 2.184,98 m2 (Gambar4.4). Wilayahnya meliputi 5 desa yaitu 
Desa Tangkil, Pasirmuncang, Lemahduwur, Cinagara dan Cimande. Kelima desa tersebut berada di 
Kecamatan Caringin.  

Gambar 4.4. Daerah tangkapan mata air Tangkil 

 
Karakteristik daerah tangkapan yang mempengaruhi produktivitas mata air akan dijelaskan pada sub 
bab di bawah ini. 
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4.2.1 KLIMATOLOGI DAN TOPOGRAFI DAERAH TANGKAPAN TANGKIL 

Suhu udara rata-rata di daerah tangkapan Tangkil sebesar 25,9°C dengan laju evaporasi di daerah 
terbuka rata-rata regional mencapai 146,2 mm/bulan. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, 
bagian selatan Kabupaten Bogor beriklim tipe A, yaitu iklim tropis yang sangat basah, sedangkan bagian 
utaranya memiliki iklim tipe B atau tropis basah sehingga semakin ke arah Selatan (hulu) kabupaten, 
curah hujan semakin tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh pergerakan naik udara yang banyak membawa 
uap air akibat berhadapan dengan topografi pegunungan atau disebut juga dengan efek orografis. 
Intensitas hujan di daerah tangkapan Tangkil sangat tinggi dengan rata-rata lebih dari 5.000 mm/tahun. 
Bulan Februari merupakan puncak musim hujan sedangkan puncak musim kering terjadi di bulan 
Agustus. 

Kondisi topografi di daerah tangkapan Tangkil dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu kemiringan sangat 
curam kemiringan landai. Kemiringan sangat curam berada di bagian hulu dengan luas area mencapai 
60% dari total daerah tangkapan dan kemiringan landai berada di bagian hilir dengan luas area 35% dari 
total daerah tangkapan.  

4.2.2 GEOLOGI DAN HIDROGEOLOGI DAERAH TANGKAPAN TANGKIL 

Geologi regional Bogor secara umum tersusun atas batuan gunungapi, batuan terobosan dan batuan 
penyusun zona Bogor serta batuan penyusun zona pegunungan selatan yang berupa batuan sedimen 
tersier. Daerah tangkapan Tangkil merupakan batuan gunungapi yang berasal dari erupsi Gunung 
Pangrango. Litologinya terdiri dari endapan yang lebih tua, lahar dan lava, basal andesit dengan oligoklas-
andesin, labradorit, olivin, piroksin dan hornblende.  

4.2.3 TATA GUNA LAHAN DAERAH TANGKAPAN TANGKIL 

Jenis tata guna lahan di daerah tangkapan Tangkil adalah hutan, perkebunan, belukar, sawah, ladang dan 
permukiman. Hutan merupakan jenis tutupan lahan yang paling dominan yang menutupi 64,4% luas 
daerah tangkapan Tangkil, dimana kawasan hutan yang berada di hulu daerah tangkapan merupakan 
Kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. 

Bagian hilir daerah tangkapan dengan kontur lahan relative datar, tata guna lahannya didominasi oleh 
permukiman penduduk dengan kepadatan sedang dan lahan pertanian. 

Tabel dibawah ini menunjukkan distribusi penggunaan lahan di daerah tangkapan Tangkil pada tahun 
2019. 

Tabel 4.1. Distribusi penggunaan lahan di daerah tangkapan Tangkil 

Jenis Tata Guna Lahan Luasan (m2) Prosentase (%) 

Hutan 1.406, 98 64,4% 

Kebun/Perkebunan 302,27 13,8% 

Belukar/semak 17,71 0,8% 

Sawah 102,29 4,7% 

Ladang 250,69 11,5% 

Permukiman 105,04 4,8% 

TOTAL : 2.184,98 100,0% 
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4.3 PEMANFAATAN MATA AIR 

Mata air Tangkil merupakan salah satu sumber air minum PDAM untuk Kota Bogor, dimana melayani 
zona pelayanan 1 di Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Timur. Kelurahan Harjasari, Kertamaya, 
Muarasari, Pakuan dan Rancamaya merupakan 5 kelurahan di Bogor Selatan yang telah mendapat 
pelayanan PDAM. 

Untuk Bogor Timur, 5 kelurahan telah dilayani PAM adalah Kelurahan Baranangsiang, Katulampa, 
Sindangrasa, Tajur dan Sukasari (Tabel 4.2). Sumber air minum zona 1 berasal dari MA Tangkil (75%) 
dan IPA Cikreteg (25%). 

Tabel 4.2. Wilayah pelayanan zona 1 PDAM Kota Bogor 

No Nama Kelurahan Pelayanan PDAM Nama Kelurahan Pelayanan PDAM 

 Kecamatan Bogor Selatan Kecamatan Bogor Timur 

1 Harjasari Terlayani Baranangsiang Terlayani 

2 Kertamaya Terlayani Katulampa Terlayani 

3 Muarasari Terlayani Sindangrasa Terlayani 

4 Pakuan Terlayani Sindangsari  Terlayani 

5 Rancamaya Terlayani Tajur Terlayani 

6 Bojongkerta Belum terlayani Sukasari Belum terlayani 

7 Genteng Belum terlayani   

8 Cipaku Belum terlayani   

9 Lawang Gintung Belum terlayani   

10 Batutulis Belum terlayani   

11 Empang Belum terlayani   

12 Bondongan Belum terlayani   

13 Ranggamekar Belum terlayani   

14 Pamoyanan Belum terlayani   

15 Cikaret Belum terlayani   

16 Mulya Harja Belum terlayani   

 Prosentase Terlayani  31,25% Prosentase 
Terlayani  

83,33% 

 (Sumber : Laporan RISPAM Kota Bogor) 

Pada tahun 2019, jumlah pelanggan domestik dan non domestik di zona 1 sebanyak 18.956 Sambungan 
Rumah, dengan jumlah total kebutuhan air sebesar 271 liter/detik. Kebutuhan tersebut belum 
seluruhnya dapat terpenuhi karena produksi air minum dari Tangkil dan Cikreteg yang hanya 154 
Liter/detik. 

Analisis neraca air pada Tabel 4.3 menunjukkan di tahun 2019 telah terjadi kekurangan pasokan air 
sebesar 117 liter/detik. Kekurangan tersebut terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan 
pertambahan jumlah penduduk dan pelanggan, dimana pada tahun 2025 kebutuhan air tersebut 
mencapai 300 Liter/detik. 

Selanjutnya, apabila pasokan air baku dari mata air Tangkil terus mengalami penurunan (Gambar 4.3) 
sehingga target produksi MA Tangkil 120 liter/detik tidak dapat tercapai.  
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Tabel 4.3. Neraca air zona 1 PDAM Kota Bogor 

No Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Kondisi Awal        

1 Kapasitas Produksi (L/dt) 154 154 154 154 154 154 154 

 MA. Tangkil 114 114 114 114 114 114 114 

 IPA Ciketereg 40 40 40 40 40 40 40 

2 Jumlah Pelanggan Eksisting 18.956 19.282 19.614 19.951 20.294 20.643 20.998 

3 Jumlah Kebutuhan Air (L/dt) 271 275 280 285 290 295 300 

4 Kapasitas Reservoir (m3) -1.679 -1.760 -1.842 -1.925 -2.010 -2.096 -2.184 

 Terpasang 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

 Seharusnya 4.679 4.760 4.842 4.925 5.010 5.096 5.184 

5 Idle Capacity (L/dt) -117 -121 -126 -131 -136 -141 -146 

         

 Rencana Pengembangan        

1 Kapasitas Produksi (L/dt) 154 154 354 354 354 354 354 

 MA. Tangkil 114 114 114 114 114 114 114 

 IPA Ciketereg 40 40 240 240 240 240 240 

2 Kapasitas Reservoir (m3) -1.679 1.240 1.158 1.075 990 904 816 

 Terpasang 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

 Seharusnya 4.679 4.760 4.842 4.925 5.010 5.096 5.184 

3 Idle Capacity (L/dt) -117 -121 74 69 64 59 54 
(Sumber : PDAM Kota Bogor, 2019) 

 
Untuk meningkatkan pelayanan khususnya di zona 1, PDAM Bogor merencanakan peningkatan 
kapasitas produksi IPA Cikreteg menjadi 200 liter/detik, sehingga setelah tahun 2021 seluruh kebutuhan 
air pada zona 1 dapat terpenuhi. 

Rencana pengembangan SPAM untuk zona 1 sebagai berikut : 

A. Pengembangan SPAM Tahap I (Program Mendesak) 

Rencana pentahapan pengembangan jangka pendek dimulai dari tahun 2019 hingga 2023. Rencana 
pengembangan untuk jangka pendek ini difokuskan pada peningkatan persentase pelayanan melalui 
pembangunan IPA Cikereteg dengan kapasitas sebesar 200 L/dt, penambahan kapasitas reservoir 
sebesar 4.000 m3, pengoptimalisasian jaringan perpipaan, pembenahan unit serta revitalisasi peralatan 
dan aksesoris jaringan perpipaan untuk penurunan angka kebocoran. Serta penambahan SR sebesar 
4.056 unit melalui jaringan perpipaan (PDAM) dan penambahan SR sebesar 255 unit melalui jaringan 
bukan perpipaan (Non PDAM). 

B. Pengembangan SPAM Tahap II (Program Jangka Menengah) 

Rencana pentahapan pengembangan jangka menengah dimulai dari tahun 2024 hingga 2028. Rencana 
pengembangan jangka menengah ini difokuskan pada peningkatan persentase pelayanan, 
pengoptimalisasian jaringan perpipaan, dan penambahan SR sebesar 3.140 unit melalui jaringan 
perpipaan (PDAM) dan penambahan SR sebesar 156 unit melalui jaringan bukan perpipaan (Non 
PDAM). 
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C. Pengembangan SPAM Tahap III (Program Jangka Panjang) 

Rencana pentahapan pengembangan jangka panjang dimulai dari tahun 2029 hingga 2039. Rencana 
pengembangan jangka panjang ini difokuskan pada pengoptimalisasian jaringan perpipaan, dan 
penambahan SR sebesar 3.197 unit melalui jaringan perpipaan (PDAM) dan penambahan SR sebesar 32 
unit melalui jaringan bukan perpipaan (Non PDAM). 

