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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Kabupaten Lumajang adalah salah satu wilayah yang mengalami peningkatan dan percepatan 
pembangunan yang cukup pesat di wilayah Provinsi Jawa Timur. Geliat pembangunan diberbagai sektor 
khusus nya sektor manufakturing hasil perkebunan dan agro-industri, seperti Coklat, Kopi serta 
berbagai produk lainnya semakin berkembang dengan pesat pula. 

Berkembangnya berbagai industri tersebut, akan menjadi daya tarik untuk berkembangnya berbagai 
industri hilir dan industri pendukung lainnya serta akan mengakibatkan terjadinya urbanisasi dan 
peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Lumajang. Peningkatan jumlah penduduk dan perekonomian 
tersebut akan mengakibatkan konsekwensi terhadap meningkatnya kebutuhan berbagai fasilitas dan 
pelayanan kebutuhan dasar, termasuk pasokan dan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat 
Kabupaten Lumajang dan penunjang berbagai industri dan perekonomian lainnya. 

Pelayanan dan pasokan 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 
Kabupaten Lumajang sebagai yang mendapat amanat dari Pemerintah Kabupaten Lumajang. 

Secara Klimatologis dan hidrologi, wilayah Kabupaten Lumajang memiliki potensi sumber air baku 
yang sangat melimpah, dimana tingkat curah hujan rata-rata tahunan mencapai 3.000 mm/tahun s/d 
4.000 mm/tahun per tahunnya dengan jumlah hari hujan mencapai 149 hari hujan per tahun. 
Kemudian secara geologi dan hidrogeologis kondisi batuan/tanah wilayah Kabupaten Lumajang 
memiliki sifat dan karakteristik yang sangat baik dalam menahan, meresapkan dan menyimpan serta 
mengalirkan air tanah secara baik. Sehingga secara umum potensi sumberdaya air wilayah Kabupaten 
Lumajang 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 industri, pertanian, perkebunan dan 
pemukiman, 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 Kabupaten Lumajang, baik untuk keperluan irigasi, industri 
bahkan air baku untuk air minum juga mengalami defisit yang semakin besar. 

Salah satu sumber air baku utama PDAM Kabupaten Lumajang adalah berasal dari mata air 
Sumbertopo yang berada di Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang 
dengan debit saat ini hanya mencapai sekitar 194 liter per detik, akan tetapi mata air Sumbertopo 
ini sudah mengalami penurunan debit sebesar 4,5 liter per detik per tahunnya. Berdasarkan hasil 
analisis rasio kebutuhan dan ketersediaan cadangan air tanah, tingkat kekritisan air daerah imbuhan 
Mata Air Sumbertopo pada tahun 2019 adalah Sudah Kritis dengan nilai perbandingan atau rasio 
ketersediaan dan kebutuhan mencapai 68,65 %, dimana dibutuhkan sekitar 3.111.143.200 liter 
sementara cadangan air dalam tanah/imbuhan masih berkisar 4.531.723.200 liter air. Hal ini berarti 
masih ada cadangan air tanah/mata air Sumbertopo sebesar 31,35 % yang dapat dimanfaatkan pada 
tahun 2019 tersebut. Akan tetapi, seiring dengan waktu selama 25 tahun kedepan dan perkembangan 
berbagai dinamika kegiatan didalam kawasan imbuhan mata air Sumbertopo, terutama terjadinya 
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perubahan dan peruntukan penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk sebesar 0,85 % per tahun dan 
penurunan debit mata air yang mencapai 4,5 liter per detik per tahunnya maka berdasarkan analisis 
proyeksi tingkat ke-kritisan air tanah imbuhan mata air Sumbertopo pada tahun 2044 mengalami kondisi 
yang sangat (super) kritis dimana cadangan yang tersedia diperkirakan hanya mencapai 435.196.800 
Liter, sementara itu jumlah kebutuhan sumberdaya air mencapai  3.629.265.080 liter. Memperhatikan 
bahwa nilai kebutuhan yang melebihi atau lebih besar jumlah kebutuhan daripada jumlah cadangan yang 
tersedia, sehingga kondisi ini sudah masuk dalam katagori kondisi air sangat (Super) kritis yang 
ditunjukan dengan nilai rasio perbandingan – 833,94 %. 

Sementara itu, saat ini PDAM Kabupaten Lumajang memanfaatkan mata air Sumbertopo sebesar 
194 liter per detik, dengan tingkat pertambahan kebutuhan air baku sekitar 14,5 liter per detiknya. 
Sehingga apabila tidak dilakukan konservasi dan pengelolaan serta perlindungan mata air 
Sumbertopo tersebut, maka diperhitungkan bahwa pada tahun 2029 PDAM Kabupaten Lumajang 
akan mengalami krisis air baku dari mata air Sumbertopo tersebut, sehingga pada tahun tersebut 
PDAM Kabupaten Lumajang tidak akan dapat menambah pelayanan sambungan rumah baru bagi 
masyarakat Kabupaten Lumajang. 

Mata Air Sumbertopo juga ditinjau dari aspek kualitas, dimana berdasarkan hasil analisis kualitas 
laboratorium contoh air yang berasal dari mata air Sumbertopo 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, dimana 
ditemukan kemuncunlan bakter E. Colli (fecal Colli) sebesar 100 s/d 4.200 CFU/100 Ml air dan Bakteri 
Colli form sebesar 1.400 s/d 5.300 CFU/100 Ml. Hal ini menunjukan telah terjadi proses pencemaran 
air tanah yang berasal dari limbah domestik, baik limbah cair maupun limbah padat. 

Keberadaan bakteri E. Colli (Fecal Colli) merupakan bakteri yang sangat berbahaya bagi kesehatan 
masyarakat Kabupaten Lumajang karena 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. 

Sumber pencemar (plutan) 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. 

Berdasarkan hasil analisis bahwa jumlah penduduk didalam kawasan imbuhan mata air Sumbertopo 
adalah sekitar 24.010 jiwa, sehingga jumlah polutan limbah domestik cair (air kotor/blackwater) yang 
berasal dari kamar mandi, dapur dan kegiatan rumah tangga lainnya mencapai 1.536.640 liter per hari 
atau 46.09.200 liter per bulannya atau 553.190,4 M3 per tahun, dan limbah padat (Feces/Tinja Padat) 
yang berasal dari kawasan pemukiman yang berada didalam wilayah imbuhan mata air Sumbertopo 
mencapai 6.002,5 Kg per hari atau 180.075,0 Kg per bulan atau 2.160.900 Kg per tahunnya.  

Menyadari kondisi dan permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan 
kerjasama dengan program USAID IUWASH PLUS untuk melakukan Kajian Kerentanan Mata Air 
dan Rencana Aksi (KKMA-RA) Mata Air Sumbertopo, dengan tujuan untuk memahami berbagai 
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permasalahan dan resiko yang akan terjadi terhadap kondisi debit dan kualitas mata air 
Sumbertopo, sehingga berdasarkan pemahaman tersebut dapat dilakukan berbagai upaya 
konservasi, perlindungan dan teknik pengelolaan mata air Sumbertopo 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 Kabupaten Lumajang 
dalam membuat kebijakan dan pelaksanaan program dalam upaya untuk mengatasi krisis dan 
menjamin tersedianya air baku diseluruh wilayah Kabupaten Lumajang agar pelayanan dan 
pemenuhan air bersih/minum dapat tercapai dengan mengacu pada pemenuhan 4 K (kuantitas, 
kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan). 

Pemerintah Kabupaten Lumajang sangat berkomitmen tinggi dalam upaya mewujudkan upaya 
pengelolaan dan konservasi sumberdaya air di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang untuk menjamin 
ketersediaan dan pelayanan air minum yang berkesinambungan bagi masyarakat di masa yang akan 
datang. 
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KATA PENGANTAR 

Kabupaten Lumajang adalah salah satu wilayah yang mengalami peningkatan dan percepatan 
pembangunan yang cukup pesat di wilayah Provinsi Jawa Timur Bagian Timur. Geliat pembangunan 
diberbagai sektor khusus nya sektor manufakturing dan agro-industri, perkebunan lainnya serta 
berbagai industri jasa dan pariwisata. 

Berkembangnya berbagai industri tersebut, akan menjadi daya tarik untuk berkembangnya berbagai 
industri hilir dan industri pendukung lainnya serta akan mengakibatkan terjadinya urbanisasi dan 
peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Lumajang. 

Berkembangnya industri, peningkatan perekonomian dan jumlah penduduk Kabupaten Lumajang akan 
menimbulkan konsekwensi terhadap meningkatnya kebutuhan berbagai fasilitas dan pelayanan 
kebutuhan dasar, termasuk pasokan dan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat Kabupaten 
Lumajang dalam rangka untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kualitas kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat. 

Pada tahun 2019, cakupan pelayanan air minum PDAM Kabupaten Lumajang baru mencapai 19,47 % 
dari total penduduk 1.039.794 jiwa atau yang terlayani PDAM sebanyak 692.457 jiwa (202.466 
sambungan rumah) dengan total kebutuhan air baku sebanyak 1.646 liter per detik yang sekitar 90 % 
berasal dari air tanah/mata air. Memperhatikan kondisi air baku PDAM Kabupaten Lumajang yang 
hampir seluruhnya (90 %) berasal dari air tanah maka apabila kecenderungan terjadinya penurunan 
cadangan air tanah dan mata air maka akan mengancam kesinambungan supply air baku bagi PDAM 
Kabupaten Lumajang di kemudian hari. 

Sejak awal tahun 2019, debit mata air Sumbertopo sudah mengalami penurunan debit sekitar 4,5 liter 
per detik setiap tahunnya secara linier dan menerus setiap detik per tahunnya, dimana debitnya saat ini 
berkisar 194 liter perdetik. Selain permasalahan penurunan debit permasalahan lainnya adalah 
penurunan kualitas sumberdaya air sebagai akibat terjadinya pencemaran oleh berbagai polutan, 
khususnya limbah domestik cair dan padat, sehingga mata air Sumbertopo mengalami kerentanan baik 
kerentanan kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2029 diperkirakan debita mata air Sumbertopo tidak 
dapat mencukupi kebutuhan air baku bagi PDAM Kabupaten Lumajang sehingga pada tahun tersebut 
PDAM tidak akan dapat menambah pelayanan dan sambungan baru bagi masyarakatnya, bahkan pada 
tahun 2044 diperkirakan cadangan air tanah/mata air Sumbertopo kekeringan sehingga tidak 
mengeluarkan air lagi. 

Menyadari kondisi dan permasalahan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Program 
USAID-Iuwash Plus, melakukan Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi (KKMA-RA) dengan 
tujuan untuk mengetahui dan memahami serta mengindentifikasi semua permasalahan yang terjadi, dan 
mengakibatkan terjadinya penurunan cadangan air mata air Sumbertopo. Tujuan kajian KKMARA ini 
adalah dengan diketahuinya penyebab penurunan debit mata air Sumbertopo maka dapat dilakukan 
berbagai langkah pengelolaan dan konservasi untuk menjaga, meningkatkan dan menjamin mata air 
Sumbertopo dapat menyediakan air baku bagi PDAM Kabupaten Lumajang dan masyarakat secara 
berkelanjutan. Serta diharapkan dapat mengurangi terjadinya air larian/run off sehingga akan 
mengilangkan potensi terjasinya banjir bandang dan banjir yang akan terjadi di wilayah wilir atau 
perkotaan Kabupaten Lumajang, seperti yang secara rutin terjadi di beberapa wilayah Kabupaten 
Lumajang. 
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Selanjutnya, semua hasil kajian dan rekomendasi KKMA-RA tersebut dapat menjadi acuan teknis 
bersama bagi semua pihak, khususnya SKPD/OPD Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam 
membuat kebijakan dan pelaksanaan program mengatasi krisis air baku di Kabupaten Lumajang. 

