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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Kota Malang adalah salah satu wilayah yang mengalami peningkatan dan percepatan pembangunan yang 
sangat pesat di wilayah Provinsi Jawa Timur. Geliat pembangunan diberbagai sektor khusus nya sektor 
pariwisata, agroindustry/wisata dan sebagai kota pendidikan yang dapat menyaingi beberapa kota 
pendidikan lainnya di Pulau Jawa. 

Berkembangnya berbagai sektor industri tersebut, akan menjadi daya tarik untuk berkembangnya 
berbagai industri hilir dan industri pendukung lainnya serta akan mengakibatkan terjadinya urbanisasi 
dan peningkatan jumlah penduduk Kota Malang dan wilayah Malang Raya lainnya. 

Berkembangnya industri, peningkatan perekonomian dan jumlah penduduk Kota Malang akan 
menimbulkan konsekwensi terhadap meningkatnya kebutuhan berbagai fasilitas dan pelayanan 
kebutuhan dasar, termasuk pasokan dan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat Kota Malang 
dan Kabupaten Malang serta Kota Batu yang secara geo-demografis tidak dapat dipisahkan satu wilayah 
dengan wilayah lainnya. 

Pasokan dan pelayanan air minum tersebut hanya dapat dipenuhi apabila air baku yang dapat diolah 
menjadi air minum dapat dijamin ketersediaannya, baik secara kuantitas/debit, kualitas dan 
kontinuitasnya sehingga pelayanan air minum tersebut dapat dilaksanakan secara baik oleh PDAM 
Kota Malang sebagai yang mendapat amanat dari Pemerintah Kota malang. 

Secara Klimatologis dan hidrologi, wilayah Kota Malang memiliki potensi sumber air baku yang 
sangat melimpah, dimana tingkat curah hujan rata-rata tahunan mencapai 2.000 MM s/d 3.000 MM 
per tahunnya dengan jumlah hari hujan mencapai 135 hari hujan per tahun. Selain itu, secara geologi 
dan hidrogeologis kondisi batuan/tanah wilayah Kota Malang dan Malang Raya memiliki sifat dan 
karakteristik yang sangat baik dalam menahan, meresapkan dan menyimpan serta mengalirkan air 
tanah secara baik. Sehingga secara umum potensi sumberdaya air di wilayah Kota Malang memiliki 
cadangan air tanah/mata air dan air permukaan yang melimpah. 

Seiring dengan perkembangan perubahan peruntukan dan kebutuhan lahan untuk mendukung 
aktifitas pembangunan, khususnya kebutuhan untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan 
pemukiman serta industri, maka sebagian besar wilayah tangkapan air (cathment area) serta 
kawasan-kawasan konservasi mengalami perubahan menjadi berbagai kawasan eksploitasi lainnya. 
Sehingga fungsi daya tahan, daya resap, daya simpan dan daya aliran kawasan tersebut mengalami 
perubahan, yang mengakibatkan air hujan yang turun dikawasan hulu tersebut tidak dapat ditahan 
dan disimpan dengan cukup selama musim hujan, sehingga pada saat musim kemarau berlangsung 
tidak tersedia sumber air (air tanah/mata air dan air permukaan) sehingga terjadi permasalahan 
kekurangan sumberdaya air di berbagai wilayah Kota Malang dan wilayah Malang Raya. Baik untuk 
keperluan irigasi, pertanian, industri bahkan air baku untuk air minum juga mengalami defisit yang 
semakin besar. 

Salah satu sumber air baku PDAM Kota Malang adalah berasal dari komplek mata air Clumprit 
yang berlokasi di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dengan wilayah 
imbuhannya sebagian besar berada didalam wilayah Kabupaten Malang. Debit mata air Clumprit 
saat ini hanya mencapai sekitar 90 s/d 100 liter per detik serta mengalami penurunan debit sebesar 
2,3 liter per detik per tahunnya. Sebagai akibat penurunan secara linear tersebut maka apabila 
tidak dilakukan kegiatan konservasi, pemeliharaan dan pengelolaannya maka mata air Clumprit 
diperkirakan akan mengering dan hilang airnya pada tahun 2055. 
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Sementara itu, saat ini PDAM Kota Malang baru memanfaatkan sekitar 10 liter per detik, dan 
selanjutnya debit sisa sebesar 90 liter per detik tersebut akan digunakan untuk pengembangan 
cakupan pelayanan baru dan peningkatan kualitas layanan dibeberapa wilayah saat ini. Rencana 
pengembangan pelayanan baru tersebut sudah barang tentu membutuhkan biaya investasi yang 
sangat besar bagi Pemerintah Kota Malang dan PDAM Kota Malang. Pembiayaan investasi yang 
besar tersebut harus dapat menjamin pelayanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat, akan 
tetapi apabila sumberdaya air baku Clumprit terus mengalami penurunan debit dan pada suatu saat 
akan mengering maka kerugian besar bagi Pemerintah Kota Malang dan PDAM Kota Malang. Untuk 
keperluan tersebut, sebelum dilakukan investasi yang besar tersebut maka diperlukan adanya 
jaminan cadangan dan ketersediaan air baku dari Clumprit. Untuk menjamin supply air baku 
tersebut maka harus dilakukan berbagai upaya dan kegiatan konservasi dan pengelolaan serta 
perlindungan mata air Clumprit. 

Menyadari kondisi dan permasalahan serta rencana pengembangan dan optimalisasi mata air 
Clumprit tersebut maka Pemerintah Kota Malang melakukan kerjasama dengan program USAID 
IUWASH PLUS untuk melakukan Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA) Mata 
Air Clumprit, dengan tujuan untuk memahami berbagai permasalahan dan resiko yang akan terjadi 
terhadap kondisi debit dan kualitas mata air Clumprit, sehingga berdasarkan pemahaman tersebut 
dapat dilakukan berbagai upaya konservasi, perlindungan dan teknik pengelolaan mata air Clumprit 
secara  tepat guna, efektif, efisien, ekonomis dan berkelanjutan. Dengan demikian krisis dan 
permasalahan sumberdaya air baku dapat dihindari.  

Selanjutnya, diharapkan semua rekomendasi kajian KKMA-RA tersebut dapat menjadi acuan 
teknis pelaksanaanya oleh semua pihak, khususnya SKPD/OPD Pemerintah Kota Malang dalam 
membuat kebijakan dan pelaksanaan program dalam upaya untuk mengatasi krisis dan menjamin 
tersedianya air baku diseluruh wilayah Kota Malang agar pelayanan dan pemenuhan air 
bersih/minum dapat tercapai dengan mengacu pada pemenuhan 4 K (kuantitas, kualitas, kontinuitas 
dan keterjangkauan). 

Pemerintah Kota Malang sangat berkomitmen tinggi dalam upaya mewujudkan upaya pengelolaan dan 
konservasi beberapa sumberdaya air tanah/mata air yang menjadi sumber air baku bagi PDAM Kota 
Malang untuk menjamin ketersediaan dan pelayanan air minum yang berkesinambungan bagi masyarakat 
di masa yang akan datang. 

Untuk menjamin tersedianya air baku dan lestarinya mata air Clumprit, maka kajian KKMA-RA 
merekomendasikan berbagai rencana aksi konservasi, baik yang bersifat kegiatan fisik sipil teknis, 
revegetasi dan yang bersifat regulasi dan sosialisasi.  

Mengingat sebagian besar daerah imbuhan mata air Clumprit berada di wilayah Kabupaten Malang, 
maka dalam melaksanakan implementasi rencana aksi dan rekomendasi KKMA-RA ini diharapkan 
Pemerintah Kota Malang mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga 
berbagai aktifitas konservasi yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Malang dapat dilaksanakan didalam 
wilayah imbuhan yang berada didalam wilayah administrasi Kabupaten Malang. 
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KATA PENGANTAR 

Kebutuhan air minum merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu penduduk Indonesia sehingga 
merupakan kewajiban pemerintah dalam melayani kebutuhan dasar tersebut. Pemerintah Kota Malang 
melalui PDAM Kota Malang telah mencoba dan berusaha dengan maksimal dalam menyediakan 
pelayanan air minum bagi penduduk Kota Malang dan sekitarnya. Walaupun sampai saat ini belum 
seluruh penduduk Kota Malang dapat pelayanan secara prima, kondisi tersebut disebabkan oleh 
berbagai kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi saat ini. 

Salah satu kendala teknis yang dihadapi oleh PDAM Kota Malang saat ini adalah terjadinya 
kecenderungan semakin berkurangnya debit air baku yang berasal dari beberapa mata air dan sumur 
bor yang selama ini dimanfaatkan, sebagai akibat terjadinya perubahan tataguna lahan dan 
peruntukannya dalam kawasan imbuhan mata air maupun daerah aliran sungai (DAS). 

Permasalahan lainnya adalah terjadinya penurunan kualitas air tanah/mata air sebagai akibat pencemaran 
oleh berbagai bahan pencemar (polutan) yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan yang berada didalam 
kawasan imbuhan mata air maupun DAS. Sumber polutan utama yaitu berasal dari kawasan pemukiman 
penduduk yang menghasilkan limbah cair (cubluk/toilet) dan berbagai polutan hasil aktifitas indutri 
pertanian yang masih sangat intensif mempergunakan berbagai pupuk kimia/organik, serta 
pestisida/herbisida dalam upaya pengendalian hama dan gulma tanaman. 

Selain itu kendala lainnya yang bersifat non-teknis adalah beberapa sumber mata air tersebut secara 
administrative dan kewenangannya berlokasi diluar wilayah Adminitratif Kota Malang, baik lokasi mata 
airnya maupun wilayah imbuhannya. Kondisi ini akan mengakibatkan kendala dan permasalahan dalam 
proses perijinan, pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan sumber-sumber mata air tersebut. 

Untuk menangani dan mengantisipasi krisis air baku PDAM Kota Malang, maka Pemerintah Kota Malang 
dan jajarannya harus segera melakukan berbagai kegiatan konservasi terhadap seluruh sumber air baku 
PDAM Kota Malang secara massal dan berkesinambungan, dimana perencanaan tersebut secara formal 
dituangkan dalam Rencana Pembanguna Daerah (RAPBD) Kota Malang setiap tahunnya dengan alokasi 
biaya yang memadai. 

Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA) adalah proses analisis yang akan 
memberikan rekomendasi tentang berbagai jenis kegiatan konservasi yang tepat guna, efektif, efisien, 
ekonomis dan ramah lingkungan yang akan dlaksanakan oleh semua pemangku kepentingan yang berada 
di wilayah Kota Malang, dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan permasalahan penurunan debit air 
tanah/mata air Clumprit (kerentanan kuantitas dan kualitas). Sehingga diharapkan jumlah kebutuhan air 
baku dengan kualitas yang baik untuk PDAM Kota Malang dapat terjamin secara berkelanjutan, dengan 
demikian pelayanan air minum secara prima untuk masyarakat Kota Malang dan sekitarnya dapat 
tercapai sesuai harapan. 
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Drs. H. Sutiaji 
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1 PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Wilayah Kota Malang, yang secara geografis termasuk dalam kawasan Wilayah Malang Raya yang secara 
administratif meliputi wilayah Adminstratif Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, yang  
merupakan salah satu kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi dan lingkungan yang sangat besar 
di Provinsi Jawa Timur. Wilayah Malang Raya juga dikenal sebagai kawasan wisata dan pusat kegiatan 
agro-industri, destinasi wisata dan kota pendidikan yang terkenal di seluruh Indonesia. 

Konsekwensi sebagai pusat kawasan agro-industri, pariwisata dan kota pendidikan maka akan 
mengakibatkan terjadinya urbanisasi sehingga mengakibatkan wilayah Malang Raya mengalami 
perkembangan dan pertambahan penduduk yang cukup tinggi. Dampak dari kondisi tersebut, wilayah 
Malang Raya mengalami eksploitasi lingkungan yang sangat pesat, yang ditandai dengan terjadinya 
perubahan peruntukan dan fungsi lahan sebagai tuntutan keperluan lahan untuk kegiatan agro-industri, 
pemukiman, industri pariwisata dan keperluan industri lainnya. 

Hampir seluruh kawasan imbuhan berbagai mata air dan sungai-sungai yang berada di wilayah malang 
Raya dan bermuara di DAS Brantas, telah mengalami perubahan fungsi dan peruntukannya menjadi 
kawasan pertanian tanaman hortikultura dan kawasan wisata serta pemukiman secara besar-besaran, 
sehingga telah mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap kondisi lingkungan di hampir seluruh 
wilayah Malang Raya. Salah satu permasalahan yang paling krusial adalah terjadinya penurunan 
debit/kuantitas dan kualitas hampir di semua mata air yang berada di wilayah Malang Raya ini, bahkan 
beberapa mata air dilaporkan telah mengalami kekeringan dan sebagian besar mata air lainnya telah 
mengalami penurunan debit yang sangat besar yang mencapai 45 % dari kondisi debit awal. 

Dengan terjadinya penurunan debit/kuantitas, bahkan beberapa mata air telah mengering/mati tersebut, 
maka akan mengancam terhadap ketersediaan sumber air baku dan kebutuhan air lainnya bagi 
masyarakat Malang Raya bahkan mengancam kepada seluruh masyarakat Provinsi jawa Timur yang 
kebutuhan sumberdaya air nya menggunakan aliran sungai Brantas. 

Di antara beberapa sumber mata air yang memiliki debit besar dan saat ini digunakan sebagai air baku 
bagi kebutuhan air bersih masyarakat Malang Raya, seperti MA Wendit, MA Binangun, MA Gemulo, 
MA Banyuning, MA Dari dan MA Clumprit disinyalir telah mengalami penurunan debit dan kualitasnya 
secara signifikan dan menerus setiap tahunnya, sehingga apabila dibiarkan terus terjadi maka suatu saat 
beberapa mata air besar tersebut akan mengalami kekeringan dan mati. 

Salah satu mata air tersebut yang akan dikembangkan dan dipakai oleh PDAM Kota Malang sebagai 
sumber air baku dalam pelayanannya adalah Mata Air Clumprit, yang secara administrasi lokasi MA 
Clumprit ini berada di wilayah Kota Malang, akan tetapi kawasan imbuhannya (catchment area) sebagian 
besar berada di wilayah Kabupaten Malang.  

Saat ini MA Clumprit, belum dimanfaatkan secara optimal oleh PDAM Kota Malang, dimana baru 
dimanfaatkan sekitar 10 (sepuluh) liter per detik dari total perkiraan debit maksimal mencapai sekitar 
100 (seratus) liter per detik. Debit MA Clumprit ini diperkirakan juga telah mengalami penurunan debit. 
Asumsi ini ditandai dengan mengeringnya beberapa lokasi mata air yang berada di sekitar Mata Air 
Clumprit tersebut, baik secara perlahan-lahan maupun telah mengalami kering secara permanen. Secara 
hidrogeologi terjadinya kering/hilangnya beberapa mata air sekitar Mata Air Clumprit tersebut 
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menandakan telah terjadinya penurunan muka air tanah di kawasan sekitar komplek mata air Clumprit 
tersebut. Hal tersebut karena secara hidrogeologis akuifer Mata Air Clumprit dengan beberapa mata 
air yang kering tersebut adalah sama, hanya yang berbeda hanyalah letak dan posisi (level) mata air yang 
mengering tersebut lebih tinggi dari posisi tempat Mata Air Clumprit tersebut mengeluarkan airnya. 

Memperhatikan dan mendukung rencana pemanfaatan sumberdaya Mata Air Clumprit yang akan 
dioptimalkan sebagai sumberdaya air baku oleh PDAM Kota Malang, maka program IUWASH Plus yang 
telah bermitra kerja dengan Pemerintah Kota malang akan melakukan program Kajian Kerentanan Mata 
Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA) Mata Air Clumprit. Kegiatan kajian tersebut diharapkan dapat 
memberikan informasi dan data tentang kondisi dan permasalahan saat ini, serta potret permasalahan 
yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang bilamana Mata Air Clumprit ini dijadikan sebagai sumber 
air baku PDAM. Dengan memahami kondisi saat ini, baik menyangkut kelayakan dan jaminan kuantitas, 
kualitas dan keberlanjutannya maka KKMA-RA juga diharapkan dapat memberikan berbagai 
rekomendasi berbagai rencana kegiatan yang harus dilakukan agar sumberdaya Mata Air Clumprit ini 
dapat dipastikan secara kuantitas, kualitas serta kontinuitasnya dapat diandalkan. 

Diharapkan, dengan dilaksanakannya kegiatan KKMA-RA ini akan dapat diketahui interaksi dan 
hubungan dari berbagai kegiatan yang berada didalam wilayah imbuhan Mata Air Clumprit tersebut 
dengan kondisi Mata Air Clumprit (Kuantitas dan kualitasnya) saat ini. 

Selanjutnya, dengan diketahuinya secara jelas kondisi dan permasalahan dari Mata Air Clumprit tersebut 
secara jelas dan difahami bersama oleh berbagai pemakai dan pemangku kepentingan maka diharapkan 
dapat diambil langkah dan kegiatan serta kesepakatan bersama bagaimana pengelolaan, perlindungan 
dan pemanfaatan air tanah/mata Mata Air Clumprit ini secara bersama-sama. 

Dalam proses kegiatan KKMA-RA ini akan dikaji dan dianalisis berbagai data, informasi, parameter dan 
kriteria terkait sumber daya air dan kondisi lingkungan Malang Raya. 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

Kegiatan Kajian Kerentanan Mata Air (KKMA-RA) merupakan suatu proses analisis dan penilaian yang 
komprehensif terhadap semua aktivitas di dalam kawasan tangkapan hujan (catchment area) Mata Air 
Clumprit, dengan maksud untuk mengetahui dan memahami semua potensi, ancaman dan risiko serta 
dampak perubahan iklim yang terjadi pada Mata air tersebut berkaitan tentang debit dan kualitasnya. 
Dengan mengetahui dan memahami semua permasalahan tersebut maka diharapkan dapat di susun 
berbagai rencana kegiatan pengelolaan (konservasi/adaptasi) yang efektif, efisien, ekonomis dan ramah 
lingkungan bagi Mata Air Clumprit tersebut sehingga sumberdaya air tanah/Mata Air Clumprit tersebut 
dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan.  

Secara teknis, pemilihan Mata Air Clumprit tersebut sebagai lokasi kajian KKMA-RA ini berdasarkan 
permasalahan dimana Mata Air Clumprit ini telah mengalami penurunan debit dan kualitasnya, serta 
Mata Air Clumprit akan dikembangkan menjadi salah satu sumberdaya air baku yang dapat diandalkan 
oleh PDAM Kota Malang. Saat ini PDAM Kota Malang memerlukan adanya untuk penambahan 
ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan peningkatan permintaan pelayanan air bersih/minum 
bagi masyarakat Kota Malang dan sekitarnya. Pertimbangan lainnya adalah saat ini cadangan air baku 
PDAM Kota Malang sudah tidak memiliki lagi alternative sumber air baku yang cukup untuk memenuhi 
permintaan sambungan baru dan pengembangan pelayanan ke beberapa wilayah Kota Malang yang 
selama ini belum dapat dijangkau oleh sistem jaringan perpipaan PDAM Kota Malang. 
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Selanjutnya, hasil kajian dan analisis kegiatan KKMA-RA akan menghasilkan berbagai kesimpulan dan 
rekomendasi kegiatan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya air tanah/mata air Mata Air 
Clumprit. Berdasarkan rekomendasi tersebut maka diharapkan Pemerintah Kota Malang dapat 
membuat berbagai langkah strategis jangka panjang sesuai dengan program pembangunan Pemerintah 
Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD serta dapat ditunagkan dalam Rencana Bisnis Perumda Tugu 
Tirta Kota Malang 2020 – 2024. 

Rencana pengembangan pelayanan air bersih yang akan dilakukan oleh PDAM Kota Malang ini untuk 
mendukung program RPJMD Kota Malang 2018–2023, dan Visi “Kota Malang Bermartabat” serta dalam 
mendukung pencapaian target SDG’s pada tahun 2030 yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat yaitu 
program 100% Air Siap Minum. Sehingga dengan tersedianya jaminan air baku yang cukup dengan 
kualitas yang baik adalah merupakan syarat yang harus dicapai oleh PDAM Kota Malang agar dapat 
melaksanakan amanat tersebut dengan baik. 

1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN TARGET SASARAN 

Sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan KKMA-RA MA Clumprit tersebut diatas maka Pemkot Kota 
Malang bekerja sama dengan IUWASH Plus melaksanakan program kegiatan KKMA-RA, yang terdiri 
dari 7 (tujuh) tahapan kegiatan, sebagai berikut :  

1) Tahapan komitmen dan pemilihan/penentuan lokasi mata air;  

2) Tahapan kegiatan kajian KKMA;  

3) Tahapan pembuatan MRA (Matriks Rencana Aksi);  

4) Tahapan mendapat dukungan/komitmen pelaksanaan dari kepala daerah/Bupati-Walikota;  

5) Tahapan pembuatan dokumen KKMA-RA (Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi);  

6) Tahapan integrasi KKMA-RA ke dalam program pembangunan Pemda/Pemkot/PDAM 

7) Tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi KKMA-RA. 

Beberapa aspek penting yang dikaji dalam KKMA-RA ini adalah sebagai berikut : 

a. Kajian aspek iklim, demografi, proyeksi kebutuhan air PDAM pelayanan dari Mata Air Clumprit. 

b. Kajian aspek geologi, hidrologi dan hidrogeologi Mata Air Clumprit. 

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

d. Kajian aspek potensi dan risiko terhadap kuantitas dan kualitas air Mata Air Clumprit. 

e. Analisis data memakai metoda analisis ke-ruang-an (geo-spasial) agar hasil analisa lebih akurat dan 
obyektif. 

f. Dilaksanakan berbagai pelatihan dan peningkatan berbagai keahlian, kemampuan dan kapasitas bagi 
tim KKMA-RA Kota Malang. 

g. Seri diskusi dan workshop/FGD dengan SKPD/OPD serta pemangku kepentingan lainnya yang 
berada di wilayah Kota Malang. 

h. Berbagai rekomendasi isu dan permasalahan utama yang memerlukan tindakkan lanjutan upaya 
perlindungan dan konservasi Mata air/air tanah. 
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Periode waktu yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan KKMA-RA ini diperkirakan memerlukan 
waktu sekitar 1 s/d 1,5 tahun sejak dimulainya kegiatan sosialisasi sampai dengan proses implementasi 
kegiatan perlindungan atau konservasi Mata Air, di mana kegiatan KKMA-RA di Mata Air Clumprit ini 
telah dimulai pada Mei 2018 dan diharapkan dapat selesai dan ter-implementasi pada akhir 2020. 

Mekanisme proses pembuatan KKMA-RA ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, baik yang 
berasal dari unsur SKPD/OPD Kota Malang dan berbagai elemen tokoh masyarakat atau organisasi 
kemasyarakatan lainnya yang memiliki perhatian terhadap kondisi Mata Air Clumprit tersebut. 