Gambar 4.5. Rencana pengembangan SPAM zona 1 PDAM Kota Bogor 

 (Sumber : Laporan RISPAM Kota Bogor, 2019) 
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5 ANALISIS KERENTANAN MATA AIR TANGKIL 

Kerentanan mata air merupakan suatu analisis yang menunjukkan tingkat sensitifitas suatu mata air 
mengalami perubahan aspek kuantitas dan kualitasnya sebagai suatu akibat terjadinya interaksi berbagai 
kegiatan dalam suatu kawasan daerah imbuhan suatu mata air. Metoda yang dipakai dalam 
melakukananalisis ini adalah dengan metoda geo-spasial analisis, dimana setip parameter data yang 
dianalisis akan dituangkan menjadi data lembar peta (ke-ruang-an) yang kemudian dilakukan 
tumpangsusun sehingga meghasilkan daerah irisan dari berbagai lembar data tersebut yang dinamakan 
kluster. Berbagai data kluster tersebut akan dibagi menjadi 5 (lima) kelas tingkat atau kondisi kluster 
dan ditunagkan dalam gradasi warna. Hasil analisis gep-spasial tersebut akan menghasilkan 2 (dua) peta 
utama yaitu peta kerentanan kuantitas dan peta kerentanan kualitas. 

Berdasarkan dari tingkatan atau kelas kerentanannya maka akan dilakukan verifikasi lapangan dan juga 
analisis para ahli (judement expert) untuk menentukan berbagai pendekatan dan teknis pengelolaan 
agar tingkat kerentanan setiap kluster yang dihasilkan dapat diatasi sehingga tingkat kerentanannya 
menjadi lebih rendah atau menurun atau dengan kata lain bahwa tingkat kerentanannya semakin 
mengecil. 

Berbagai kesimpulan dan rekomendasi tersebut merupakan hasil akhir yang diharapkan oleh seluruh 
pemangku kepentingan terkait pengelolaan suatu mata air agar berbagai langkah atau aksi pengelolaan 
dapat berhasil guna dan tepat guna sehingga suatu mata air akan memiliki kehandala yang tinggi sebagai 
sumber air baku bagi para pemakainya. 

5.1 HASIL ANALISIS KERENTANAN (KUANTITAS) MATA AIR 

Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA) mata air Tangkil ini dilakukan dengan 
metoda indeks-overlay dan metoda geospasial dengan menggunakan 4 (empat) parameter yang dianggap 
sangat berpengaruh dan menentukan terhadap cadangan air tanah/mata air, antara lain: fktor curah 
hujan, faktor kemiringan lahan, faktor permeabilitas tanah dan faktor tata guna lahan. Masing-masing 
parameter atau factor tersebut dikelompokkan sesuai karakteristiknya dan diberikan nilai skor-nya 
(Tabel 2.3-2.6). Selanjutnya ke-empat peta dari parameter tersebut di tumpangsusunkan atau 
ditumpang tindih (overlay) untuk mendapatkan wilayah atau luasan kluster/irisan yang akan 
dikelompokan menjadi kelas kerentanan kuantitasnya dan dituangkan sebagai peta kerentanan 
kuantitas. 

Kluster tingkat kerentanan dari kelas kerentanan sangat rendah sampai dengan sangat tinggi diartikan 
bahwa setiap kluster tersebut memiliki peranan terhadap penurunan debit cadangan air tanah suatu 
mata air, kelas kerentanan sangat rendah memeiliki perenan terendah akan tetapi kelas kerentanan 
sangat tinggi diartikan bahwa kluster tersebut memiliki peranan yang dominan terhadap permasalahan 
penurunan cadangan air tanah suatu mata air. 

Curah hujan merupakan parameter yang mempengaruhi kerentanan kuantitas MA Tangkil, dimana 
curah hujan di daearah tangkapan mata air Tangkil tergolong sangat tinggi yaitu lebih dari 5000 
mm/tahun (Gambar 5.1). Curah hujan tersebut kecil pengaruhnya terhadap degradasi kuantitas atau 
tingkat kerentanannya rendah sehingga diberi skor 1. 
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Gambar 5.1. Peta curah hujan tahunan rata-rata di daerah tangkapan Tangkil 

 

Parameter berikutnya yang mempengaruhi kerentanan adalah kemiringan lahan, dimana kemiringan 
lahan di daerah tangkapan mata air Tangkil sangat beragam mulai dari sangat curam dengan tingkat 
kelerengan > 40% hingga datar dengan tingkat kelerengan < 8% (Gambar 5.2). 

Kemiringan lahan curam berada di wilayah hulu sedangkan kemiringan datar berada di wilayah hilir, 
dimana tata guna lahan di wilayah hulu adalah pegunungan dan di wilayah hilir didominasi dengan 
permukiman dan lahan produktif. 

Wilayah dengan kemiringan datar berpotensi lebih besar untuk meresapkan air ke dalam tanah karena 
laju aliran permukaan yang rendah, sehingga wilayah tersebut kecil pengaruhnya terhadap degradasi 
kuantitas atau memiliki tingkat kerentanan rendah sehingga diberi skor 1. 

Kemiringan lainnya diberi skor 1-4 sesuai pengelompokan kelas kemiringan lahan yang dijelaskan pada 
Tabel 2.4. Semakin curam kemiringan lahannya, semakin besar skor-nya.  

Gambar 5.2. Sebaran kemiringan lahan di daerah tangkapan Tangkil 
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Parameter ketiga yang mempengaruhi kerentanan adalah permeabilitas tanah, dimana permeabilitas 
tanah terbentuk dari struktur batuan atau geologi setempat. Untuk wilayah imbuhan mata air Tangkil 
aspek geologinya yaitu aspek jenis batuannya yang tersusun dari batuan gunung api muda yang memiliki 
tingkat permeabilitas dan porositas tinggi (Gambar 5.3). Sedangkan secara aspek jenis 
tanahnyamerupakan jenis tanah regosol yang sangat mudah meresapkan air tanah. Jenis tanah tersebut 
memiliki tingkat kerentanan rendah terhadap degradasi kuantitas sehingga diberi skor 1.  

Gambar 5.3. Peta geologi lembar Bogor 

 

Tata guna lahan merupakan parameter keempat yang digunakan dalam analisis kerentanan, dimana tata 
guna lahan di wilayah Tangkil cukup bervariasi mulai dari hutan, kebun, ladang, sawah, belukar dan 
permukiman. Masing-masing pemanfaatan lahan memiliki kemampuan resapan yang berbeda-beda, 
hutan memiliki kemampuan meresapkan air cukup tinggi sehingga pengaruhnya terhadap degradasi 
kuantitas kecil sehingga diberi skor 1. Sebaliknya permukiman menutup hampir 90% permukaan tanah 
yang membuat air hujan sulit meresap ke dalam tanah. Tata guna lahan permukiman diberi skor 5 
karena berpengaruh tinggi terhadap degradasi debit MA Tangkil. 

Gambar 5.4. Peta tata guna lahan di daerah tangkapan Tangkil 
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Setelah masing-masing parameter diberi skor dan dikalikan dengan bobot, keempat peta tersebut 
ditumpang tindih (overlay) untuk mendapatkan peta akhir dengan nilai total. Selanjutnya nilai total 
dikelompokkan ke dalam 5 kelas tingkat kerentanan untuk menghasilkan peta kerentanan kuantitas 
mata air. Gradasi warna pada peta (Gambar 5.5) menunjukkan perbedaan tingkat kerentanan, semakin 
tua warnanya semakin tinggi tingkat kerentanannya. 

Gambar 5.5. Peta kerentanan kuantitas Mata air Tangkil 

 

Peta kerentanan kuantitas di atas menunjukkan wilayah di bagian hulu daerah tangkapan memiliki tingkat 
kerentanan sangat rendah. Luas area dengan tingkat kerentanan sangat rendah mencapai 1.606 m2 atau 
73,55% dari luas daerah tangkapan. Untuk wilayah hilir tingkat kerentanannya bervariasi mulai dari 
tingkat kerentanan rendah hingga sangat tinggi. Luas area dengan tingkat kerentanan tinggi dan sangat 
tinggi mencapai 16,92% dari luas daerah tangkapan. Sebaran wilayah dan luas lahan dari masing-masing 
kelompok kerentanan disajikan pada Tabel 5.1. dibawah ini. 

Tabel 5.1. Luas wilayah di setiap kelas kerentanan kuantitas 

Kelas Kerentanan Luas (ha) Prosentase Luats (%) 

Sangat rendah 1.606,98 73,55 

Rendah 191,76 8,78 

Sedang 16,52 0,76 

Tinggi 270,33 12,37 

Sangat tinggi 99,39 4,55 

TOTAL : 2.184,98 100,00 

 

Pemanfaatan lahan di area yang tingkat kerentanan tinggi perlu dipantau. Hal ini dilakukan untuk 
meminimalisir perubahan fungsi ruang terbuka hijau sehingga pengisian mata air dapat terus 
berlangsung.  
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5.2 HASIL ANALISIS KERENTANAN KUALITAS MATA AIR 

Penyusunan peta kualitas air tanah melalui tahapan yang sama dengan peta kuantitas begitu pula dengan 
jenis parameter yang dinilai, hanya saja skor tingkat kerentanan untuk parameter curah hujan, 
kemiringan lahan dan permeabilitas, berbanding terbalik dengan skor kerentanan kuantitas. Hal ini 
disebabkan semakin mudah air masuk ke dalam tanah, semakin mudah zat pencemar mengkontaminasi 
air tanah sehingga tingkat kerentanan kualitasnya makin tinggi.  