Pemerintah Kabupaten Lumajang menyadari dan memiliki berkomitmen yang besar dalam upaya 
mewujudkan upaya pengelolaan dan konservasi sumberdaya air di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang 
dalam rangka untuk menjamin ketersediaan dan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat 
Kabupaten Lumajang secara berkesinambungan dan lestari. 

 

Lumajang, Agustus 2020. 
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1 PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Air minum/air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia, termasuk juga 
kebutuhan dasar bagi masyarakat dan warga negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan kepentingan 
tersebut maka Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan langkah strategis yang 
dijalankan oleh berbagai kementrian dan lembaga negara, seperti: kementrian PUPR, Bappenas, dan 
institusi lainnya, termasuk didalamnya adalah PDAM di tingkat provinsi dan Kota/Kabupaten. 

Secara umum, PDAM sebagai institusi pelaksana pelayanan air bersih/air minum telah menguasai secara 
baik teknis pengolahan, distribusi dan manajemen pelayanan air bersih/minum tersebut. Akan tetapi 
sejak awal dekade tahun 80-an sampai saat ini, PDAM dihadapkan kepada permasalahan yang sangat 
sulit dan pelik, yaitu berupa terjadinya penurunan dan kelangkaan air baku yang dapat diolah oleh PDAM 
menjadi air bersih/minum. Penurunan dan kelangkaan air baku tersebut bukan hanya menyangkut aspek 
debit/kuantitas akan tetapi juga menyangkut aspek penurunan kualitas, dimana kondisi tersebut semakin 
hari semakin memburuk sebagai akibat aktifitas manusia maupun perubahan iklim global. Degradasi 
tersebut yang secara langsung akan berdampak terhadap ketersediaan dan kelayakan sumberdaya air 
baku.  

Kondisi dan permasalahan tersebut akan menggagalkan program 100-0-100 Pemerintah Indonesia 
dalam pemenuhan air bersih/minum masyarakat Indonesia. Menyadari kondisi yang dihadapi oleh 
Pemerintah Indonesia tersebut, maka USAID sebagai mitra pembangunan/donor yang membantu 
Pemerintah Indonesia mengembangkan program bantuan yang diberi nama IUWASH PLUS (Indonesia 
Urban Water Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua).  

Program IUWASH PLUS merupakan program bantuan lima tahun yang dirancang untuk mendukung 
Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses air minum, sanitasi dan perbaikan perilaku higienis 
bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di perkotaan. Dalam pelaksanaannya program USAID 
IUWASH PLUS bekerja sama dengan pemerintah di tingkat pusat/nasional dan daerah provinsi dan 
kota/kabupaten, pihak swasta, LSM, kelompok masyarakat dan mitra lainnya. 

1.2  MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN 

Maksud kegiatan penelitian yang dijalankan oleh project IUWASH PLUS adalah dalam rangka 
pembuatan dokumen Kajian Kerentanan Mata Air (KKMA) dengan melakukan suatu proses kajian, 
analisis yang komprehensif terhadap kondisi suatu mata air, baik saat ini maupun perkiraannya dimasa 
datang, menyangkut potensi dan resiko (kerentanan) yang mungkin terjadi sebagai akibat dampak dari 
berbagai kegiatan yang terjadi didalam daerah imbuhan mata air tersebut.  

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan memahami berbagai informasi, kondisi serta 
berbagai permasalahan (kerentanan kuantitas dan kualitas) yang sedang dan akan terjadi pada suatu 
mata air tersebut, sehingga dapat dilakukan berbagai persiapan dan langkah tindak antisipasi atau 
kegiatan, sehingga mata air tersebut dapat digunakan sebagai sumber air baku bagi PDAM dan 
masyarakat. 
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1.3 LOKASI MATA AIR SUMBERTOPO KABUPATEN LUMAJANG 

Secara administratif mata air Sumbertopo dan daerah tangkapan air hujannya (catchment area) termasuk 
dalam wilayah Desa Grobogan, Kecamatan. Kedungjajang, Kab. Lumajang, Jawa Timur, dimana secara 
geografis terletak pada koordinat: 113° 02’ 27.17” Bujur Timur (E) dan 08°02’27.17” Lintang Selatan 
(S).  
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2 METODOLOGI 

2.1 PENJELASAN UMUM 

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian survei dan pemetaan yang bersifat induksi. 
Pengertian survei adalah salah satu teknik riset untuk mengkaji fakta-fakta di lapangan dengan teliti 
secara deskriptif, berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran (Komaruddin, 2000). Pengertian pemetaan 
adalah kegiatan memindahkan unsur-unsur karakteristik lingkungan di lapangan ke dalam peta dasar 
dalam bentuk titik, garis, dan area. Peta dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta topografi 
akala 1 : 50.000. Penelitian bersifat induksi merupakan metode pemikiran yang bertolak dari hal-hal atau 
peristiwa maupun keadaan yang khusus, untuk dapat diperlakukan secara umum (Sungkowo, 2014). 
Disamping penelitian survei dan pemetaan, juga dilakukan uji laboratorium.  

2.2 KONSEP POLA PIKIR KAJIAN KERENTANAN MATA AIR 

Kajian kerentanan mata air dilatarbelakangi oleh terjadinya permasalahan penurunan debit dan kualitas 
suatu mata air. Permasalahan kerentanan tersebut disebabkan oleh 2 permasalahan utama, yaitu 
permasalahan daerah imbuhan dan permasalahan mata air. Pada permasalahan pertama (daerah 
imbuhan), ditimbulkan oleh faktor pengontrol dari permasalahan daerah imbuhan antara lain: Bentuk 
Lahan, Kemiringan Lereng, Tanah, Batuan & Struktur Geologi, Hidrologi, Land Cover, dan Kearifan 
Lokal. Faktor pengontrol mempunyai sifat rentan pada daerah imbuhan untuk terjadi degradasi. 
Disamping beberapa faktor pengontrol, juga sangat tergantung dari faktor pemicu yaitu: Curah Hujan, 
Kapasitas Infiltrasi, Penggunaan Lahan (Bio-Culture/Aktivitas Manusia), serta Bencana Alam (Gempa dan 
keaktifan gunung api).  Sedangkan untuk permasalahan kedua yaitu mata air berupa degradasi debit dan 
kualitas mata air. Kedua permasalahan beserta faktor-faktor pemicu dan pengontrol tersebut, 
memerlukan kajian yang komprehensif untuk mengetahui masalah kerentanan air. Hasil kajian ini akan 
diperoleh tingkat kerentanan mata air, dimana dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 kelas yaitu: sangat 
rendah, rendah, menengah, tinggi, dan sangat tinggi. Sehingga pada akhirnya akan diperoleh arahan 
perlindungan dan pengelolaan mata air secara berkelanjutan. Berikut disampaikan diagram alir Pola Pikir 
Kajian Kerentanan Mata Air pada Gambar 2.1.  
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Gambar 2.1. Pola Pikir Kajian Kerentanan Mata Air.dan Alat 

  

Permasalahan Daerah Imbuhan (Catchment Area) Permasalahan Mata Air 

FAKTOR PEMICU 
• Curah Hujan 
• Kapasitas Infiltrasi 
• Penggunaan Lahan (Bio-Cultur/Aktivitas 

Manusia) 
• Bencana Alam (Gempa, Keaktifan GA, 

dsb.) 

FAKTOR PENGONTROL 
• Bentuk Lahan 
• Kemiringan Lereng 
• Tanah 
• Batuan & Struktur Geologi 
• Hidrologi 
• Land Cover 
• Kearifan Lokal 

Degradasi 
• Debit 
• Kualitas 

Kajian Kerentanan Mata Air 
(Analisis dan Penelitian Secara Komprehensif) 

        Tingkat Kerentanan Mata 
Air: 

1. Sangat Rendah 
2. Rendah 
3. Sedang 
4. Tinggi 
5.  Sangat Tinggi 

Arahan 
Pengelolaan 
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2.3 BAHAN DAN ALAT 

Bahan dan alat utama yang digunakan dalam penelitian ini serta masing-masing kegunaannya, dirangkum 
pada Tabel 2.1. Tabel 2.2. Daftar bahan dan alat utama penelitian. 

Tabel 2.1. Bahan dan Alat Penelitian 

No. Peruntukan Bahan dan Alat Kegunaan 

1. Bahan studio dan 
lapangan 

Citra penginderaan jauh Interpretasi bentuk lahan dan tata guna/ 
penggunaan lahan. 

Rupa Bumi digital Sekala 1 : 
25.000. tahun 2001. (terbitan 
BAKOSURTANAL). Wilayah Kab. 
Lumajang  

Interpretasi bentuk lahan, tata guna/ penggunaan 
lahan, dan peta topografi sebagai peta dasar 
kerja. 

Bahan kimia HCL Mengidentifikasi kandungan karbonat material 
penyusun batuan atau tanah. 

Peta tanah  Mengetahui jenis tanah  

Peta geologi  Mengetahui sebaran batuan dan struktur geologi 
daerah penelitian 

Peta hidrogeologi Mengetahui cekungan air tanah (CAT) 

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

Kompas geologi Mengetahui arah, kedudukan, kemiringan obyek 
penelitian. 

Palu geologi Sampling batuan dan pembanding ukuran pada 
foto data. 

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

Pita ukur Mengukur panjang/jarak dan tinggi morfometri 
serta kedalaman airtanah.  

Kamera Mempotret unsur-unsur gumuk pasir sebagai 
data penelitian 

3. Alat Laboratorium pH meter Mengukur pH air  

Termometer air Mengukur suhu air 

DO meter Mengukur oksigen terlarut dalam air 

turbidimeter Mengukur kekeruhan air 

Oven/autoklaf Menstarilisasi wadah penyimpanan sampel  

Api bunsen Sterilisasi kran/alat di lapangan  

Aquades/air suling Menghilangkan polutan pencemar pada wadah 
penyimpanan  

Ice box dan blue ice pack Wadah penyimpanan sampel air 

4. Alat studio Seperangkat komputer dan cetak Penyusunan karya tulis ilmiah hasil penelitian. 
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2.4 TAHAPAN PENELITIAN  

Pelaksanaan penelitian kajian kerentanan mata air, dilaksanakan berdasarkan diagram alir (Gambar 2.2) 
berikut: 

Gambar 2.2. Diagram Alir Kajian Mata Air 

 

2.4.1 TAHAP PERSIAPAN 

Tahap persiapan dilakukan untuk mempersiapkan hal-hal dasar rencana penelitian dan data-data 
sekunder sebagai penunjang sebelum dilakukannya penelitian.  

1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dasar terkait dengan 
penelitian yang akan dilakukan yang memperkuat asumsi dasar penelitian. Studi literatur meliputi 
penelusuran literatur-literatur, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan peta-peta tematik yang telah 
ada.  
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2. Administrasi 

Administrasi tertuju untuk instansi-instansi terkait guna pengantar perijinan dan mendapatkan data-
data penunjang penelitian yang berada di daerah penelitian. 

3. Pengumpulan Data Sekunder  

Data Sekunder digunakan untuk memperoleh informasi awal analisis permasalahan dalam 
penelitian, serta beberapa data sekunder tersebut dapat dioverlay digunakan untuk dibuat peta 
satuan lahan (tentatif) dan membantu menentukan titik sampling di lapangan. Data sekunder yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini sesuai Tabel 2.2 berikut.  