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

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

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

1.4 KONDISI UMUM WILAYAH MALANG RAYA 

Malang Raya merupakan suatu kawasan yang secara administratif meliputi wilayah Kabupaten Malang, 
Kota Malang dan Kota Batu. Pertimbangan penggunaan istilah nama "Malang Raya" juga tidak terlepas 
dari aspek geologi, hidrologi dan hidrogeologi, dimana yang seluruh kawasan administratif tersebut 
memiliki sifat dan karakteristik yang relatif sama dan berhubungan satu wilayah dengan wilayah lainnya. 
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Gambar 1.1. Peta Kawasan Wilayah Malang Raya 

(Sumber : IUWASH-USAID Program) 

Secara geografi, wilayah Malang Raya terletak antara 112o17’10,90” Bujur Timur sampai 112o57’00,00” 
Bujur Timur dan antara 7o44’55,11” Lintang Selatan sampai 8o26’35,45” Lintang Selatan. Kota Malang 
dan Kota Batu terletak antara 112o17’ – 112o57’ Bujur Timur sampai 7o44’ – 8o26’ Lintang Selatan, 
yang secara geografis bereda di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dengan koordinat 112o06’ – 
112o07’ Bujur Timur dan 7o06’ – 8o02’ Lintang Selatan. 

 

  



6     |      DOKUMEN KKMARA MATA AIR CLUMPRIT, KOTA MALANG 2020 

2 KONDISI UMUM KOTA MALANG 

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

2.1 ADMINISTRATIF KOTA MALANG 

Wilayah Administrasi Kota Malang berada di bagian tengah dari wilayah Malang Raya, yang dikelilingi 
oleh wilayah Administratif Kabupaten Malang. 

Secara astronomis, Kota Malang terletak pada 07°46'48" LS - 08°46'42" LS dan 112°31'42" BT - 
112°48'48" BT, sedangkan secara administrative Kota Malang berbatasan dengan beberapa kecamatan 
yang berada di wilayah Kabupaten Malang, yaitu : 

• Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso 
• Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau 
• Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang 
• Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji 

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Malang  

Secara topografis wilayah Kota Malang 
merupakan wilayah dataran atau dasar dari 
suatu bentuk “Mangkuk” yang membentuk 
wilayah Malang Raya, yang di kelilingi oleh 
beberapa gunung berapi muda yang masih 
sangat aktif saat ini dan masih secara 
periodik mengalami erupsi (letusan) yang 
menghasilkan berbagai macam material 
volkanik (pyroclastic), seperti lahar (panas 
dan dingin), tuff (abu volkanik), Bomb, 
Lapilli dan lava. 

Posisi Kota Malang berada pada dasar 
lembah “Mangkuk” besar tersebut, 
sehingga secara hidrologis akan 
mendapatkan berbagai aliran air 
permukaan dan air tanah dari wilayah 
sekitarnya. 

Adapun luas wilayah Kota Malang sekitar 
110,06 km2 atau 11.006 Hektar, yang 
terbagi dalam 5 (lima) kecamatan yaitu: 

• Kecamatan Kedungkandang, 

• Kecamatan Sukun, 

• Kecamatan Klojen, 
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• Kecamatan Blimbing, 

• Kecamatan Lowokwaru, 

Adapun luas masing-masing wilayah kecamatan adalah sebagai berikut (Tabel 1.1): 

Tabel 2.1.  Luas Wilayah Kecamatan di Kota Malang 

 

2.2 DEMOGRAFI KOTA MALANG 

Jumlah penduduk Kota Malang berdasarkan data tahun 2018 sebanyak 866.118 jiwa dengan rata-rata 
laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah sebesar 1,6%, sehingga jumlah penduduk Kota 
Malang menunjukkan tren peningkatan secara linear atau menerus sehingga pada tahun 2018 mencapai 
866.118 jiwa. 

Memperhatikan trend pertambahan dan perkembangan jumlah penduduk Kota Malang menunjukkan 
pertambahan yang signifikan, seperti ditunjukn dalam grafik berikut ini. 

Gambar 2.2. Grafik Pertambahan Penduduk Kota Malang dalam periode 3 Tahun Terakhir  

 

Penyumbang utama pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Kota Malang adalah terjadinya migrasi 
dan urbanisasi dari beberapa wilayah administratif disekitar Kota Malang jika dibandingkan dengan 
pertambahan penduduk dari jumlah kelahiran. Hal ini dikarenakan Kota Malang merupakan kawasan 
perkotaan, pusat perekonomian dan pusat pendidikan yang memberikan harapan dan usaha 
pengembangan perekonomian yang baik. 

Secara umum, sebaran jumlah penduduk berdasarkan satuan wilayah administratif kecamatan seperti 
dalam grafik dan tabel berikut ini. 
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Gambar 2.3. Distribusi Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan  
Di Kota Malang Tahun 2015 - 2018 

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 2018) 

 

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kota Malang. 

 

Sementara itu, peruntukan dan penggunaan lahan wilayah Kota Malang berdasarkan data tahun 2010, 
terdiri dari: 

• Bangunan dan pekarangan dengan luas 9662,54 Ha (76,27%), 

• Lahan pertanian dengan luas 1323,50 Ha (14,85%), 

• Tegalan/Kebun 606,41 Ha (6,80%), 

• Padangrumput/hutan rakyat 166,50 Ha (1,87%), 

• Penggunaan lainnya 18,40 Ha (0,21%). 

Secara perbandingan tentang perubahan tata guna lahan dan peruntukan penggunaan lahan antara 
kondisi tahun 1990 dengan tahun 2010 (kurun 20 tahun) terjadi mengalami banyak perubahan, yaitu 
telah terjadi perubahan dari lahan persawahan yang beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman dan 
bangunan/pekarangan, sehingga peningkatan pemukiman tersebut mengindikasikan terjadi pertambahan 
dan kepadatan penduduk di wilayah Kota Malang. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka dapat 
dipastikan bahwa dibutuhkan juga peningkatan kebutuhan dan pelayanan air bersih. Untuk pemenuhan 
pelayanan dan pemenuhan air bersih tersebut secara otomatis akan mengakibatkan bertambahnya 
kebutuhan dan tersedianya air baku bagi PDAM Kota Malang. 
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Beberapa aspek kondisi tersebut diatas menjadi indikator nyata bahwa dimasa medatang PDAM Kota 
Malang memiliki berbagai aspek tantangan, kendala dalam proses pelayanan dan pemenuhan air bersih 
bagi masyarakat Kota Malang, baik aspek peningkatan pelayanan, pengelolaan kegiatan juga terkait 
tantangan menjamin dan tersedianya sumber air baku dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang 
baik. Berbagai kendala, tantangan tersebut adalah salah satu dari beberapa pertimbangan bagi PDAM 
Kota Malang untuk dapat menjaga dan mengelola serta melakukan konservasi sumberdaya air di wilayah 
Kota Malang dengan sebaik-baiknya, termasuk pengelolaan dan perlindungan mata air Clumprit 
tersebut. 

2.3 IKLIM, SUHU UDARA DAN CURAH HUJAN 

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

Berdasarkan data pengamatan dari  19 (sembilanbelas) stasiun hujan, menunjukkan data bahwa kondisi 
tingkat curah hujan wilayah Malang Raya (termasuk wilayah Kota Malang) yang berkisar antara 1.500 
sampai dengan 2.500 mm per tahun. Dimana tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember 
s/d Februari, sedangkan curah hujan terendah akan berlangsung antara bulan Agustus s/d September, 
dengan rata-rata hari hujan pada tahun 2013 adalah 189 hari hujan per tahun.   

Berdasarkan data dan kondisi tersebut diatas maka secara hidrologis dapat diketahui potensi 
sumberdaya air yang dimiliki dan berada didalam wilayah Malang Raya dan khususnya jumlah air hujan 
yang akan jatuh di wilayah Kota Malang. 

Untuk wilayah Malang Raya dengan luas wilayah Malang Raya mencapai sekitar 383.971 Hektar atau 
3.839.710.000 M2 maka potensi curahan air hujan atau air permukaan mencapai 5.759.565.000 M3 s/d 
9.599.275.000 M3 . Berdasarkan jumlah potensi air hujan tersebut maka sudah selayaknya wilayah 
Malang Raya memiliki cadangan sumberdaya air baku, baik air permukaan maupun air tanah/mata air, 
sehingga tidak semestinya masyarakat dan wilayah Malang Raya tidak mengalami kekurangan dan 
permasalahan sumberdaya air untuk berbagai keperluan dan penggunaanya. 

Selanjutnya, secara hidrogeologi apabila sekitar 35 % nya dari jumlah potensi hujan tersebut dapat 
meresap dan tersimpan kedalam tanah wilayah Malang Raya maka akan didapat potensi cadangan dan 
pertambahan jumlah air tanah didalam wilayah Malang Raya sekitar 2.015.847.750 M3 s/d 3.359.746.250 
M3 per tahunnya. Apabila, sejumlah pertambahan cadangan air tanah tersebut per tahunnya dapat terus 
dilakukan maka seharusnya cadangan air tanah didalam wilayah Malang Raya tersebut akan sangat 
melimpah, dan cadangan air tanah tersebut akan keluar menjadi ratusan mata air dengan debit yang 
sangat besar dan mengalir dengan berkelanjutan setiap saat. 

Analisis cadangan hidrologis ketersediaan air tanah dengan tingkat curah hujan seperti wilayah Malang 
Raya lainnya, maka untuk wilayah Kota Malang dengan luas wilayah sekitar 110,06 Km2 atau 11.006 
Hektar atau 110.060.000 M2 maka wilayah Kota Malang dalam setiap tahun nya akan mendapat potensi 
air hujan sebesar 165.090.000 M3 s/d 275.150.000 M3 . Dan apabila sekitar 35 % nya saja yang meresap 
kedalam tanah maka akan didapat tambahan cadangan air tanah sebesar 57.781.500 M3 s/d 96.302.500 
M3 setiap tahunnya. 
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Dalam persektif hidrologi dan hidrogeologi, maka apabila cadangan air tanah/mata air suatu wilayah 
dapat dikelola dan di jaga dengan baik maka sudah barang tentu cadangan air permukaannya (sungai, 
danau dan situ) akan dapat dijaga dan dijamin keberadaannya terutama pada saat musim kemarau 
berlangsung. Dengan gambaran tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa apabila cadangan 
air tanah/mata air suatu wilayah terjaga maka air sungai/air permukaannya sudah pasti akan terjamin 
sehingga apabila dilakukan konservasi air tanah/mata air maka sudah sekaligus telah mengkonservasi air 
sungai/air permukaan. 

Gambar 2.4. Peta Perhitungan Polygon Thiessen Dalam Perhitungan Rata-rata Hujan Tahunan 
Wilayah Malang Raya 

 

2.4 HIDROLOGI DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 

Wilayah Malang Raya merupakan kawasan hulu dari Daerah Aliran Sungai Brantas mengalir melintasi di 
hampir seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur atau melintasi sekitar 15 (limabelas) kota dan kabupaten. 
Sebagai kawasan hulu, maka segala aktivitas dan perubahan apapun yang terjadi di wilayah Malang Raya 
ini akan sangat mempengaruhi kondisi sungai Brantas tersebut, baik secara kuantitas/debit maupun 
kualitas air sungai Brantas tersebut. 

Aspek lainnya yang menunjukan betapa pentingnya peranan wilayah Malang Raya (termasuk Kota 
Malang) terhadap kelestarian dan keberlangsungan sumberdaya air Sungai Brantas adalah aspek 
hidrologis dan hidrogeologis wilayah Malang Raya tersebut. Berdasarkan aspek kilmatologis (tingkat 
curah hujan dan hari hujan) yang memiliki potensi sangat besar, dan juga dari aspek geologis (jenis 
batuannya) yang sangat baik dalam menahan dan menyimpan air tanah, maka aliran dan debit Sungai 
Brantas sangat tergantung kepada kondisi semua aspek yang terjadi di wilayah Malang Raya tersebut. 

Apabila kawasan imbuhan diseluruh wilayah Malang Raya mengalami gangguan dan perubahan kapasitas 
simpanan airnya maka secara otomatis akan menjadikan berbagai perubahan terjadi pada Sungai 
Brantas. 

Sebagai contoh apabila daya tahan dan daya simpan lahan wilayah Malang Raya mengalami perubahan 
sehingga air hujan tidak bisa meresap menjadi air tanah dan air hujan akan menjadi air larian (run off) 
maka akan terjadi peningkatan volume aliran Sungai Brantas secara mendadak maka akan terjadi banjir 
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disepanjang wilayah yang di lalui oleh Sungai Brantas tersebut. Juga sebaliknya pada saat musim kemarau 
berlangsung maka volume aliran sungai Brantas akan mengalami penurunan yang drastic atau terjadi 
kekeringan sebagai akibat hilangnya aliran air tanah/mata air yang akan mengisi aliran air sungai Brantas 
tersebut. 

Tabel 2.3. Luas Sub-Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS) Brantas 

 
Selain beberapa DAS tersebut Tabel 2.3, di wilayah Malang Raya bagian Selatan terdapat beberapa aliran 
sungai dengan luasan daerah imbuhan yang relative kecil dan aliran sungai tersebut mengalir dan 
bermuara di pantai laut Selatan Pulau Jawa. Kondisi hidrologi di bagian Selatan Wilayah Malang Raya 
tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan wilayah Malang Raya Bagian Utara, hal ini disebabkan 
akibat perbedaan karakter geologi dan hidrogeologi kedua kawsan Malang Raya tersebut. Di wilayah 
Selatan Malang Raya kondisi aliran sungainya relatif pendek dan kecil debit aliran sungainya disebabkan 
secara geologi batuan penyusun wilayah Malang Raya Selatan tersebut disusun oleh batu gamping/kapur. 
Dimana batu gamping/Kanpur tersebut yang memiliki karakter yang tidak dapat menyimpan dan 
menahan air hujan dengan baik sehingga secara hidrologi bagian selatan Malang raya akan memiliki 
potensi cadangan air permukaan dan air tanah yang kecil. 

Aliran Sungai Brantas melewati 15 (limabelas) kota/kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa 
Timur, dan merupakan sungai terbesar dan terpanjang di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang 
dan luas wilayah aliran tersebut menunjukan betapa pentingnya peranan sumberdaya air Sungai Brantas 
tersebut bagi semua sector dan sendi pembangunan ke-15 kota/kabupaten tersebut. Sumberdaya air 
Sungai Brantas dipakai oleh jutaan hektar sawah dan juga dimanfaatkan untuk keperluan sumberdaya 
air bersih/minum oleh puluhan juta masyarakat di Provinsi Jawa Timur tersebut. 

Mengingat vital dan strategisnya perana Sungai Brantas, maka apabila kondisi hulu Sungai Brantas, dalam 
hal ini wilayah Malang Raya (termasuk wilayah Kota Malang) mengalami gangguan ataupun perubahan 
dan peruntukanya sebagai kawasan lindung airnya. Maka dampak negatifnya tidak akan hanya dirasakan 
oleh masyarakat yang berada di wilayah Malang raya, akan tetapi dampak negative tersebut akan juga 
dirasakan atau berdampak terhadap masyarakat di ke-15 kota/kabupaten tersebut. Apabila terjadi 
luapan air larian di wilayah Malang raya maka banjir akan terjadi di kawasan hilir Sungai Brantas tersebut, 
juga apabila terjadi kekeringan di wilayah Malang raya maka sudah barang tentu juga akan terjadi krisis 
air di hilir sungai Bratas tersebut. 

 

Nama Daerah Aliran Sungai Luas
DAS (Km2)

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

254,59Total

No
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2.5 FISIOGRAFI, GEOLOGI, TOPOGRAFI DAN GEOMORFOLOGI 

Secara regional, pembagian zona fisiografis Pulau Jawa bagian Timur, termasuk didalamnya adalah 
wilayah Malang Raya (termasuk wilayah Kota Malang) yang terletak pada Zona fisiografis Gunungapi 
Kuarter dan Pegunungan Selatan bagian selatan Provinsi Jawa Timur.  

Zona ini merupakan wilayah atau kawasan yang berada diantara tiga komplek gunungapi yang masih 
sangat aktif, yaitu Kompleks Bromo-Tengger-Semeru, Komplek Arjuno–Anjasmoro-Welirang dan 
Kompleks Gunungapi Butak–Kawi–Kelud serta di bagian selatan dibatasi oleh Samudera Hindia.  

Gambar 2.5. Kondisi Fisiografis Wilayah Malang Raya 

 
Kondisi fisiografis wilayah Malang Raya tersebut, akan mempengaruhi kondisi umum kondisi topografis 
dan geomorfologis beberapa wilayah Kota/Kabupaten yang berada didalam wilayah Malang Raya 
(termasuk wilayah Kota Malang) tersebut. Berdasarkan jenis dan satuan batuan penyusun wilayah 
Malang raya ini, yang dipengaruhi dan didominasi oleh berbagai metarial hasil aktivitas erupsi volkanis 
dari beberapa gunung api aktif tersebut, akan menghasilkan batuan yang terdiri dari jenis batuan 
piroklastik, tuff, lava, bomb, lapilli. Serta sebagian kecil bagian selatan Malang Raya yang tersusun oleh 
batuan sedimen karbonat (karst) yang berada pada sisi Selatan Malang Raya. 

Secara geologis dan litologis, jenis batuan dan satuan batuan volkanis mudah tersebut maka wilayah 
Malang Raya (termasuk Kota Malang) secara umum akan memiliki karakter batuan, sebagai berikut: 

• Memiliki tingkat kompaksi yang rendah, sehingga akan memiliki tingkat porositas dan permeabilitas 
yang sangat baik. 

• Secara hidrologis dan hidrogeologis akan memiliki daya serap, daya simpan dan daya lulus air yang 
sangat baik, sehingga akan memiliki cadangan air tanah yang sangat besar. 

• Secara kimiawi, batuan volkanik muda memiliki semua jenis mineral yang lengkap maka wilayah 
Malang raya akan memiliki tingkat kesuburan tanah yang sangat baik. 

• Dengan sifat porositas dan permeabilitas yang baik serta kompisisi mineral yang lengkap maka 
kualitas air tanah/mata air akan memiliki kualitas air yang baik. 

Secara topografis, kawasan Malang Raya yang dikelilingi oleh beberapa puncak gunungapi muda tersebut 
akan memiliki tingkat ketinggian diatas pemukaan laut yang cukup tinggi dan terjal. Sisi Timur Malang 
Raya, secara geologis merupakan kompleks Gunung berapi Semeru-Tengger. Sisi Barat merupakan 
kompleks pegunungan Kelud dan sisi Utara merupakan kompleks gunung api Kawi-Arjuno. 
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Gambar 2.6 . kondisi geologi dan satuan batuan wilayah Malang Raya dan lokasi Mata Air Clumprit. 

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

Secara geologi batuan penyusun wilayah Malang Raya didominasi oleh batuan volkanis sebagai hasil 
erupsi 9 (Sembilan) Gunungapi yang mengelilinginya, sehingga secara umum satuan batuan di wilayah 
Malang Raya ini dikelompokkan menjadi : 

A. Kompleks Pegunungan Selatan 

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

B. Kompleks Gunungapi Bromo -Tengger – Semeru 

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

C. Kompleks Gunungapi Kawi-Butak 

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

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

E. Kompleks Gunungapi Arjuno-Welirang 

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

F. Kompleks Dataran dan Pesisir Selatan 

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

Gambar 2.7 . Peta google earth yang menggambarkan kondisi fisiografis wilayah Malang Raya yang 
berbentuk “Mangkuk atau Cawan” dengan Kota Malang yang berada di dasarnya dan posisi lokasi imbuhan 

mata air Clumprit 

 

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

Memperhatikan kondisi tersebut, maka wilayah Malang Raya ini bagaikan sebuah “Mangkuk atau Cawan 
besar” dengan bagian tengah (wilayah administrative Kota Malang) merupakan kawasan landaian atau 
dataran yang akan sangat dipengaruhi oleh kawasan tinggian yang mengelilinginya. 

Dan sebagai akibat variasi ketinggian wilayah sehingga wilayah Malang Raya ini secara regional memiliki 
tingkat curah hujan yang baik/tinggi pula (hujan orogenesa), sehingga wilayah Malang Raya ini akan 
menjadi lumbung air atau terdapat beberapa Mata Air dengan debit yang besar. Sehingga wilayah Malang 
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Raya (termasuk wilayah Kota Malang) merupakan wilayah yang terdapat banyak sekali ditemukan 
beberapa Mata Air yang memiliki debit yang besar. 

Kombinasi dan interaksi aspek hidrologi dan geologis akan membentuk karakter DAS di dalam wilayah 
Malang Raya membetuk pola aliran dentritik (menulang daun) dengan arah aliran radier (memencar) 
mengikuti arah kemiringan lereng gunung api tersebut. 

Sebagai akibatnya kondisi geologi, geomorfologi (topografi), di mana sebagian besar wilayah Malang 
Raya ini tersusun oleh material batuan volkanik/piroklastik dengan daya simpan air tanah yang sangat 
baik. 

Beberapa kompleks mata air di wilayah Malang Raya ini merupakan hulu beberapa sungai besar yang 
berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk Sungai Brantas yang merupakan sungai terbesar dan 
terpanjang di Jawa Timur, berhulu di wilayah Malang Raya (Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten 
Malang). 

Wilayah Kota Malang yang berada pada bagian tengah dan dasar “mangkuk atau cawan” tersebut secara 
hidrologi dan hidrogeologi akan memiliki potensi cadangan air tanah dan air permukaan yang sangat 
baik dan besar, sepanjang semua kawasan imbuhan nya terjaga dengan baik. Akan tetapi kondisi tersebut 
juga akan mengakibatkan “potensi” ancaman yang sangat besar bagi wilayah Kota Malang yang berada 
di dasar dan tengah Malang Raya. Ancaman tersebut akan tercipta apabila kondisi tinggian yang 
merupakan daerah imbuhan mata air dan sungai tidak terjaga peruntukannya sebagai daerah resapan, 
sehingga seluruh air hujan yang tidak tertahan oleh wilayah imbuhan akan meluncur turun dengan deras 
dan cepat menuju titik tengah dan dasar “Mangkuk atau Cawan” alami tersebut. Sehingga akan terjadi 
kumpulan atau genangan air permukaan di beberapa wilayah Kota Malang. 

Kawasan landaian/dataran ini yang merupakan pusat konsentrasi berbagai kegiatan masyarakat Kota 
Malang. 

Gambar 2.8. Delineasi dan profil melintang kawasan imbuhan mata air Clumprit  
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Memperhatikan secara umum kondisi profil (penampang melintang) dari daerah imbuhan Mata Air 
Clumprit ini maka kondisi morfologi dan topografinya yang umumnya merupakan lereng yang memiliki 
kemiringan sedang – landau, merupakan kondisi morfolofi dan topografi yang sangat baik untuk dapat 
memberikan kesempatan kepada aliran permukaan (run off) dari air hujan untuk dapat meresap 
kedalam tanah dengan baik, dan kondisi ini didukung dengan jenis batuan yang memiliki karakter dapat 
menyerap dan menyimpan serta engalirkan air tanah.  