Untuk curah hujan, wilayah imbuhan mata air Tangkil yang tingkat curah hujannya tinggi memiliki tingkat 
kerentanan tinggi sehingga diberi skor 3. Selanjutnya parameter kemiringan lahan diberi skor 1-5 
dimana kemiringan sangat curam mendapat skor 1 dan terus bertambah di setiap kelas kemiringan 
lahan. Parameter permeabilitas tanah diberi skor 5 karena jenis tanah regosol mudah meloloskan air 
sehingga memiliki kerentanan tinggi terhadap kualitas air. Parameter terakhir yaitu tata guna lahan 
memiliki skor yang sama dengan skor tata guna lahan pada analisis kerentanan kuantitas. Skor tertinggi 
atau skor 5 diberikan untuk jenis tata guna lahan permukiman karena aktivitas penduduk di permukiman 
berpotensi besar menghasilkan limbah cair dan padat yang mencemari air tanah.  

Setelah keempat parameter diberi skor dan dikalikan dengan bobot, keempat peta tersebut ditumpang 
tindih (overlay) untuk mendapatkan peta akhir dengan nilai total. Selanjutnya nilai total dikelompokkan 
ke dalam 5 kelas tingkat kerentanan untuk menghasilkan peta kerentanan kualitas mata air. Gradasi 
warna pada peta (Gambar 5.6) menunjukkan perbedaan tingkat kerentanan, semakin tua warnanya 
semakin tinggi tingkat kerentanannya.  

Gambar 5.6. Peta kerentanan kualitas Mata air Tangkil 

 

Sebaran wilayah kerentanan kualitas hampir serupa dengan hasil analisis kerentanan kuantitas, dimana 
pada bagian hulu daerah tangkapan merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan sangat rendah dan 
bagian hilir memiliki tingkat kerentanan tinggi atau sangat tinggi. 

Area yang memiliki tingkat kerentanan rendah merupakan Kawasan hutan lindung dan Taman Nasional 
G. Pangrango dengan total luas 1.390 m2 atau 63,65% dari luas daerah tangkapan.  
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Tabel 5.2. Luas wilayah di setiap kelas kerentanan kualitas 

Kelas Kerentanan Luas(ha) Prosentase Luas (%) 

Sangat rendah 1.390,80 63,65 

Rendah 318,81 14,59 

Sedang 89,88 4,11 

Tinggi 272,93 12,49 

Sangat tinggi 112,56 5,15 

TOTAL : 2.184,98 100,00 

 

Populasi penduduk Tangkil yang cukup tinggi menghasilkan jumlah limbah domestik yang signifikan. 
Limbah tersebut berpotensi mencemari mata air karena mayoritas penduduk desa masih menggunakan 
sistem “cubluk” untuk membuang tinja. Tinja yang tidak diolah dari “cubluk” mengandung bakteri E-
Coli dan masuk ke dalam aliran air tanah. 

Berdasarkan hasil analisis potensi limbah cair domestik di daerah imbuhan mata air Tangkil sebesar 
9.552.605 M3 per tahun dan potensi limbah tinja sebanyak 37.314.862,5 per tahun (Tabel 5.4). Estimasi 
tersebut dihitung berdasarkan jumlah penduduk tahun 2017 di wilayah Tangkil (Tabel 5.3).  

Tabel 5.3. Jumlah penduduk di daerah tangkapan Tangkil 

Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Jumlah Penduduk 

Tangkil Caringin Bogor 7.280 

Pasirmuncang Caringin Bogor 567 

Lemahduwur Caringin Bogor 2.356 

Cinagara Caringin Bogor 3.419 

Cimande Caringin Bogor 10 

TOTAL :  13.631 
Sumber :  Laporan Kecamatan dalam angka tahun 2019,  Analisis Geo spasial kawasan pemukiman di dalam dan 

di luar wilayah imbuhan tim GIS IUWASH Plus 

Tabel 5.4. Potensi limbah cair domestik dan tinja di daerah tangkapan Tangkil 

Limbah Cair Domestik Limbah Tinja 

Jumlah penduduk 13.631 jiwa Jumlah penduduk 13.631 jiwa 

Standar kebutuhan air 80 L/jiwa/hari Rata2 produksi tinja 0,25 kg/jiwa/hari 

Jumlah kebutuhan air 1.090.480 L/hari Produksi tinja 3.408 kg/hari 

Produksi air limbah  
(80% dari kebutuhan air) 

872.384 L/hari 102.233 kg/bulan 

26.171.520 L/bulan 37.314.863 kg/th 

9.552.605 m3/th 

5.3 ANALISIS PROYEKSI PENURUNAN DEBIT MATA AIR TANGKIL DALAM 25 
TAHUN MENDATANG 

Perubahan tata guna lahan akan terus terjadi di masa yang akan datang seiring dengan meningkatnya 
jumlah penduduk dan kebutuhan berbagai fasilitas pendukungnya, dimana besarnya perubahan tata guna 
lahan kawasan imbuhan mata air Tangkil selama kurun waktu 13 tahun, yaitu perubahan antara tahun 
2006 sampai dengan 2019 menunjukan berbagai perubahan peruntukan dan penggunaan lahan yang 
sangat besar, seperti terlampir data data tabel 5.5. Selanjutnya, untuk besaran proyeksi perubahan tata 
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guna lahan dimasa yang akan datang dapat dianalisis berdasarkan pola kecenderungan yang terjadi 
selama 13 tahun terakhir tersebut. 

Tabel 5.5. Perubahan tata guna lahan DAERAH TANGKAPAN Tangkil dari tahun 2006-2019 

Tata Guna Lahan 
Luas Lahan (ha) Perubahan Lahan 

Tahun 2006 Tahun 2019 (ha)*) (ha/tahun) (%/tahun) 

(1) (2) (3) (4) = (3) – (2) (5) = (4) / 13 
(6) = 

(4)/(2)/13*100 

Hutan 1.434,67 1.406,98 -27,69 -2,13 -0,16 

Kebun/Perkebunan 262,92 302,27 39,35 3,03 1,25 

Belukar/Semak 36,88 17,71 -19,17 -1,47 -4,33 

Sawah 241,61 102,29 -139,32 -10,72 -4,81 

Ladang 107,95 250,69 142,74 10,98 11,02 

Permukiman 100,95 105,04 4,09 0,31 0,34 

TOTAL : 2.184,98 2.184,98    
*) tanda positif berarti penambahan luas lahan, tanda negative (-) berarti penurunan luas lahan 
Sumber : analisis tim GIS IUWASH Plus, 2020 

Laju perubahan lahan dari hasil analisis tersebut, dijadikan dasar untuk memperkirakan perubahan tata 
guna lahan di tahun 2045, dimana berdasarkan analisis GIS tentang perubahan tersebut, diperkirakan 
pada tahun 2045 luasan hutan akan semakin berkurang menjadi 1351,60 ha atau hanya sekitar 62% dari 
total luas daerah imbuhan mata air Tangkil, adapun perkiraan perubahan lahan di tahun 2045 disajikan 
pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5.6. Perubahan tata guna lahan DAERAH TANGKAPAN Tangkil dari tahun 2019-2045 

Tata Guna Lahan Luas Lahan Tahun 
2019 (ha) 

Perubahan Lahan 
(ha/tahun) 

Perubahan 
Lahan (ha) 

Luas Lahan Tahun 
2045 (ha) 

(1) (2) (3) (4) = (3) x 26 (5) = (2) + (4) 

Hutan 1.406,98 -2,13 -55,38 1.379,29 

Kebun/Perkebunan 302,27 3,03 78,70 341,62 

Belukar/Semak 17,71 -1,47 -38,34 -1,46 

Sawah 102,29 -10,72 -278,64 -37,03 

Ladang 250,69 10,98 285,48 393,43 

Permukiman 105,04 0,31 8,18 109,13 

TOTAL : 2.184,98   2.184,98 

 
Perubahan tata guna lahan berimplikasi langsung terhadap proses terjadi dan besarnya jumlah air hujan 
yang dapat meresap kedalam tanah dan menjadi cadangan air tanah dalam imbuhan mata air Tangkil 
tersebut. 

Berdasarkan kombinasi analisis data perubahan lahan dan intensitas curah hujan maka tingkat peresapan 
dan besaran penurunan debit atau cadangan mata air Tangkil dapat ditentukan, seperti hasil analisis 
neraca air pada Tabel 5.7 yang menunjukkan bahwa hilangnya area resapan mengakibatkan penurunan 
debit mata air Tangkil sebesar 1,61 liter/detik/tahun atau ± 50 ribu M3 air per tahun, kondisi tersebut 
terjadi akibat ketidakseimbangan antara laju pengambilan dan pengisian air tanah.
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Tabel 5.7. Analisis neraca air di DAERAH TANGKAPAN Tangkil akibat perubahan tata guna lahan 

Tata Guna 
Lahan 

Luas 
Lahan 
Tahun 
2019 
(ha) 

Luas 
Lahan 
Tahun 
2045 
(ha) 

Tinggi 
Hujan 

(m/tahun)
*) 

Koefisien 
Pengalira

n 

Volume 
Limpasan 

Tahun 
2019 (m3) 

Volume 
Limpasan 

Tahun 
2045 (m3) 

Penguranga
n Volume 
Resapan 

(m3) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) = 

(2)x(4)x(5
) 

(7) = 
(3)x(4)x(5

) 
(8) = (7)-(6) 

Hutan 1.406,98 1.351,60 5 0,35  24.622.150   23.653.000  -969.150 

Kebun/ 
Perkebunan 

302,27 380,97 5 0,80  12.090.800   15.238.800   3.148.000  

Belukar/Semak 17,71 -20,63 5 0,80  708.400   -825.200 -1.533.600 

Sawah 102,29 -176,35 5 0,80  4.091.600   -7.054.000 -11.145.600 

Ladang 250,69 536,17 5 0,80  10.027.600   21.446.800   11.419.200  

Permukiman 105,04 113,22 5 0,99  5.199.480   5.604.390  404.910  

TOTAL : 2.184,9
8 

2.184,9
8 

   
56.740.03
0  

 
58.063.79
0  

1.323.760  

       50.914 
m3/tahun 

       1,61 
Liter/detik/t
h 

*) rata-rata intensitas hujan di DAERAH TANGKAPAN Tangkil 5000 mm/tahun 

5.4 ANALISIS TINGKAT KEKRITISAN AIR (MATA AIR TANGKIL) KOTA BOGOR 

Kondisi tingkat kekritisan cadangan sumberdaya air merupakan suatu perbandingan antara kebutuhan 
air (water demand) dengan ketersediaan air (water supply), dimana data ketersediaan air diperoleh dari 
data debit mata air saat (Mata Air Tagkil) sedangkan kebutuhan air  diperoleh dari kebutuhan air 
domestik, dimana standar penggunaan air untuk keperluan domestik sebesar 80 liter/orang/hari (SNI 
19-6728.1-2002), dan untuk membandingkan tingkat kekritisan air dinilai dalam dua waktu yang berbeda, 
yaitu kondisi saat ini (tahun 2019) dan kondisi hasil proyeksi 25 tahun kedepan (Tahun 2045), sehingga 
akan dihasilkan dua tingkat kekritisan air yang berbeda yaitu kekritisan air pada Tahun 2019 dan Tahun 
2045.  