Tabel 2.2. Data Sekunder yang Dibutuhkan 

No Parameter Sumber Data Sekunder 

1. Curah Hujan BMKG atau Instansi Terkait di daerah penelitian  

2. Bentuk Lahan Peta RBI - Bakosurtanah 

3. Kemiringan Lereng 

4. Jenis tanah  Peta Tanah Tinjau - Lembaga Penelitian Tanah, tahun 1966. 

5. Batuan dan Struktur 
Geologi 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (Lembar Lumajang tahun 
1966)  

6. Peta Potensi Bencana BNPB/BPBD  

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

8. Kualitas Mata Air                                                                                                                 DLH di daerah penelitian  

9. Penggunaan Air PDAM 

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

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

12. RTRW Bappeda  
 

4. Pembuatan Delineasi catchment area Mata Air Sumbertopo  

Manfaat dari pembuatan delineasi imbuhan suatu mata air adalah untuk menjadi acuan atau batasan 
wilayah kajian atau analisis terhadap semua aspek dan kegiatan yang akan secara langsung ataupun 
tidak langsung akan memberikan dampak terhadap kondisi mata air tersebut, baik secara kuantitas 
maupun kualitas. Penarikan garis delineasi dilakukan dengan cara : 

1. Dengan asumsi stuan batuan yang sama atau seragam sehingga dianggap memiliki sifat dan 
karakter yang sama dari aspek fluida (prositas dan permeabilitas). 

2. Memperhatikan kondisi kelerengan lahan dengan cara memperhatikan pola kesamaan kontur, 
distribusi kontur dan kepadatan kontur. 

3. Menarik dan menghubungkan titik-titik atau lokasi bagian atas punggungan tertinggi dari setiap 
garis radial ke titik tengah suatu mata air sebagai titik ikat atau pusat kawasan delineasi atau 
imbuhan. 

4. Penarikan titik puncak tersebut atau punggungan tersebut dengan pola radial dari atas bukit ke 
bawah atau ke hilir atau mata air. 

5. Sebagai kontrol pola penarikan kawasan imbuhan juga dapat memanfaatkan pola aliran sungai 
(drainage pattern) dari kawasan tersebut. 
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2.4.2 TAHAP PENDATAAN LAPANGAN 

Data primer yang dibutuhkan dalam tahap kerja lapangan dadalah sesuai pada Tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3. Data Primer yang Dibutuhkan 

No Parameter Sumber Data/ke Validan Data 

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

2. Satuan Batuan Crosssheck satuan batuan di lapangan 

3. Kapasitas Infiltrasi Pengukuran Kapasitas Infiltrasi 

4. Kualitas air Pengukuran sifat fisik di lapangan dan sampling air untuk uji laboratorium. 

5. Debit Mata air Pengukuran debit Mata air 

 
1. Cross check Jenis dan Ketebalan Tanah 

Jenis tanah diarea penelitian diketahui dengan cara Cross check dari data sekunder dan pemetaan 
di lapangan, dan determinasi jenis tanah 

2. Cross check Satuan Batuan dan Struktur Geologi 

Pemetaan satuan batuan dan struktur geologi di daerah penelitian berdasarkan data sekunder peta 
Geologi Regional skala 1 : 100.000. Pemetaan satuan batuan bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik batuan penyusun daerah penelitian yang berfungsi sebagai akuifer. 

3. Pengukuran Kapasitas Infiltrasi 

Pengukuran laju infiltrasi sesuai SNI 7752 - 2012 tentang tata cara pengukuran laju infiltrasi tanah 
di lapangan menggunakan infiltrometer dan nilai infiltrasi diketahui dengan menggunakan 
persamaan Horton (Persamaan 1). 

f = fc + (f0-fc) .e-kt    ..............................................................(1) 

   Keterangan:  f = laju infiltrasi (cm/menit) 
f0 = laju infiltrasi awal (cm/menit) 
fc = laju infiltrasi konstan (cm/menit) 
k = konstanta 
t = waktu (menit) 

 
Contoh alat infiltrometer cincin ganda (double ring infiltrometer) dan tata letaknya, di sajikan pada 
Gambar 2.3.  

Gambar 2.3. Pengaturan Infiltrometer Cincin (Diamond dan Shanley, 2003) 
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(H) = Elevasi - ΔH 

 

4. Pengukuran Kedalaman Sumur 

Cara pengukuran ketinggian muka air bawah tanah, dijelaskan pada Gambar 2.4.  sebagai berikut. 

Gambar 2.4. Pengukuran Ketinggian Muka Air Tanah (Sumber: Diamond dan Shanley, 2003) 

 

       Rumus untuk mengitung kedalaman muka air tanah :  
 

.................................................................(2) 
 

Dimana, H1 = ketinggian dinding sumur;  
H2 = kedalaman muka air bawah tanah. 
Rumus untuk menghitung ketinggian muka air tanah : 

 

................................................................(3) 
Dimana, H= kedalaman muka air bawah tanah;  

H = ketinggian muka air bawah tanah. 
 

5. Pengukuran Debit Mata Air 

Pengukuran debit mata air dilakukan dengan metode volumetrik (Gambar Peraturan Menteri Nomor 
18 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum). Nilai debit 
mata air dapat dihitung dengan mengukur beda tinggi muka air dalam penampang yang membentuk 
luasan tertentu: 

 

Q =  𝑯𝑯 𝒙𝒙 𝑨𝑨
𝒕𝒕

  (L/detik) ................................................................(4) 
Keterangan:  
Q = debit mata air ( L/detik) 
H = Perubahan tinggi muka air (m) 
arus air, selanjutnya dihitung waktu yang diperlukan pelampung melewati A = luas penampang / bak 
penampang (m²) 
T = waktu (detik) 

Pada mata air yang hanya berupa rembesan dari tanah dan/atau batuan belum dibuat bak penampung, 
dilakukan pengukuran dengan pelampung yang dapat bergerak mengikuti dua titik searah dengan arah 
alirannya dengan Persamaan 5 sebagai berikut: 

(ΔH) = H2 – H1 

h2 

h1 
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        Q = A x V       ..............................................................(5) 
Keterangan : 
Q = debit mata air (m³/detik) 
A = luas penampang basah (m²) 
V = rerata kecepatan aliran (m/detik) 

 

6. Pengukuran Kualitas Air di Lapangan 

Pengambilan sampel air dilakukan pada mata air dan air bawah tanah pada sumur di area imbuhan. 
Sebelum dilakukan pengambilan air, terlebih dahulu dilakukan pengukuran sifat fisik air meliputi: suhu, 
pH, DO, kekeruhan, Daya Hantar Listrik (DHL), dan TDS secara langsung di lapangan.  

2.4.3 TAHAP DATA SAMPLING  

Pengambilan sampel air disesuaikan dengan SNI 06-2414-1991 tentang Metode Pengambilan Contoh 
Kualitas air. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Sampel air kemudian 
disimpan dan diujikan untuk mengetahui kualitas air berdasarkan Permenkes No. 32 Tahun 2017 
tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untu Keperluan 
Higiene Sanitasi. Adapun tata cara pengambilan sampel air untuk parameter Fisika-Kimia dan Biologi 
masing-masing sesuai pada Gambar 2.5 dan 2.6 berikut. 

Gambar 2.5. Metode Pengambilan Sampel Air untuk Parameter Fisik-Kimia. 

Gambar 2.6. Metode Pengambilan Sampel Air untuk Parameter Biologi. 
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2.4.4 TAHAP ANALISIS DATA 

1. Analisis Curah Hujan 

Analisis curah hujan yang ideal dan akurat menggunakan data curah hujan dalam jangka waktu 30 
tahun cuaca. Hasil proses analisis curah hujan menurut Mohr (1933 dalam Bayon, 2004) 
menghasilkan 3 kategori musim yakni musim penghujan, musim transisi dan musim kemarau/kering 
( Mohr, 1933 dalam Bayon, 2004): 

• Kategori Bulan Basah  ≈ (dianalogikan) musim penghujan = curah hujan  > 100 mm/bulan. 

• Kategori Bulan Lembab ≈ musim transisi = curah hujan 60 – 100 mm/bulan. 

• Kategori Bulan Kering ≈ musim kemarau = curah hujan < 60 mm/bulan. 

Adapun rangkuman harkat dari tingkat curah hujan, adalah sebagai berikut (Tabel 2.4). 

Tabel 2.4. Tingkatan Harkat Kisaran Curah Hujan 

Harkat Kisaran Curah Hujan (mm/Tahun) Kategori Kode Overlay 

1 > 3.000 Sangat Tinggi CHst 

2 2.000 – 3.000 Tingi CHt 

3 1.000 – 2.000 Sedang CHs 

4 500 – 1.000 Rendah CHr 

5 < 500 Sangat Rendah CHsr 
Sumber: Gambar 4 Permen Pekerjaan Umum, Nomor: 02/PRT/2013, Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. 

2. Analisis Hidromorfologi Air Bawah Tanah 

Analisis hidromorfologi air bawah tanah meliputi: analisis kemiringan lereng dan analisis pola arah 
aliran air bawah tanah, sebagai berikut: 

a.  Analisis Kemiringan Lereng. 

Besarnya kemiringan lereng pada peta kontur dapat ditentukan dari perbandingan antara 
ketinggian/beda tinggi (Δh) dengan jarak mendatar (Δs) dari dua buah titik di peta (Gambar 
2.7). 

Gambar 2.7. Ilustrasi penentuan kemiringan lereng 

 
• Dalam Derajat ( 0 ) : kemiringan lereng merupakan fungsi tangens (tg) (Persamaan 7 

dan 8). 

Rumus : 

Δ h 

Δ s 
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 Tg= Δh
Δs

…………………………………………………………. (7)  

 α (o)= arc.tg Δh
Δs

 ...……………………………………………… (8)  

• Dalam Persen ( % ) 

Kemiringan atau sudut lereng dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut 
(Persamaan 10). 

Kemiringan lereng (%)= 
(𝑛𝑛−1)𝑥𝑥 𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑗𝑗𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗𝑠𝑠𝑗𝑗
 x 100% …………….   (10) 

 
dimana :   α= Kemiringan lereng (%) 

  n = Jumlah kontur yang memotong horizontal 
  IK = Interval kontur (m) 

Rangkuman harkat dari tingkat kemiringan lereng sesuai pada Tabel 2.5 berikut.  

Tabel 2.5. Harkat Tingkat Kemiringan Lereng 

Harkat Kemiringan lereng Kategori Kode overlay 
1. 00 – 2,90 0 – 5 % Datar (Flat sloping) – Landai (Gently sloping) Sdl 

2. 2,90 – 11,30 5 – 20 % Miring (Sloping) Sm 

3. 11,30 – 21,80 20 – 40 % Agak curam (Moderately steep) Sam 

4. 21,80 – 310 40 – 60 % Curam (Steep) Sc 

5. > 310 > 60 % Sangat curam – Tegak (Very – Extremely steep) Ssc 

Sumber: Gambar  Permen Pekerjaan Umum, Nomor: 02/PRT/2013, Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Sumber Daya Air. 

3. Analisis Hidrogeologi 

a. Analisis Kapasitas Infiltrasi 

Kapasitas infiltrasi (Infiltration capasity) ditentukan berdasarkan Persamaan Horton (1939, dalam 

Asdak, 2007) (Persamaan 11; 12 dan 13). 