2.6 HIDROGEOLOGI  

Potensi air tanah di suatu daerah ditentukan oleh faktor curah hujan, faktor morfologi/ kelerengan dan 
faktor geologi/batuan sifat porositas dan permeabilitas yang sangat menentukan terhadap kemampuan 
suatu batuan atau material dalam menyimpan dan mengalirkan air (akuifer) dan tata guna lahan kawasan 
tersebut. Memperhatikan kondisi kelerengan, faktor tingkat curah hujan dan faktor jenis batuan maka 
wilayah Malang Raya (termasuk Kota Malang) secara hidrogeologi memiliki cadangan potensi air tanah 
yang sangat berlimpah, terutama pada kawasan atau wilayah rendah/dataran yang berada di tengah dari 
Malang Raya ini.  

Berdasarkan jenis, sifat dan karakter batuan yang menyusun wilayah Malang Raya tersebut, maka 
berdasarkan potensi produksi dan kapasitas simpan air tanah maka kondisi akuifer wilayah Malang Raya 
ini dapat dibagi menjadi beberapa satuan, yaitu:  

A. Akuifer produktif kecil 

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

B. Akuifer Setempat dengan produktif sedang 

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

C. Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas  

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

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

E. Akuifer produktif dengan penyebaran luas  

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

F. Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas 

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

G. Akuifer Setempat produktif sedang 

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

H. Akuifer produksi sedang  

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

I. Daerah airtanah langka 

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

Pelayanan PDAM Kota Malang saat ini diperkirakan hampir mencapai sekitar 90, 45 % dari total 
penduduk Kota Malang. Pelayanan tersebut terbagi kedalam 240 DMA dan secara jumlah jiwa layanan 
mencapai sekitar 783.365 jiwa atau jumlah pelanggan 156.673 sambungan rumah. Total produksi PDAM 
Kota Malang saat ini dengan mencapai total 2.099 liter per detik, dengan sumber air baku seluruhnya 
berasal dari air tanah/mata air yang terdiri dari 10 (sepuluh) mata air dan 9 (sembilan) sumur bor/air 
tanah. Dari total produksi tersebut, sekitar 70% kapasitas air baku berasal dari Sumber Mata Air 
Wendit yang lokasinya secara administasi berada di Kelurahan Mangliawan, Kabupaten Malang dengan 
aliran kontinuitas layanan 24 jam. 

Secara umum tingkat konsumsi atau pemakaian rata-rata setia keluarga atau sambungan rumah sebesar 
17.24 m3/pelanggan/bulan dengan tingkat kehilangan air (NRW) rata rata dibawah 20% dan saat ini 
masih tersedia kapasitas cadangan (idle capasity) sebesar 81,29 l/dt yang dapat dipakai untuk menambah 
sambungan dan pengembangan wilayah cakupan pelayanan. 

Dalam Rencana Bisnis ini, Perumda Tugu Tirta Kota Malang pada tahun 2020-2024 berencana 
menambah 39.000 pelanggan baru, mempertahankan tingkat kebocoran air dibawah 20%, 
memanfaatkan idle capasity, menambah/ekspansi sumber air baru, melakukan optimalisasi dan 
rehabilitasi sistem jaringan yang ada. 

Rencana kegiatan penambahan sumber air baru dan optimalisasi sumber air yang ada dimaksudkan 
untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan yang berada di wilayah Kota Malang dan di luar wilayah 
Kota Malang yang didukung oleh Sumber Air Baku Mandiri. Kapasitas sumber air yang diperlukan dalam 
peningkatan pelayanan ini sebesar 400 l/dt yang direncanakan berasal dari sumber air maupun air bawah 
tanah yang lokasinya berada di wilayah Kota Malang, salah satunya Mata Air Cumprit.  

Tabel 2.4. Cakupan Pelayanan Perumda Tugu Tirta Kota Malang 2014 – 2018 

 

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa peningkatan cakupan pelayanan dalam kurun waktu 4 
(empat) tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2018 rata – rata sebesar 6,45% per tahun.  

 SUMBER AIR BAKU 

Saat ini sumber air baku PDAM Kota Malang hanya bersumber dari air tanah/Mata Air, antara lain:  

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

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

• Sumber Binangun, terletak di Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dengan debit yang 
dimanfaatkan sebanyak 236 liter per detik (14,2 % dari total kebuthan air baku). 
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• Sumber Karangan, terletak di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang 
dengan debit terpakai sebanyak 30 liter per detik (1,8 % kebutuhan air baku) 

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

Gambar 2.9. Besaran Debit Sumber Air Baku PDAM Kota Malang 

 

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

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

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

Tabel 2.5. Sumber air baku PDAM Kota Malang 
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Gambar 2.20 Rantai Pasok SPAM Perumda Tugu Tirta Kota Malang (Sumber: RPAM Perumda Tugu Tirta 
Kota Malang, 2018) 

 

Dari gambar tersebut diatas dapat diketahui bahwa rantai pasok SPAM PDAM Kota Malang dimulai 
dari daerah tangkapan air (catchment area), sumber air, sistem pompanisasi/gravitasi, pipa transmisi, 
reservoir, pipa distribusi, sistem chlorinasi sampai dengan sistem zona layanan. 

 ANALISIS PROYEKSI KEBUTUHAN AIR 

Berdasarkan data rencana bisnis PDAM Kota Malang tahun 2020 - 2024, maka dalam perhitungan dan 
penyusunan proyeksi kebutuhan air perlu dilakukan perhitungan terhadap proyeksi jumlah penduduk 
di wilayah pelayanan, pemakaian air pelanggan rumah tangga (domestik) dan pelanggan non rumah 
tangga (non domestik), serta memproyeksikan tingkat kehilangan air. Pertumbuhan penduduk Kota 
Malang sampai dengan tahun 2029 berdasarkan data BPS Kota Malang dapat disampaikan sebagai 
berikut: 
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Tabel 2.6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Kota Malang 

 

Wilayah administrasi Kota Malang terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan dan dari tabel tersebut diatas 
dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Kedungkandang yang 
mempunyai luas 39,89 Km² dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,51% per tahun. Sedangkan 
untuk wilayah Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Klojen dengan luas 8,83 Km², namun mempunyai 
laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi yaitu sebesar 11,33% per tahun. Tingginya laju 
pertumbuhan di Kecamatan Klojen karena secara geografis, Kecamatan Klojen berada di wilayah tengah 
kota yang merupakan jantung Kota Malang.  

Tabel 2.7. Perhitungan dan Pertumbuhan Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Malang.  

 

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa dengan luas wilayah 110,06 km², sampai dengan tahun 
2019 jumlah penduduk Kota Malang diproyeksikan mencapai 883.256 jiwa atau mengalami kenaikan 
sebesar 3,04% per tahun.  

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di wilayah pelayanan, pemakaian air pelanggan rumah tangga 
(domestik) dan pelanggan non rumah tangga (non domestik), serta proyeksi tingkat kehilangan air, 
maka proyeksi kebutuhan air pelanggan pada tahun 2020 – 2024 dapat disampaikan sebagai berikut: 
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Tabel 2.8. Perhitungan Proyeksi Cakupan Pelayanan PDAM Kota Malang  

 

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, cakupan pelayanan PDAM Kota 
Malang diharapkan dapat mencapai pelayanan 100,00% dan hal tersebut terjadi karena terus 
bertambahnya jumlah penduduk Kota Malang yang diimbangi dengan meningkatnya jumlah penambahan 
sambungan rumah yang diproyeksikan sebesar 7.800 Sambungan Rumah/tahun. 

Pada tahun 2024, diproyeksikan jumlah sambungan PDAM Kota Malang mencapai 207.975 sambungan 
rumah (SR) atau mengalami kenaikan rata – rata sebesar 23,08% per tahun, dengan jumlah sambungan 
pelanggan domestik pada tahun 2024 akan mencapai 195.694 sambungan rumah (SR) atau mengalami 
kenaikan rata – rata sebesar 22,85% per tahun. Sedangkan untuk jumlah sambungan pelanggan non 
domestik pada tahun 2024 mencapai 12.239 sambungan rumah (SR) atau mengalami kenaikan rata – 
rata sebesar 26,41% per tahun. 

Konsumsi pemakaian air untuk pelanggan domestik pada tahun 2020 – 2024 rata–rata sebesar 548 
liter/orang/hari, sedangkan konsumsi pemakaian air untuk pelanggan non domestik rata–rata sebesar 
36.623 liter/hari/SR. Untuk kebutuhan air pelanggan pada tahun 2020 – 2024 mengalami kenaikan rata 
– rata sebesar 55 liter/detik per tahun atau mengalami peningkatan kebutuhan rata – rata sebesar 
24,68% per tahun, dimana untuk kebutuhan pelanggan domestik mengalami kenaikan rata – rata sebesar 
30 liter/detik per tahunnya atau mengalami peningkatan kebutuhan rata – rata sebesar 20,73% per 
tahun, sedangkan untuk kebutuhan pelanggan non domestik mengalami kenaikan rata – rata sebesar 24 
liter/detik per tahun atau mengalami peningkatan kebutuhan rata – rata sebesar 41,39% per tahunnya.  

Kapasitas distribusi air, pada tahun 2020 – 2024 diperkirakan akan mengalami kenaikan rata – rata 
sebesar 122 liter/detik per tahunnya atau mengalami kenaikan sebesar 38,25% per tahun. Untuk tingkat 
kehilangan air (NRW) diproyeksikan maksimal sebesar sebesar 20% setiap tahunnya atau rata – rata 
sebesar 370,60 liter/detik sehingga jumlah kebutuhan air rata – rata (Qr) akan mengalami kenaikan rata 
– rata sebesar 129 liter/detik atau sebesar 48,74% setiap tahunnya. Kapasitas terpasang sampai dengan 
tahun 2019 adalah sebesar 1.907 liter/detik dan pada tahun 2020 Perumda Tugu Tirta Kota Malang 
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berencana menambah kapasitas terpasang sebesar 400 liter/detik sehingga total kapasitas terpasang 
pada tahun 2020 sebesar 2.307 liter/detik. Untuk kapasitas produksi yang perhitunggannya 1,5 kali dari 

Jumlah kebutuhan air rata – rata (Qr), maka diproyeksikan untuk kapasitas produksi akan mengalami 
kenaikan rata – rata sebesar 155 liter/detik atau sebesar 44,64% per tahunnya. Pada tahun 2019, PDAM 
Kota Malang mengalami kekurangan air baku dimana jumlah idle capacity minus 53 liter/detik dan hal 
tersebut sangat rentan terjadinya penurunan pelayanan saat terjadi gangguan pelayanan khususnya saat 
terjadinya kebocoran.  

Dengan adanya rencana penambahan jumlah sambungan, secara otomatis akan berdampak terhadap 
penambahan kebutuhan air minum (Water Demand). Pada rencana bisnis 2020-2024, kebutuhan air 
minum pada tahun 2020 sebesar 1.145 liter/detik , pada tahun 2021 sebesar 1.193 liter/detik, pada 
tahun 2022 sebesar 1.246 liter/detik, pada tahun 2023 sebesar 1.307 liter/detik dan pada tahun 2024 
sebesar 1.376 liter/detik. Terhadap peningkatan kebutuhan air minum tersebut, maka dipandang perlu 
bagi PDAM Kota Malang untuk menambah kapasitas sumber air baku guna pemenuhan terhadap 
kontinuitas dan kuantitas supply air baku kepada pelanggan. 
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3 PROFIL MATA AIR CLUMPRIT 

Komplek Mata Air Clumprit ini berada pada ketinggian pada 512 diatas permukaan laut (dpl), dan di 
sekitar lokasi Mata Air Clumprit tersebut terdapat beberapa lokasi mata air lainnya dengan debit yang 
tidak terlalu besar. Berdasarkan hasil pengukuran debit didalam komplek kawasan mata air ini 
diperkirakan memiliki debit maksimum antara 80 s/d 100 liter per detik. 

Pemilihan lokasi mata air Clumprit sebagai lokasi KKMA-RA adalah dengan mempertimbangkan bahwa 
mata air Clumprit ini akan dipergunakan sebagai salah satu sumber air baku bagi PDAM Kota Malang, 
untuk menambah cadangan kebutuhan air baku PDAM Kota Malang dalam upaya untuk peningkatan 
pelayanan dan perluasan cakupan pelayanan di beberapa lokasi di wilayah Kota Malang dan sekitarnya 
dengan jumlah peningkatan kebutuhan total sebesar 400 liter dalam periode 5 (lima) tahun atau 
peningkatan kebutuhan sekitar 40 liter per tahunnya. 

Debit mata air Clumprit saat ini telah mengalami penurunan debit dan kualitasnya, hal ini ditandai 
dengan mengeringnya beberapa mata air yang berada dalam Komplek mata Air Clumprit tersebut dan 
terjadinya fluktuatif debit pada mata air Clumprit tersebut. 

Dengan tujuan agar rencana pengembangan dan penambahan layanan dapat tercapai dengan baik serta 
peranan pasokan mata air Clumprit dapat diandalkan debitnya, maka kondisi Mata Air Clumprit ini 
harus dilakukan kajian dan analisis untuk mengetahui tingkat kehandalan dan jaminan pasokan air baku 
dari mata air Clumprit ini, terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan tambahan air baku yang 
dibutuhkan PDAM Kota Malang yang mencapai 400 liter tersebut. 

3.1 ADMINISTRASI DAERAH IMBUHAN MATA AIR 

Secara administratif lokasi Komplek Mata Air Clumprit (Sumber Merjosari) berada di Kelurahan 
Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dan secara geografis berada pada koordinat - 
112.598196° -7.944301°, dengan total daerah imbuhan Mata Air ini mencapai seluas 4.068,91 Hektar 
atau 40.689.100 M2. 

Lokasi kemunculan mata air Clumprit ini berada di wilayah Kota Malang, akan tetapi wilayah 
imbuhannya berada dalam 3 (tiga) wilayah administrative yang berbeda, yaitu: 

Wilayah imbuhan yang berada di wilayah Kota Malang mencapai luas 10 % dari total luas kawasan 
imbuhan (406,891 Hektar); dengan wilayah Kelurahan Merjosari dan Kelurahan Tlogo Mas 

Wilayah imbuhan yang termasuk wilayah Kota Batu mencapai luas 20 % (813,782 Hektar), yaitu 
Kelurahan Tlekung dan Kelurahan Junrejo 

Wilayah imbuhan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Malang sebesar 70 % dari kawasan imbuhan 
(2.848,237 Hektar), yaitu Desa Landungsari, Desa Mulyoagung, Desa Tegal Weru, Desa Petung Sewu, 
Desa Sumber Sekar, Desa Gading Kulon dan Desa Selo Rejo 

 



 

DOKUMEN KKMARA MATA AIR CLUMPRIT, KOTA MALANG 2020  25 

Gambar 3.1. Delineasi daerah imbuhan dan wilayah administratifnya. 

 

Penggunaan lahan di kawasan imbuhan mata air Clumprit terbagi dalam 6 (enam) katagori pemakaian 
dan penggunaan lahan, antara lain: 

Tabel 3.1. Pembagian dan Peruntukan Kawasan Imbuhan Mata Air Clumprit 

No Penggunaan Lahan Luas 
% Hektar Meter2 

1 Hutan 30,95 1.607,22 16.072.200 
2 Perkebunan/Tanaman Keras 10,50 427,24 4.272.400 
3 Semak Belukar 2,40 97,65 976.500 
4 Ladang dan Kebun 17,38 707,18 7.071.800 
5 Permukiman 14,15 575,75 5.757.500 
6 Sawah 0,03 1,22 12.200 
Total 100 4.068,91 40.689,100 

 

Memperhatikan data tersebut bahwa seluruh kawasan daerah imbuhan Mata Air Clumprit tersebut, 
menunjukan bahwa kawasan imbuhan tersebut telah mengalami eksploitasi dan perubahan peruntukan 
lahan, yang semula merupakan kawasan hutan menjadi kawasan penggunaan lainnya yang didominasi 
oleh penggunaan untuk kawasan perladangan, pemukiman dan perkebunan/tanaman keras dan lainnya. 

Berdasarkan analisis perubahan tata guna dan peruntukan lahan kawasan imbuhan mata air Clumprit 
selama 10 (sepuluh) tahun terakhir mulai tahun 2009 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019, 
terlihat bahwa telah terjadi perubahan dan peruntukan tata guna lahan di kawasan tersebut dengan 
luasan dan perubahan sebagai berikut. 
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Tabel 3.2. Proyeksi dan Perubahan Peruntukan Tata Guna Lahan Kawasan Imbuhan Mata Air Clumprit Tahun 2009 Tahun 2019 dan Tahun 2041. 

No Tata Guna dan Peruntukan Lahan 
Luas Lahan (Hektar) Selisih Luas Lahan (Hektar) Selisih Perubahan 

2009 2019 Hektar 2019 2041 Hektar % 

1 Hutan 1.259,83 1.259,83 0,00 1.259,83 1.259,83 0,00 0,00 
2 Perkebunan/Tanaman Keras 443,48 427,07 -16,41 427,07 416,97 -10,10 -0,22 
3 Semak Belukar 109,08 97,75 -11,33 97,75 90,78 -6,97 -0,17 
4 Ladang dan Kebun 1.942,56 1.707,31 -235,25 1.707,31 1.562,54 -144,77 -3,56 
5 Permukiman 312,77 575,76 262,99 575,76 737,60 161,84 3,98 
6 Sawah 1,19 1,19 0,00 1,19 1,19 0,00 0,00 
  4.608,91 4.608,91  4.608,91 4.608,91   

 

Gambar 3.2. Peta delineasi dan tata guna lahan kawasan imbuhan MA. Clumprit 
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Secara demografi dan berdasarkan analisis geo-spasial kepadatan penduduk serta korelasi dengan 
kepadatan penduduk berdasarkan data penduduk dalam kecamatan dalam angka tahun 2019, maka 
jumlah penduduk yang berada didalam kawasan imbuhan Mata Air Clumprit, yang tergabung dalam 12 
(duabelas) Desa dan Kelurahan, serta berada dalam 3 (tiga) Kecamatan tersebut berjumlah 59.546 
jiwa/orang. 

Rincian dan urutan desa/kelurahan dengan jumlah penduduknya adalaha sebagai berikut : 

1. Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 15.485 jiwa. 

2. Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 6.391 jiwa. 

3. Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 985 jiwa. 

4. Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 2.833 jiwa. 

5. Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 3.792 jiwa. 

6. Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 8.161 jiwa. 

7. Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 4.015 jiwa. 

8. Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dengan jumlah penduduk 258 jiwa. 

9. Kelurahan Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dengan jumlah penduduk 2.109 jiwa. 

10. Kelurahan Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dengan jumlah penduduk 2.177 jiwa. 

11. Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dengan jumlah penduduk 10.233 jiwa. 

12. Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dengan jumlah penduduk 3.107 jiwa 

Tabel 3.1. Perhitungan Jumlah Penduduk Dalam Wilayah Imbuhan Mata Air Clumprit. 

 

Berdasarkan data populasi penduduk yang berada dalam kawasan imbuhan Mata Air Clumprit tersebut 
dan kebutuhan air bersih per jiwa per hari sebanyak 80 s/d 120 liter, maka kebutuhan air bersih 
sebanyak 4.763.680 s/d 7.145.520 liter atau 4.763 s/d 7.145,5 M3 per harinya. Sehingga dapat dihitung 
keperluan sumberdaya air tanah, sumurgali atau mata air yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut 
dalam sebulannya berkisar 142.890 M3 s/d 214.365 M3. 

Mengingat masyarakat dalam kawasan imbuhan tersebut belum mendapatkan pelayanan air minum 
perpipaan PDAM maka pemenuhannya seluruh masyarakat mempergunakan dan mengambil sumber 

Pendekatan Jumlah Populasi Dalam Wilayah Imbuhan MA Clumprit, Berdasarkan Prosentasi Luasan Kawasan Permukiman 

DI DALAM % DI LUAR % TOTAL TOTAL % DI DALAM % DI LUAR
1 Gadingkulon Dau Kab. Malang 537,877 100 0 0 537,877 15,485 100 15,485 0 0
2 Landungsari Dau Kab. Malang 866,944 68 400,276 32 1,267,220 9,342 68 6,391 32 2,951
3 Mulyoagung Dau Kab. Malang 395,874 23 1,314,259 77 1,710,133 4,255 23 985 77 3,270
4 Petungsewu Dau Kab. Malang 225,291 77 65,791 23 291,082 3,660 77 2,833 23 827
5 Selorejo Dau Kab. Malang 483,068 100 0 0 483,068 3,792 100 3,792 0 0
6 Sumbersekar Dau Kab. Malang 1,001,926 100 0 0 1,001,926 8,161 100 8,161 0 0
7 Tegalweru Dau Kab. Malang 440,825 100 0 0 440,825 4,015 100 4,015 0 0
8 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 28,827 4 701,712 96 730,539 6,542 4 258 96 6,284
9 Junrejo Junrejo Kota Batu 262,200 22 934,589 78 1,196,789 9,625 22 2,109 78 7,516

10 Tlekung Junrejo Kota Batu 395,015 52 359,092 48 754,107 4,156 52 2,177 48 1,979
11 Merjosari Lowokwaru Kota Malang 876,348 51 844,238 49 1,720,586 20,092 51 10,233 49 9,859
12 Tlogomas Lowokwaru Kota Malang 241,178 16 1,268,815 84 1,509,993 19,450 16 3,107 84 16,343

Total: 59,546

DESA/ KELURAHANNo
POPULASI (ORANG)

KOTA/ KAB
LUAS KAWASAN PEMUKIMAN (SQM)

KECAMATAN
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air nya dari air tanah yang berada dalam imbuhan mata air Clumprit, sehingga cadangan mata air 
Clumprit akan semakin menurun debitnya apabila jumlah penduduk dalam kawasan imbuhan tersebut 
terus bertambah seiring dengan waktu. 

Memperhatikan kondisi tersebut, apabila mata air Clumprit mengalami penurunan debit maka 
sumberdaya mata air yang dipakai oleh penduduk tersebut sudah dapat dipastikan juga akan mengalami 
penurunan debit atau kekurangan cadangan yang akan dipergunakan oleh masyarakat, sehingga akan 
terjadi semakin besar penurunan debit di lokasi mata air Clumprit dan hal ini sudah terbukti dengan 
beberapa mata air disekitar Clumprit sudah mengalami kekeringan atau mati, baik secara permanen 
ataupun sementara. 

Selanjutnya, berdasarkan factor jumlah penduduk yang berada didalam kawasan imbuhan mata air 
Clumprit dan kebutuhan air bersih tersebut, maka dapat juga dilakukan perhitungan tentang potensi 
dan jumlah air kotor/limbah cair domestic (black and grey water) dan jumlah tinja/feces yang akan 
menjadi sumber polutan bagi sumberdaya air tanah/mata air Clumprit yang dihasilkan oleh seluruh 
masyarakat yang berada dalam kawasan imbuhan tersebut. 