Mata air Tangkil yang ada di Kabupaten Bogor saat ini (2019) diperkirakan memiliki debit sebesar 110 
liter per detik, dimana saat ini sumberdaya mata air Tangkil tersebut saat ini digunakan sepenuhnya oleh 
PDAM Kota Bogor untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan air minum masyarakat Kota Bogor 
khususnya zona 1 yang berjumlah sekitar 89.782 jiwa dan dengan pertumbuhan penduduk alami sekitar 
2,38 % per tahun, sehingga diperkirakan pada tahun 2045 akan berjumlah menjadi 143.203 jiwa. 

Selain dipakai oleh PDAM Kota Bogor dan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan hilir mata air, 
cadangan air tanah dalam imbuhan mata air Tangkil tersebut juga dimanfaatkan oleh sekitar 13.631 jiwa 
masyarakat (tahun 2019) yang tinggal dan beraktifitas didalam kawasan imbuhan mata air tersebut. 
Berdasarkan data analisis dan proyeksi jumlah penduduk yang hidup dalam kawasan wilayah imbuhan 
akan menjadi berjumlah 21.742 jiwa pada tahun 2045. 

Dengan asumsi dan berdasarkan faktor jumlah penduduk dalam kawasan imbuhan tersebut dan dengan 
besaran kebutuhan air minumnya sebesar 80 liter per jiwa per hari, dimana air bakunya berasal dari air 
tanah dalam kawasan imbuhan mata air Tangkil tersebut maka pada tahun 2019 jumlah air yang 
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dikonsumsi atau dibutuhkan oleh masyarakat didalam wilayah imbuhan dan oleh masyarakat di hilir 
(pelanggan PDAM Kota Bogor) berkisar 3.019.659.600 liter per tahunnya, sementara ketersediaan 
cadangan air mata air Tangkil berdasarkan debit saat ini yang hanya berjumlah 100 liter per detik dengan 
tingkat penurunan 1,6 liter per detik akan memiliki cadangan sekitar 3.468.960.000 liter pada tahun 2019 
ini. 

Membandingkan tingkat kebutuhan sumberdaya air tersebut dengan ketersediaan cadangan air tanah 
(debit mata air Tangkil) maka rasio perbandingan tersebut sebesar 87,05 %, artinya cadangan air tanah 
mata air Tangkil sudah 87,05 % sudah terpakai sehingga hanya tertinggal cadangan sekitar 12,95 % saja, 
sehingga kondisi ini sudah masuk dalam katagori tingkat ke-kritisan cadangan air tanah yang SANGAT 
KRITIS sehingga sangat membahayakan jaminan dan kepastian pelayanan air minum dan air bersih bagi 
masyarakat Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. 

Dengan mekanisme perhitungan dan analisis yang sama maka proyeksi tingkat ke-kritisan pada tahun 
2045 maka jumlah kebutuhan sumberdaya air untuk masyarakat di hilir dan di hulu/imbuhan mata air 
Tangkil diperkirakan sebesar 4.816.394.000, sementara ketersediaan cadangan air mata air Tangkil 
dengan tingkat penurunan 1,6 liter per detik tersebut hanya akan tertinggal sekitar 81,23 liter per detik 
saja atau setara 2.596.358.880 liter per tahun. Membandingkan (rasio) antara jumlah kebutuhan dan 
jumlah ketersediaan sumberdaya air tersebut maka tingkat ke-kritisan nya mencapai -153,91 % 
(minus atau defisit cadangan/ketersediaan air), artinya pada tahun 2045 mata air Tangkil tidak 
mampu menyediakan sumberdaya air baku/air bersih/air minum bagi masyarakat Kota Bogor 
dan Kabupaten Bogor, dengan kondisi tersebut maka tingkat ke-kritisannya sudah masuk 
katagori SUPER KRITIS/DEFISIT cadangan air tanah/mata air Tangkil (table 5.8 

Tabel 5.8. Perhitungan Tingkat Ke-kritisan Sumberdaya Mata Air Tangkil, Kota Bogor.  

No Kecamatan Desa 
Jumlah penduduk yang terlayani (jiwa) 

Tahun 2019 Proyeksi Tahun 2044 

1. Caringin, Kab. 
Bogor 

Tangkil 

13.631 21.742 

Pasir Muncang 

Lemahduwur 

Cinagara 

Cimande 

Kebutuhan Air Penduduk Hulu (L/Thn) 398.025.200 634.866.400 

   

Jumlah Penduduk Hilir 89.782  140.203  

Kebutuhan Air Penduduk Hilir (L/Thn) 2.621.634.400 4.093.927.600 

   

Total Kebutuhan Air Hulu Hilir 3.019.659.600 4.816.394.000 

   

Ketersediaan Air (Liter/tahun) 3.468.960.000 2.596.358.880 

Tingkat Kekritisan Air 87,05 % 
(Sangat Kritis) 

153,91 % 
(Super Sangat/Defisit) 
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Tabel 5.9. Pendekatan jumlah populasi di wilayah imbuhan MA Tangkil, berdasarkan prosentasi luasan kawasan 
permukiman 

ID DESA KECAMA
TAN 

KABUPA
TEN 

LUAS KAWASAN PEMUKIMAN 
(SQM)  POPULASI (ORANG) 

DI 
DALAM % DI 

LUAR % TOT
AL  TOT

AL % DI 
DALAM % DI 

LUAR 

1 Tangkil Caringin Kab. 
Bogor 66.07 7

9 17.16 21 83.23  9,171 7
9 7,280 21 1,891 

2 Pasirmu
ncang Caringin Kab. 

Bogor 3.56 7 45.90 93 49.46  7,871 7 567 93 7,304 

3 Lemahd
uwur Caringin Kab. 

Bogor 15.28 1
8 67.45 82 82.73  12,75

4 
1
8 2,356 82 10,398 

4 Cinagar
a Caringin Kab. 

Bogor 20.05 3
2 43.59 68 63.64  10,85

1 
3
2 3,419 68 7,432 

5 Cimand
e Caringin Kab. 

Bogor 0.06 0 39.51 10
0 39.57  6,623 0.

2 10 99.
8 6,613 

     
 

   
 

 

          Total:   13,631   

    Sumber:      
Sumb
er:     

    
Analisis Geo spasial kawasan 
pemukiman di dalam dan di luar wilayah 
imbuhan Mata Air Tangkil 

 
Laporan Kecamatan dalam angka th 
2019 dari data Desa/ Kelurahan tahun 
2017      

 

Memperhatikan hasil analisis kondisi mata air Tangkil tersebut maka untuk menjaga agar supaya kondisi 
perbandingan kebutuhan dan ketersediaan cadangan air tanah tetap terjaga dan tidak terjadi kondisi 
kritis air baik untuk tahun 2019 mupun pada tahun 2045 nanti  maka wajib sifatnya untuk sesegera 
mungkin dilakukan berbagai upaya kegiatan konservasi, pengelolaan dan perlindungan sumberdaya air 
tanah mata air Tangkil ini dengan segera, baik kegiatan yang bersifat teknis, revegetasi dan non-teknis 
lainnya, yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan di Kota Bagor dan Kabupaten Bogor. 

Aspek lainnya yang perlu mendapatkan perhatian lainnya adalah semakin meningkatnya kebutuhan jumlah 
air baku yang dibutuhkan oleh PDAM Kota Bogor seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan dan 
upaya peningkatan cakupan dan kualitas layanan kepada seluruh masyarakat Kota Bogor, untuk 
keperluan tersebut jaminan ketersediaan cadangan dan kualitas air baku dari mata air Tangkil adalah 
merupakan suatu keharusan atau keniscayaan. 

Berdasarkan pengalaman dan analisis teknologi pengisian kembali cadangan air tanah yang dipandang 
paling efektik, efisien, ekonomis, cepat dan berhasil guna adalah dengan membangun sumur resapan 
diseluruh kawasan imbuhan mata air Tangkil tersebut. Dimensi sumur resapan yang dipandang baik dan 
efektif adalah dengan ukuran 2 meter x 2 meter x 2 meter sehingga memiliki tampungan volume air 
hujan sebanyak 8 M3 setiap sekali pengisian atau setiap terjadinya hujan (gambar dan dimensi sumur 
resapan dapat dilihat pada lembar lampiran).  

Memperhatikan kondisi penurunan dan proyeksi cadangan air tanah/mata air Tangkil tersebut diatas 
maka dapat ditentukan jumlah kebutuhan sumur resapan yang harus dibangun didalam wilayah imbuhan 
mata air Tangkil yaitu sebanyak 1.600 s/d 1.750 Sumur resapan. Penentuan jumlah ini memperhatikan 
jumlah trend penurunan antara 1,1 s/d 1,6 liter per detik per tahunnya, memperhatikan jumlah hari 
hujan yang berkisar 198 hari hujan per tahunnya serta intensitas curah hujan wilayah Bogor dan 
sekitarnya. 