ƒ = ƒc + μe-Kt   .....................................................................................................(11) 

Keterangan : 
ƒ 
ƒc 
μ 
ƒ0 

= Kapasitas infiltrasi airtanah pada waktu t (cm/menit) 
= daya resap pada saat infiltrasi konstan (cm/menit) 
= ƒ0 – ƒc  
= daya resap pada awal proses infiltrasi (cm/menit), menggunakan rumus : 

 

f0n = fc + (fn−fc)
e−knta

.......................................................................... (12) 
 

Keterangan : 
t   
n 
K 

= waktu pengukuran (menit) 
= urutan waktu pengukuran 
= konstanta, menggunakan rumus : 

 

K1,(n+1) = 1
(n+1)−t1

In (f1−fc)
f(n+1)−fc)………………………………….. (13) 

    e= 2,72828 
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Penilaian tingkat harkat kisaran infiltrasi, berdasarkan Hasil pengukuran pada satuan lahan 
eksisting, yang dirangkum pada Tabel 2.6 berikut. 

Tabel 2.6.  Tingkatan Harkat Kisaran Kapasitas Infiltrasi 

Harkat Kapasitas Infiltrasi (cm/jam) Kategori 

5 0.01 - 2.41 Sangat Lambat 

4 2.42 - 4.82 Lambat 

3 4.83 - 7.23 Sedang 

2 7.24 - 9.64 Cepat 

1 9.65 - 12 Sangat Cepat 
Sumber: Todd dan Mays, 2005. 

b. Analisis Produktivitas Akuifer  

Produktivitas akuifer adalah merupakan suatu sifat fisik akuifer yang mencerminkan suatu 
system, berkaitan dengan kemampuan imbuhan dan luahan. 

Produktivitas akuifer menggunakan metoda analog dengan mengacu pada Peta Hidrogeologi, 
lembar Kediri, Skala 1 : 250.000 oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan tahun 1984. Penilaian 
harkat produktivitas akuifer dirangkum pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7.  Tingkatan Harkat Produktivitas Akuifer 

Harkat Tipe Produktivitas Akuifer Kategori Akuifer 

5 
Akuifer tidak menerus, tipis, rendah dan setempat, muka airtanah bebas sangat 
dalam, debit sumur umumnya kurang dari 5 l/dt. 

Produktifitas Rendah 

4 
Akuifer tidak menerus, tipis dan rendah keterusannya, muka airtanah bebas 
dalam, debit sumur umumnya kurang dari 5 l/dt. 

Produktif Sedang Setempat 

3 
Keterusan sedang sampai rendah, muka airtanah bebas dalam debit sumur 
umumnya kurang dari 5 l/dt dan  

Produktif Sedang 

2 
Keterusan sedang, muka airtanah bebas dalam, debit sumur umumnya lebih dari 
5 – 10 l/dt dan dibeberapa tempat lebih dari 20 l/dt. 

Produktif 

1 
Keterusan sedang sampai tinggi, muka airtanah bebas sangat beragam, debit 
sumur umumnya lebih dari 10 l/dt, setempat lebih dari 50 l/dt. 

Produktif Tinggi 

Sumber: Peta Hidrogeologi, lembar Kediri, Skala 1 : 250.000 tahun 1984 dengan penambahan. 

4. Analisis Kualitas Air Hasil Laboratorium 

Analisis kualitas air dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 
2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk 
Keperluan Higiene Sanitasi. Penentuan status mutu air menggunakan metode indeks pencemaran 
menurut KepMenLH 115/2003, dengan menggunakan Persamaan 18 berikut:  

 

𝐩𝐩𝐋𝐋𝐣𝐣 = ��𝐂𝐂𝐢𝐢∕𝐋𝐋�̇�𝐢𝐣𝐣�𝐌𝐌
𝟐𝟐 (𝐜𝐜⋅𝟏𝟏∕𝐋𝐋𝐢𝐢𝐣𝐣)𝐑𝐑

𝟐𝟐

𝟐𝟐
 ...................................................(18) 

 
Keterangan: 
PIj  = indeks pencemaran bagi peruntukan j,  
Ci   = konsentrasi parameter kualitas air i,  
Lij = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum 

   dalam baku peruntukan air j,  
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M   = maksimum,  
R    = rerata.  

Indeks kualitas air IP ditentukan dari result nilai maksimum dan nilai rerata rasio konsentrasi per-
paramater terhadap nilai baku mutunya. Kelas indeks IP ada 5 dirangkum pada Tabel 2.8. sebagai 
berikut. 

Tabel 2.8. Tingkat Harkat Kelas Indeks Pencemaran 

Harkat Indeks Pencemaran Kategori 

5 0≤ PIj <2,5 Sangat baik (very good) 

4 2,5≤ PIj <5,0 Baik (good) 

3 5,0≤ PIj <7,5 Cemar ringan (slightly polluted) 

2 7,5≤PIj <10 Cemar sedang (fairly polluted) 

1 PIj ≥10 Cemar berat (heavily polluted). 
Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 

5. Analisis Penggunaan Lahan 

Analisis penggunaan lahan dilakukan langsung pada rencana daerah penelitian dengan menggunakan 
Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 (wilayah Kab. Lumajang) serta menggunakan Citra. 
Penggunaan lahan dirangkum dan dibuat klasifikasi berdasarkan Tabel 2.9 berikut. 

Tabel 2.9. Tingkat Harkat Jenis Penggunaan Lahan 

Harkat Jenis Penggunaan Lahan Kategori 

1. Hutan, Danau/situ Sangat Baik 

2. Perkebunan, Semak belukar. Baik 

3. Sawah, Tambak. Sedang 

4. Sawah tadah hujan, Tegalan/ladang, Tanah kosong/gundul, Buruk 

5. Permukiman, gedung/ bangunan Sangat buruk 

 

6. Penduduk dan Proyeksi Kebutuhan Air 

a. Proyeksi jumlah dan analisis kepadatan Penduduk 

Proyeksi penduduk dengan metode aritmatik mengasumsikan bahwa jumlah penduduk pada 
masa depan akan bertambah dengan jumlah yang sama setiap tahun. Formula yang digunakan 
pada metode proyeksi aritmatik sesuai Persamaan 9 berikut.  

Pt = Po( 1 + rt)  ............................................................(19) 
Dimana: 

Pt  = jumlah penduduk pada tahun t  
Po = jumlah penduduk pada tahun dasar     
r    = laju pertumbuhan penduduk  
t    = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun) 

 
Tingkat harkat kepadatan Penduduk sesuai pada tabel 2.10 berikut. 
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Tabel 2.10. Tingkat Harkat Kepadatan Penduduk 

Harkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km2 ) Kategori 

5 >50 Jarang 

4 50–150 Tidak Padat  

3 151 –250 Kurang Padat 

2 251 –400 Cukup Padat  

1 > 400 Sangat Padat  

Sumber : Muta’ali, 2015 dengan modifikasi.  

b. Proyeksi Kebutuhan Air 

Perkembangan kebutuhan air non-domestik dapat diprediksi melalui rencana pengembangan 
kota serta aktifitasnya. Apabila tidak diketahui, maka prediksi dapat didasarkan pada suatu 
ekuivalen penduduk, di mana konsumen non-domestik dapat dihitung mengikuti perkembangan 
standar penyediaan air domestik. Kebutuhan air non-domestik menurut kriteria perencanaan 
pada Dinas PU dapat dilihat dalam tabel 2.11. dan 2.12.  

Tabel 2.11. Kebutuhan Air Non Domestik untuk Kota 

Sektor Nilai Satuan 

Sekolah 10 Liter/murid/hari 

Rumah Sakit 200 Liter/bed/hari 

Puskesmas 2100 Liter/unit/hari 

Masjid 3100 Liter/unit/hari 

Kantor 10 Liter/pegawai/hari 

Pasar 1200 Liter/hektar/hari 

Hotel 150 Liter/kamar/hari 

Rumah Makan 100 Liter/tempat 

Kompleks Militer 160 Liter/orang/hari 

Kawasan Industri 0.2 – 0.8 Liter/detik/hari 

Kawasan Pariwisata 0.1 – 0.3 Liter/detik/hari 

Sumber: Kriteria Perencanaan Ditren Cipta Karya Dinas PU, 1996 

Tabel 2.12. Kebutuhan Air Non Domestik Untuk Desa 

Sektor Nilai Satuan 

Sekolah 5 Liter/murid/hari 

Rumah Sakit 200 Liter/bed/hari 

Puskesmas 1200 Liter/unit/hari 

Masjid 3000 Liter/unit/hari 

Mushola 2000 Liter/unit/hari 

Pasar 1200 Liter/hektar/hari 

Komersial Industri 10 Liter/hari 

Rumah Makan 100 Liter/tempat 

Kompleks Militer 160 Liter/orang/hari 

Kawasan Industri 0.2 – 0.8 Liter/detik/hari 

Kawasan Pariwisata 0.1 – 0.3 Liter/detik/hari 

Sumber: Kriteria Perencanaan Ditren Cipta Karya Dinas PU, 1996 



 

16  DOKUMEN KKMARA MATA AIR SUMBERTOPO KABUPATEN LUMAJANG 

Gambar 2.8. Diagram Jumlah Penduduk versus Kebutuhan Air 

 

Semakin banyak jumlah orang, semakin banyak pula kebutuhan air. Sebagai contoh pengaruh 
jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan air dapat dilihat pada gambar 2.8. 

7. Analisis Kerentanan Mata Air dan Rekomendasi 

Analisis kerentanan daerah imbuhan dan mata air dilakukan terhadap satuan lahan, melibatkan 2 
proses yakni pembobotan (weighting) dan pengharkatan (rating). Metode yang digunakan adalah 
metode analisis secara kuantitatif-empiris yang divisualkan dalam peta tematik. Parameter yang 
digunakan adalah: Jumlah Penduduk, Penggunaan lahan, Indeks pencemaran, Kapasitas Infiltrasi, 
Imbuhan Air Tanah, Curah hujan, Bencana alam, Kemiringan Lereng, dan 
Transmisivitas/produktivitas akuifer. Analisis kerentanan mata air dilakukan dengan tahapan 
sebagai berikut. 

a. Penentuan nilai bobot (weight) 

Nilai bobot (weight) dengan simbol B pada setiap parameter yang dikaji, ditentukan 
berdasarkan besarnya kontribusi relatif masing-masing parameter terhadap kerentanan mata 
air. Semakin tinggi nilai bobot suatu parameter menunjukkan semakin besar kontribusi 
parameter tersebut terhadap kerentanan mata air. Penetapan nilai bobot dilakukan dengan 
perhitungan berdasarkan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) menurut Saaty (1990).  
Langkah pertama yang dilakukan dalam proses pembobotan meliputi penyusunan Matriks 
Perbandingan Berpasangan (Pair-wise Comparison Matrix) yang berisi urutan informasi 
berdasarkan penilaian profesional (professional jadgment). Langkah berikutnya adalah 
pembuatan matriks normalisasi data, dengan cara membagi setiap parameter matriks 
normalisasi data dgn total parameter dalam tiap kolom matrik perbandingan berpasangan. Nilai 
rata-rata tiap baris, adalah BOBOT, dengan catatan rasio konsistensi nilainya < 0,1. (lihat 
Gambar 5.) 

b. Penentuan nilai harkat (rate)  

Nilai harkat (rate) dengan simbol H dari suatu parameter, ditentukan berdasarkan nilai sekala 
kemampuan dari unsur-unsur parameter terhadap kerentanan mata air. Semakin kecil Nilai 
harkat, menunjukkan sekala kemampuan semakin baik. 

c. Penentuan Julat dan kelas kerentanan kuantitas dan kualitas air 

Sebagai dasar penentuan kisaran kelas kerentanan, diawali dengan menghitung julat, untuk 
mengetahui julat kisaran kelas dengan memakai rumus sebagai berikut (Persamaan 20). 
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I  

=  

 
Σ nilai maksimal – Σ nilai minimal ………………… (20) 

Banyaknya kelas 
                                I  = julat (lebar interval). 