Tabel 3.4. Limbah Domestik Cair Dari Kawasan Pemukiman Imbuhan Mata Air Clumprit  

No 
Jumlah 

Penduduk 
Kebutuhan Air 
Bersih/minum 

Produksi Air Kotor Jumlah Limbah cair 
(80 % dari Air Bersih) Per Hari Per Bulan Per Tahun 

(Jiwa) (80 L/Jiwa/hari) (Liter/Hari) (Liter) (M3) 
       
1 59.546 4.763.680 3.810.944 3.810.944 114.328.320 1.371.939,84 

 

Berdasarkan asumsi bahwa 80 % dari total kebutuhan air bersih tersebut akan menjadi air limbah atau 
air kotor yang berupa air kotor dari toilet dan kamar mandi serta kegiatan domestic/rumah tangga 
lainnya. Dengan perhitungan tersebut maka total jumlah air kotor/limbah domestic yang masuk kedalam 
sistem air tanah/mata air Clumprit diperkirakan mencapai 3.810.944 liter per hari atau 114.328.320 
liter per bulannya atau 1.371.939,84 M3 per tahunnya. 

Aspek polutan lainnya yang menyebabkan pencemaran dari kawasan pemukiman tersebut adalah jumlah 
tinja/feces yang dihasilkan dari setiap jiwa masyarakat yang berada dalam kawasan imbuhan mata air 
Clumprit. Dengan asumsi bahwa rata-rata setiap jiwa per hari akan menghasilkan tinja seberat 0.25 
kg/per hari/jiwa. Sehingga dapat diketahui jumlah tinja yang akan mencemari air tanah berkisar 14.886,5 
Kg/harinya, atau 446.595 Kg/bulannya atau 5.359.140 Kg/tahunnya. Volume tinja/feces tersebut yang 
masuk kedalam cubluk resap tersebut akan digelontor dengan air, sehingga air kotor (air tinja) tersebut 
akan meresap kedalam tanah dan bercampur dengan air tanah sehingga terjadi pengotoran atau polusi 
oleh limbah tinja tersebut yang dipastikan mengandung bakteri E. Colli yang sangat berbahaya bagi 
kesehatan masyarakat. 

Tabel 3.5. Jumlah Perkiraan Limbah Tinja Dari Kawasan Pemukiman Dalam Wilayah Imbuhan MA. 
Clumprit 

No 
Jumlah Penduduk Jumlah Tinja 

Jumlah Limbah Tinja 
Per Hari Per Bulan Per Tahun 

(Jiwa) (Kg/Jiwa/Hari) (Kilogram) 
      
1 59.546 0,25 14.887 446.595 163.007.175 
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Limbah domestik cair dan limbah tinja tersebut akan sangat mencemari dan berbahaya bagi kesehatan 
masyarakat apabila mengkonsumsi sumberdaya air yang telah tercemar tersebut. Tinja dan limbah cair 
domestik tersebut sudah dapat dipastikan mengandung Bakteri E. Colli dan Bakteri Colliform serta 
berbagai bahan pencemar organik dan kimia lainya, yang semua pencemar tersebut tidak baik bagi 
kesehatan masyarakat. 

Tabel 3.6. Kualitas Air Tanah/Mata Air Clumprit (Sumberdata PDAM Kota malang). 

 

Aspek lainnya, dengan mengetahui kondisi demografi dan administrasi kawasan imbuhan Mata Air 
Clumprit, maka berbagai potensi kerentanan yang mungkin timbul dapat dikaji dan diketahui secara 
pasti sehingga untuk mengatasinya juga dapat direncanakan secara baik dan melibatkan semua unsur 
masyarakat tersebut yang berada dalam wilayah imbuhan Mata Air Clumprit tersebut. 

3.2 MORFOLOGI DAERAH IMBUHAN MATA AIR 

Bentuk dan kondisi morfologi suatu wilayah akan ditentukan oleh berbagai aktifitas geologi, baik yang 
bersifat faktor eksternal dan internal wilayah tersebut. Faktor eksternal adalah gaya-gaya denudasi atau 
kejadian alami yang bersifat membentuk permukaan bumi, seperti kejadian erosi, baik oleh air maupun 
angina, dan lain sebagainya. Faktor internal berkaitan dengan gaya atau aktifitas geologi yang berasal 
dari dalam perut bumi yang mengontrol kondisi muka bumi, seperti terjadinya intrusi, sesar/patahan 
dan lain sebagainya, baik yang bersifat local maupun regional. 
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Gambar 3.3. Peta Kemiringan Lereng Daeran Imbuhan Mata Air Clumprit 

 

Kondisi dan bentuk morfologi daerah imbuhan Mata Air Clumprit (yang bersifat lokal/setempat) tidak 
akan terlepas dari kondisi morfologi wilayah Malang Raya, yang secara regional bentuk morofologi 
Malang Raya tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai akitifas geologi yang berkaitan dengan erupsi 
beberapa gunungapi yang berada disekitarnya. Manifestasi dari kondisi morfologi tersebut akan 
dicerminkan dalam bentuk klasifikasi perbedaan tinggi-rendahnya muka bumi, sehingga dalam peng-
klasifikasi-an morfologinya akan di-manifestasi-kan dalam bentuk kelerengan suatu kawasan atau 
daerah. Sehingga dalam membagi bentuk morfologi kawasan imbuhan Mata Air Clumprit tersebut, akan 
disajikan dalam kelas lereng wilayah  imbuhan tersebut.   

Berdasarkan analisia geospasial maka morfologi daerah imbuhan Mata Air Clumprit terbagi kedalam 5 
(lima) kelas lereng, yaitu : 

Tabel 3.7. Pembagian Kelas Lereng Wilayah Imbuhan Mata Air Clumprit 

No 
Kemiringan 

Kelas lereng 
Luas 

% Hektar % 
1 0 – 8 Datar 733,45 18,03 
2 8 – 15 Landai 1.087,62 26,73 
3 15 – 25 Bergelombang 928,84 22,83 
4 25 - 45 Curam 492,74 12,11 
5 45 Sangat Curam 826,26 20,30 
Total Luas 4.068,91 100 

 

Berdasarkan tabel pembagian lereng tersebut, maka kelerengan wilayah imbuhan Mata Air Clumprit 
terdiri dari: 

1. Kelas lereng datar, dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %, dengan luas sekitar 733,45 Hektar 
atau sekitar 18, 03 % luas daerah imbuhan. 

2. Kelas lereng Landai, dengan kemiringan lereng 8 – 15 %, dengan luas mencapai 1.087,62 Hektar 
atau 26,73 % dari wilayah imbuhan. 
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3. Kelas lereng bergelombang, dengan kemiringan lereng 15 – 25 %, dengan luas wilayah 928,84 
Hektar, atau 22,83 % wilayah imbuhan. 

4. Kelas lereng curam, dengan kemiringan lereng 25 – 45 %, dengan luas wilayah 492,74 Hektar atau 
12,11 % dari wilayah imbuhan. 

5. Kelas lereng sangat curam, dengan kemiringan lereng >45 %, dengan luas wilayah 826,26 Hektar, 
atau sekitar 20,30 % wilayah imbuhan. 

Memperhatikan kondisi morfologi daerah imbuhan Mata Air Clumprit tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa luasan daerah imbuhan yang datar seluas 1821,07 Hektar atau 44,76 % dari total wilayah imbuhan 
tersebut, sementara itu daerah kondisi bergelombang dan lereng curam seluas 2.247,84 Hektar atau 
55,24 % dari total wilayah imbuhan. Hal ini memberikan gambaran bahwa daerah imbuhan tersebut 
secara umum memiliki kondisi lahan yang baik dalam memberikan waktu retensi utnuk terjadi 
peresapan air hujan menjadi air tanah apabila kondisi dan peruntuntukannya masih memiliki daya 
infiltrasi yang baik. Selanjutnya kondisi lahan kawasan imbuhan tersebut sangat baik untuk dilakukan 
konservasi sipil teknis dalam upaya meningkatkan cadangan air tanah/mata air Clumprit. 

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

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

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

3.3 GEOLOGI DAERAH IMBUHAN MATA AIR 

Secara geologi regional menunjukan bahwa kawasan imbuhan dan lokasi Mata Air dan kawasan 
imbuhnya berada dalam satu sistem tatanan geologi yang seragam atau satuan batuan yang sama, yang 
merupakan hasil kegiatan aktifitas erupsi dari Komplek Gunungapi Kawi-Butak ini tersusun oleh batuan 
hasil aktifitas gunungapi Kawi dan Butak, yang terdiri dari : lava, breksi gunungapi, tuf breksi, tuf, 
aglomerat, tuf dan lahar. 

 



32 DOKUMEN KKMARA MATA AIR CLUMPRIT, KOTA MALANG 2020 

Gambar 3.2. Peta Klasifikasi Permeabilitas Imbuhan Mata Air Clumprit 

 

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

• Variasi ukuran butir (tekstur) yang sangat beragam, mulai berukuran lempung (tuff), pasir (halus 
sampai kasar) sampai yang berukuran bongkah (bomb dan lapilli). Dengan ukuran butir yang sangat 
variatif tersebut maka lapisan atau tubuh batuan ini akan memiliki ruang antar butir (atau porositas) 
yang sangat baik dan memiliki hubungan rongga antar butir (permeabilitas) yang baik pula. Dengan 
pola aliran fluida/air tanah akan melewati rongga antar butir antau antar fragment yang belum 
mengalami kompaksi. 

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

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

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

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

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

Gambar 3.3. Peta Geologi, Satuan Batuan dan Stratigrafi Daerah Imbuhan MA. Clumprit 

 

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

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

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

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

3.4 HIDROGEOLOGI DAERAH IMBUHAN MATA AIR 

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

• Faktor jenis batuan dan sifat serta karakter akuifernya. 

• Faktor iklim dan curah hujan. 

• Faktor tata guna lahan dan jenis kegiatan 

Berdasarkan ke-tiga faktor tersebut, maka kondisi cadangan air tanah didalam wilayah imbuhan Mata 
Air Clumprit dipandang memiliki cadangan air yang melimpah. 

Beberapa pertimbangan yang menjadi alasan potensi tersebut, antara lain : 

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

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

2. Secara iklim, bahwa wilayah imbuhan tersebut memiliki tingkat curah hujan yang sangat tinggi. 
Berdasarkan data curah hujan wilayah imbuhan Mata Air Clumprit adalah antara 2.000 mm – 3.000 
MM per tahun. Sehingga berdasarkan kondisi dan data curah hujan tersebut maka dapat dihitung 
potensi cadangan air hujan yang masuk kedalam daerah imbuhan Mata Air Binangun dalam setahun 
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adalah antara 81.378.200 M3 s/d 122.067.300 M3. Suatu jumlah cadangan air yang sangat besar 
apabila dilakukan pengelolaan secara benar. 

Gambar 3.4. Peta hujan rerata kawasan imbuhan MA. Clumprit, Kota Malang. 

 
Seandainya dari jumlah air hujan tersebut, minimal ada sekitar 35 % saja yang masuk kedalam tanah 
dalam wilayah imbuhan maka akan ada penambahan cadangan air tanah sebesar 28.482.370 M3 s/d 
42.723.555 M3 setiap tahunnya atau sekitar 903 liter per detik s/d 1.355 liter per detik. 

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

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

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

Saat ini, kondisi tata guna dan fungsi lahan wilayah imbuhan Mata Air Clumprit seluruhnya telah 
mengalami perubahan, dimana semua hutan telah berubah fungsi menjadi kawasan budidaya dan 
pemukiman, sehingga siklus air alami telah mengalami gangguan, yang mengakibatkan daya resap dan 
jumlah air hujan yang menjadi air tanah semakin mengecil pula. Sebagai akibatnya maka saat ini cadangan 
air tanah di wilayah imbuhan telah mengalami penurunan, kondisi ini dapat dipantau dan diukur 
berdasarkan terjadinya penurunan debit Mata Air yang semakin hari semakin menurun debitnya. Salah 
satu bukti nya adalah menurunnya debit limpasan (overflow) pada kolam alami Mata Air Clumprit yang 
terus mengalami penurunan debit. 
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Gambar 3.5. Peta Analisis Polygon Thiessen Curah Hujan Rata-rata Tahunan Wilayah Malang Raya 

 
Dampak lain dari berubahnya fungsi lahan di seluruh wilayah imbuhan Mata Air Clumprit, tidak hanya 
mengakibatkan neraca air tanah yang terganggu/menurun, tetapi juga telah menyebabkan terjadinya 
pencemaran air tanah didalam wilayah imbuhan tersebut dengan sumber pencemar yang paling utama 
berasal dari kawasan pemukiman, yaitu berupa limbah cair domestik yang berasal dari kamar mandi dan 
toilet/cubluk rumah yang berada dalam wilayah imbuhan tersebut. 

Berdasarkan asumsi bahwa 80 % dari total kebutuhan air bersih tersebut akan menjadi air limbah atau 
air kotor yang berupa air kotor dari toilet dan kamar mandi serta kegiatan domestic/rumah tangga 
lainnya. Dengan perhitungan tersebut maka total jumlah air kotor/limbah domestic yang masuk kedalam 
system air tanah mata air Clumprit diperkirakan mencapai 3.810.944 liter per hari atau 114.328.320 
liter per bulannya atau 1.371.939,84 M3 per tahunnya. 

Aspek lainnya yang menyebabkan pencemaran dari kawasan pemukiman tersebut adalah jumlah tinja 
yang dihasilkan dari setiap individu, dimana menurut kajian bahwa rata-rata setiap orang per hari 
menghasilkan tinja seberat 0.25 kg/per hari/orang. Dengan demikian maka dapat diketahui jumlah tinja 
yang akan mencemari air tanah (karena system cubluk yang meresap kedalam tanah) didalam wilayah 
imbuhan mata air Clumprit tersebut adalah berkisar 14.886,5 Kg/harinya, atau 446.595 Kg/bulannya 
atau 5.359.140 Kg/tahunnya. 

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

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

3.5 PENGGUNAAN LAHAN 

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

Gambar 3.8. Peta Tata Guna Lahan Kawasan Imbuhan Mata Air Clumprit. 

 

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

Tabel 3.8. Luasan Proyeksi Tata Guna dan Peruntukan Lahan Kawasan Imbuhan Mata Air Clumprit 

No Jenis Penggunaan Lahan 
Luas Lahan (Hektar) 

2006 2019 2041 
1 Hutan 1259,83 1259,83 1259,83 
2 Kebun/Perkebunan 443,48 427,07 416,97 
3 Semak Belukar 109,08 97,75 90,78 
4 Sawah 1,19 1,19 1,19 
5 Ladang 1942,56 1707,31 1562,54 
6 Pemukiman 312,77 575,76 737,60 
Total Luas Imbuhan 4.068,91 4.068,91 4.068,91 
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Berdasarkan pengamatan dilapangan, kondisi seluruh daerah imbuhan telah berubah fungsi dengan 
kondisi lahan yang sangat terbuka, dengan artian bahwa seluruh lahan tanpa memiliki cukup lindungan 
dari kanopi tanaman. Sebagai akibatnya, pada saat hujan (musim) berlangsung maka butir-butiran air 
hujan dengan kecepatan yang sangat tinggi akan secara langsung jatuh dan membentur permukaan tanah 
(top soil) sehingga akan merusak struktur dan tesktur lapisan tanah pucuk/topo soil. Selanjutnya dengan 
kondisi tekstur dan tekstur tanah yang rusak tersebut, butiran tanah tersebut akan terbawa oleh aliran 
air larian (run off) sehingga seluruh material tanah pucuk tersebut, terutama bagian atas yang kaya unsur 
hara, akan tergerus dan tersapu serta mengalir bersama dengan aliran air larian tersebut menuju ke 
derah yang lebih rendah. 

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

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

3.6 PELAYANAN AIR MINUM NON-PERPIPAAN PDAM DAN MASYARAKAT 
PENGGUNA AIR/HIPPAM DI KABUPATEN MALANG 

Pelayanan air bersih/minum bagi masyarakat di 12 (duabelas) Desa/Kelurahan dalam 3 (tiga) kecamatan 
yang berada dalam kawasan imbuhan tersebut yang mencapai 59.546 jiwa tersebut dilayani oleh system 
penyediaan air minum yang dikelola secara mandiri oleh kelompok swadaya Masyarakat (KSM) atau 
HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) dan PAMSIMAS dengan memanfaatkan potensi 
sumber daya air yang berada disekitar pemukiman masing-masing. 

Berdasarkan jumlah penduduk tersebut dengan asumsi kebutuhan air minum sebanyak 80 liter/jiwa/hari 
maka dibutuhkan penyediaan jumlah air tanah yang dipakai sebanyak 4.763.680 liter per hari, atau 
4.763,68 M3 per hari atau 55,12 liter per detik. Berdasarkan jumlah kebutuhan tersebut dan kebutuhan 
debit yang direncanakan dipakai oleh PDAM Kota Malang yang mencapai 100 liter per detik, maka 
cadangan dan ketersediaan air tanah didalam imbuhan mata air Clumprit diharapkan akan semakin 
besar. Cadangan tersebut hanya dapat diisi atau dipenuhi bilamana air hujan yang jatuh didalam kawasan 
tersebut dapat meresap secara maksimal oleh lahan dalam imbuhan mata air Clumprit tersebut. 
Mengingat kapasitas dan kemampuan peresapan lahan imbuhan semakin menurun sebagai akibat 
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perubahan dan peruntukannya maka perlu diupayakan berbagai teknik dan cara agar seluruh air hujan 
tersebut dapat direspkan sebanyak-banyaknya dan secara efektif, efisien dan ekonomis. 

Pengelolaan dan pelayanan air minum secara swakelola tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang 
disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mendapat bantuan dan dukungan teknis dari 
Dinas PURP/Perkim, Dinas Kesehatan dan beberapa kemantrian di tingkat Nasional. 

Berkaitan dengan banyaknya kelompok KSM atau pengguna sumber daya air tanah/Mata Air didalam 
wilayah imbuhan Mata Air Clumprit tersebut, maka apabila terjadi penurunan cadangan dan kualitas air 
tanah dalam wilayah imbuhan tersebut, juga akan memberikan dampak yang secara langsung dapat 
dirasakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah imbuhan tersebut. 

Berkurangnya cadangan air tanah/Mata Air akan mengurangi debit air tanah/Mata Air yang selama ini 
dipakai oleh setiap KSM tersebut, sehingga akan menimbulkan kompetisi (berebut) sumber air, yang 
pada akhirnya akan menimbulkan konflik sosial diantara KSM dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, 
dengan terjadinya penurunan kualitas, terutama pencemaran oleh bakteri dan zat organic lainnya, akan 
secara langsung mengganggu kondisi kesehatan masyarakat, mengingat pada umumnya KSM tersebut 
tidak melakukan pengolahan air baku secara memadai (tidak melakukan pembubuhan kaporit untuk 
menghilangkan bakteri) sehingga akan terjadi penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang terbawa oleh 
air minum, seperti Diare, muntaber dan lain sebagainya. 

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

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

Memperhatikan perkembangan tata guna lahan yang saat ini berlangsung di dalam wilayah imbuhan Mata 
Air Clumprit, maka semua dampak yang terjadi akan secara langsung dampak tersebut dirasakan oleh 
seluruh masyarakat, baik itu secara kuantitas maupun kualitas. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka apabila dilakukan berbagai upaya dan kegiatan konservasi dan 
perlindungan airtanah/Mata Air didalam wilayah imbuhan Mata Air Clumprit tersebut akan memberikan 
dampak yang postif kepada sumber daya air KSM HIPPAM tersebut. Selanjutnya secara jangka panjang 
baru akan dapat dirasakan dan dipantau di lokasi Mata Air Clumprit dan beberapa Mata Air yang berada 
di sekitarnya dan juga dibagian hilir Mata Air Clumprit tersebut. 

  



40 DOKUMEN KKMARA MATA AIR CLUMPRIT, KOTA MALANG 2020 

4 METODOLOGI DAN ANALISIS KERENTANAN  

4.1 MATA AIR DAN AIR TANAH 

Airtanah adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah pada lapisan batuan yang jenuh air, yang 
disebut sebagai akuifer. Airtanah dapat muncul ke permukaan tanah dengan berbagai cara yang 
umumnya dikontrol oleh kondisi geologi setempat, dan pemunculan airtanah ini disebut sebagai Mata 
Air. Mata Air dapat muncul di berbagai bentang alam, baik di dataran, perbukitan maupun pegunungan. 
Mata Air adalah tempat dimana airtanah merembes atau mengalir keluar ke permukaan tanah secara 
alamiah (Hendrayana, 1994). Mata Air adalah tempat pemunculan airtanah pada lapisan akuifer dari 
bawah permukaan tanah ke atas permukaan tanah secara alamiah.  

Menurut Kresic & Stevanovic (2010), Mata Air adalah lokasi pemusatan keluarnya airtanah yang muncul 
di permukaan tanah, karena terpotongnya lintasan aliran airtanah oleh fenomena alam. Beberapa 
pengertian lain dari beberapa ahli, antara lain menyebutkan, bahwa Mata Air adalah sebuah tempat di 
permukaan tanah dimana airtanah mengalir keluar dari akuifer dan menunjukkan adanya aliran air yang 
disebabkan oleh adanya perbedaan elevasi “hydraulic head” pada akuifer dengan elevasi “hydraulic head” 
di permukaan tanah dimana airtanah muncul. Dari beberapa definisi atau pengertian di atas, maka dapat 
disimpulkan, bahwa terjadinya Mata Air haruslah secara alamiah, yaitu terjadi karena proses-proses 
geologi ataupun proses alam lainnya. Mata Air kemungkinan berbeda debitnya di setiap wilayah yang 
dipengaruhi oleh faktor curah hujan, permeabilitas, topografi, sifat hidrologi lapisan pembawa air, 
geologi, dan tutupan lahannya. 