Dengan pembangunan sekitar 1.600 s/d 1.750 sumur resapan tersebut maka peningkatan cadangan air 
tanah akan meningkat dengan pesat dan cepat sehingga dapat memulihkan kondisi debit air tanah/mata 
air Tangkil dan diperkirakan pada tahun 2023/2024 debit mata air Tangkil akan dapat memenuhi dan 
mencukupi seluruh kebutuhan air PDAM Kota Bogor dalam melayani kebutuhan pelayanan di zona 1 
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tersebut. Selanjutnya, dengan semakin meningkatnya peresapan air hujan pada setiap musim hujan maka 
pada tahun 2024/2025 cadangan air tanah/mata air Tangkil akan melampauai seluruh kebutuhan Zona I 
dan akan semakin meningkatkan cadangan atau idle capacity sehingga PDAM Kota Bogor dapat terus 
mengembangkan cakupan wilayah pelayanannya dan tidak terbatas pada wilayah pelayanan zona I akan 
tetapi dapat mendukung dan menyuplai zona-zona pelayanan lainnya di wilayah Kota Bogor dan 
sekitarnya (Grafik…….Kondisi dan proyeksi air tanah dan pembangunan sumur resapan Mata Air 
Tangkil, Kota Bogor  

Manfaat lainnya, dengan semakin meningkatnya air limpasan/air hujan yang dapat meresap kedalam tanah 
menjadi air tanah maka jumlah air larian/run off dari daerah imbuhan tersebut akan sangat jauh berkurang 
sehingga akan mengurangi melonjaknya debit air sungai pada saat hujan terjadi sehingga akan mengurangi 
potensi banjir disepanjang aliran sungai dan kawasan rendah lainnya yang berada di hlir sungai. 

Gambar 5.7. Grafik proyeksi kebutuhan air, produksi MA Tangkil dan sumur resapan 

 
Berdasarkan kondisi grafik tersebut, terlihat bahwa kecenderungan kebutuhan air dari mata air Tangkil 
semakin hari semkain terus meningkat, khususnya bagi PDAM Kota Bogor dan juga semakin meningkat 
pemakaian oleh masyarakat yang berada didalam wilayah imbuhan mata air Tangkil tersebut seiring 
dengan pertambahan penduduk dan pengembangan wilayah Kecamatan Caringin sebagai wilayah yang 
terus mengalami peningkatan dan pengembangan pembangunan dan ekonomi lainnya. 

Di sisi lain trend penurunan debit dan cadangan mata air Tangkil juga terus berjalan seiring waktu dan 
terjadinya perubahan tata guna dan peruntukan lahan kawasan imbuhan, baik sebagai kawsan 
pemukiman, agro-industri dan juga kawasan pengembangan pariwisata dan lainnya. Besaran penurunan 
debit mata air Tangkil antara 1,1 s/d 1,6 liter per detik per tahun mulai 1995 s/d tahun 2045 dipandang 
akan mengakibatkan tingkat ke-kritisan atau kekurangan cadangan air tanah semakin cepat, untuk itu 
maka dengan dibangunnya sekitar 1.600 s/d 1.750 sumur resapan maka akan menambah peningkatan 
sekitar 80,37 s/d 87,89 liter per detik per tahunnya sehingga akan mampu mengatasi dan meningkatkan 
cadangan air tanah dan juga kebutuhan air baku bagi PDAM Kota Bogor dan masyarakat yang berdiam 
didalam kawasan imbuhan tersebut. 
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Dengan dibangunnya sejumlah sumur resapan tersebut, terlihat pada grafik bahwa sekitar tahun 
2023/2024 maka krisis air baku PDAM Kota Bogor akan teratasi dengan tuntas dan peningkatan 
cadangan air tanah terus meningkat sehingga defisit air tanah pada tahun 2045 akan teratasi dengan pasti 
dan berkesinambungan.  

Beberapa kesimpulan dan arahan umum dan rencana tindak lanjut dalam upaya melindungi dan mengelola 
mata air Tangkil agar dapat lestari dan berkesinambungan seperti dalam tabel dibawah ini, dan berbagai 
rencana aksi yang harus ditentukan dan di implementasikan akan dibahas pada bab 7 berikutnya. 
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Tabel 5.10. Tindak lanjut perlindungan untuk tiap zona Kelas Kerentanan di mata air Tangkil 

Kelas 
Penggunaan 

lahan 
Sumber kontaminan dan faktor yang 

mempengaruhi kualitas – kuantitas airtanah 
Rekomendasi Larangan 

Kerentanan  Sangat Tinggi 
Di Mata Air Tangkil 

Masuknya zat– zat berbahaya 

dan urine ke Mataair Tangkil 

• Membuat Pemagaran bronkap secara 
permanen 

• Memelihara lingkungan sekitar  bronkaptering  

• Melakukan semua kegiatan yang dapat 
menurunkan kualitas air  

• Membuang sampah sembarangan 

Permukiman • Limbah rumah tangga 
• Pencemaran nitrat dan bakteri Colli dari kotoran 

manusia  
• Kandang ternah: Kontamiasi oleh kotoran hewan 

• Penyebarluasan informasi dan penyuluhan 
tentang pola hidup sehat,  

• sosialisasi penggunaan septiktank,  
• pembuatan drainase,  
• pembuatan sumur resapan, 
• menghemat penggunaan air, 
• pengelolaan limbah cair domestik,  
• membuat penampungan air hujan,  
• memasak air sebelum dikonsumsi 

• mencemari air tanah, membangun 
bangunan kedap air secara berlebihan, 

• menimbun limbah  

Tegalan • mudah longsor 
• daya resap tanah lambat 
•  

• pembuatan terassering dan drainase dan dan 
pembuatan dinding penahan 

• Pembuatan sumur resapan 

• pembukaan lahan baru 

Kerentanan 

Tinggi 

Permukiman • Limbah rumah tangga 
• Pencemaran nitrat dan bakteri coli dari kotoran 

manusia  
• Kandang ternak (ayam): Kontamiasi oleh kotoran 

hewan 

• Penyebarluasan informasi dan penyuluhan 
tentang pola hidup sehat,  

• sosialisasi penggunaan septiktank,  
• pembuatan drainase,  
• pembuatan sumur resapan, 
• menghemat penggunaan air, 
• pengelolaan limbah cair domestik,  
• membuat penampungan air hujan,  
• memasak air sebelum dikonsumsi 

• mencemari air tanah, membangun 
bangunan kedap air secara berlebihan, 

• menimbun limbah  

Sawah • Resiko kontaminasi pupuk kandang dan pupuk 
buatan 

• Resiko kontaminasi insektisida 
 

• Membatasi penggunaan pupuk yang berlebih,  
• penyuluhan pupuk ramah lingkungan dan 

pengembangan metode bertani yang berhasil 
guna,  

• pembuatan terassering  

• menggunakan pupuk dan insektisida 
yang berlebih 

Tegalan • daya resap tanah lambat • pembuatan terassering dan drainase  
• Pembuatan sumur resapan 

• pembukaan lahan baru 

Kerentanan Sedang 

  

Sawah • Resiko kontaminasi pupuk kandang dan pupuk 
buatan 

• Resiko kontaminasi insektisida 
 

• Membatasi penggunaan pupuk yang berlebih,  
• penyuluhan pupuk ramah lingkungan dan 

pengembangan metode bertani yang berhasil 
guna,  

• pembuatan terassering  

• menggunakan pupuk dan insektisida 
yang berlebih 
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Tegalan • daya resap tanah lambat • pembuatan terassering dan drainase  
• Pembuatan sumur resapan 

• pembukaan lahan baru 

Kerentanan Rendah  Hutan • Penebangan pohon yang data meningkatakan 
runoff 

• Penyebarluasan informasi dan penyuluhan 
serta pengawasan Hutan di lapangan.  

• Reboisasi 

• penebangan hutan 

Kebun Resiko kontaminasi pupuk kandang dan pupuk buatan • membatasi penggunaan pupuk yang berlebih • menggunakan pupuk yang berlebih 

Tegalan • daya resap tanah lambat • pembuatan terassering dan drainase  
• Pembuatan sumur resapan 

• pembukaan lahan baru 

Kerentanan sangat rendah Hutan • Penebangan pohon yang data meningkatakan 
runoff 

• Penyebarluasan informasi dan penyuluhan 
serta pengawasan Hutan di lapangan.  

• Reboisasi 

• penebangan hutan 

Kebun Resiko kontaminasi pupuk kandang dan pupuk buatan • membatasi penggunaan pupuk yang berlebih • menggunakan pupuk yang berlebih 
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6 RENCANA AKSI DAN IMPLEMENTASI KAJIAN KERENTANAN 
MATA AIR TANGKIL KOTA BOGOR  

Berdasarkan berbagai hasil analisis, kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian kerentanan mata air 
tersebut, agar tingkat kerentanan kuantitas dan kualitas Mata air Tangkil tersebut dapat diatasi maka 
perlu dilakukan analisis dan pemilihan jenis-jenis kegiatan (Rencana Aksi) baik yang bersifat teknis, fisik 
dan non fisik serta advokasi/regulasi lainnya. 

 

Mekanisme penentuan dan pemilihan jenis kegiatan (rencana aksi) tersebut melalui suatu . Tindak lanjut 
perlindungan untuk tiap zona Kelas Kerentanan di mata air Tangkil mekanisme diskusi secara online 
(webinar) dengan memanfaatkan teknologi virtual (aplikasi Zoom atau Skype) yang melibatkan semua 
anggota Team KKMA-RA Mata air Tangkil yang berasal dari SKPD/OPD (Satuan Kerja Pemerintah 
Daerah/Organisasi Pemerintah Daerah) yang berada di Kota Bogor. 