Penentuan harkat berdasarkan nilai minimal harkat yang ditentukan sebesar 1 (satu) dan nilai 
maksimum harkat ditentukan sebesar 5 (lima), dengan pertimbangan untuk mencapai kedetailan 
kelas kerentanan berdasarkan nilai bobot dan harkat. 

1) Penentuan kelas kerentanan kuantitas air daerah imbuhan 

Penentuan kelas kerentanan kuantitas air daerah imbuhan, diawali dengan penentuan besaran 
julat. Tahapan hingga diketahuinya kuantitas air daerah imbuhan, disajikan dalam Tabel 2.13. 

Tabel 2.13. Penentuan Nilai Maksimal Dan Minimal Dari Nilai Bobot Yang Telah Diharkat (NBH)  
untuk menentukan juklat 

No. Parameter Bobot 
Harkat NBH 

Min Maks Min Maks 

1. Transmisivitas 0.4162 1 5 0.416 2.081 

2. Curah Hujan 0.2618 1 5 0.262 1.309 

3. Kemiringan Lereng 0.1611 1 5 0.161 0.806 

4. Penggunaan lahan 0.0986 1 5 0.099 0.493 

5. Kapasitas infiltrasi 0.0624 1 5 0.062 0.312 

 1 5 

 
Adapun besarnya julat (lebar interval), adalah sebesar : 

5 – 1 
 =  0,8 

5 
 

Setelah julat diketahui maka dibuat kelas kerentanan kuantitas air daerah imbuhan, seperti pada 
Tabel 2.14. 

Tabel 2.14. Kelas Kerentanan Kuantitas air daerah imbuhan 

Kelas Kisaran* Keriteria 

I 1,0 –  1,8 Kerentanan kuantitas  air sangat rendah 

II 1,8 – 2,6 Kerentanan kuantitas air rendah 

III 2,6 – 3.4 Kerentanan kuantitas air menengah 

IV 3,4 – 4,2 Kerentanan kuantitas  air tinggi  

V 4,2 – 5,0 Kerentanan kuantitas air sangat tinggi 
Keterangan, * : berdasarkan hitungan nilai maksimum NBH dikurangi nilai julat atau nilai minimum NBH ditambah nilai julat. 

 

2) Penentuan Kelas Kualitas air daerah imbuhan dan mata air 

Penentuan kelas kualitas air daerah imbuhan dan mata air, diawali dengan penentuan besaran 
julat. Tahapan hingga diketahuinya kuantitas air daerah imbuhan, disajikan dalam Tabel 2.15. 
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Tabel 2.15. Nilai Maksimal Dan Minimal Dari Nilai Bobot Yang Telah Diharkat (NBH)  
untuk menentukan julat 

No. Parameter Bobot 
Harkat NBH 

Min Maks Min Maks 

1. Kualitas air 0.350 1 5 0.350 1.750 

2. Kepadatan penduduk 0.237 1 5 0.237 1.185 

3. Penggunaan lahan 0.159 1 5 0.159 0.795 

4. Kimia batuan 0.106 1 5 0.106 0.530 

5. Curah hujan 0.070 1 5 0.070 0.350 

6. Infiltrasi 0.046 1 5 0.046 0.230 

7. Transmisivitas 0.032 1 5 0.032 0.160 

 1 5 

 
Adapun besarnya julat (lebar interval), adalah sebesar : 

5 – 1 
 =  0,8 

5 
 

Setelah julat diketahui maka dibuat kelas kerentanan kualitas air daerah imbuhan dan mata air, 
seperti pada Tabel 2.16. 

Tabel 2.16. Kelas Kerentanan Kualitas air 

Kelas Kisaran* Keriteria 

I 1,0 –  1,8 Kerentanan kualitas air sangat rendah 

II 1,8 – 2,6 Kerentanan kualitas air rendah 

III 2,6 – 3.4 Kerentanan kualitas air menengah 

IV 3,4 – 4,2 Kerentanan kualitas air tinggi  

V 4,2 – 5,0 Kerentanan kualitas air sangat tinggi 
Keterangan, * : berdasarkan hitungan nilai maksimum NBH dikurangi nilai julat atau nilai minimum NBH ditambah nilai 

julat. 

 

8. Analisis Geospasial 

Analisis Geospasial adalah Data Geospasial yang diolah sehingga dapat digunakan sebagai 
alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan 
kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. UU No. 4 Tahun 2011 Tentang 
Informasi Geospasial pasal 1-4 menerangkan, spasial adalah aspek keruangan suatu objek 
atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. 

Proses pelaksanaan analisis potensi kerentanan kuantitas dilakukan setelah semua data 
yang dibutuhkan terkumpul dan telah di validasi.  Selanjutnya data dan informasi dalam 
bentuk numerik tersebut diolah menjadi data spasial (lembar data) atau peta (sheet). Peta 
yang dibuat berupa peta tematik dengan menggunakan program ArcGis yang dilengkapi 
dengan 3D Analyst, Spatial Analyst, Image Analyst, selain itu tambahan ekstensi seperti Geo 
Processing, Xtools, Edit Tools dan Register and Transform Tools yang juga diperlukan untuk 
meningkatkan performa analisis data spasial. 
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Beberapa faktor data spatial yang telah ditentukan tersebut dilakukan proses overlay atau 
menumpang – susun data. Masing masing data parameter di beri bobot berdasarkan 
Analytical Hierarchy Process (AHP) dan juga harkatnya. Masing masing parameter yang telah 
diberi Nilai Harkat dan Bobot (NHB), selanjutnya dijumlahkan pada setiap satuan lahan. 
Hasil penjumlahan setiap satuan lahan akan diketahui tingkat kerentanan mata air dengan 
mengacu tabel 2.13 sampai Tabel 2.16.  

9. Arah Pengelolaan  

Penentuan arah pengelolaan kerentanan mata air dapat menggunakan salah satu atau beberapa 
pendekatan, seperti : 

Pendekatan teknologi, misalnya : 

Dalam rangka penanggulangan limbah domestik, akan ditempuh cara:  

• Membangun jaringan air limbah (sewerage) 

• Membangun fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk mencegah pencemaran mata air oleh 
adanya tinja yang dibuang sembarangan oleh masyarakat.  

• Mengumpulkan dan mengolah air limbah dalam tangki Septik (Septic tank) dan kolam sanitasi 
taman (Sanita) terpusat/komunal. Biasanya yang umum digunakan adalah Tipe Puskim.  

• Penggunaan kembali air (Reuse) hasil pengolahan komunal, misalnya untuk budidaya ikan dan 
budidaya tanaman masyarakat.  

• Membangun subreservoar air hujan untuk mendukung sarana drainase zero run off. Tujuannya: 
sebagai penampung air hujan, meminimalisir bercampurnya air limbah dengan air hujan, dan 
mereduksi genangan air hujan. 

Dalam rangka mencegah, mengurangi, atau memperbaiki kerusakan sumber daya air akan ditempuh cara, 
misalnya : 

• Membangun fasilitas resapan air. 

• Membangun terasering atau penanaman tanaman penutup tanah untuk mencegah erosi; 

• Mereklamasi lahan bekas galian tambang dengan pengaturan tanah atas dan penanaman 
tanaman penutup tanah. 

• dan sebagainya. 

Pendekatan sosial ekonomi, misalnya : 

• Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan kerentanan mata 
air; 

• Menjalin interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar guna mencegah timbulnya 
degradasi mata air; 

• Melestarikan kearifan lokal; 

• Dan sebagainya. 
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Pendekatan institusi, misalnya : 

• Kerjasama dengan instansi-instansi yang berkepentingan dan berkaitan dengan pengelolaan 
kerentanan mata air; 

• Pelaporan hasil pengelolaan kerentanan mata air secara berkala kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
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3 KONDISI UMUM DAERAH KAJIAN 

3.1 KONDISI UMUM ADMINISTRATIF KABUPATEN LUMAJANG 

Secara geografis, Pemerintah Kabupaten Lumajang terletak kurang lebih 154 km ke arah sebelah timur 
Kota Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur yang terhampar pada posisi antara 1120 50’-1130 22’ Bujur 
Timur dan “70 52’ – 80 23’” Lintang Selatan. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 (dua puluh satu) 
kecamatan, yaitu: Yosowilanguun, Kunir, Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, 
Rowokangkung, Teekung, Lumajang, Sumbersuko, Sukodono, Sennduro, Pasrujambe, Padang, Gucialit, 
Jatiroto, Randuagung, Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso.  

Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur 

Sumber: RISPAM, 2015 

 

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut: Sebelah Utaraberbatasan 
dengan Kabupaten Lumajang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, sebelah Selatan 
berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. 
Secara keseluruhan wilaayah Kabupaten Lumajang memilki luas 1.790,90 km², dengan wilayah yang 
terluas di Kecamatan Senduro dan Pasirian masing-masing luasan 12,77 % dan 10, 27 % dari luas wilayah 
Kabupaten Lumajang.  

3.2 KONDISI UMUM IKLIM, CUACA, CURAH HUJAN, SOSIAL DAN 
KEPENDUDUKAN KABUPATEN LUMAJANG 

Kabupaten lumajang ditinjau dari kondisi iklim, cuaca, curah hujan, sosial dan kependudukan di 
jawabarkan ssebagai berikut: 
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3.2.1 KONDISI IKLIM DAN CURAH HUJAN 

Curah hujan adalah salah satu unsur iklim yang digunakan untuk menentukan tipe iklim suatu daerah. 
Data yang dibutuhkan dalam menentukan iklim suatu daerah adalah data curah hujan selama kurun 
waktu beberapa tahun. Penentuan iklim pada daerah penelitian sangat penting terutama berkaitan 
dengan perubahan penggunaan lahan yang juga dipengaruhi oleh kondisi iklimnya. Berikut dijelaskan 
melalui Tabel 1.1 yang merupakan hasil olah data curah hujan di Wilayah Lumajang selama kurun waktu 
2009-2018. 

Gambar 3.2. Grafik Curah Hujan di sekitar Kabupaten Lumajang Tahun 2014 

Sumber : Data Hujan BPS Kab Lumajang  (2015); Analisis Data, 2019 
 

Data pada gambar 3.2 menunjukkan bulan transisi terjadi Bulan Mei dan Bulan Oktober, dimana 
merupakan peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau maupun sebaliknya. Bulan basah terjadi 
pada Bulan Januari hingga akhir April dan awal November hingga Desember yaitu pada waktu musim 
penghujan, sedangkan bulan kering yang umumnya curah hujan tergolong rendah atau saat musim 
kemarau terjadi antara bulan Juni sampai September. Terdapat 5 stasiun(St) pengukur hujan yang dapat 
mewakili pengaruh hujan di daerah penelitian yaitu St. Hujan Kedungjanjang, St. Hujan Ranuyoso, St. 
Hujan Ranu Klakah, St. Hujan Randuagung dan St.Hujan Ranupakis. Pada Tabel 1.1, stasiun yang berada 
sekitar wilayah penelitian yang memiliki rata-rata curah hujan yang tertinggi dalam kurun waktu 2009-
2018 apabila dibandingkan dengan stasiun hujan yang lainnya yaitu Stasiun Hujan Ranu Klakah sebesar 
3.184 mm/th.  Curah hujan terendah dari tujuh stasiun hujan tersebut adalah Stasiun Hujan 
Kedungjajang memiliki rata-rata jumlah curah hujan tahunan sebesar 2.024 mm/th. Stasiun Hujan 
Ranupakis memiliki jumlah curah hujan rerata tahunan 2.295 mm/th. St. Hujan Ranuyoso memiliki 
jumlah curah hujan tahunan sebesar 2.526 mm/th. St. Hujan Randu Agung memiliki jumlah curah hujan 
tahunan sebesar 2.690 mm/th. 