Daerah Imbuhan Mata Air adalah suatu wilayah berlangsungnya proses pengimbuhan air tanah, yang 
kemudian mengalir dan muncul ke permukaan sebagai Mata Air, dengan demikian daerah imbuhan air 
tersebut merupakan daerah pengaruh terhadap Mata Air (Springsheds). Menurut Hendrayana (1994), 
daerah imbuhan Mata Air untuk Mata Air adalah daerah pengaruh terhadap Mata Air, atau disebut juga 
daerah imbuhan bagi Mata Air. Luas wilayah tangkapan air bagi Mata Air dikontrol oleh sistem aliran 
airtanah, kondisi geologi bawah permukaan dan tergantung pada proses geologi atau proses alam yang 
membentuk Mata Air (genesa Mata Air). Dalam penentuan daerah imbuhan dan lepasan, dipengaruhi 
oleh beberapa parameter, yaitu morfologi, geologi (litologi, struktur geologi dll), hidrogeologi  
(kelulusan, keterusan dll), tutupan  lahan, curah hujan, dan hidrologi (sistem aliran permukaan). 
Menurut Danaryanto, et al. (2008) penentuan daerah imbuhan dan lepasan dapat dilakukan dengan 
berbagai metode sebagai berikut : 

1. Tekuk Lereng 

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

2. Pola aliran sungai.  

Alur sungai dari daerah hulu ke hilir membentuk pola yang unik. Daerah imbuhan pada umumnya 
dicirikan dengan morfologi kawasan yang ditempati oleh beberapa anak sungai yang relatif pendek. 
Pada peta topografi alur sungai memperlihatkan pola seperti rangka daun. Alur yang relatif lurus 
dan pendek saling bertemu membentuk cabang sungai utama, sehingga sungai di daerah imbuhan 
termasuk sungai orde ke tiga dan ke empat atau orde yang lebih rendah lagi. Pada daerah ini, air 
sungai menjadi pemasok air tanah, atau disebut influent stream. Daerah limpasan secara sederhana 
dapat dikenali dalam suatu daerah yang terdiri atas sungai induk dan beberapa cabang sungai utama 
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yang memiliki alur cukup panjang dan sejajar serta berkelok-kelok. Daerah limpasan ini ditempati 
oleh sungai orde pertama dan kedua. Air sungai di daerah lepasan mendapat pasokan dari air 
tanah, atau disebut effluent stream. 

3. Kemunculan Mata Air.  

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

4. Kedalaman muka air tanah.  

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

5. Isotop alam.  

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

Tabel 4.1 Ciri umum daerah imbuhan dan lepasan  
(Sumber : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2007) 

No Ciri Umum 
Daerah Imbuhan Daerah Lepasan 

1 Mempunyai  arah umum  aliran  air  tanah  secara  
vertikal  ke  bawah. 

Mempunyai  arah  umum  aliran  air  tanah  secara  
vertikal  ke  atas. 

2 Air  meresap  ke  dalam  tanah  sampai  muka air 
tanah  (mengisi  akuifer). 

Muka air tanah  bergerak  ke  atas  mengisi  pori-pori  
tanah  pada  zona  tidak  jenuh air. 

3 Kedudukan  muka freatik relatif dalam. Kedudukan  muka  freatik  relatif  dangkal. 
4 Kedudukan muka freatik lebih dalam  dari muka 

pisometrik  pada  kondisi alamiah. 
Kedudukan  muka  freatik  lebih  dangkal  dari  muka  
pisometrik  pada  kondisi  alamiah. 

5 Daerah  singkapan  batuan  lolos  air  tidak  jenuh  
air. 

Daerah  sebelah  hilir  pemunculan  mata  air  
permanen. 

6 Daerah  perbukitan  atau  pegunungan. Daerah  dataran. 
7 Kandungan  kimia  air tanah  relatif rendah. Kandungan  kimia  air  tanah  relatif  tinggi. 
8 Umur air  tanah  relatif  muda. Umur air  tanah  relatif  tua. 

 

Untuk keperluan praktis aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menentukan daerah imbuhan air 
adalah: 
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• Kondisi hidrogeologi yang serasi, meliputi : arah aliran air tanah, adanya lapisan pembawa air, 
kondisi tanah penutup, curah hujan. 

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

• Tataguna lahan, lahan yang tertutup tumbuhan lebih baik dariapada pemukiman 

Tabel 4.2. Ciri khusus daerah imbuhan dan lepasan 

No 
Ciri Khusus 

Daerah Imbuhan Daerah Lepasan 

1 Daerah  tubuh  dan  puncak  kerucut  gunung  api. Menempati  kaki  atau  dataran  kerucut  gunung  api 

2 
Daerah  karst  yang  mempunyai  retakan  dan  
lubang  pelarutan. 

Menempati  kaki atau  lereng  bawah  pebukitan  karst  
dan  dijumpai  mata  air  permanen. 

3 
Daerah  singkapan  batuan  pembentuk  akuifer  
tertekan  bagian  hulu. 

 

Sumber : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (2007) 

4.2 KERENTANAN 

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

1. Kerentanan Intrinsik  

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

2. Kerentanan Spesifik  

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

Konsep kerentanan airtanah dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan 
air tanah tersebut dalam melakukan penetralisasian terhadap berbagai jenis dan pencemar yang masuk 
kedalam air tanah itu sendiri (Vrba & Zoporezec, 1994), atau secara sederhana bahwa kerentanan 
sebagai bentuk pertahanan diri sistem airtanah untuk mampu melindungi dari berbagai sumber 
pencemaran, baik yang bersifat alami (intrinsik) maupun karena akibat dari aktivitas manusia (spesifik). 
Menurut Margat (1987, dalam Vrba dan Zaporozec, 1994), kerentanan airtanah sangat dipengaruhi oleh 
faktor hidrogeologi yang utama yaitu posisi dan kedalaman muka airtanah, sifat infiltrasi material akuifer, 
hubungan atau keterkaitan antara tanah dan air permukaan, kecepatan aliran airtanah. 

Interpretasi kondisi hidrogeologi dalam hal kerentanan bersifat kualitatif dan tidak memasukkan 
komponen perpindahan polutan dari permukaan tanah kedalam airtanah. Sedangkan menurut Johnston 
(1988, dalam Vrba dan Zaporozec, 1994), kerentanan suatu akuifer terhadap pencemaran dari sumber 
pencemaran dikontrol oleh sistem aliran airtanah, parameter hidrogeologi dan berbagai faktor iklim 
lainnya. 
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4.3 DATA, PARAMETER DAN INDIKATOR 

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

Tabel 4.3. Indikator kualitas air dari hasil uji laboratorium 

Indikator Satuan 
pH - 

Nitrat mg/L 
Nitrit mg/L 
Timbal mg/L 
Raksa mg/L 

Total Padatan Terlarut mg/L 
Daya Hantar Listrik µS/cm 

Suhu 0C 
Escherichia coli cfu/100mL 

Coliform cfu/100mL 
Aldrin & Dieldrin mg/L 

DDT mg/L 

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

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

Tabel 4.4. Data sekunder yang digunakan pada analisis kerentanan 

Parameter Indikator Data Sumber Data 

Kerentanan 
Kuantitas 

Penggunaan Lahan 
Peta RBI wilayah Kota Batu 

BIG 
(2012) 

Peta RTRW wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 BAPPEDA Kota Batu (2017) 

Kelerengan DEMNAS wilayah Kota Batu resolusi 8 meter 
BIG 
(2008) 

Permeabilitas Peta Jenis Tanah RePPProT (1990) 

Curah Hujan 
Data Curah Hujan per stasiun pengukur hujan 

BMKG 
(2000-2016) 

Data Proyeksi Curah Hujan Musiman 2032-2040 
BMKG  
(2017) 

Pemakai Air Data Pelanggan PDAM PDAM 
Produksi Air Data Produksi Air PDAM PDAM 

Kerentanan 
Kualitas 

Penggunaan Lahan Peta RBI wilayah Kota Batu 
BIG 
(2012) 

Kelerengan DEMNAS wilayah Kota Batu resolusi 8 meter 
BIG 
(2008) 

Permeabilitas Peta Jenis Tanah RePPProT (1990) 

Curah Hujan Data Curah Hujan per stasiun pengukur hujan 
BMKG 
(2000-2016) 

Kualitas Mata Air Data Pengujian kualitas air PDAM PDAM 

https://ona.io/erstayudha_nurrizqi/69409
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4.4 PROSES ANALITICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) 

Model Analitical Hierarchy Process atau AHP dikembangkan untuk menyederhanakan proses 
pengambilan keputusan dengan efektif dan mempercepat pengambilan keputusan. AHP dapat digunakan 
sebagai metode untuk menentukan faktor apa yang paling dominan dibandingkan faktor yang lain dengan 
membandingkan asumsi-asumsi yang bersifat kualitatif secara kuantitatif.  

Tujuan dilakukannya analisis AHP adalah untuk mengurangi tingkat subjektivitas pengambil keputusan, 
dengan berprinsip pada detail hierarki, penentuan prioritas dan konsistensi dari suatu penilaian. 

Gambar 4.1. Ilustrasi Hierarki 

 

Metode AHP tidak dapat dilakukan secara mandiri, karena mempengaruhi tingkat subjektivitas hasil, 
oleh sebab itu maka dalam proses melakukan analisis AHP, masih diperlukan adanya keterlibatan dan 
melibatkan para ahli atau memanfaatkan para pakar sesuai dengan bidang ke-ilmuannya yang bertindak 
sebagai narasumber sekaligus responden dalam pengisian kuisioner dan data lainnya. Pendapat pakar 
atau orang yang benar-benar menguasai permasalahan, akan lebih mendapatkan porsi utama daripada 
pendapat banyak orang secara umum yang dianggap kurang dapat menguasai dan kurang memahami 
permasalahan yang akan dilakukan kajian atau analisis. 

Dalam konteks kajian AHP ini, yang dimaksud dengan narasumber adalah semua pihak yang dilibatkan 
dalam proses pengisian data, analisis dan surveyini, termasuk didalamnya para akademisi, peneliti, 
pengambil kebijakan, pelaku-pelaku pengelolaan air bersih, pihak swasta, dan lainnya yang sering 
berinteraksi langsung dengan permasalahan air tanah maupun air bersih.  

Dalam Kajian KKMA, AHP digunakan sebagai penentu pembobotan analisis spasial multikriteria yang 
telah ditentukan sebagai variabel dan indikator dalam KKMA. Hierarki dibuat berdasarkan variabel dan 
indikator yang telah ditentukan. Kemudian, dilakukan perbandingan berpasangan antara variabel satu 
dengan yang lainnya. Nilai perbandingan ditentukan berdasarkan professional judgement pakar yang 
dilibatkan sebagai responden. Nilai tingkat kepentingan akan dibandingkan antar variabel. Pada kajian 
ini digunakan lima (5) pada skala likert untuk mempermudah penentuan tingkat kepentingan. 

Tabel 4.5. Tabel Penjelasan Tingkat dan Makna Peringkat/Kelas  

Intensitas Kepentingan Makna 

1 
Parameter .... sama pentingnya dibandingkan dengan ... 
Dua parameter memiliki kontribusi yang sama pada sasaran. 

2 
Parameter .... sedikit lebih penting dibandingkan dengan ... 
Misal: (A) sedikit lebih penting dibandingkan (B) 

3 Parameter .... lebih penting dibandingkan dengan ... 
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Intensitas Kepentingan Makna 
Misal: (A) lebih penting dibandingkan dengan (B) 

4 
Parameter .... sangat lebih penting dibandingkan dengan ... 
Misal: (A) sangat lebih penting dibandingkan dengan (B) 

5 
Parameter .... mutlak lebih penting dibandingkan dengan ... 
Misal: (A) mutlak lebih penting dibandingkan dengan (B) 

 

Pakar akan diberikan kuisioner untuk dapat membandingkan tingkat kepentingan antar variabel yang 
telah diberikan, sesuai dengan variabel yang akan digunakan untuk analisis spasial multikriteria. 

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

Pertanyaan : “Bagaimana kecenderungan parameter jenis Tutupan Penggunaan Lahan dibanding Kemiringan 
lereng terhadap pengaruh Menurunnya debit (Kuantitas Mata Air) dalam suatu kawasan imbuhan  mata air”. 

Gambar 4.2. Nilai Perbandingan Nilai Survey AHP 

 

Sebagai contoh jawaban, dimana pilihan jawaban responden adalah kea rah kiri dengan nilai 5, hal 
tersebut memiliki pengertian sebagai berikut: 

Bahwa : “Parameter terjadinya Perubahan Tutupan Lahan mutlak lebih penting dibandingkan 
dengan Parameter Kemiringan Lereng dalam mempengaruhi terjadinya penurunan 
kuantitas/debit suatu mata air”. 

Dari jawaban tersebut dan didukung oleh pendapat pakar tersebut, kemudian dilakukan perhitungan 
Eigen Vector/Value untuk mengubah matrik berpasangan ini menjadi suatu peringkat dari kriteria-
kriteria yang dilakukan survey atau kuisioner. 

Contoh cara perhitungan Eigen Vector/Value dalam melakukan peringkat dari berbagai jawaban hasil 
survey tersebut, seperti contoh dibawah ini: 
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Gambar 4.3. Contoh Kuisioner Survey AHP 

Dari penilaian tersebut di atas maka selanjutnya dapat dibuatkan tabel perbandingan berpasangan 
tersebut, sebagai berikut: 
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Tabel 4.6. Matrik Perbandingan Pasangan 

 

Selanjutnya matriks dinormalisasi dengan membagi setiap elemen matriks dengan baris Jumlah 

Tabel 4.7. Matrik Perbandingan Pasangan Ternormalisasi 

 

Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai bobot atau cara melakukan pembobotan terhadap suatu factor 
atau parameter, hanya perlu melakukan perhitungan hingga muncul nilai bobot prioritas dan selanjutnya 
melakukan perhitungan bobot prioritas alternatif. Namun perlu dilakukan uji konsistensi dari hasil 
jawaban pakar. Konsistensi ini penting untuk mengecek apakah pakar sudah konsisten memberikan nilai 
perbandingan. 

Tabel 4.8. Contoh erhitungan nilai Eigen Value 

 

CI (Consistency Index) didapat dari mengalikan matriks antara Eigen Value dengan jumlah kriteria, 
sedangkan untuk mencari dan mendapatkan nilai RI (Ratio Index), berdasarkan teori Saaty ratio index 
sudah ditentukan nilainya berdasarkan ordo matriks (jumlah kriteria). 
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Pada contoh kasus diatas, matriks terdiri dari 5 kriteria maka nilai RI terbaca 1.12. Dari CI dan RI, 
dapat dihitung Consistency Ratio dengan pembagian CI / RI  

Untuk nilai CR > 0.1 dianggap konsisten lebih dari itu tidak konsisten. Sehingga perbandingan yang 
diberikan untuk kriteria sudah konsisten. 

Tabel 4.9. Indeks Inkonsistensi 

 

Tabel 4.10. Uji Konsistensi 

 

4.5 METODE ANALISIS 

Kajian ini dilakukan untuk memberikan gambaran kerentanan kuantitas dan kualitas airtanah yang 
batasannya berada pada wilayah tangkapan Mata Air. Kerentanan yang dianalisis adalah kerentanan fisik 
wilayah tangkapan Mata Air sebagai objek kajian. Untuk menganalisis kondisi kerentanan kuantitas dan 
kualitas airtanah, dilakukan analisis tumpangsusun peta dari indikator-indikator penyusun parameter 
kerentanan kualitas dan kuantitas. Hasil analisis kajian ini adalah peta kerentanan kualitas Mata Air dan 
peta kerentanan kuantitas Mata Air yang kelasnya terbagi menjadi lima kelas, yaitu kelas sangat rendah, 
rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.   
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Gambar 4.4. Contoh analisa tumpangsusun peta pada kerentanan kuantitas 

 

Gambar 4.5. Contoh analisa tumpangsusun peta pada kerentanan kualitas 

 

 ANALISIS KERENTANAN TERHADAP KUANTITAS 

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

Tabel 4.11. Nilai Bobot Parameter Kerentanan Kuantitas Wilayah Tangkapan Mata Air 

No Parameter Bobot 
1 Penggunaan Lahan 48,96 
2 Kelerengan 16,5 
3 Permeabilitas (K) 18,93 
4 Curah Hujan 15,61 

 

Parameter atau variabel yang digunakan dalam menganalisis kerentanan kuantitas pada kajian ini adalah 
variable penggunaan lahan, kemiringan lereng, permeabilitas dan curah hujan. Masing-masing variabel 

RTRW

Tata Guna Lahan

Hidrogeologi

Topografi

Sumber Polutan

Curah Hujan

Sangat tinggi

Tinggi
Sedang
Rendah

Sangat rendah
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dikelaskan dan diberi skor sesuai pengaruhnya terhadap tingkat kerentanan kuantitas Mata Air, sehingga 
tiap variabel tersebut memiliki nilai dan bobot sesuai dengan pengaruhnya terhadap kerentanan 
kerentanan kuantitas Mata Air. Skor masing - masing variabel mempunyai interval 1 – 5, di mana nilai 
1 mengindikasikan pengaruh yang kecil terhadap tingkat kerentanan, nilai 5 mempunyai pengaruh paling 
besar. Klasifikasi dan penentuan bobot pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut. 

4.5.1.1 PENGGUNAAN LAHAN 

Faktor penggunaan lahan dapat mempengaruhi kemampuan lahan untuk meresapkan air, yang dapat 
dipengaruhi oleh jenis penggunaan lahan, tingkat dan kepadatan penggunaan lahan, tingkat intensifitas 
penggunaan lahan dan kemiringan lereng suatu lahan juga akan besar pengaruhnya kepada tingkat 
perespan air, semakin besar kelerengan lahan maka semakin kecil jumlah air yang kemungkinan dapat 
meresap. 

Tabel 4.12. Pemberian Skor (Skoring) Data Kemiringan Lereng 

No Penggunaan Lahan Klasifikasi Kelas Klasifikasi Skor 
1 Hutan Lahan Kering Primer 

Hutan Sangat Rendah 1 

2 Hutan Lahan Kering Sekunder 
3 Hutan Mangrove Primer 
4 Hutan Mangrove Sekunder 
5 Hutan Rawa Primer 
6 Hutan Rawa Sekunder 
7 Hutan Tanaman 
8 Belukar 
9 Belukar Rawa 
10 Padang Rumput 
11 Perkebunan 

Kebun Rendah 2 
12 Kebun 
13 Rawa 

Badan Air Sedang 3 14 Badan Air 
15 Tambak 
16 Sawah/Pertanian Lahan Kering Terasering 

Ladang Tinggi 4 17 Pertanian Lahan Kering 
18 Pertanian Lahan Kering Campur 
19 Tanah Terbuka 

Area Terbangun Sangat Tinggi 5 
20 Permukiman 
21 Transmigrasi 
22 Bandara 
23 Pertambangan 
 

4.5.1.2 KEMIRINGAN LAHAN 

Kemiringan Lereng adalah kenampakan permukan muka tanah atau muka bumi sebagai akibat 
terdapatnya beda tinggi antara satu tempat dengan tempat lainnya. Kondisi beda tinggi dari dua tempat 
tesebut dan dibandingkan dengan jarak lurus mendatar maka akan diperoleh besarnya kelerengan 
wilayah tersebut. Faktor kelerengan sangat berpengaruh besar terhadap kemampuan suatu lahan atau 
wilayah dalam meresapkan air, dimana suatu wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng yang 
semakin besar atau terjal maka semakin kecil dalam meresapkan jumlah air kedalam tanah. Analisis dan 
nilai kemiringan suatu lahan dapat diperoleh dengan menganalisis DEMNAS dengan resolusi 8 meter. 
Metode yang dipakai dalam menganalisis suatu lereng adalah dengan cara melakukan klasifikasi 
kemiringan dari data DEM tersebut. 
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Tabel 4.13. Pemberian Skor (Skoring) Data Kemiringan Lereng 

No Kemiringan Lereng Keterangan Skor 
1 < 8 % Sangat Rendah 1 
2 8 – 15 % Rendah 2 
3 15 -25 % Sedang 3 
4 25 – 45 % Tinggi 4 
5 > 45 % Sangat Tinggi 5 

 

4.5.1.3 NILAI KELULUSAN BATUAN PENYUSUN 

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

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

2. Susunan  butiran, yang semakin rapi, maka makin besar harga permeabilitasnya.  

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

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

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

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

Berikut adalah permeabilitas (K) berbagai jenis batuan (Morris & Johnson, 1967 dalam Todd, 1995), 
yang disederhanakan yang ditunjukkan pada Tabel 5.8. 

Tabel 4.14 Nilai Peringkat Kelulusan Batuan 

No Material Penyusun Permeabilitas (K) meter/hari 
1 Lempung - lanau < 1 
2 Pasir halus – pasir kasar 2.5 - 45 
3 Kerikil - kerakal > 45 

 

Tabel nilai peringkat kelulusan batuan yang ditentukan dari Todd (1995) buat sebagai acuan dalam 
penentuan tingkat permeabilitas dari jenis tanah. Pendekatan tersebut dilakukan karena ketersediaan 
data untuk analisis permeabilitas adalah Peta Jenis Tanah yang dikeluarkan oleh RePPProT (Regional 
Physical Planning Programme for Transmigration) tahun 1990. Berikut tabel penentuan tingkat 
permeabilitas dari Jenis Tanah yang ditunjukkan pada Tabel 5.9. 

Tabel 4.15 Tingkat Permeabilitas pada beberapa Jenis Tanah 

No Jenis Tanah Permeabilitas Skor 
1 Alluvial  lambat 5 
2 Latosol Agak lambat 4 
3 Andosol sedang 3 
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No Jenis Tanah Permeabilitas Skor 
4 Litosol Agak cepat 2 
5 Regosol cepat 1 

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

Jenis tanah tersebut disesuaikan dengan sistem taksonomi tanah dari USDA yang digunakan di Peta 
Jenis Tanah dari RePPProT. Berikut penyesuaian penamaan ordo tanah yang ditunjukkan pada Tabel 
5.10. 

Tabel 4.16 Penyesuaian sistem penamaan ordo tanah 

Sistem Dudol-Soepraptohardjo 
(1957-1961) 

Puslitanak Modifikasi 
(1978/1982) 

FAO 
(1974) 

USDA Soil Taxonomy 
(1975 – 1990) 

Tanah Aluvial Tanah Aluvial Fluvisol - Entisol 
- Inceptisol 

Andosol Andosol Andosol Andisol 
Brown Forest Soil Kambisol Cambisol Inceptisol 
Grumusol Grumusol Vertisol Vertisol 
Latosol - Kambisol 

- Latosol 
- Lateritik 

- Cambisol 
- Nitosol 
- Ferralsol 

- Inceptisol 
- Ultisol 
- Oxisol 

Litosol Litosol Litosol Entisol (Subgrup lithic) 
Mediteran Mediteran Luvisol Alfisol / Inceptisol 
Organosol Organosol Histosol Histosol 
Podsol Podsol Podsol Spodosol 
Podsolik Merah Kuning Podsolik Acrisol Ultisol 
Podsolik Coklat Kambisol Cambisol Inceptisol 
Podsolik Coklat Kelabu Podsolik Acrisol Ultisol 
Regosol Regosol Regosol Entisol / Inceptisol 
Renzina Renzina Renzina Rendolls 

Sumber : Erizal (2015) 

4.5.1.4 CURAH HUJAN 

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

Tabel 4.17 Nilai Peringkat Curah Hujan 

No Curah Hujan (mm/tahun) Skor Peringkat 
1 < 1500 5 Sangat Rendah  
2 1500 – 2000 4 Rendah 
3 2000 – 2500 3 Sedang 
4 2500 – 3000 2 Tinggi 
5 > 3000 1 Sangat Tinggi 

 

 ANALISIS KERENTANAN TERHADAP KUALITAS 

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

1. Limbah Pemukiman (Limbah Domestik) 

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

2. Limbah Pertanian.  

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

3. Limbah Industri 

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

4. Limbah Peternakan 

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

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

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

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

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

Metode analisis kerentanan secara geospasial yang dipakai pada kajian ini adalah menggunakan metode 
overlay (tumpang susun) dan skoring data untuk mengidentifikasi kerentanan terhadap kualitas. 