Penentuan kebijakan diskusi secara online ini dilakukan dengen pertimbangan bahwa pada saat ini masih 
berlangsung terjadi pandemik Covid-19, dimana untuk mencegah dan menangani pandemik Covid 
tersebut Pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan pembatasan berbagai aktifitas dan pembatasan 
jumlah massa yang terlibat dalam suatu kegiataan, sehingga kegiatan diskusi (workshop, FGD dan 
kunjungan lapangan lainnya) dalam proses pembuatan rencana aksi ini tidak bisa dilaksanakan. Termasuk 
berbagai rangkaian diskusi/workshop/FGD yang bersifat tatap muka dalam penyusunan rencana aksi dan 
implementasi Mata air Tangkil ini dilaksanakan secara virtual. 

Kegiatan webinar pembuatan rencana aksi ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali tersebut, yaitu pada hari 
Rabu tanggal 8 Juli 2020 dengan kegiatan pemaparan data dokumen hasil kegiatan KKMA (Kajian 
Kerentanan Mata Air) dan penjelasanan penyusunan rencana aksi, dan pada hari Kamis 13 Agustus 2020 
dengan kegiatan Webinar Kick Off Meeting tentang Program Pengembangan Kapasitas Pemerintah 
Daerah Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi KKMA-RA Melalui Pembangunan Sumur Resapan Mata Air 
Tangkil, Kota Bogor. 

Banner Kegiatan Workshop Online/Webinar Pemaparan Dokumen KKMA dan Pembuatan Rencana Aksi (MRA) 
Mata air Tangkil Kota Bogor pada Hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 
 
USAID IUWASH PLUS 
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Kedua kegiatan webinar tersebut dihadiri oleh seluruh anggota team KKMA-RA Mata air Tangkil dan 
beberapa kepala bidang dari beberapa OPD/SKPD yang berada di jajaran Pemerintah Kota Bogor serta 
beberapa kepala bagian PDAM Tirta Pakuan, seperti kepala bagian produksi, kepala bagian Litbang dan 
kepala bagian Teknik dan beberapa dinas terkait lainnya, yang menjadi anggota team KKMA-RA Mata air 
Tangkil. 

Durasi kegiatan pembahasan dan diskusi dalam webinar tersebut berlangsung rata-rata 3,5 jam dalam 
setiap sesinya, dengan kodisi dinamika diskusi yang sangat konstruktif dimana setiap OPD/SKPD dan 
pemangku kepentingan lainnya terkait sumberdaya air Tangkil sangat antusias dan berusaha menentukan 
kesepakatan bersama yang terbaik dalam upaya menentukan jenis penanganan, pengelolaan yang baik 
dan tepat guna. 

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

6.1 WORKSHOP/SEMINAR/FOCUS GROUP DISCUSSION/PUBLIC HEARING 
VIRTUAL/ONLINE 

Salah satu proses dan tahapan upaya Berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi serta kesimpulan 
KKMA-RA 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 Tangkil tersebut, maka perlu ditentukan berbagai jenis 
rencana kegiatan (rencana aksi) antara lain :  

a. Kegiatan Teknis Sipil 

- Pembuatan Sumur Resapan 

- Pembuatan Sumur Resapan dan SPAH 

- Pembuatan Dam Penahan Erosi/Checkdam Berseri 

Diskusi acara Webinar Kegiatan Kick Off Meeting Pengembangan Kapasitas Pemerintah daerah Dalam Pelaksanaan 
Rencana Aksi Dokumen KKMA-RA Melalui Pembangunan Sumur Resapan Mata air Tangkil, Kota Bogor pada Hari Kamis 
tanggal 13 Agustus 2020. 

USAID IUWASH PLUS 
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- Pengembangan Terrasering/Terrasering Bangku 

- Pembuatan Rorakan 

- Pembuatan Biopori 

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi 

b. Kegiatan Advokasi/Regulasi 

- Melakukan Pembuatan Regulasi  

- Melaksanakan Penegakan Hukum/Peraturan 

- Melakukan Kampanye/Sosialisasi/Promosi 

- Melaksanakan Penyuluhan 

- Mendorong Pemberdayaan Masyarakat 

- Melakukan Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal 

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi 

c. Kegiatan Vegetatif 

- Melakukan Pelestarian dan Penjagaan Hutan Lindung 

- Melaksanakan Pengembangan Hutan Rakyat 

- Mengembangkan Kebun Rakyat 

- Melakukan Penanaman Pagar Rapat/Alley Cropping 

- Mendorong Pengenalan dan Penanaman Rumput Vetiper 

- Melakukan Penguatan Lereng dengan Penanaman Tanaman Perdu 

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi  

2. Kelompok Rencana Aksi Kerentanan Kualitas : 

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

a. Kegiatan Teknis Sipil 

- Melakukan Upgrade Tangki Septik 

- Pembangunan Tangki Septik 

- Pembangunan IPAL Komunal 

- Pembangunan Drainase Grey Water 

- Pembangunan Drainase Air Hujan 

- Pembuatan Biopori 

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi 

b. Kegiatan Advokasi/Regulasi 

- Melakukan Pembuatan Regulasi  
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- Melaksanakan Penegakan Hukum/Peraturan 

- Melakukan Kampanye/Sosialisasi/Promosi 

- Mendorong Pemberdayaan Masyarakat 

- Melakukan Monitoring dan Evaluasi 

c. Kegiatan Vegetatif 

- Melakukan Penanaman pohon/reboisasi 

Selanjutnya, dalam menentukan urutan pilihan atau prioritas jenis rencana aksi tersebut maka team 
KKMA-RA Mata air Tangkil 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 Tangkil tersebut. 

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

dan proses penyusunan serta penentuan rencana aksi ini adalah melaksanakan virtual Workshop Analisis 
Matrik Rencana Aksi Kajian Kerentanan Mata Air Tangkil yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) hari, yaitu 
yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 dengan kegiatan pemaparan data dokumen hasil kegiatan KKMA 
(Kajian Kerentanan Mata Air) dan penjelasanan penyusunan rencana aksi, serta pada hari Kamis tanggal 
13 Agustus 2020 dengan kegiatan Kegiatan Kick Off Meeting Pengembangan Kapasitas Pemerintah 
Daerah Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Dokumen KKMA-RA Melalui Pembangunan Sumur Resapan 
Mata air Tangkil, Kota Bogor. 

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 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 Tangkil tersebut. 

Pada kesempatan workshop ini, juga disepakati bahwa dokumen KKMA-RA Mata air Tangkil ini akan 
dan perlu untuk dipresentasikan kepada Walikota Bogor dan jajarannya serta PDAM Tirta Pakuan Kota 
Bogor, dengan tujuan untuk mendapatkan komitmen dan dukungan untuk pelaksanaan rencana aksi 
tersebut. Bentuk dukungan dan komitmen tersebut dimanifestasikan dengan diadopsi dan 

  

Para Peserta Diskusi Pada Acara Webinar Pemaparan dan Pembuatan Rencana Aksi (MRA) Dokumen KKMA-RA 
Mata air Tangkil, Kota Bogor pada Hari Rabu Tanggal 8 Juli 2020. 
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diintegrasikannya semua rencana aksi tersebut kedalam rencana kerja OPD/SKPD dan business plan 
PDAM, juga dialokasikannya anggaran daerah (APBD) Kota Bogor. 

 

6.2 AUDIENSI DAN DISKUSI DENGAN KEPALA DAERAH DAN SKPD/OPD 

Untuk mendapatkan legitimasi dan peresmian secara formal, maka dokumen KKMA-RA Mata air Tangkil 
tersebut diharapkan dapat dilakukan pemaparan/Audiensi oleh team KKMA-RA Kota Bogor kepada 
Walikota Bogor, Kepala Bappelitbangda Kota Bogor dan jajaran OPD/SKPD yang berada di Kota Bogor.  

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 Bogor serta jajaran OPD/SKPD dalam melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan 
cadangan air tanah/mata air di seluruh wilayah Kota Bogor, khususnya di Mata air Tangkil.  

  

Para Peserta Diskusi Pada Acara Webinar Kegiatan Kick Off Meeting Pengembangan Kapasitas Pemerintah 
daerah Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Dokumen KKMA-RA Melalui Pembangunan Sumur Resapan Mata air 
Tangkil, Kota Bogor pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020. 
USAID IUWASH PLUS 

 

  

Para Peserta Diskusi Pada Acara Webinar Kegiatan Kick Off Meeting Pengembangan Kapasitas Pemerintah 
Daerah Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Dokumen Kkma-Ra Melalui Pembangunan Sumur Resapan Mata Air 
Tangkil, Kota Bogor Pada Hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2020. 
USAID IUWASH PLUS 
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Beberapa kesimpulan sebagai hasil rangkaian pemaparan dan audiensi tersebut, antara lain : 

• Melalui Team KKMA-RA, Pemerintah Kota Bogor menyadari sepenuhnya bahwa di wilayah Kota 
Bogor dan wilayah Kabupaten Bogor telah terjadi penurunan cadangan/debit dan penurunan air 
tanah, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan antisipasnya ke depan. Khusus nya 
di Mata air Tangkil yang merupakan salah satu sumber utama air baku PDAM Tirta Kahuripan Kota 
Bogor dalam melayani kebutuhan air bersih/air minum masyarakat.  

• Pemerintah Kota Bogor, berkomitmen dan mendukung sepenuhnya semua rencana aksi yang 
tertuang dalam dokumen KKMA-RA Mata air Tangkil, sehingga diharapkan semua OPD/SKPD yang 
terkait dapat melaksanakan semua rencana aksi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

• Pemerintah Kota Bogor juga mendorong kepada semua pihak dan kelompok masyarakat untuk 
dapat melaksanakan rencana aksi tersebut agar cadangan air tanah Mata air Tangkil dapat meningkat 
secara cepat, termasuk forum CSR dan para pemangku kepentingan air lainnya untuk dapat 
berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 

• Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan teknik, diperlukan sekitar 1.600 s/d 1.750 Sumur resapan 
yang harus dibangun dikawasan imbuhan Mata air Tangkil untuk dapat mengembalikan debit Mata 
air Tangkil pada angka 170 liter per detik sesuai kondisi pada tahun 1974 dan untuk mengimbangi 
penurunan cadangan air tanah dalam kawasan imbuhan mata air Tangkil dalam proyeksi selama 25 
tahun, yaitu pada tahun 2045 dengan penurunan debit rata-rata per tahun dan per detiknya yang 
mencapai 1,6 liter per detik per tahun. Pembangunan sumur resapan tersebut diharapkan dapat 
dimulai pada tahun 2021 dengan secara bertahap yaitu setiap tahun dapat dibangun sekitar 500 
(limaratus) sumur resapan didalam kawasan imbuhan yang terletak di Desa Tangkil, Desa 
Pasirmuncang, Desa Lemahduwur, Desa Cinagara dan Desa Cimande, Kecamatan Caringin, 
Kabupaten Bogor. Proses pembangunan sumur resapan tersebut dilaksanakan secara bertahap, 
dimana yang paling mudah pembangunan tersebut untuk tahap pertama bisa dibangun di areal atau 
lahan milik pemerintah seperti kantor kecamatan, kantor desa, sekolah, mushala dan berbagai 
fasilitas pemerintah daerah lainnya. 