Keterangan : 
 

: Rata-rata Curah Hujan Bulanan   
: Klasifikasi Bulan Kering dan Bulan Basah Menurut Mohr dalam      
  Schmidt-Fergusson 
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Kondisi iklim, pada umumnya Kabupaten Lumajang hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan 
musim penghujan. Pada musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April – Oktober, hal ini berkaitan 
dengan arus angin yang berasal dari arah Australia dan tidak mengandung uap air. Sedangkan musim 
penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober – April dimana pada bulan-bulan tersebut arus angin 
berasal dari arah Asia dan Samudra Pasifik, yang banyak mengandung uap air. 

Berdasarkan tipe iklim, Kabupaten Lumajang memilik iklim tipe C dan D. Tipe C yaitu agak basah 
dengan bulan kering rata-rata < 3 bulan, curah hujaan tahunan rata-rata 2500 mm dan hari hujan > 10 
hari perbulan. Sedangkan tipe iklim D yaitu sedang dengan bulan kering rata-rata > 3 – 4 bulan, curah 
hujan tahunan rata-rata 1500 – 2000 mm dan hari hujan > 10 hari perbulan.  

Sebagaimana rinciann Curah hujan bulanan yang terjadi pada taahun 2009 berkisar antara 0 s.d. 345 
mm³ denggan rata-rata hari hujan 1 – 19 hari dala m setiap bulannya. Intensitas hari hujan yang cukup 
tinggi terjadi selama bulan November hingga Maret 

Tabel 3.1.Tipe Iklim Kabupaten Lumajang 

No Kecamatan 
Tipe Iklim (Schmidt and Ferguson) 

Jumlah 
A B C D E 

1 Lumajang - - - 2.847,15 - 2.847,15 

2 Sumbersuko - - - 2.907,35 - 2.907,35 

3 Sukodono - - - 2.880,86 - 2.880,86 

4 Padang - - - 5.838,14 - 5.838,14 

5 Senduro - - 17.089,65 - - 17.089,65 

6 Pasrujambe - - 15.247,45 - - 15.247,45 

7 Gucialit - - 10.179,25 - - 10.179,25 

8 Klakah - - - 8.742,00 - 8.742,00 

9 Ranuyoso - - - 11.040,50 - 11.040,50 

10 Randuagung - - - 9.392,25 - 9.392,25 

11 Kedungjajang - - - 6.613,00 - 6.613,00 

12 Yosowilangun - - - 7.244,00 - 7.244,00 

13 Jatiroto - - - 5.369,00 - 5.369,00 

14 Kunir - - - 5.330,00 - 5.330,00 

15 Tekung - - - 2.788,00 - 2.788,00 

16 Rowokangkung - - - 5.888,00 - 5.888,00 

17 Pasirian - - - 12.839,00 - 12.839,00 

18 Tempeh - - - 7.321,00 - 7.321,00 

19 Candipuro - - 14.304,40 - - 14.304,40 

20 Pronojiwo - - 14.149,00 - - 14.149,00 

21 Tempursari - - 10.535,00 - - 10.535,00 

 Jumlah 0,00 0,00 81.504,75 97.040,25 0,00 178.545,00 

Sumber : Balai PSAWS Bondoyudo - Mayang, 2011 

3.2.2 SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN 

Kabupaten Lumajang memiliki masyarakat yang heterogen, baik darri sisi suku, budaya dan adat maupun 
agama. Masyarakat Kabupaten Lumajang didominasi oleh suku Jawa dan Madura sebagai bagian dari 
warga Kabupaten Lumajang, selain itu juga terdapat warga tionghoa (cina), Arab dan suku lain yang 
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datang dan tinggal di Kabupaten Lumajang. Masyarakat Kabupaten Lumaajang sangat menghargai nilai-
nilai adat dann budaya yang ada serta terbuka terhadap nilai-nilai positif yang datang dari luar, hal ini 
membuktikan bahwaKabupaten Lumajang merupakan daerah dengan kondisi yang sangat kondusif bagi 
pelaksanaan pembangunan dan mewujudkan visi dan misi pembangunan. Masyarakat Kabupaten 
Lumajang terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan 

Tabel 3.2. Persentase 15 Jenis Penyakit Terbanyak di Kab. Lumajang Tahun 2016 

No Jenis Penyakit Jumlah Penderitaan Presentase 

1 Infeksi Akut Sal Pernafasan Atas 45.655 22,72 

2 Peny. Pd Sistem Otot dan Jaringan Pengikat 33.130 16,49 

3 Diare Dan Gastroenteritis Yang Kurang Jelas Batasannya 16.983 8,45 

4 Demam Yang Tidak Diketahui Sebabnya -  

5 Gastritis Dan Duodenitis 23.549 11,72 

6 Penyakit Kulit Alergi 7.949 3,96 

7 Penyakit darah Tinggi Primer 26.922 13,40 

8 Influensa 2.011 1,00 

9 Badan Capek Dan Pegal-Pegal -  

10 Nyeri Kepala 3.040 1,51 

11 Common Cold 25.820 12,85 

12 Asma 6.920 3,44 

13 Rematik Arthritis Lain 1.323 0,66 

14 Penyakit Kulit Infeksi 7.643 3,80 

15 Peny.Lain Pd Sal. Pernafasan Atas -  

 Jumlah/Total 200.945 100,00 

 Jumlah Kasus Penyakit 200.945 100,00 

Sumber : Kabupaten Lumajang Dalam Angka, 2018 

 

Kondisi kesehatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah dilihat dari jumlah 
penyakit yang diderita oleh masyarakat setempat. Secara umum Pada Tahun 2016, Kabupaten Lumajang 
terdapat 15 jenis penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat setempat, seperti yang tersaji pada 
Tabel 3.2. menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lumajang paling banyak menderita 
penyakit infeksi akut saluran pernafasan atas sebanyak 45.655 jiwa (22,72%) dan diikuti oleh penyakit 
darah tinggi primer sebanyak 26.922 jiwa (13,4%). Darah tinggi primer adalah penyakit tekanan darah 
tinggi yang penyebab secara medis tidak jelas. 

Kondisi kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, yang terdiri dari rumah sehat, 
institusi yang memenuhi syarat kesehatan, sarana air bersih, sarana sanitasi dasar, dan tempat 
pengelolaan makanan. Keadaan lingkungan Kabupaten Lumajang diperoleh dari Profil Kesehatan 
Kabupaten Lumajang Tahun 2014. Hasil survey sanitasi tercatat 121.059 rumah yang termasuk kategori 
rumah sehat dari 288.047 rumah atau sebesar (42,03%). Jumlah institusi yang memenuhi syarat 
kesehatan meliputi sarana pelayanan kesehatan, sarana pendidikan, saranan ibadah, dan perkantoran. 
Adapun jumlah institusi yang dibina di Kabupaten Lumajang sepanjang Tahun 2014 sebesar 745 dari 
1.019 institusi yang ada atau sebesar (73,1%).  

Sarana air bersih di Kabupaten Lumajang meliputi air kemasan, air ledeng, sumur pompa tangan (SPT), 
sumur galan (SGL), penampungan air hujan (PAH), mata air, dan air bersih dari sumber lainnya. Jumlah 
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keluarga hasil pencatatan laporan sanitasi terdapat 336.165 penduduk dengan akses berkelanjutan 
terhadap air minum layak atau sebesar 32,9% dari jumlah penduduk kabupaten. Dan di Tahun 2014, 
jumlah penduduk yang dapat mengkakses sanitasi layak (jamban sehat) sebanyak 717.473 penduduk 
atau sebesar 70,2%. Dengan jumlah desa yang sudah melaksanakan stop BAB sembarang sebanyak 77 
desa dari 205 desa atau sebesar 37,56%. Keadaan lingkungan yang terakhir dilihat dari tempat 
pengelolaan makanan (TPM). Selama tahun 2014 terdapat 84 TPM yang memenuhi syarat kesehatan. 

3.3 KONDISI UMUM HIDROLOGI, GEOLOGI, HIDROGEOLOGI, TOPOGRAFI, 
TATA GUNA LAHAN, RTRW KABUPATEN LUMAJANG 

Secara umum kondisi hidrologi, topografi tata guna lahan  dan RTRW Kabupaten Lumajang dijelaskan 
sebagai berikut: 

3.3.1 HIDROLOGI  

Secara hidrologi Kabupaten Lumajang memiliki potensi ketersedian air permukan yang cukup baik. Hal 
ini ditandai dengan banyaknya air permukaan seperti sungai-sungai dan danau yang tersebar di wilayah 
Kabupaten Lumajang.  Sebagian besar sungai utama di Kabupaten Lumajang mengalir ke Samudera 
Indonesia. Kabupaten Lumajang memilikki 46 sungai, 369 dam, 254 pompa air dan 6 air terjun, selain 
itu juga terdapat danau/ranu yang potensial seperti Ranu Pakis, Ranu K lakah dll. Potensi hidrografi 
telah memberikan peluang yang cukup besar bagi pembangunan baik untuk keperluan air minum, irigasi, 
industri dan pariwisata. Terdapat beberapa sungai yang mengalir di Kabupaten Lumajang yaitu di Glidik, 
Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Kali Rejali, Besuk Sat, Kali Mujur dann Bondoyudo. Banyaknya 
sungai dan danau di wilayah kabupaten Lumajang didukung oleh kondisi iklim dan curah hujan yang 
cukup. Diketahui curah hujan tahunan di Kabupaten Lumajang rata-rata 2500 mm dan hari hujan > 10 
hari perbulan 

Wilayah Kabupaten Lumajang dianugrahi kekeyaan sumber daya alam yang cukup, salah satunya adalah 
sumber daya air yang tersebar di penjuru wilayah dengan beregam sumbernya, yang dapat digunakan 
sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.  

Pemanfaatan sumber air baku baik oleh PDAM, dan SPAM yang dikelola oleh masyarakat dan 
pemerintahan Desa/kelurahan ataupun sumber air yang dimanfaatkan secara berkelompok oleh 
masyarakat di wilayah Kabupaten Lumajang terdiri atas beberapa sumber. Untuk PDAM mengandalkan 
ketersediaan air permukaan; air sungai dan mata air; berdasarkan sumbernya dalam wilayah Kabupaten 
Lumajang terdapat potensi air sumber air baku untuk air bersih, seperti air sungai, danau, embung, 
mata air dan air tanah. 

Air Sungai, Dalam wilayah Kabupaten Lumajang teridentifikasi beberapa sungai besar yang mengalir 
di dalamnya yang memiliki potensi sumber daya air yang cukup melimpah dan belum optimal 
penggunaannya, baik sebagai sumber air baku air minum, air untuk kebutuhan pertanian, ataupun untuk 
kegiatan pariwisata. Sungai-sungai tersebut berair dan mengalir sepanjang tahun, sehingga termasuk tipe 
yang disebut sebagai sungai normal/permanent/perenial. Sedangkan cabang-cabangnya yang merupakan 
sungai-sungai kecil umumnya berair dan mengalir ditentukan oleh musim penghujan disebut tipe sungai 
periodis/intermitten, pada saat musim penghujan debit airnya besar sedangkan pada musim kemarau 
debitnya kecil hingga kering.  