Tabel 4.18 Nilai Bobot Parameter Analisis Kerentanan Kualitas Mata Air: 

No Parameter Bobot 
1 Penggunaan Lahan 27,39 
2 Sumber polutan (titik) 39,25 
3 Kelerengan 11,44 
4 Permeabilitas (K) 12,9 
5 Curah Hujan 9,02 

 

4.5.2.1 JENIS KEGIATAN  

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

Tabel 4.19 Pemberian Skor (Skoring) Data Jenis Kegiatan 

No Penggunaan Lahan Klasifikasi Kelas Klasifikasi Skor 
1 Hutan Lahan Kering Primer 

Hutan Sangat Rendah 1 

2 Hutan Lahan Kering Sekunder 
3 Hutan Mangrove Primer 
4 Hutan Mangrove Sekunder 
5 Hutan Rawa Primer 
6 Hutan Rawa Sekunder 
7 Hutan Tanaman 
8 Belukar 
9 Belukar Rawa 
10 Padang Rumput 
11 Perkebunan 

Kebun Rendah 2 
12 Kebun 
13 Rawa 

Badan Air Sedang 3 14 Badan Air 
15 Tambak 
16 Sawah / Pertanian Lahan Kering 

Berterasering 
Ladang Tinggi 4 

17 Pertanian Lahan Kering 
18 Pertanian Lahan Kering Campur 
19 Tanah Terbuka Area Terbangun Sangat Tinggi 5 
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No Penggunaan Lahan Klasifikasi Kelas Klasifikasi Skor 
20 Permukiman 
21 Transmigrasi 
22 Bandara 
23 Pertambangan 

 

4.5.2.2 SUMBER POLUTAN  

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

Tabel 4.20 Jenis Kegiatan yang merupakan Sumber Polutan 

No Jenis Kegiatan (kawasan) 
1 Tempat Pembuangan Akhir / Tempat Pembuangan Sampah 
2 Industri 
3 Permukiman 
4 Pertanian 
5 Peternakan 

 

4.5.2.3 KEMIRINGAN LAHAN 

Kemiringan lereng merupakan salah satu indikator dari penentuan kerentanan kualitas air tanah adalah 
kemiringan lereng. Faktor kelerengan sangat berpengaruh besar terhadap kemampuan suatu lahan atau 
wilayah dalam meresapkan air, dimana suatu wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng yang 
semakin besar atau terjal maka semakin kecil dalam meresapkan jumlah air kedalam tanah. Analisis dan 
nilai kemiringan suatu lahan dapat diperoleh dengan menganalisis DEMNAS dengan resolusi 8 meter. 
Metode yang dipakai dalam menganalisis suatu lereng adalah dengan cara melakukan klasifikasi 
kemiringan dari data DEM tersebut. Berikut tabel 5.15 yang menunjukkan skor pada tingkat kemiringan 
lereng. 

Tabel 4.21 Pemberian Skor (Skoring) Data Kemiringan Lereng 

No Kemiringan Lereng Keterangan Skor 
1 < 8 % Sangat Tinggi 5 
2 8 – 15 % Tinggi 4 
3 15 -25 % Sedang 3 
4 25 – 45 % Rendah 2 
5 > 45 % Sangat Rendah 1 

 

4.5.2.4 NILAI KELULUSAN BATUAN PENYUSUN 

Berikut adalah permeabilitas (K) berbagai jenis batuan (Morris & Johnson, 1967 dalam Todd, 1995), 
yang disederhanakan yang ditunjukkan pada Tabel 5.16. 
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Tabel 4.22 Nilai Peringkat Kelulusan Batuan 

No Material Penyusun Permeabilitas (K) meter/hari 
1 Lempung - lanau < 1 
2 Pasir halus – pasir kasar 2.5 - 45 
3 Kerikil - kerakal > 45 

 

Tabel nilai peringkat kelulusan batuan yang ditentukan dari Todd (1995) buat sebagai acuan dalam 
penentuan tingkat permeabilitas dari jenis tanah. Pendekatan tersebut dilakukan karena ketersediaan 
data untuk analisis permeabilitas adalah Peta Jenis Tanah yang dikeluarkan oleh RePPProT (Regional 
Physical Planning Programme for Transmigration) tahun 1990. Berikut tabel penentuan tingkat 
permeabilitas dari Jenis Tanah yang ditunjukkan pada Tabel 5.17. 

Tabel 4.23 Tingkat Permeabilitas pada beberapa Jenis Tanah 

No Jenis Tanah Permeabilitas Skor 
1 Alluvial  lambat 1 
2 Latosol Agak lambat 2 
3 Andosol sedang 3 
4 Litosol Agak cepat 4 
5 Regosol cepat 5 

 

Jenis tanah tersebut disesuaikan dengan sistem taksonomi tanah dari USDA yang digunakan di Peta 
Jenis Tanah dari RePPProT. Berikut penyesuaian penamaan ordo tanah yang ditunjukkan pada Tabel 
5.18. 

Tabel 4.24 Penyesuaian sistem penamaan ordo tanah 

Sistem Dudol-
Soepraptohardjo 

(1957-1961) 

Puslitanak Modifikasi 
(1978/1982) 

FAO 
(1974) 

USDA Soil Taxonomy 
(1975 – 1990) 

Tanah Aluvial Tanah Aluvial Fluvisol - Entisol 
- Inceptisol 

Andosol Andosol Andosol Andisol 
Brown Forest Soil Kambisol Cambisol Inceptisol 
Grumusol Grumusol Vertisol Vertisol 
Latosol - Kambisol 

- Latosol 
- Lateritik 

- Cambisol 
- Nitosol 
- Ferralsol 

- Inceptisol 
- Ultisol 
- Oxisol 

Litosol Litosol Litosol Entisol (Subgrup lithic) 
Mediteran Mediteran Luvisol Alfisol / Inceptisol 
Organosol Organosol Histosol Histosol 
Podsol Podsol Podsol Spodosol 
Podsolik Merah Kuning Podsolik Acrisol Ultisol 
Podsolik Coklat Kambisol Cambisol Inceptisol 
Podsolik Coklat Kelabu Podsolik Acrisol Ultisol 
Regosol Regosol Regosol Entisol / Inceptisol 
Renzina Renzina Renzina Rendolls 

Sumber : Erizal (2015) 

4.5.2.5 CURAH HUJAN 

Curah hujan mempengaruhi kualitas air tanah karena semakin banyak air yang diresapkan, maka proses 
pengenceran kontaminan yang berada di dalam air akan semakin cepat. Untuk kelas data curah hujan 
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menggunakan data curah hujan rata-rata selama 17 tahun yang diperoleh dari stasiun hujan yang berada 
di dalam maupun luar wilayah administrasi Kota Batu. Berdasarkan kelas curah hujan di kota Batu, 
Tabel 5.17 menjelaskan skor dan peringkat rentang curah hujan per tahun.  

Tabel 4.25 Nilai Peringkat Curah Hujan 

No Curah Hujan (mm/tahun) Skor Peringkat 
1 < 1500 1 Sangat Rendah 
2 1500 – 2000 2 Rendah 
3 2000 – 2500 3 Sedang 
4 2500 – 3000 4 Tinggi 
5 > 3000 5 Sangat Tinggi 

 

 ANALISIS PROYEKSI PENGGUNAAN LAHAN DAN PERUBAHAN IKLIM 

Analisis proyeksi dilakukan untuk mengetahui kondisi kerentanan kuantitas dan kualitas Mata Air di 
masa depan dengan adanya perubahan penggunaan lahan dan perubahan iklim. Analisis proyeksi 
penggunaan lahan dan perubahan iklim dimasukkan ke dalam analisis dengan skor sebagai berikut : 

Tabel 4.26 Pembobotan Analisis Proyeksi Kerentanan Mata Air terhadap Kuantitas 

No Parameter Bobot 
1 Penggunaan Lahan 48,96 
2 Kelerengan 16,5 
3 Permeabilitas (K) 18,93 
4 Curah Hujan 15,61 

 

Tabel 4.27 Pembobotan Analisis Proyeksi Kerentanan Mata Air terhadap Kuantitas 

No Parameter Bobot 
1 Penggunaan Lahan 27,39 
2 Sumber polutan (titik) 39,25 
3 Kelerengan 11,44 
4 Permeabilitas (K) 12,9 
5 Curah Hujan 9,02 

 

4.5.3.1 PROYEKSI PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN 

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

Berdasarkan Peta Revisi RTRW Rencana Pola Ruang Kota Malang tahun 2010-2030, rencana pola ruang 
diklasifikasikan menjadi klasifikasi penggunaan lahan yang ditunjukkan pada Tabel 4.28: 

Tabel 4.28. Tabel Peta Revisi RTRW Kota Malang 2010 - 2030 

No Rencana Pola Ruang Klasifikasi Kelas Klasifikasi Skor 
1 Kawasan Tahura 

Hutan Sangat Rendah 1 2 Kawasan Hutan Lindung 
3 Kawasan Hutan Produksi 
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No Rencana Pola Ruang Klasifikasi Kelas Klasifikasi Skor 
4 Kawasan RTH 
5 Kawasan RTHN 
6 Kawasan Perlindungan Setempat 
7 Kawasan Pariwisata (Petik Buah) Kebun Rendah 2 
8 Sungai Badan Air Sedang 3 
9 Kawasan Pertanian Holtikultur 

Ladang Tinggi 4 
10 Kawasan Pertanian Pangan 
11 Kawasan Permukiman 

Area Terbangun Sangat Tinggi 5 

12 Kawasan Perkantoran 
13 Kawasan Perdagangan dan Jasa 
14 Kawasan Khusus (Militer) 
15 Kawasan Fasilitas Umum Kesehatan 
16 Kawasan Peribadatan 
17 Kawasan Fasilitas Umum Pendidikan 
18 Kawasan Fasilitas Umum 
19 Kawasan Sarana Olahraga 
20 Kawasan Sektor Informal 
21 Kawasan Industri 
22 TPA 
23 Kawasan Peternakan 

 

PROYEKSI PERUBAHAN IKLIM (APABILA DATA TERSEDIA) 

 

Proyeksi perubahan iklim menggunakan data hasil analisis BMKG, yaitu Peta Proyeksi Perubahan Curah 
Hujan Musiman Periode 2032-2040 terhadap 2006-2014 Provinsi Jawa Timur dari analisis RCP 4,5 
menggunakan MIROC5 dengan resolusi 4 kilometer. BMKG membagi menjadi 2 klasifikasi besar, yaitu 
bertambah dan berkurangnya curah hujan. Pada tiap klasifikasi dibagi menjadi 3 sub klasifikasi, yaitu 
ringan, sedang dan tinggi. Proyeksi perubahan curah hujan ini yang digunakan sebagai basis data 
pertambahan maupun berkurangnya curah hujan di masa depan. 

  



 

DOKUMEN KKMARA MATA AIR CLUMPRIT, KOTA MALANG 2020  59 

5 ANALISIS KERENTANAN KUANTITAS DAN KUALITAS 

5.1 KERENTANAN KUANTITAS 

Saat ini kondisi debit Mata Air Clumprit sulit ditentukan secara kuantitatif besaran penurunannya 
mengingat sejak dimanfaatkannya Mata Air tersebut menjadi sumber air baku oleh PDAM Kota Malang 
tidak dilakukan pengukuran secara menyeluruh dan sumberdaya air mata air Clumprit juga baru 
digunakan sekitar 10 liter per detik, sehingga belum dilakukan pengukuran dan pemantauan dengan baik 
terhadap proses penurunan debit mata air Clumprit ini. 

Pengukuran hanya dilakukan pada sumber air baku yang langsung ditampung ke dalam pipa transmisi 
PDAM Kota Malang yang dengan kapasitas 10 liter per detik. Adapun debit air luah lainnya tidak 
ditampung dan langsung dialirkan ke badan air atau sungai disekitarnya. Berdasarkan hasil pengukuran 
dalam program WQQ yang dilakukan oleh team KKMARA dapat diketahui debit air saat ini mencapai 
100 liter per detik dan belum dimanfaatkan sebagai air baku. 

Beberapa tanda telah terjadinya penurunan debit pada Mata Air Clumprit adalah sebagai berikut: 

• Kawasan Mata Air Clumprit ini merupakan komplek mata air sehingga selain mata air utama 
Clumprit dengan debit yang paling besar tersebut (sekitar 100 liter per detik) maka disekitarnya 
terdapat beberapa lokasi mata air lainnya, dimana saat ini beberapa mata air kecil-kecil tersebut 
sudah mengalami kering atau bahkan mati sehingga lokasi mata air tersebut tidak lagi mengeluarkan 
aliran air tanahnya. 

• Berdasarkan informasi penduduk sekitar menyatakan bahwa beberapa tahun yang lalu seluruh 
kawasan komplek mata air Clumprit, saat ini berupa sawah, tidak pernah mengalami kekeringan, 
akan tetapi saat ini sawah-sawah tersebut sudah tidak lagi tergenang air sebagai tanda bahwa telah 
terjadi penurunan atau pengurangan sumberdaya air tanah di komplek mata air Clumprit tersebut. 

Sampai saat ini, PDAM Kota Malang merupakan satu-satunya pemanfaat atau pengguna air Mata Air 
Clumprit tersebut dan baru mempergunakan 10 liter per detik dari total kapasitas sekitar 100 liter per 
detik. 

Sumberdaya Mata Air Clumprit ini direncanakan akan dimanfaatkan secara optimal untuk melayani 
pelangan dan pengembangan cakupan 2 area pelayanan baru dengan total rencana jumlah sambungan 
baru sebanyak ± 5.613 SR (sambungan rumah), yaitu: 

• Area Mergan akan melayani sekitar ± 3.491 Sambungan Rumah, melayani daerah Jalan Raya 
langsep, Jalan Kesemek, Jalan Markisa, Jalan Anggur, Perum Ijen Nirwana, Kelurahan Mergan, Jalan 
Burung-burung. 

• Area Kebon Agung ± 2.122 Sambungan Rumah, Kebon Agung, dan sekitarnya. 
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Skematik rencana SPAM Merjosari : 

Gambar 5.1. Skematik SPAM Merjosari, MA. Clumprit PDAM Kota Malang 

 

Berikut merupakan gambar daerah pelayanan Sumber Merjosari: 

Gambar 5.2. Peta Wilayah Rencana Pelayanan Pelanggan SPAM Merjosari 
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Menyikapi dan mendukung rencana pengembangan Mata Air Clumprit tersebut serta belum 
diketahuinya sifat dan karakter serta potensi resiko terhadap sumberdaya Mata Air Clumprit ini maka 
perlu dilakukan analisis KKMA-RA, dengan tujuan untuk mengetahui secara rinci tentang kondisi dan 
tingkat kehandalan sumberdaya air Mata Air Clumprit ini, untuk selanjutnya diambil langkah-langkah 
dan kebijakan meningkatkan kehandalan (mengurangi kerentanan), baik kerentanan kuantitas maupun 
kualitasnya. 

Gambar 5.3. Peta Kerentanan Kuantitas MA. Clumprit, Kota Malang 

 

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

Tabel 5.1. Luasan Kerentanan Kuantitas Mata Air Clumprit. 

No Kelas Kerentanan 
Luas (Hektar 

(Hektar) (%) 
1 Sangat Rendah 1.416,01 34,80 
2 Rendah 200,97 4,94 
3 Sedang 136,94 3,37 
4 Tinggi 1.113,49 27,37 
5 Sangat Tinggi 1.201,50 29,53 
Total Luas Imbuhan 4.068,91 100.00 

 

Hasil analisis keruangan dan luasan (geospasial) wilayah imbuhan Mata Air Clumprit yang akan dan telah 
memberikan dampak atau pengaruh (tingkat sensitivitas/kerentanan) terhadap kondisi dan fluktuatif 
atau penurunan debit Mata Air Clumprit, dengan hasil sebagai berikut : 

1. Tingkat Kerentanan Sangat Rendah, dengan luasan 1416,01 Hektar atau 34,80 % dari total luasan 
kawasan imbuhan, diartikan bahwa pada wilayah ini dengan segala aktivitas didalamnya akan 
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memberikan pengaruh terhadap penurunan debit Mata Air secara langsung, tetapi pengaruh 
penurunannya dalam volume sangat kecil dan dalam periode waktu lama. 

2. Tingkat Kerentanan Rendah, dengan luasan 200,97 Hektar atau 4,94 % dari total luasan kawasan 
imbuhan, diartikan bahwa pada wilayah ini dengan segala aktivitas didalamnya akan memberikan 
pengaruh terhadap penurunan debit Mata Air secara langsung, tetapi pengaruh penurunannya 
dalam volume kecil dan dalam periode waktu lama. 

3. Tingkat Kerentanan Sedang, dengan luasan 136,94 Hektar atau 3,37 % dari total luasan kawasan 
imbuhan, diartikan bahwa pada wilayah ini dengan segala aktivitas didalamnya akan memberikan 
pengaruh terhadap penurunan debit Mata Air secara langsung, dengan pengaruh penurunan 
volume cukup besar dan dalam periode waktu cepat. 

4. Tingkat Kerentanan Tinggi, dengan luasan 1.113, 49 Hektar atau 27,37 % dari total luasan kawasan 
imbuhan, diartikan bahwa pada wilayah ini dengan segala aktivitas didalamnya akan memberikan 
pengaruh terhadap penurunan debit Mata Air secara langsung, dengan penurunan volume yang 
besar dan dalam periode waktu cepat. 

5. Tingkat Kerentanan Sangat Tinggi, dengan luasan 1.201,50 Hektar atau 29,53 % dari totalluasan 
kawasan imbuhan, diartikan bahwa pada wilayah ini dengan segala aktivitas didalamnya akan 
memberikan pengaruh terhadap penurunan debit Mata Air secara langsung, dengan pengaruh 
penurunan sangat besar dan dalam periode yang singkat.  

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

Peningkatan kerentanan kuantitas ini menyebabkan terjadinya potensi penurunan debit mata air di masa 
depan. Dengan memodelkan rata-rata intensitas hujan di MA Clumprit dan Jumlah Hari Hujan rata-
rata, dapat diketahui potensi air yang meresap ke dalam tanah dari kondisi eksisting landuse. Tabel di 
bawah ini menunjukkan bahwa dari sisi perubahan penggunaan lahan saja, potensi air meresap dapat 
berkurang secara signifikan. Peningkatan area terbangun, penurunan luas hutan dan meningkatnya 
aktifitas di ladang (pertanian lahan kering) menyebabkan MA Clumprit diprediksi akan berkurang 
volume air yang meresap hingga sekitar 71.261.008,03 M3 per tahun atau 2,3 liter per detik per 
tahunnya. 

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

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

Tabel 5.2. Analisis Proyeksi Penggunaan Lahan dan Penurunan Debit Mata Air Clumprit 

No Penggunaan Lahan 
Luas (Hektar) 

2006 2019 2041 
Perubahan (2019 – 

2041) 
1 Hutan 1259,83 1259,83 1259,83 00,00 
2 Kebun/Perkebunan 443,48 427,07 416,97 -26,51 
3 Semak Belukar 109,08 97,75 90,78 -18,30 
4 sawah 1,19 1,19 1,19 00,00 
5 Ladang 1942,56 1707,31 1562,54 -380,02 
6 Pemukiman 312,77 575,76 737,60 424,83 
Luas Tota 4.068,91 4.068,91 4.068,91  
      

No Penggunaan lahan 
Perubahan 

lahan 
Volume Air 

Hujan 
Koefisien Run 

Off 
Penurunan Air Tanah 

(2019 - 2041 (M3) 
1 Hutan 00,00 00,00 0,65 00,00 
2 Kebun/Perkebunan -26,51 -682.182.003,46 0,9 -613.963.803,12 
3 Semak Belukar -18,30 -471.000.737,31 0.85 -400.350.626,71 
4 sawah 00,00 00,00 0,85 00,00 
5 Ladang -380,02 -9.779.604.894,23 0,85 -8.312.664.160,10 
6 Pemukiman 424,83 10.932.787.635,00 0,99 10.823.4559.758,65 
Total Penurunan Cadangan Air Tanah Imbuhan Mata Air Clumprit 1.496.481.168,73 
Luas Imbuhan Mata Air Clumprit 4.068.91 
Intensitas Curah Hujan Rata-Rata/Tahun 2.537 MM/Tahun 
Penurunan Air Tanah (21 Tahun) 1.496.481.168,73 M3 
Penurunan Debit Per Detik Per Tahun 2,3 Liter Per Detik 

 

Gambar 5.4. Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Mata Air Clumprit 
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Gambar 5.5. Analisis Proyeksi Cadangan dan Kebutuhan Dan Penambahan Debit Dengan 1400 Sumur 
Resapan Mata Air Clumprit 

 

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

5.2 KERENTANAN KUALITAS 

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

Berdasarkan hasil analisis kualitas air yang dilakukan oleh PDAM Kota Malang maka dapat diketahui 
berbagai data pencemar yang sudah mempengaruhi kualitas air tanah/mata air Clumprit, dimana 
berdasarkan data tersebut telihat bahwa pada sample air sebesar 100 Ml, terdapat 1200 CFU (Colli 
Form Unit) bakteri Colli dan 100 CFU (Colli Form Unit) bakteri E.Colli yang sangat berbahaya bagi 
kesehatan masyarakat, karena dapat menimbulkan wabah diare/muntaber bagi masyarakat yang 
mengkonsumsi air tanah/mata air yang tercemar tersebut. 

Peningkatan kerentanan kualitas disebabkan oleh saat ini temuan di lapangan menunjukkan bahwa 
masyarakat belum pernah diberikan sosialisasi maupun program tentang penggunaan tangki septik yang 
kedap air. Belum adanya regulasi yang mengatur bahwa masyarakat harus menggunakan tangki septik 
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yang kedap menjadikan perlunya program-program IPAL Komunal maupun tangki septik kedap air 
untuk penggunaan perumahan pribadi.  

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

Tabel 5.3. Data hasil analisis kualitas air MA. Clumprit (sumber PDAM Kota Malang). 

 

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

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

Untuk kelas kerentanan sedang sampai sangat tinggi, dapat diartikan sebagai wilayah yang akan 
memberikan dampak terhadap pencemaran air tanah/Mata Air Clumprit dengan waktu cepat dengan 
konsentrasi pencemaran yang lebih tinggi 
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Gambar 5.6. Peta Kerentanan Kualitas Mata Air Clumprit. 