• Untuk mengoptimalkan program pelaksanaan rencana aksi tersebut, maka dipandang perlu juga 
bahwa team KKMA-RA Mata air Tangkil melakukan diskusi dan audiensi dengan DPRD Kota Bogor, 
sehingga program rencana aksi ini akan mendapat dukungan sehingga semua rencana aksi dapat 
dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dan jajaran pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten 
Bogor secara bersama-sama. 
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D A FTAR REN C AN A  A KSI D O KUMEN  KA JIAN  KEREN TAN AN  D AN  REN C AN A  A KSI MA TA  A IR TAN GKIL KO TA  BO GO R 

Berdasarkan hasil proses diskusi dalam workshop/FGD Matrik Rencana Aksi KKMA-RA Mata air Tangkil yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020 tersebut, maka dihasilkan 
berbagai rencana kegiatan yang di sajikan dalam beberapa tabel di bawah ini. 

Tabel 6.1. Rencana Aksi Kerentanan Kuantitas dan Kebutuhan Biaya Pelaksanaannya Mata air Tangkil, Desa Tangkil, Desa Pasirmuncang, Desa Lemahduwur, Desa Cinagara dan Desa Cimande, Kecamatan 
Caringin, Kabupaten Bogor Tahun 2021 s/d 2025 

No Program / Rencana Kegiatan Dampak 
Manfaat Lokasi 

Tahun Biaya 
(5 Tahun) 

(Juta) 
Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana/ 

Leading sector Koordinator Pendukung 2021 2022 2023 2024 2025 

1 A Sipil Teknis  

 

          

 1 Pembuatan Sumur Resapan 
1750 Cepat v v v v v 10.500     

  500 Cepat v v v v v 3.000 APBD, APBN, CSR DLH Bappeda DLH, Camat, Desa, PDAM 
  350 Cepat v v v v v 2.100 APBD, APBN, CSR DIPERKIM Bappeda DLH, Camat, Desa, PDAM 
  250 Cepat v v v v v 1.500 APBD, APBN, CSR Dishut/Perhutani Bappeda DLH, Camat, Desa, PDAM 
  150 Cepat v v v v v 900 APBD, APBN, CSR Distan Bappeda DLH, Camat, Desa, PDAM 
  250 Cepat v v v v v 1.500 APBD, APBN, CSR PDAM Bappeda DLH, Camat, Desa, PDAM 
  150 Cepat v v v v v 900 APBD, APBN, CSR PUPR Bappeda DLH, Camat, Desa, PDAM 
  150 Cepat v v v v v 900 APBD, APBN, CSR Diperkimtan Bappeda DLH, Camat, Desa, PDAM 

 2 Dam Penahan 
Erosi/Checkdam (3 lokasi) Cepat v v v v v 3.000 APBD, APBN, CSR DPUPR Bappeda DLH, Camat, Desa, PDAM 

 3 Terasering (500 Ha)/tahun Sedang v v v v v 250 APBD, APBN, CSR Distanhorbun Bappeda DLH, Camat, Desa, PDAM 

 4 Teras Bangku Sedang v v v v v 250 APBD, APBN, CSR Distanhorbun Bappeda DLH, Camat, Desa, PDAM 
 5 Rorakan (1000) Cepat v v v v v 300 APBD, APBN, CSR Distanhorbun Bappeda DLH, Camat, Desa, PDAM 

                         
2 B Vegetasi            

 1 Hutan Rakyat Lambat v v v v  350 APBD, APBN, CSR Distanhorbun, 
Perhutani Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 

 2 Kebun Rakyat Lambat v v v v  350 APBD, APBN, CSR Distanhorbun, 
Perhutani Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 

 3 Penanaman Pagar Rapat Lambat  v v v v 350 APBD, APBN, CSR Distanhorbun, 
Perhutani Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 

 4 Rumput Vetiver Lambat  v v v v 250 APBD, APBN, CSR Distanhorbun, DLH, 
Perhutani Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 

 5 Penguatan Lereng dg Tanaman 
Perdu Lambat  v v v v 250 APBD, APBN, CSR Distanhorbun, 

Perhutani Bappeda DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

                            
3 C Regulasi            

 1 Sosialisasi Lambat v v v v v 300 APBD, APBN, CSR DPUPR/Distanhorbun
/DLH Bappeda Camat, Desa, Masyarakat, 

PDAM 

 2 Perdes (2 Desa) Lambat v v v v v 300 APBD, APBN, CSR Bappeda Bag. Hukum Bappeda DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

 3 Peraturan Bupati Lambat v     100 APBD, APBN, CSR Bappeda Bag. Hukum Bappeda DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

 4 Peraturan Daerah Lambat   v v v 500 APBD, APBN, CSR Bappeda Bag. Hukum Bappeda DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

 5 Implementasi dan Penegakan 
Regulasi Lambat   v v v 100 APBD, APBN, CSR Bappeda Bag. Hukum 

/instansi terkait Bappeda DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 
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No Program / Rencana Kegiatan Dampak 
Manfaat Lokasi 

Tahun Biaya 
(5 Tahun) 

(Juta) 
Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana/ 

Leading sector Koordinator Pendukung 2021 2022 2023 2024 2025 

 6 Study Banding Lambat v v v v v 200 APBD, APBN, CSR PDAM/Bappeda Bappeda DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat 

 7 Advokasi Regulasi Lambat v v v v v 50 APBD, APBN, CSR DPUPR/Distanhorbun
/DLH Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 

 8 Pendampingan/Penyuluhan Lambat  v v v v v 100 APBD, APBN, CSR DPUPR/Distanhorbun
/DLH Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 

 9 Pemberdayaan Lambat  v v v v v 100 APBD, APBN, CSR DPUPR/Distanhorbun
/DLH Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 
               

 

Tabel 6.2. Rencana Aksi Kerentanan Kuantitas dan Kebutuhan Biaya Pelaksanaannya Mata air Tangkil, Desa Tangkil, Desa Pasirmuncang, Desa Lemahduwur, Desa Cinagara dan Desa Cimande, Kecamatan 
Caringin, Kabupaten Bogor Tahun 2021 s/d 2025 

No Program / Rencana Kegiatan 
Dampak 
Manfaat 

Lokasi 
Tahun Biaya 

(5 Tahun) 
(Juta) 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana/ 
Leading sector 

Koordinator Pendukung 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 A Sipil Teknis  

 

          

 1 SPAL DT (2 Lokasi/2 desa) Cepat v v v v v 500 APBD, APBN, 
CSR 

DPUPR seksi 
PLP/DLH/Dinkes Bappeda Camat, Desa, Forum 

Masyarakat, PDAM 

 2 SPAL DS (2 Lokasi/2 desa) Cepat v v v v v 500 APBD, APBN, 
CSR DPKP/DLH/Dinkes Bappeda Camat, Desa, Forum 

Masyarakat, PDAM 

 3 
Bangunan Pengelolaan Sampah (2 

lokasi/2 desa), armada dan 
operasional 

Lambat  v v v v 2.000 APBD, APBN, 
CSR DLHDinkes Bappeda Camat, Desa, Forum 

Masyarakat, PDAM 

              
2 B Vegetasi            

 1 Rumput Vetiver Lambat  v v v v 250 APBD, APBN, 
CSR 

DLH, Distanhorbu, 
Perhutani Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 
              
3 C Regulasi            

 1 Sosialisasi Lambat v v v v v 100 APBD, APBN, 
CSR DPKP/Dinkes, DLH Bappeda Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 

 2 Implementasi dan Penegakan 
Regulasi Lambat   v v v 100 APBD, APBN, 

CSR DPKP/Dinkes/DLH Bappeda Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

 3 Pendampingan/Penyuluhan Lambat v v v v v 100 APBD, APBN, 
CSR Distanhorbun Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 

 4 Pemberdayaan Lambat v v v v v 50 APBD, APBN, 
CSR Distanhorbun Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 
              
4 D Monitoring dan Evaluasi            

 1 Monitoring Kualitas Lambat v v v v v 50 APBD, APBN, 
CSR DLH/Dinkes/PDAM Bappeda Camat, Camat, Desa, 

Masyarakat 

 2 Bank sampah Lambat v v v v v 50 APBD, APBN, 
CSR DLH/Dinkes, PDAM Bappeda Camat, Camat, Desa, 

Masyarakat 
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7 KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 KESIMPULAN  

1. Kegiatan pelaksanaan Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi ini telah dilakukan dengan 
mengacu kepada mekanisme dan sistem analisis keilmuan berdasarkan metode serta teknis kajian 
yang sesuai dengan kaidah ilmiah yang baku dan di adaptasi secara luas.  

2. Kegiatan Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA) pada prinsipnya merupakan  
proses analisis yang bertujuan untuk memahami kondisi dan permasalahan yang terjadi saat ini di 
mata air Tangkil dengan melakukan analisis kerentanan, baik aspek kuntitas dan kualitas serta 
faktor penyebab kerentanan sehingga dengan pemahaman tersebut dapat direncanakan berbagai 
rencana kegiatan konservasi, perlindungan dan pengelolaannya dengan tepat, efektif, efisien, 
ekonomis dan terintegrasi secara berkesinambungan.  