Embung atau tandon air, merupakan waduk berukuran mikro di lahan pertanian (small farm 
reservoir) yang dibangun untuk menampung kelebihanair hujan di musim hujan. Air yang ditampung 
tersebut selanjutnya digunakan sebagai sumber irigasi suplementer untuk budidaya komoditas pertanian 
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bernilai ekonomi tinggi (high added value crops) di musim kemarau atau di saat curah hujan makin jarang. 
Embung merupakan salah satu teknik pemanenan air (water harvesting) yang sangat sesuai di segala jenis 
agroekosistem. Di lahan rawa namanya pond yang berfungsi sebagai tempat penampungan air drainase 
saat kelebihan air di musim hujan dan sebagai sumber air irigasi pada musim kemarau. Sementara pada 
ekosistem tadah hujan atau lahan kering dengan intensitas dan distribusi hujan yang tidak merata, 
embung dapat digunakan untuk menahan kelebihan air dan menjadi sumber air irigasi pada musim 
kemarau. Secara operasional sebenarnya embung berfungsi untuk mendistribusikan dan menjamin 
kontinuitas ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman ataupun ternak di musim kemarau dan 
penghujan. Pada beberapa kondisi di daerah yang rentang terhadap krisis air minum, keberadaan 
embung atau tendon air dapat difungsikan sebagai sumber air baku alternative apabila sungai atau 
sumber air baku lainnya mengalami kekeringan. 

Mata Air, Keberadaan mata air yang potensial dikelola dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku 
untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Lumajang tersebar terutama di 
kecamatan Kedungjajang. 

Air Tanah, Potensi air tanah dangkal yang terdapat dan tersebar diwilayah semua tempat pada elevasi 
yang kurang dari 200m DPAL. Akan tetapi pada daerah pegunungan air tanah cukup dalam,hanya 
perpotongan air bawah tanah dengan  topografi saja yang mengakibatkan munculknya mata air, Pada 
daerah kajian jarang di jumpai sumur gali karena dalamnya air bawah tanah di daerah pegunungan., 
Masyarakat setempat lebih banyak memanfaatkan mata air yang ada. 

Secara umum potensi air tanah dalam pada lapisan lapisan akuifer sangat baik terdiri dari batuan pasir 
dengan porositas cukup besar. semakin tebal lapisan akuifer airtanah maka makin banyak kandungan 
airtanahnya (makin besar debitnya). Secara umum ketebalan akuifer ini membentuk suatu pola tutupan 
atau closure yang menipis di utara dan menebal kearah tengah, Umumnya akuifernya cukup tebal. Supply 
airtanah cukup banyak disamping dapat digunakan sebagai sumber air bersih juga dapat digunakan untuk 
mendukung sektor lainnya seperti pertanaian dan perkebunan.  

Ranu, Daerah Lumajang memiliki beberapa danau alami/ranu yang potensial seperti Ranu Pakis dan 
Ranu Klakah. Ranu-ranu tersebut merupakan keterjadiannya erat dengan karakteristik dari Gunung 
Lamongan yang berada di Kabupaten Lumajang. Runtuhan dinding tubuh gunung api membentuk 
cekungan yang kemudian terisi oleh air hujan sehingga membentuk danau alami yang  berada di sekitar 
tubuh gunung. 

3.3.2 GEOLOGI 

Daerah penelitian berdasarkan letaknya pada zona fisiografi (Pennekoek, 1949 dan Bemmelen, 1949) 
yang berada pada Zona Solo. Zona Solo merupakan salah satu zona fisiografi di Jawa Timur. Zona ini 
dicirikan dengan adanya busur vulkanik aktif berumur Kuarter yang ditandai dengan adanya erupsi mulai 
dari intensitas kecil hingga sedang misalnya pada Gunungapi Bromo atau gunungapi lainnya seperti 
Gunung Semeru. Daerah penelitian ini dikontrol oleh bentuklahan vulkanik yang terbentuk dari 
komplek Gunungapi Bromo, Tengger, dan Semeru.  
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Gambar 3.3. Peta satuan batuan (geologi) Kabupaten Lumajang 

 

Hasil interpretasi citra (2006), peta topografi (2002), dan hasil pemetaan, daerah penelitian terdiri dari 
satuan bentuklahan lereng tengah gunung api Tengger, lereng bawah gunung api Tengger, dan dataran 
kaki gunung api Tengger. Adapun deskripsi satuan bentuk lahan daerah penelitian adalah sebagai 
berikut: 

a. Satuan bentuk lahan lereng tengah gunung api Tengger 

Satuan bentuk lahan lereng tengah gunung api Tengger tersebar dibagian barat laut menempati 65 
% dari daerah penelitian atau 4109,34 Ha, berada pada ketinggian  550 hingga 1450 meter dari 
permukaan air laut (dpal), dan mempunyai kelas kemiringan curam (21,8 – 310) hingga sangat curam 
( >310). Material penyusun bentuk lahan ini terdiri dari batuan gunungapi Tengger yang terdiri dari 
lava andesit, tuff, dan breksi gunung api. Terbentuknya satuan bentuk lahan ini merupakan hasil dari 
proses bentukan asal vulkanik. Proses geomorfologi yang berlangsung berupa erosi. Erosi dominan 
terjadi pada tanah permukaan. Aliran air bawah permukaan pada bentuk lahan ini berasal baik dari 
akuifer celah maupun akuifer ruang antar butir yang produktif dengan keterusan yang beragam.  
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Gambar 3.4. Peta Bentuklahan Kabupaten Lumajang 

 

b. Satuan bentuk lahan lereng bawah gunung api Tengger 

Satuan bentuk lahan lereng tengah gunung api Tengger tersebar dibagian tengah hingga tenggara, 
menempati 30 % dari daerah penelitian atau 1925,91 Ha, berada pada ketinggian 100 hingga 550 
meter dari permukaan air laut (dpal). Bentuk lahan ini mempunyai kelas kemiringan miring (2,9 – 
11,30) hingga agak curam (11,3 – 21,80). Material penyusun bentuk lahan ini terdiri dari batuan 
gunungapi Tengger yang terdiri dari lava andesit, tuff, dan breksi gunungapi. Terbentuknya satuan 
bentuk lahan ini merupakan hasil dari proses bentukan asal vulkanik. Proses geomorfologi yang 
berlangsung berupa erosi. Erosi dominan terjadi pada tanah permukaan. Aliran air bawah 
permukaan pada bentuk lahan ini berasal baik dari akuifer celah maupun akuifer ruang antar butir 
dengan produktifitas sedang dengan penyebaran luas. Mata air berada pada bagian tenggara bentuk 
lahan ini dengan produktifitas akuifer tinggi dan penyebaran luas. 

c. Satuan bentuk lahan dataran kaki gunung api Tengger 

Satuan bentuk lahan dataran kaki gunung api Tengger tersebar dibagian timur, menempati 5 % dari 
daerah penelitian atau 252,51 Ha, berada pada ketinggian 150 hingga 200 meter dari permukaan 
air laut (dpal). Bentuk lahan ini mempunyai kelas kemiringan datar (0 – 2,90). Material penyusun 
bentuk lahan ini terdiri dari batuan gunung api Lamongan. Batuan gunung api Lamongan menempati 
sebagian besar bentuk lahan ini. Terbentuknya satuan bentuk lahan ini merupakan hasil dari proses 
bentukan asal vulkanik. Proses geomorfologi yang berlangsung berupa erosi dan sedimentasi. Erosi 
dominan terjadi pada tanah permukaan sedangkan sedimentasi terjadi pada bagian yeng lebih 
rendah atau sungai yang berada di bagian timur bentuk lahan ini. Aliran air bawah permukaan pada 
bentuk lahan ini berasal baik dari akuifer celah maupun akuifer ruang antar butir dengan 
produktifitas sedang dengan penyebaran luas. 

Daerah penelitian terdiri dari bentuk lahan lereng tengah, lereng bawah dan dataran kaki gunung api 
dengan tingkat permeabilitas yang sedang hingga tinggi. Tingginya kemampuan material ini untuk 
meloloskan air merupakan indikasi awal dari adanya sumber daya air yang berlimpah pada daerah 
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penelitian, salah satunya mata air. Disisi lain, kegiatan atau aktifitas manusia yang ada di daerah penelitian 
akan berpengaruh pula terhadap keberadaan sumber daya air baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 
Berdasarkan análisis peta topografi, daerah imbuhan mata air terdapat pada bentuk lahan lereng tengah. 
Oleh karenanya, daerah ini perlu dikelola agar tetap dapat berfungsi dengan baik sebagai darah imbuhan 
air. Guna menjaga kualitas air tanah atau mata air, segala aktifitas masyarakat terutama yang berada 
pada radius sempadan mata air harus dikelola untuk menghindari adanya pembuangan langsung limbah 
cair maupun padat ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu. 

3.3.3 HIDROGEOLOGI  

Zonasi curah hujan regional daerah ini terbagi secara dominan menjadi 2 wilayah yakni daerah dengan 
curah hujan sangat tinggi (3500-4000 mm/tahun) dan daerah dengan curah hujan tinggi (3000-3500 
mm/tahun). Secara umum daerah Lumajang merupakan daerah yang curah hujannya relatif tinggi. 

Kondisi regional daerah tersusun oleh litologi dominan berupa batuan gunungapi muda yang memiliki 
permeabilitas atau kelulusan air yang tinggi hingga sedang, di mana permeabilitas tinggi terutama berada 
pada endapan lahan dan lava vesikuler.  

Gambar 3.5. Peta Geohidrologi mata air Sumbertopo, Lumajang. 

(Sumber :Direktorat Geologi Tata Lingkungan) 

 

Hidrogeologi regional daerah ini berdasarkan keterdapatan air tanah (yang erat kaitannya dengan iklim) 
dan produktivitas akuifer, bisa dibedakan menjadi daerah yang langka air, daerah akuifer produktif 
(akuifer dengan permeabilitas yang sangat beragam, umumnya airtanah tidak dimanfaatkan karena 
dalamnya muka air tanah, sementara di beberapa tempat mata air berdebit kecil sehingga dapat diturap), 
dan daerah akuifer produktif dengan penyebaran luas (akuifer dengan permeabilitas yang beragam, 
kedalaman muka airtanah bebas umumnya dalam). 