 

Tabel 5.4. Kelas Kerentanan Kualitas Kawasan Imbuhan Mata Air Clumprit 

No Kelas Kerentanan 
Luas (Hektar 

(Hektar) (%) 
1 Sangat Rendah 1.588,96 39,05 
2 Rendah 124,54 3,06 
3 Sedang 34.07 0.84 
4 Tinggi 1.403,70 34,50 
5 Sangat Tinggi 917.64 22,55 
Total Luas Imbuhan 4.068,91 100.00 

 

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

Penentuan jenis dan bentuk kegiatan pengendalian dan pengelolaan sumber pencemar di dalam wilayah 
imbuhan sesuai dengan kelas kerentanannya, akan ditentukan dan disesuaikan dengan kondisi dan 
aktivitas masyarakat yang mendiami wilayah imbuhan dan kelas kerentanan kualitasnya, sehingga 
program tersebut dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. 

5.3 TINGKAT KEKRITISAN AIR (MATA AIR CLUMPRIT) KOTA MALANG  

Kekritisan air merupakan suatu perbandingan (rasio) antara kebutuhan air (water demand) dengan 
ketersediaan air (water supply). Dimana data ketersediaan berdasarkan potensi cadangan air tanah yang 
diroyeksikan akan terdapat dalam tanah di wilayah imbuhan mata air Clumprit pada tahun 2041 
berdasarkan analisis perubahan tata guna dan peruntukan lahan didalam kawasan tersebut. Sedangkan 
kebutuhan air diperoleh dari kebutuhan air domestik seluruh masyrakat yang mempergunakan 
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sumberdaya air dari mata air Clumprit, dengan asumsi jumlah kebutuhan perjiwa per harinya sebesar 
80 liter/orang/hari (SNI 19-6728.1-2002). 

Penilaian tingkat kekritisan air dinilai pada posisi dua waktu yang berbeda, yaitu kondisi saat ini (tahun 
2019) dan kondisi hasil proyeksi setelah 21 (duapuluh satu) tahun kedepan yaitu proyeksi pada Tahun 
2041, oleh karenanya akan dapat dibandingkan kondisi tingkat kekritisan mata air Clumprit yaitu 
kekritisan air pada Tahun 2019 dan Tahun 2044.  

Mata air Clumprit yang ada di Kota Malang saat ini memiliki debit total sebesar 100 liter/detik, dimana 
saat ini baru dimanfaatkan oleh PDAM Kota Malang sebesar 10 liter per detik dan sisanya belum 
termanfaatkan secara optimal dan hanya dialirkan ke badan sungai. Selanjutnya, berdasarkan business 
plan tahun 2020 – 2024 bahwa seluruh sisa debit mata air Clumprit akan dimanfaatkan untuk 
pengembangan pelayanan dan cakupan pelayanan di 2 (dua) kawasan pengembangan, yaitu: 

a. Kawasan Mergan yang akan melayani sekitar 3.491 sambungan rumah (SR) atau sekitar 17.455 
jiwa. 

b. Kawasan Kebon Agung yang akan melayani sekitar 2.122 sambungan rumah (SR) dengan total jiwa 
sekitar 10.610 jiwa. 

Sehingga total rencana pengembangan dan pelayanan dari mata air Clumprit ini mencapai 3.491 
sambungan rumah dengan jumlah jiwa sekitar 28.065 jiwa, suatu jumlah pelayanan yang cukup banyak 
dan luas. 

Sejatinya pengguna mata air Clumprit bukan hanya untuk ke-dua daerah pelayanan tersebut, akan tetapi 
terdapat pengguna cadangan air tanah di kawasan imbuhan mata air Clumprit yaitu penduduk yang 
tinggal didalam kawasan imbuhan tersebut, yang berdasarkan data berjumlah sekitar 59.546 jiwa, yang 
tersebar di 12 (duabelas) desa/kelurahan dan tergabung dalam 3 (tiga) Kecamatan yang masuk dalam 
Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang, Tabel 5.24. 
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Tabel 5.5. Jumlah Jiwa Yang Pengguna Air Tanah Dalam Wilayah Imbuhan Mata Air Clumprit 

Pendekatan Jumlah Populasi Dalam Wilayah Imbuhan MA Clumprit, Berdasarkan Prosentasi Luasan Kawasan Permukiman  

No DESA/ KELURAHAN KECAMATAN KOTA/ KAB 
LUAS KAWASAN PEMUKIMAN (SQM)  POPULASI (ORANG) 

DI DALAM % DI LUAR % TOTAL  TOTAL % DI DALAM % DI LUAR 

1 Gadingkulon Dau Kab. Malang 537,877 100 0 0 537,877  15,485 100 15,485 0 0 
2 Landungsari Dau Kab. Malang 866,944 68 400,276 32 1,267,220  9,342 68 6,391 32 2,951 
3 Mulyoagung Dau Kab. Malang 395,874 23 1,314,259 77 1,710,133  4,255 23 985 77 3,270 
4 Petungsewu Dau Kab. Malang 225,291 77 65,791 23 291,082  3,660 77 2,833 23 827 
5 Selorejo Dau Kab. Malang 483,068 100 0 0 483,068  3,792 100 3,792 0 0 
6 Sumbersekar Dau Kab. Malang 1,001,926 100 0 0 1,001,926  8,161 100 8,161 0 0 
7 Tegalweru Dau Kab. Malang 440,825 100 0 0 440,825  4,015 100 4,015 0 0 
8 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 28,827 4 701,712 96 730,539  6,542 4 258 96 6,284 
9 Junrejo Junrejo Kota Batu 262,200 22 934,589 78 1,196,789  9,625 22 2,109 78 7,516 
10 Tlekung Junrejo Kota Batu 395,015 52 359,092 48 754,107  4,156 52 2,177 48 1,979 
11 Merjosari Lowokwaru Kota Malang 876,348 51 844,238 49 1,720,586  20,092 51 10,233 49 9,859 
12 Tlogomas Lowokwaru Kota Malang 241,178 16 1,268,815 84 1,509,993  19,450 16 3,107 84 16,343 
          
          Total:   59,546                  
    Sumber:      Sumber:        

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

 
Laporan Kecamatan dalam angka th 2019 dari data 
Desa/ Kelurahan tahun 2017 dan 2018      
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Berdasarkan tabel 5.24. tersebut diatas bahwa jumlah penduduk pada tahun 2019 yang bertempat 
tinggal dikawasan imbuhan Clumprit 59.546 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 1,6 % pertahun maka 
pada tahun 2041 jumlah penduduk tersebut akan menjadi 79.554 jiwa. 

Berdasarkan faktor jumlah penduduk dan kebutuhan air minumnya yang diambil dari air tanah dalam 
kawasan imbuhan mata air Clumprit tersebut maka pada tahun 2019 jumlah air yang dikonsumsi 
berkisar 1.738.743.200 liter per tahunnya, dengan asumsi bahwa kebutuhan air bersih/minum minimal 
dibutuhkan per jiwa per harinya adalah sebesar 80 liter/jiwa/hari, sehingga kebutuhan dan pengambilan 
air tanah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berada dalam kawasan imbuhan mata air 
Clumprit pada tahun 2041 adalah sebesar 2.322.976.800 liter per tahun, tabel 5.24.a. 

Tabel 5.6. Analisis Tingat Kritis Mata Air Clumprit 

No KECAMATAN DESA/ 
KELURAHAN Kawasan 

Jumlah Penduduk 
Tahun 2019 Tahun 2041 

1 

Dau 

Gadingkulon 

Hulu/Imbuhan 59.546 79.554 

2 Landungsari 
3 Mulyoagung 
4 Petungsewu 
5 Selorejo 
6 Sumbersekar 
7 Tegalweru 
8 

Junrejo 
 

Dadaprejo 
9 Junrejo 
10 Tlekung 
11 Lowokwaru Merjosari 
12 Tlogomas 
Total Penduduk Kawasan Hulu/Imbuhan 59.546 79.554 
Total Kebutuhan Air Penduduk Hulu 1.738.743.200/Thn 2.322.976.800/Thn 
Penurunan Debit 2,3 Liter/detik/tahun 72.532.800/Thn 1.523.188.800/Thn 
     
13 Kawasan Mergan Hilir/Layanan 

PDAM 28.065 37.495 
14 Kawasan Kebon Agung 
Total Penduduk Kawasan Hilir/Pelayanan PDAM  28.065 37.495 
Total Kebutuhan Air Penduduk Hilir/Layanan PDAM 819.498.000/Thn 1.094.854.000/Thn 
      
Total Kebutuhan Hulu dan Hilir+Penurunan Debit 2.630.774.000/Thn 4.941.019.600/Thn 
Total Ketersediaan Air 11,167,452,500/Thn 11,207,912,500/Thn 
      
Tingkat Ke-Kritisan  23,56 % (Belum Kritis) 44,02 % (Kritis) 
      

 

Hasil analisis Tabel 5.24.a. di atas terlihat bahwa kebutuhan air pada tahun 2019 bagi penduduk di hilir 
mata air Clumprit (untuk pelayanan oleh PDAM) hanya sekitar 819.498.000 liter per tahunnya dan 
kebutuhan air bagi masyarakat yang hidup di kawasan imbuhan (hulu) sebesar 1.738.743.200 liter per 
tahun sehingga total kebutuhan air pada tahun 2019 untuk hulu dan hilir adalah 2.630.774.000 atau 
sebesar 55,12 liter per detik, sementara ketersediaan cadangan air tanah dalam wilayah imbuhan mata 
air Clumprit berkisar 11.167.452.500 liter per tahun. Sehingga berdasarkan tersebut maka rasio atau 
tingkat kekritisan cadangan air dan kebutuhan adalah berkisar 23,56 % dengan rasio tersebut maka 
kondisi cadangan air tanah mata air Clumprit masih dalam katagori Baik/belum kritis. 

Selanjutnya, dengan analisis proyeksi selama 21 tahun ke depan dengan pertimbangan penambahan 
jumlah penduduk, baik pertamabahan penduduk dikawasah hulu dan juga kawasan hilir mata air 
Clumprit, maka total kebutuhan air pada tahun 2041 yang berasal dari Mata Air Clumprit adalah sebesar 
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4.941.019.600 Liter per tahunnya, sementara ketersediaan cadangan air tanahnya hanya berkisar 
11.207.912.500Liter per tahun. Sehingga perbandingan rasio antara kebutuhan dan cadangan yang 
tersedia adalah sebesar 44,02 %. Memperhatikan nilai rasio tersebut maka tingkat ke-kritisan mata air 
Clumprit pada tahun 2044 sudah masuk dalam kategori Kritis. 

Disisi lainnya, dengan kondisi penurunan daya resap lahan kawasan imbuhan mata air Clumprit terus 
mengalami penurunan, sehingga air hujan semakin sedikit yang menjadi cadangan air tanah didalam 
kawasan mata air Clumprit dengan penurunan cadangan 3,2 liter per detik per tahunnya. Tambahan 
penurunan tersebut akan mengakibatkan semakin meningkat tingkat ke-kritisan dari mata air pada 
tahun 2044, bahkan dari analisis (dengan asumsi tidak melakukan konservasi apapun/”no action to do”) 
maka mata air Clumprit akan mengalami penurunan secara terus menerus dan akan semakin 
meningkatkan tingkat ke-kritisannya menjadi semakin kritis. 

Aspek lainnya yang harus difamahi bahwa pada tahun 2019 secara analisis bahwa mata Clumprit belum 
terlihat kritis berdasarkan perbandingan cadangan dan kebutuhan air secara luas yang berada dan 
tersebar dalam wilayah imbuhan, akan tetapi apabila berbicara tentang tingkat kebutuhan air baku yang 
dibutuhkan oleh PDAM Kota Malang adalah hanya ketersediaan air baku yang hanya keluar dari titik 
mata air Clumprit berada. Kondisi ini disebabkan karena sumberdaya air tanah/mata air yang menjadi 
air baku PDAM harus yang sudah terakumulasi/terkumpul pada suatu titik dimana intake PDAM Kota 
Malang berada, sehingga cadangan akumulasi potensi air baku yang dapat dimanfaatkan saat ini adalah 
hanya berjumlah sekitar 90 liter per detik. 

Memperhatikan debit mata air Clumprit yang berjumlah 90 liter per detik tersebut dengan 
membandingkannya dengan kebutuhan pelayanan baru PDAM Kota Malang, yaitu untuk wilayah Merjan 
dan Kebon Agun, maka sebetulnya pada tahun 2023 Mata Air Clumprit telah mengalami kritis dimana 
pada saat tahun 2023 antara kebutuhan produksi PDAM Kota Malang dengan air baku dari Mata Air 
Clumprit adalah sama besarnya. Akibat dari kondisi kritis tersebut maka pada tahun 2023 PDAM Kota 
Malang tidak akan dapat menambah produksi dan sambungan rumah baru dari SPAM Mata ir Clumprit 
tersebut. 

Gambar 5.7. nalisis Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Baru PDAM SPAM Mata Air Clumprit 
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Memperhatikan hasil analisis tersebut dan untuk menghindari terjadinya penurunan debit mata air 
Clumprit dan terjadinya krisis serta mengeringnya mata air tersebut, maka diperlukan berbagai upaya 
dan kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber mata air Clumprit tersebut dengan sebaik-baiknya. 
Selain itu pemilihan teknologi dan jenis kegiatan yang tepat, efektif, efisien, ekonomis dan ramah 
lingkungan harus menjadi pertimbangan dan pilihan utama agar peningkatan dan cadangan sumberdaya 
air tanah/mata air Clumprit dapat terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga dapat 
menyediakan sumberdaya air bersih/minum bagi masyarakat Kota Malang dan Kabupaten Malang secara 
berkesinambungan. 

Selanjutnya, semua teknologi dan jenis kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan oleh semua 
pemangku kepentingan secara masal dan berkesinambungan, mulai dari program/rencana kegiatan 
sampai dengan alokasi pembiayaan yang dibutuhkan dengan cukup. 

Kegiatan pemulihan dan peningkatan cadangan sumberdaya air tanah dan mata air ini tidak cukup hanya 
dilakukan di lokasi mata air Clumprit saja, akan tetapi harus dilakukan pada seluruh kawasan dan seluruh 
mata air yang berada di wilayah Kota dan Kabupaten Malang. 

Pada akhirnya dengan pengelolaan yang terintegrasi dan didukung oleh berbagai kebijakan (regulasi dan 
peraturan) Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan Kota Malang maka tidak hanya sumberdaya air 
tanah/mata air yang akan terlindungi dan lestari, juga akan mengindarkan wilayah Kota Malang dan 
Kabupaten Malang dari berbagai permasalahan dan bencana hidro-meteorologi, seperti banjir, 
kekeringan, tanah longsor dan berbagai permasalahan lainnya. 

Selain ditinjau dari aspek kuantitas, Mata Air Clumprit juga ditinjau dari aspek kualitas, dimana 
berdasarkan hasil analisis kualitas laboratorium contoh air yang berasal dari mata air Clumprit 
menunjukan bahwa beberapa parameter kualitas kimia air pada umumnya masih berada dibawah nilai 
ambang batas maksimum golongan air baku. Sementara itu parameter bakteriologi yaitu parameter 
Total Colliform dan Bakteri E. Colli telah menunjukan nilai diatas ambang baku yang diperbolehkan 
sebagai air baku, hal ini menunjukan telah terjadi proses pencemaran air tanah yang berasal dari limbah 
domestik, baik limbah cair maupun limbah padat. 

Sumber pencemar (polutan) yang menghasilkan unsur bakteriologi (khusus nya bakteri E. Colli/Fecal 
Colli) berasal dari limbah cair domestik yang berasal dari toilet resap (cubluk resap) yang berasal dari 
pemukiman rumah penduduk yang belum memakai toilet kedap (septic tank kedap). 

Sementara itu, berdasarkan hasil analisa laboratorium yang dilakukan oleh PDAM Kota Malang terhadap 
sumber air baku yang berasal dari mata Air Clumprit maka ditemukan sekitar 1200 CFU Bakteri Total 
Colliform dan 100 CFU Bakteri E. Colli. Berdasarkan jumlah bakteri Colli yang ditemukan tersebut 
menunjukan telah terjadi pencemaran sehingga air baku tersebut harus dilakukan pengolahan untuk 
mematikan unsur bakteri tersebut agar sumber air tersebut layak dikonsumsi oleh masyarakat. 

Sumberdaya air yang tercemar bakteri Colli Form dan terutama bakteri E. Colli/Fecal Colli akan sangat 
berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi air tersebut. Banyak masalah kesehatan yang 
bersifat kronik dan fatalistic yang disebabkan oleh bakteri Colliform dan bakteri E. Colli seperti wabah 
Diarhea, muntaber, Typhus dan beberapa penyakit pencernaan lainnya. Secara jangka panjang, apabila 
penyakit Diarhea dan penyakit lainnya yang berkaitan dengan system pencernaan dan terjadi berulang 
(khususnya pada Balita/Batita) maka sangate besar potensinya untuk mengakibatkan terjadinya penyakit 
kerdil atau stunting sebagai akibat malnutrisi pada saat pertumbuhan. 
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Untuk menghitung besaran potensi pencemaran yang terjadi pada sumberdaya air tanah dan mata air 
Clumprit tersebut, maka dapat dilakukan penghitungan jumlah polutan tersebut. Jumlah penduduk 
didalam kawasan imbuhan mata air Clumprit adalah sekitar 59.546 jiwa, dengan asumsi bahwa 
kebutuhan air bersih setiap jiwa dalam sehari membutuhkan sekitar 80 liter air bersih, sehingga total 
kebutuhan air bersihnya adalah sekitar 4.763.680 liter per hari. Selanjutnya, apabila dari jumlah air 
bersih tersebut sebnayk 80 % nya akan menjadi air kotor (black and grey water) maka total jumlah 
polutan yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat tersebut yang berupa limbah domestik cair yang 
berasal dari kamar mandi, dapur dan kegiatan rumah tangga lainnya dapat mencapai jumlah 3.810.944 
liter per hari atau 1.371.939.840 liter per tahun, dengan penjelasan seperti pada tabel 5.24.a. dibawah 
ini. 

Tabel 5.7. Perkiraan Jumlah Polutan Limbah Cair Dalam Imbuhan Mata Air Clumprit. 

No 

Jumlah 
Penduduk 

Kebutuhan Air 
Bersih/minum 

Produksi Air Kotor Jumlah Limbah cair 
(80 % dari Air 

Bersih) 
Per Hari Per Bulan Per Tahun 

(Jiwa) 
(80 L/ 

Jiwa/hari) 
(Liter/Hari) (Liter) (M3) 

       
1 59.546 4.763.680 3.810.944 3.810.944 114.328.320 1.371.939,84 

 

Sementara itu perkiraan jumlah limbah padat (tinja padat) yang berasal dari kawasan pemukiman yang 
berada didalam wilayah imbuhan mata air Clumprit berdasarkan jumlah penduduk tersebut dapat 
mencapai 14.887 Kg per hari atau 446.595 Kg per bulan atau 163.007.175 Kg per tahunnya, hal ini 
berdasarkan perhitungan bahwa setiap jiwa per harinya dapat menghasilkan limbah tinja seberat 0,25 
Kg/per hari/jiwa. Perhitungan dan analisis jumlah tersebut sesuai dengan tabel 5.24.b dibawah ini. 

Tabel 5.8.  Perkiraan Jumlah Polutan Limbah Padat Tinja dalam Imbuhan Mata Air Clumprit. 

No 
Jumlah 

Penduduk 
Jumlah Tinja 

Jumlah Limbah Tinja 
Per Hari Per Bulan Per Tahun 

(Jiwa) (Kg/Jiwa/Hari) (Kilogram) 
      
1 59.546 0,25 14.887 446.595 163.007.175 

 

Jumlah dan volume kedua polutan tersebut semakin hari akan semakin meningkat seiring dengan jumlah 
dan pertambahan penduduk yang berada didalam kawasan imbuhan mata air Clumprit tersebut. 

Walaupun dalam analisis geo-spasial dalam penilaian tingkat kerentanan kualitas air tanah dalam kajian 
KKMARA ini aspek parameter bakteriologi (Colli Form dan E. Colli) tidak menjadi memiliki nilai dan 
bobot, akan tetapi unsur utama dalam menilai kelayakan dan tingkat kesehatan suatu sumberdaya air 
adalah aspek parameter bakteriologi yaitu kemunculan bakteri Colliform dan bakteri E. Colli/Fecal 
Colli. Sehingga semakin banyak kemunculan unsur kedua bakteri tersebut maka kualitas kesehatan 
sumberdaya air tersebut semakin rendah dan tidak layak untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan 
baku air minum. 

Menyikapi kondisi kerentanan kuantitas dan kualitas mata air Clumprit ini maka kondisi tingkat 
kerentanannya semakin meningkat atau memburuk, untuk itu maka berbagai upaya dan tindakan untuk 
menurunkan tingkat kerentanan mata air Clumprit harus segera dilakukan oleh semua pihak secara 
massal dan berkesinambungan. Pemilihan teknis dan jenis upaya dan tindakan pengelolaan juga 
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memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan dalam penanganan penurunan tingkat 
kerentanan tersebut.  

5.4 ARAHAN PENGELOLAAN DAN KEGIATAN TINDAK LANJUT 

Memperhatikan kondisi dan tingkat ke-kritis-an mata air Clumprit tersebut maka dalam upaya untuk 
menurunkan tingkat ke-kritis-an atau kerentanan (kerentanan kuantitas/debit dan kerentanan kualitas) 
serta dalam upaya meningkatkan cadangan air tanah imbuhan mata air Clumprit maka dapat dilakukan 
berbagai upaya serta tindakan konservasi dan langkah pengelolaannya.  

Jenis dan bentuk kegiatan yang direkomendasikan dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) jenis kegiatan 
uatama, antara lain: 

1. Kegiatan Teknis Sipil 

• Pembuatan Sumur Resapan 

• Pembuatan Sumur Resapan dan SPAH 

• Pembuatan Dam Penahan Erosi/Checkdam Berseri 

• Pengembangan Terrasering/Terrasering Bangku 

• Pembuatan Rorakan 

• Pembuatan Biopori 

• Melakukan Monitoring dan Evaluasi 

2. 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 

3. 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  
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Salah satu jenis kegiatan dalam rangka peningkatan cadangan air tanah/debit mata air Clumprit yang 
direkomendasikan untuk segera dilakukan agar menurunkan tingkat ke-kritis-an (kerentanan 
kuantitas/debit) dan menghindari keringnya mata air Clumprit adalah dengan pembangunan sumur 
resapan. 

Sumur resapan adalah sebuah lubang galian yang dibuat dan berfungsi untuk dapat menampung, 
menahan dan meresapkan serta mengalirkan air hujan kedalam tanah sehingga dapat menambah 
cadangan air tanah. Bangunan sumur resapan tersebut dapat menggantikan fungsi dan peranan dari 
tanah pucuk (soil) dalam menampung dan menahan serta meresapkan air hujan/run off di kwasanan 
hulu atau daerah imbuhan suatu mata air. 

Berdasarkan hasil analisis tentang kebutuhan jumlah sumur resapan yang harus dibangun didalam 
kawasan imbuhan mata air Clumprit untuk mengembalikan dan meningkatkan cadangan serta debit 
mata air Clumprit sesuai pada tahun 2009 yang diperkirakan mencapai 150 liter per detik, yaitu 
diperlukan sebanyak 1.400 Sumur resapan.  