3. Proses analisis KKMA-RA secara umum mengandalkan data primer yang didapatkan dari lapangan 
serta data sekunder yang tersedia sehingga dalam proses analisisnya. Analisis GIS (geospasial) 
merupakan cara yang paling efisien dalam menentukan daerah kerentanan secara spasial. 

4. Wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang keterbentukannya (genesa) 
sangat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas gunung Gede-Pangrango yang masih aktif sampai saat 
ini, dimana proses dan kejadian erupsi volkanis menghasilkan berbagai material volkanis yang saat 
ini membentuk kawasan imbuhan mata air Tangkil, dengan sifat dan karakter material batuan 
piroklastik tersebut bersifat porous/sarang dan meluluskan air dengan sangat baik. 

5. Secara geografis kondisi mata air Tangkil ini sangat unik, dimana secara adminsitratif posisi dan 
lokasi mata air Tangkil beserta daerah imbuhannya berada didalam wilayah Kabupaten Bogor, akan 
tetapi Mata air Tangkil ini dimanfaatkan secara penuh oleh PDAM Tirta Kahuripan Kota Bogor 
sebagai sumber air baku untuk yang diolah menjadi air minum. 

6. Mata Air Tangkil yang berada di Kabupaten Bogor, telah mengalami permasalahan berupa 
degradasi kuantitas (debit) dan kualitas yang sangat signifikan sebagai akibat terjadinya berbagai 
aktifitas yang mengakibatkan terjadinya perubahan tataguna lahan didalam wilayah imbuhan Mata 
air Tangkil. Degradasi debit MA Tangkil terjadi akibat berkurangnya area resapan yang beralih 
fungsi menjadi permukiman atau lahan produktif lainnya. Pada tahun 1974 - 2013 terjadi penurunan 
debit dengan rata-rata 1,1 Liter per detik per tahun kemudian pada tahun 2019-2045 terjadi 
penurunan debit yang signifikan sebesar 1,6 Liter per detik per tahun, dimana debit rata-rata mata 
air Tangkil saat ini adalah sekitar 110 Liter per detik. 

7. Berdasarkan tangkat analisis ke-kritisan yaitu merupakan perbandingan atau rasio antara 
kebutuhan sumberdaya air baku dan ketersediaan cadangan air baku, maka kebutuhan air pada 
tahun 2019 untuk penduduk hilir dan perkotaan yang dilayani oleh system perpipaan PDAM Kota 
Bogor (89.782 jiwa) dan kebutuhan masyarakat yang tinggal didalam kawasan imbuhan mata air 
Tangkil (13.631 jiwa) sebesar 3.019.569.600 liter per tahun, sementara ketersediaan cadangan air 
mata air tangkil adalah sebesar 3.468.960.000 liter per tahun, sehingga tingkat kerentanan atau 
rasio nya adalah sebesar 87,05 %, dengan angka rasio tersebut berarti hanya tersedia cadangan air 
sebesar 12,99 % cadangan air yang masih tersisa. Kondisi tersebut sudah masuk katagori SANGAT 
KIRITIS tentang kondisi kebutuhan dan ketersediaan air yang dibutuhkan oleh masyarakat dari 
mata air Tangkil. 
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8. Selanjutnya dengan proses analisis yang sama maka untuk proyeksi kondisi tingkat ke-kritisan mata 
air Tangkil pada tahun 2045 menunjukan angka kebutuhan air sebesar 4.816.394.000 liter per 
tahun, sementara dengan tingkat penurunan debit sebesar 1,6 tersebut maka cadangan air yang 
tersedia di imbuhan mata air Tangkil hanya sebesar 2.596.358.880 liter per tahun, sehingga dengan 
rasio tersebut menunjukan angka sebesar -153,91 % dengan demikian terjadi defisit bahwa 
kebutuhan air pada tahun 2045 mata air Tangkil TIDAK BISA menyediakan kebutuhan air 
baku bagi masyarakat disekitar sehingga tingkat ke-kritisannya adalah DEFISIT DAN 
SANGAT KRITIS.   

9. Peranan mata air Tangkil sebagai sumber air baku bagi PDAM Kota Bogor sangatlah penting dan 
strategis dalam melayani pelangganya untuk wilayah zona 1 yang mencakup Kecamatan Bogor 
Timur dan Bogor Selatan, dengan jumlah air baku yang dimanfaatkan sebesar 110 Liter per detik. 

10. Degradasi kualitas Mata Air Tangkil berasal limbah domestik cair dan padat (tinja) dari permukiman 
penduduk yang umumnya tidak dilengkapi dengan system pengolahan limbah baik onsite maupun 
offsite, dimana ditemukannya bakteri Coliform pada contoh air dengan angka yang melebihi baku 
mutu pada hasil pengujian air tahun 2016 hingga 2018 mengindikasikan bahwa Mata Air Tangkil 
tersebut telah terkontaminasi mikrobiologi yang berbahaya bagi kesehatan. 

11. Kajian KKMA-RA menggunakan metoda geospasial dengan 4 (empat) parameter penilaian yang 
mempengaruhi produktivitas suatu mata air, yaitu parameter intensitas hujan, tata guna lahan, 
kemiringan lahan, permeabilitas. 

12. Peta hasil kajian kerentanan menunjukkan bahwa wilayah hilir daerah tangkapan memiliki tingkat 
kerentanan tinggi dan sangat tinggi baik secara kuantitas maupun kualitas, dengan kondisi wilayah 
hilir memiliki karakteristik topografi datar dengan tata guna lahan di dominasi oleh permukiman 
dan ladang. 

13. Dengan mengasumsikan laju penurunan area resapan terjadi secara linier dalam 25 tahun ke depan 
(2019-2045) maka Mata Air Tangkil mengalami degradasi debit 1,6 Liter per detik per tahun dan 
degradasi kualitas oleh bakteri Coliform dan bakteri E. Colli, dimana jumlah polutan pencemar air 
tanah oleh limbah domestik sangat dimana berdasarkan jumlah penduduk tahun 2019 estimasi 
jumlah limbah cair yang dihasilkan sebesar 9,5 Jutat M3 per tahun serta jumlah limbah padat tinja 
mencapai jumlah sebesar 37 Juta kilogram per tahun. 

14. Sumur resapan merupakan solusi tepat untuk meningkatkan debit Mata Air Tangkil secara 
langsung, dimana dibutuhkan sekitar 1.600 s/d 1.750 sumur resapan, dimana apabila dengan 
pembangunan jumlah sumur akan dapat diharapkan jumlah penambahan cadangan air tenah 
mencapai 80 s/d 88 liter per detik per tahunnya sehingga cadangan dan kebutuhan air baku PDAM 
Kota Bogor dapat dapat terpenuhi dengan baik dan menerus. Upaya pemulihan kuantitas harus 
sejalan dengan upaya pemulihan kualitas yaitu pembangunan IPAL komunal dan tangki septic untuk 
mengolah limbah domestik dari permukiman penduduk. 

15. Secara kualitas, hasil analisis menunjukan bahwa tingkat kerentanan kualitas air tanah/mata air 
Tangkil menunjukan tingkat kerentanan kualitas yang KRITIS, hal ini dengan ditemukannya unsur 
parameter bakteri Coliform dan bakteri E. Colli dalam air tanah/mata air Tangkil, dan berdasarkan 
proyeksi jumlah polutan selama 25 tahun ke depan akan semakin banyak sehingga tingkat ke-kritis-
an nya juga akan semakin meningkat. 
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7.2 REKOMENDASI  

1. Dari hasil penelitian KKMA-RA ini ada beberapa rekomendasi yang dapat di dapat ditindak lanjuti 
dengan tujuan untuk lebih memberi manfaat kepada kesinambungan mata air Tangkil, antara lain: 

2. Perlu dibuatkan grand design rencana konservasi dan perlindungan sumber daya air tanah untuk 
wilayah Kota dan Kabupaten Bogor secara umum dan khususnya untuk kawasan imbuhan mata air 
Tangkil secara terintegrasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya semua 
rencana konservasi tersebut dapat terintegrasi ke dalam rencana pembangunan daerah (RAPBD) 
dan business plan PDAM Tirta Kahuripan dan institusi lainnya 

3. Untuk menjamin keberlanjutan dan pelaksanaan/implementasi program KKMA-RA ini di wilayah 
Kota Bogor dan Kabupaten Bogor maka diperlukan adanya payung hukum kerjasama antara 
Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor secara formal sehingga secara 
administrasi program implementasi KKMA-RA dapat di implementasikan secara bersama-sama 
oleh Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabapaten Bogor. Dengan payung kerjasama 
tersebut diharapkan program implementasi rencana aksi tersebut dapat memberikan nilai dan 
manfaat serta keuntungan bersama antara pemerintah dan masyarakat Kota Bogor dan Kabupaten 
Bogor. 

4. Perlu dikuasai dan dipahami tentang teknologi sederhana terkait kegiatan-kegiatan pengelolaan dan 
konservasi air oleh para pemangku kepentingan yang berada di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, 
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. 

5. Mengingat pengguna atau pemanfaat utama dari mata air Tangkil ini adalah PDAM Kota Bogor, 
sehingga sangat logis dan rasional apabila dalam pelaksanaan konservasi dan pengelolaan mata air 
Tangkil ini inisiatif program dikembangkan oleh pemerintah Kota dan mendapat dukungan moril 
dan politis dari Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai pemilik wilayah, dengan demikian dapat 
dikembangkan berbagai skema dan pola kerjasama pelaksanaan konservasi dan pengelolaan.  

6. Untuk menjamin keberlanjutan dan pelaksanaan/implementasi program KKMA-RA ini di wilayah 
Kabupaten Bogor maka diperlukan adanya payung hukum formal kerjasama (MOU/kesepakatan 
dan pemahaman bersama) sehingga semua program dan kegiatan serta penggunaan biaya dalam 
kegiatan konservasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan sesuai peraturan yang 
ada. 
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LAMPIRAN  
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