Selanjutnya, apabila kebutuhan jumlah sumur resapan tersebut dapat terbangun maka akan terjadi 
penambahan debit cadangan air tanah sebanyak 47,95 liter per detik setiap tahunnya, sehingga sekitar 
2 (dua) atau 3 (tiga) tahun mendatang maka debit mata air Clumprit akan terus meningkat secara 
bertahap (gradasi) dan linear sehingga kebutuhan air yang diperlukan PDAM Kota Malang dan 
masyarakat yang berada didalam wilayah imbuhan tersebut akan tercukupi dengan baik dan 
berkelanjutan. 

Gambar 5.8. Grafik proyeksi kebutuhan sumur resapan dan peningkatan debit mata air Clumprit,  
Kota Malang. 

 

Peningkatan cadangan air tanah wilayah imbuhan mata air Clumprit dan debit mata air Clumprit akan 
terlihat dan terukur setelah dua atau tiga tahun setelah 1.400 sumur resapan terbangun didalam wilayah 
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imbuhan tersebut. Kemudian agar tingkat penambahan cadangan air dan debit tersebut dapat dipantau 
dengan baik secara kuantitas dan kualitasnya maka diperlukan adanya proses pengukuran debit mata 
air Clumprit secara periodik atau berkesinambungan, baik sebelum pembangunan dan sesudah 
pembangunan sumur resapan tersebut dilaksanakan.   

Sesuai dengan kondisi dan tingkat kerentanan (kuantitas dan kualitas) mata air Clumprit tersebut, 
beberapa rekomendasi dan arahan berbagai jenis pengelolaan yang disesuaikan dengan tingkat/kelas dan 
jenis kerentanan masing-masing wilayah yang tertuang dalam tabel 5.25 dibawah ini. 

Selanjutnya, untuk pengembangan dan implementasi dari berbagai rekomendasi dan arahan kegiatan 
pengelolaan tersebut akan di jabarkan pada bab berikutnya. 
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Tabel 5.9. Arahan Perlindungan Untuk Tiap Zona Kelas Kerentanan Daerah Imbuhan dan Mata Air Clumprit 

Kelas 
Kerentanan 

Penggunaan 
lahan 

Sumber kontaminan dan faktor yang mempengaruhi 
kualitas – kuantitas airtanah 

Rekomendasi Larangan 

Kerentanan 

Sangat Tinggi 

Di MA Clumprit 

• Masuknya zat– zat berbahaya 

• Libah cair rumah tangga, air kotor dan air toilet ke Mata air 
Clumprit 

• Membuat Pemagaran bronkap secara permanen 

• Memelihara lingkungan sekitar bronkaptering  

• Penataan penggunaan kawasan mata air 

• Pengukuran dan monitoring kualitas air 

• Melakukan semua kegiatan yang 
dapat menurunkan kualitas air  

• Membuang sampah 
sembarangan 

Permukiman 

• Limbah rumah tangga 

• Pencemaran nitrat dan bakteri coli dari kotoran manusia  

• Kandang ternak: 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  

Kerentanan 

Tinggi 

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

berlebih 

Tegalan 
• mudah longsor pada daerah yang memiliki lereng curam 

• daya resap tanah lambat 

• pembuatan terassering dan drainase dan dan 
pembuatan dinding penahan 

• Pembuatan sumur resapan 

• pembukaan lahan baru 

Kerentanan 
Sedang 

Hutan 
• Penebangan pohon yang data meningkatakan runoff • Mengupayakan penambahan area hutan atau 

setidaknya mempertahankan luasan yang telah 
mencapai 60% 

• Menebang pohon 

• Alih fungsi lahan 

Kebun 
• Resiko kontaminasi insektisida • Membatasi penggunaan Insektisida.  • Menggunakan pupuk secara 

berlebihan 

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 

Kerentanan 
Rendah  

Hutan 
• Penebangan pohon yang dapat meningkatakan runoff • Penyebarluasan informasi dan penyuluhan serta 

pengawasan Hutan di lapangan.  

• Reboisasi 

• penebangan hutan 

Kebun 
• Resiko kontaminasi insektisida • Membatasi penggunaan Insektisida.  • Menggunakan pupuk secara 

berlebihan 
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Kelas 
Kerentanan 

Penggunaan 
lahan 

Sumber kontaminan dan faktor yang mempengaruhi 
kualitas – kuantitas airtanah 

Rekomendasi Larangan 

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 

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 CLUMPRIT KOTA MALANG 

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

Gambar 6.1. Banner Kegiatan Webinar Penyusunan Rencana Aksi dan Finalisasi Dokumen KKMARA  
Mata Air Clumprit, Kota Malang pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 

 

Mekanisme penentuan dan pemilihan jenis kegiatan (rencana aksi) tersebut melalui suatu mekanisme 
diskusi secara online (webinar) dengan memanfaatkan teknologi virtual (aplikasi Zoom atau Skype) yang 
melibatkan semua anggota Team KKMA-RA Mata Air Clumprit yang berasal dari SKPD/OPD (Satuan 
Kerja Pemerintah Daerah/Organisasi Pemerintah Daerah) yang berada di Kota Malang. 

Penentuan kebijakan diskusi secara online ini dilakukan dengen pertimbangan bahwa pada saat ini masih 
berlangsung terjadi pandemic Covid-19, dimana untuk mencegah dan menangani pandemick 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 Clumprit ini dilaksanakan secara virtual. 

Kegiatan webinar pemaparan dan pembuatan rencana aksi mata air Clumprit ini dilakukan pada hari 
Selasa 7 Juli 2020 dengan kegiatan pemaparan data dokumen hasil kegiatan KKMA (Kajian Kerentanan 
Mata Air) dan penjelasanan penyusunan rencana aksi, serta finalisasi dan kesepakatan jenis rencana aksi 
dan implementasi Mata Air Clumprit yang akan digabungka menjadi dokumen KKMA-RA (Kajian 
Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi) Mata Air Clumprit. 
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Gambar 6.2. Sambutan Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Pengembangan Wilayah Kota Malang pada 
acara Pemaparan Dokumen KKMA, Kegiatan Webinar Penyusunan Rencana Aksi dan Finalisasi Dokumen 

KKMARA Mata Air Clumprit, Kota Malang pada Hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 

 

Kegiatan webinar tersebut dihadiri oleh seluruh anggota team KKMA-RA Mata Air Clumprit yang 
berasal dari beberapa OPD/SKPD/PDAM Kota Malang, seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, 
Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas PMD dan PDAM Kota Malang serta pemangku 
kepentingan lainnya, yang menjadi anggota team KKMA-RA Mata Air Clumprit. 

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/PDAM 
dan pemangku kepentingan lainnya terkait sumberdaya air Clumprit 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. 

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

1. Kelompok Rencana Aksi Kerentanan Kuantitas : 

Dengan maksud dan tujuan untuk menurunkan tingkat kerentanan kuantitas atau meningkatkan 
kehandalan cadangan air tanah Mata Air Clumprit tersebut, maka perlu ditentukan berbagai jenis 
rencana kegiatan (rencana aksi) antara lain :  

a. Kegiatan Teknis Sipil 

• Pembuatan Sumur Resapan 

• Pembuatan Sumur Resapan dan SPAH 
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• Pembuatan Dam Penahan Erosi/Checkdam Berseri 

• 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 Clumprit 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 
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b. Kegiatan Advokasi/Regulasi 

• Melakukan Pembuatan Regulasi  

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

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

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

Salah satu proses dan tahapan upaya dan proses penyusunan serta penentuan rencana aksi ini adalah 
melaksanakan virtual Workshop Analisis Matrik Rencana Aksi Kajian Kerentanan Mata Air  

Gambar 6.3. Diskusi acara Webinar Pemaparan Dokumen KKMA, Pembuatan Rencana Aksi (MRA) dan 
Finalisasi Dokumen Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA) Mata Air Clumprit, Kota 

Malang pada hari Selasa pada tanggal 07 Juli 2020. 

 

Clumprit yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2020 dengan kegiatan pemaparan data 
dokumen hasil kegiatan KKMA (Kajian Kerentanan Mata Air) dan penjelasanan penyusunan rencana 
aksi, serta finalisasi dan kesepakatan jenis rencana aksi dan implementasi Mata Air Clumprit yang akan 
menjadi dokumen KKMA-RA (Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi) Mata Air Clumprit. 

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

Gambar 6.4. Diskusi acara Webinar Pemaparan Dokumen KKMA, Pembuatan Rencana Aksi (MRA) dan 
Finalisasi Dokumen Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA) Mata Air Clumprit, Kota 

Malang pada hari Selasa pada tanggal 07 Juli 2020. 

 

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

6.2 AUDIENSI DAN DISKUSI DENGAN WALIKOTA DAN SKPD/OPD 

Selanjutnya, untuk mendapatkan legitimasi dan peresmian secara formal, maka dokumen KKMA-RA 
Mata Air Clumprit tersebut diharapkan dapat dilakukan pemaparan/Audiensi oleh team KKMA-RA 
Kota Malang kepada Walikota Malang, Kepala Bappeda dan jajaran OPD/SKPD yang berada di Kota 
Malang.  

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

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

• Melalui Team KKMA-RA, Pemerintah Kota Malang menyadari sepenuhnya bahwa di dalam 
wilayah Kota Malang telah terjadi penurunan cadangan/debit dan penurunan kualitas air tanah, 
sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan antisipasnya ke depan. Khususnya di 
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Mata Air Clumprit yang merupakan salah satu sumber mata air yang akan dikembangkan oleh 
PDAM Kota Malang dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat 
Kota Malang dan sekitarnya. 

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

• Pemerintah Kota Malang juga mendorong kepada semua pihak dan kelompok masyarakat untuk 
dapat melaksanakan rencana aksi tersebut agar cadangan air tanah Mata Air Clumprit 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 1.400 Sumur resapan yang 
harus dibangun dikawasan imbuhan Mata Air Clumprit untuk dapat mengembalikan debit Mata 
Air Clumprit pada angka 150 liter per detik dan cadangan air tanah dalam kawasan imbuhan 
mata air Clumprit sesuai dengan debit dan cadangan air tanah pada tahun 2009. Untuk 
keperluan tersebut maka untuk tahun 2021 ini direncanakan akan dibangun sekitar 1.000 
(seribu) sumur resapan didalam kawasan imbuhan mata air Clumprit. 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 Kota Malang, 
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 Clumprit melakukan diskusi dan audiensi dengan DPRD Kota 
Malang, sehingga program rencana aksi ini akan mendapat dukungan sehingga semua rencana 
aksi dapat dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dan jajaran pemerintah Kota Malang 
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Daftar Rencana Aksi Dokumen Kajian Kerentanan dan Rencana Aksi Mata Air Clumprit Kota Malang 

Berdasarkan hasil proses diskusi dalam workshop/FGD Matrik Rencana Aksi KKMA-RA Mata Air Clumprit yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2020 tersebut, maka dihasilkan 
berbagai rencana kegiatan yang di sajikan dalam beberapa tabel di bawah ini. 

Tabel 6.1. Tabel Rencana Aksi Kerentanan Kuantitas dan Kebutuhan Biaya Pelaksanaannya Mata Air Clumprit, Kecamatan Lowokwaru (Kota Malang), Kecamatan Junrejo (Kota Batu), 
Kecamatan Dau (Kabupaten Malang) Tahun 2021 s/d 2025 

N
o 

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  

Kecamatan Lokwaru, 
Kelurahan Merjosari 
dan Tlogomas 
 Kecamatan Junrejo, 
Kelurahan 
Dadaprejo, 
Kelurahan Junrejo 
dan Kelurahan 
Tlekung 
Kecamatan Dau, 
Desa Gadingkululon, 
Desa landungsari, 
Desa Mulyoagung, 
Desa Petungsewu, 
Desa Selorejo, Desa 
Sumbersekar dan 
Desa Tegalweru 

          

 1 
Pembuatan Sumur Resapan 
1.400 SR 

Cepat v v v v v 21.200 
APBD, APBN, 
CSR 

DLH, PDAM, DPMD, 
Perhutani, Dishut 

Bappeda DPUPR, Camat, Desa,  

 2 
Dam Penahan Erosi/Checkdam 
(3 lokasi) 

Cepat v v v v v 3.000 
APBD, APBN,  DPUPR, Perhutani, 

Dishut 
Bappeda 

DLH, DPMD, Camat, 
Desa, PDAM 

 3 Terasering (500 Ha)/tahun Sedang v v v v v 250 
APBD, APBN, 

Distanhorbun, Dishut Bappeda 
DLH, DPMD, Camat, 
Desa, PDAM 

 4 Teras Bangku Sedang v v v v v 250 
APBD, APBN,  

Distanhorbun, Dishut Bappeda 
DLH, DPMD, Camat, 
Desa, PDAM 

 5 Rorakan (1000) Cepat v v v v v 300 
APBD, APBN, 

Distanhorbun, Dishut Bappeda 
DLH, DPMD, Camat, 
Desa, PDAM 

                         
2 B Vegetasi            

 1 Hutan Rakyat Lambat v v v v  350 
APBD, APBN, Dishut, Distanhorbun, 

Perhutani 
Bappeda 

DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

 2 Kebun Rakyat Lambat v v v v  350 
APBD, APBN, Distanhorbun, Dishut, 

Perhutani 
Bappeda 

DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

 3 Penanaman Pagar Rapat Lambat  v v v v 350 
APBD, APBN, Distanhorbun, Dishut, 

Perhutani 
Bappeda 

DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

 4 Rumput Vetiver Lambat  v v v v 250 
APBD, APBN, Distanhorbun, Dishut, 

DLH, Perhutani 
Bappeda 

Camat, Desa, Masyarakat, 
PDAM 

 5 
Penguatan Lereng dg Tanaman 
Perdu 

Lambat  v v v v 250 
APBD, APBN, Distanhorbun, Perhutani, 

Dishut 
Bappeda 

DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

                            
3 C Regulasi 

 
          

 
1 Sosialisasi Lambat v v v v v 300 APBD, APBN, DLH, Dinkes, PDAM Bappeda Camat, Desa, Masyarakat,  
2 Perdes (2 Desa) Lambat 

v v v v v 300 
APBD, APBN, 

DPMD, Desa/Kelurahan Bappeda 
DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM  

3 Peraturan Bupati Lambat 
v     100 

APBD, APBN, 
Biro Hukum Sekot Bappeda 

DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM  

4 Peraturan Daerah Lambat 
  v v v 500 

APBD, APBN, 
Biro Hukum Sekot Bappeda 

DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM  

5 Implementasi dan Penegakan 
Regulasi 

Lambat 
  v v v 100 

APBD, APBN, Biro Hukum, Sekot, 
instansi terkait 

Bappeda 
DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 
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N
o 

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,  DLH, Biro Hukum, 
PDAM 

Bappeda Camat, Desa, asyarakat, 

 8 Pendampingan/Penyuluhan Lambat  v v v v v 100 APBD, APBN, DLH, Dinkes, PDAM Bappeda Camat, Desa, Masyarakat,  
 9 Pemberdayaan Lambat 

 v v v v v 100 
APBD, APBN, 
CSR 

DLH, DPMD, Dinkes, 
PDAM 

Bappeda Camat, Desa, Masyarakat,  

 

Tabel 6.2. Tabel Rencana Aksi Kerentanan Kualitas dan Kebutuhan Biaya Pelaksanaannya Mata Air Clumprit, Kecamatan Lowokwaru (Kota Malang), Kecamatan Junrejo (Kota Batu), 
Kecamatan Dau (Kabupaten Malang) Tahun 2021 s/d 2025 

N
o 

Program / Rencana Kegiatan 
Dampak 
Manfaat 

Lokasi 
Tahun Biaya 

(5 Tahun) 
(Juta) 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana/ 
Leading sector 

Koordinator Pendukung 
2020 2021 

2  0  
2   2 

2023 2024 

1 A Sipil Teknis  

Kecamatan Lokwaru, 
Kelurahan Merjosari 
dan Tlogomas 
Kecamatan Junrejo, 
Kelurahan Dadaprejo, 
Kelurahan Junrejo dan 
Kelurahan Tlekung 
Kecamatan Dau, Desa 
Gadingkululon, Desa 
landungsari, Desa 
Mulyoagung, Desa 
Petungsewu, Desa 
Selorejo, Desa 
Sumbersekar dan Desa 
Tegalweru 

          

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

DPUPR seksiPLP, DLH, 
DPMD,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, DPMD, 
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 

DLH, DPMD Bappeda 
Camat, Desa, Forum 
Masyarakat, PDAM 

2 B Vegetasi            

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

Distanhorbun, Dishut, 
DLH, Perhutani 

Bappeda 
Camat, Desa, Masyarakat, 
PDAM 

3 C Regulasi        
APBD, 
APBN, CSR 

Biro Hukum, instansi 
terkait 

Bappeda 
DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

 1 Sosialisasi Lambat v v v v v 100 
APBD, 
APBN, CSR 

DLH, Dinkes, PDAM Bappeda Camat, Desa, Masyarakat, 

 2 
Implementasi dan Penegakan 
Regulasi 

Lambat   v v v 100 
APBD, 
APBN, CSR 

Biro Hukum, instansi 
terkait 

Bappeda 
DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

 3 Pendampingan/Penyuluhan Lambat v v v v v 100 
APBD, 
APBN, CSR 

DLH, Dinkes, PDAM Bappeda Camat, Desa, Masyarakat, 

 4 Pemberdayaan Lambat v v v v v 50 
APBD, 
APBN, CSR 

DLH, DPMD, Dinkes, 
PDAM 

Bappeda Camat, Desa, Masyarakat,  

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, DPMD Bappeda 
Camat, Camat, Desa, 
Masyarakat 
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7 KESIMPULAN DAN SARAN  

7.1 KESIMPULAN 

Kegiatan pelaksanaan Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana (KKMA-RA) dari mata air Clumprit 
Kota Malang telah dilakukan berdasarkan kepada tata cara dan mekanisme serta sistem analisis teknis 
kajian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dengan memakai pendekatan permodelan geospasial (GIS) yang 
mempergunakan berbagai data sekunder dan data primer serta pendekatan judgement expert’s dalam 
hal penilaian yang bersifat analitis diluar model geospasial. 

Berdasarkan proses dan kajian yang dilakukan maka ada beberapa kesimpulan dan saran yang dapat 
dihasilkan, antara lain : 

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

2. Kegiatan Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Akasi (KKMA-RA) adalah suatu proses analisis 
yang bertujuan untuk memahami kondisi dan permasalahan yang terjadi saat ini terhadap Mata Air 
Clumprit dengan melakukan analisis semua risiko dan potensi risiko terhadap aspek debit dan 
kualitasnya yang mungkin dapat terjadi, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat direncanakan 
berbagai rencana kegiatan konservasi, perlindungan dan pengelolaannya dengan tepat, efektif, 
efisien, ekonomis dan terintegrasi sehingga Mata Air Clumprit dapat dimanfaatkan secara optimal 
dan berkesinambungan. 

3. Kegiatan KKMA-RA Mata Air Clumprit ini disampaing berfungsi untuk menganalisis tingkat 
kerentanannya, juga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kehandalan dan kelayakan rencana 
pengembangan Mata Air Clumprit ini sebagai salah satu sumber air baku tambahan dalam 
mengembangkan layanan dan cakupan layanan baru di kawasan Mergan dan Kebon Agung, Kota 
Malang. 

4. Mata Air Clumprit, sebagai salah satu mata air yang berada dikawasan Malang Raya yang terbentuk 
(genesa) sangat dipengaruhi dan dikontrol oleh material dan aktifitas gunung berapi yang masih 
aktif. Proses erupsi volkanis tersebut telah menghasilkan berbagai bentuk dan jenis material 
volkanis (pyroclastic materials) yang saat ini telah membentuk kawasan imbuhan Mata Air Clumprit. 

5. Fisik material volkanis penyusun wilayah imbuhan Mata Air Clumprit tergabung dalam satuan 
batuan yang dihasilkan oleh kegiatan Volkanis Gunung Butak-Kawi, dan kondisi materialnya 
tersebut belum mengalami kompaksi sehingga memiliki sifat porositas dan permeabilitas yang 
sangat baik, sehingga secara hidrologis/hidrogeologis memiliki kemampuan dalam menahan dan 
meluluskan air tanah dengan sangat baik, dalam jumlah yang melimpah. 

6. Berdasarkan tingkat curah hujannya yang mencapai 1.500 mm s/d 2.500 mm per tahun maka dapat 
diketahui jumlah potensi air permukaan (air hujan) dari wilayah imbuhan Mata Air Clumprit 
berjumlah adalah antara 21.268.375 M3 s/d 46.790.425 M3. Jumlah potensi air hujan yang sangat 
besar apabila dikelola dengan teknis dan tata cara konservasi air yang baik akan menjadi cadangan 
air tanah Mata Air Clumprit, yang dapat diolah menjadi air bersih/air minum. 

7. Hasil analisis proyeksi selama 21 tahun ke depan dengan pertimbangan penambahan jumlah 
penduduk, baik pertamabahan penduduk dikawasah hulu dan juga kawasan hilir mata air Clumprit, 
maka total kebutuhan air pada tahun 2041 yang berasal dari Mata Air Clumprit adalah sebesar 
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4.941.019.600 Liter per tahunnya, sementara ketersediaan cadangan air tanahnya hanya berkisar 
11.207.912.500 Liter per tahun. Sehingga perbandingan rasio antara kebutuhan dan cadangan yang 
tersedia adalah sebesar 44,02 %. Memperhatikan nilai rasio yang sangat jauh dari ambang aman, 
maka tingkat ke-kritisan mata air Clumprit pada tahun 2041 sudah masuk dalam kategori kritis. 

8. Berdasarkan hasil analisis tentang kebutuhan jumlah sumur resapan yang harus dibangun didalam 
kawasan imbuhan mata air Clumprit untuk mengembalikan dan meningkatkan cadangan serta debit 
mata air Clumprit sesuai pada tahun 2009 yang diperkirakan mencapai 150 liter per detik, yaitu 
diperlukan sebanyak 1.400 Sumur Resapan. 

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

7.2 REKOMENDASI 

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

Beberapa rekomendasi umum yang perlu segera dilaksanakan, antara lain : 

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

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

3. Untuk menjamin keberlanjutan dan pelaksanaan/implementasi program KKMA-RA ini di wilayah 
Kota Malang maka diperlukan adanya payung hukum formal baik berupa sehingga secara 
administrasi program implementasi KKMA-RA dapat menjadi program yang dapat di 
implementasikan pada jangka panjang dan dilakukan secara masif oleh semua pemangku 
kepentingan dan masyarakat di wilayah Kota Malang  tersebut. 

4. Perlu dikuasai dan dipahami tentang teknologi sederhana terkait kegiatan-kegiatan pengelolaan dan 
konservasi air di wilayah Kota Malang, 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 imbuhan 
mata air Clumprit. 
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