Potensi Lumajang semakin lengkap jika kita dapat melihat pada potensi keairan yang sangat menjanjikan 
bila diolah untuk kepentingan industri air minum, irigasi, maupun pariwisata. Ada 31 sungai yang 
mengalir di kabupaten ini, selain ada 369 dam, 254 pompa air, 6 air terjun, dan sejumlah ranu atau 
danau alami, seperti Ranu Klakah dan Ranu Pakis. Untuk kawasan selatan daerahnya juga merupakan 
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daerah sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai-sungai yang mengalirnya. Kondisi 
Hidrologi wilayah Kabupaten Lumajang sendiri merupakan bagian hilir dari 14 Daerah Aliran Sungai 
(DAS), antara lain: 

1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bondoyudo  

2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Wotgalih 

3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Mujur 

4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Rejali 

5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Dampar 

6. Daerah Aliran Sungai (DAS) Gede 

7. Daerah Aliran Sungai (DAS) Welang 

8. Daerah Aliran Sungai (DAS) Tempurejo Hulu 

9. Daerah Aliran Sungai (DAS) Tempurejo Hilir 

10. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulurejo Hulu 

11. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulurejo Tengah 

12. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bulurejo Hilir 

13. Daerah Aliran Sungai (DAS) Rawaan 

14. Daerah Aliran Sungai (DAS) Glidik 

Sebagian besar sungai utama di Kabupaten Lumajang mengalir ke Samudera Indonesia. Potensi 
hidrografi telah memberikan peluang yang cukup besar bagi pembanngunan baik untuk keperluan air 
minum, irigasi, industri dan pariwisata. Terdapat beberapa sungai yang mengalir di Kabupaten Lumajang 
yaitu di Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Kali Rejali, Besuk Sat, Kali Mujur dann Bondoyudo. 
Pengelolaan sungai di Kabupaten Lumajang dilakukan oleh dua instansi yaitu Balai Pengelolaan 
Sumberdaya Air Wilayah Bondoyudo – Mayang yang merupakan UPT Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa 
Timur di Lumajang yang mengelola jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dengan luas 
1000 – 3000 Ha atau daerah irigasi < 1000 Ha yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, sedangkan untuk 
jaringan irigasi primer dan sekkunder pada daerah irigasi dalam kabupaten dengan luas < 1000 Ha 
dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang.  

Pengelolaan sungai di Kabupaten Lumajang dilakukan oleh dua instansi yaitu Balai Pengelolaan 
Sumberdaya Air Wilayah Bondoyudo-Mayang yang merupakan UPT Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa 
Timur di Lumajang yang mengelola jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dengan luas 
1000-3000 Ha atau daerah irigaasi < 1000 Ha yang bersifat lintas Kabupaten/Kotta, sedangkan untuk 
jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten dengan luas < 1000 Ha 
dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang. Berikutt adalah nama dan debit sungai di 
Kabupaten Lumajang 

3.3.4 TOPOGRAFI  

Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi: 

1. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi 
tujuh kecamatan pesisir, memiliki kemiringan < 5% (gambar 1.6). 
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2. Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 500 meter dari permukaan laut. 

3. Daerah perbukitan di Kabupaten Lumajang terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 
di atas 500 meter dari permukaan laut. 

Gambar 3.6. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Lumajang 

(Sumber : Analisis Tim KKMA, 2019) 

3.3.5 TATA GUNA LAHAN  

Tata guna lahan atau penggunaan lahan adalah pembagian wilayah dalam suatu kawasan untuk 
pengkhususan fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi hutan, pemukiman, pertanian, perkebunan, dll.  

Tabel 3.3. Penggunaan lahan Kabupaten Lumajang 

Pengunaan Lahan Luas Ha)  

Kawasan Hutan Lindung  11.527,60  

Taman Nasional  23.539,45  

Kawasan Hutan Produksi  22.735,00  

Kawasan Hutan Rakyat  56.436,00  

Total Luasan Hutan :  114.238,05  

Penggunaan lain :  64.851,95  

• - Permukiman  15.927,00  

• - Lahan pertanian  35.993,00  

• - Lahan Perkebunan  9.921,00  

Perikanan (tambak,kolam,empang)  127,00  

- Sungai dan perairan  2.883,95  
Sumber : RTRW Kab. Lumajang Tahun 2012-2032 
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Gambar 3.7. Grafik penggunaan lahan dalam persen di kab.Lumajang 

 

Penggunaan lahan lain yang cukup besar di Kabupaten Lumajang adalah hutan dengan Luas mencapai 
114.238,05 ha (Tabel 3.3. dan gambar 3.4.) disusul dengan pengunaan lahan untuk pertanian dan 
permukiman. Pola penyebaran permukiman cenderung berkembang di sisi jalan utama. Pola 
permukiman megarah utara selatan sesuai dengan jaringan jalan utama yang mengarah mengarah utara 
selatan. Selanjutnya perkebunan merupakan penggunaan lahan dominan urutan keempat dengan luas 
9.921 Ha (5%). Kebun campuran ini di lapangan merupakan campuran tanaman buah buahan seperti 
pohon pisang, manga, jambu air, rambutan, kelapa, melinjo dan sayur sayuran (Gambar 3.5).  

Penggunaan lahan terkecil adalah empang, tambak dan kolam. Penggunaan lahan lainnya adalah sungai. 
Sungai juga merupakan batas daerah yang merupakan batas catchment area. 

Gambar 3.8. (a) penggunaan lahan tegalan yang di tanami pohon sengon, bambu dan semak belukar di Kabupaten 
Lumajang, (b) Penggunaan lahan kebun campuran di Kabupaten Lumajang. 

(a) (b) 

(Sumber: Dokumen Tim KKMA, 2019) 

3.3.6 RTRW KABUPATEN LUMAJANG 

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 
2012 – 2032. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lumajang adalah mewujudkan ruang yang serasi 
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dengan potensi dan kondisi kabupaten yang berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan 
pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing serta 
berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, salah satu kebijakan 
penataan ruang yang dilakukan oleh Kabupaten Lumajang adalah penataan kawasan lindung sebagai 
daerah resapan air melalui beberapa strategi, yaitu: 

a. Mempertahankan penggunaan lahan kawasan lindung 

b. Mempertahankan vegetasi dan biota di kawasan lindung untuk menjamin kelangsungan fungsi 
hidrologis 

c. Mengembangkan pengolahan kawasan lindung yang sudah tidak berfungsi hidrologis melalui 
reboisasi dan kegiatan lainnya untuk mengembalikan fungsi hidrologis kawasan. 

Pengoptimalan sumber mata air sebagai air baku air minum tersebar di seluruh kecamatan, termasuk 
kecamatan Kedungjajang yang memiliki mata air Sumbertopo yang berada di Desa Kedungjajang. 
Kawasan yang berada di sekitar mata air termasuk didalam kawasan perlindungan setempat, yaitu 
kawasan dengan jarak 200 meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 meter 
sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman. 

Berkaitan dengan kawasan lindung setempat yang dimiliki oleh Kecamatan Kedungjajang, perlu upaya 
untuk mengontrol perubahan penggunaan lahan.  Hal ini disebabkan karena Kecamatan Kedungjajang 
ditetapkan sebagai kawasan permukiman perkotaan dan kawasan strategis ekonomi wilayah utara. 
Peruntukan lahan sebagai kawasan permukiman dan kawasan strategis ekonomi, bisa berbenturan 
dengan fungsi kawasan lindung setempat yang memiliki peran untuk menjamin kelestarian fungsi mata 
air yang ada di Kecamatan Kedungjajang, khususnya mata air Sumbertopo di Desa Kedungjajang. Karena 
pada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis ekonomi wilayah utara sudah disebutkan 
bahwa tidak diperbolehkan ada kegiatan yang menganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan.  

3.4 KONDISI UMUM SPAM KABUPATEN LUMAJANG (PDAM) 

Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Lumajang sesuai dengan peraturan yang berlaku dibagi 
menjadi 2 (dua) sistem besar yaitu SPAM Wilayah Perdesaan dan SPAM Wilayah Perkotaan. Perbedaan 
yang  menyolok  pada  dua  sistem  ini  adalah  luasan  pelayanan  dimana wilayah perkotaan lebih luas 
sehingga jaringan perpipaan lebih komplek dari jaringan  perdesaan  yang  luasan  pemukiman  terlayani  
lebih  sempit  dan  bersifat  spot-spot. Pelayanan PDAM (perpipaan) dan pelayanan air minum pedesaan 
(perpipaan dan non perpipaan) sesuai pada Gambar 3.6 berikut. 
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Gambar 3.9. Peta Pelayanan Air Minum Kabupaten Lumajang 

 

Sumber air baku yang digunakan PDAM Kabupaten Lumajang sebagian besar berasal dari mata air dan 
air permukaan yang berada di sekitar wilayah pelayanan tiap-tiap kecamatan.  Kuantitas dan kualitas 
sumber air baku yang digunakan secara umum telah memenuhi persyaratan. Berikut adalah sumber air 
baku yang digunakan oleh 1 BNA Lumajang dan 11 IKK (Tabel 3.4). 

Tabel 3.4. Sumber Air Baku PDAM Kabupaten Lumajang 

BNA/IKK 
 Air Baku 

Nama  Kapasitas (liter/detik) 

Lumajang Mata Air Sumber Topo 194 

Sukodono Mata Air Selokembang 296 

Pasirian Mata Air sumber Jebuk Jarit 120 

Klakah Mata Air Sumber Ranu Bedali, Sumber Wringin 116,25 

Ranuyoso Mata Air Sumber Wringin 25 

Kedungjajang Mata Air Sumber Wringin, Sumber Topo 25; 194 

Randu Agung Mata Air Sumber Wringin, Sumber Gunung Kenek 25; 8 

Senduro Mata Air Sumber Sintok, Sumber Sobyok, Sungai ireng-Ireng, Sungai Klinting 6; 15; 350; 6 

Tempeh Mata Air Sumber Glintungan 290 

Tempursari Mata Air Umbul Sari 215 

Kunir Mata Air Sumber Glintungan 290 

Jatiroto Mata Air Sumber Sewu 30 
Sumber : PDAM dan Dinas PU Kabupaten Lumajang 
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Sampai dengan tahun 2007  belum  semua  kecamatan  di  wilayah  Kabupaten  Lumajang mendapatkan  
pelayanan  dari  PDAM,  hanya  terdapat  12  kecamatan  yang  sudah terlayani PDAM  dengan  tingkat  
pelayanan  yang  masih  rendah.  Sedangkan sembilan kecamatan lainnya belum mendapatkan pelayanan 
air bersih dari PDAM yaitu :  

1. Kecamatan Candipuro  

2. Kecamatan Sumbersuko  

3. Kecamatan Tekung  

4. Kecamatan Yosowilangun  

5. Kecamatan Rowokangkung  

6. Kecamatan Jatiroto  

7. Kecamatan Padang  

8. Kecamatan Pasrujambe  

9. Kecamatan Gucialit.  

Sebagian besar sistem pendistribusian air bersih di Kabupaten Lumajang dari sumber ke reservoir dan  
ke rumah-rumah  penduduk  dilakukan  dengan  gravitasi  dan  perpompaan  yang disesuaikan dengan 
kondisi topografi kawasan. Sejak tahun 2001 penyediaan air bersih oleh WSLIC (Water and Sanitation 
for Low income Communities) untuk melayani kebutuhan air bersih di kesembilan kecamatan tersebut 
diatas telah dibangunkan prasarana dan sarana penyediaan air bersih di tiap-tiap desa. Penurunan 
kuantitas, kualitas ataupun aspek-aspek ketersediaan air minum yang menjadi kendala masyarakat 
umum diperkirakan terjadi namun nilai pasti dari fluktuasinya tidak diketahui secara mendetil. Data 
lokasi sumber air yang digunakan oleh WSLIC adalah sesuai Tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3.5. Lokasi Sumber Air yang digunakan oleh WSLIC 

Kecamatan Lokasi Keterangan 

Pronojiwo 
Ds Pronojiwo, Sumberpitu ± 30 lt/dt  
Ds Sidomulyo, Guatetes ± 70 lt/dt 

 

Randuagung Tetelan ± 20 lt/dt  

Klakah Ds Sumberwringin ± 60 lt/dt Masih dalam rencana 

Kedungjajang 
Ds Jatisari, Cemeng ± 30 ltr  
Ds Umbul, Krasak ± 20-60 lt/dt  
Pandansari ± 60 lt/dt 

 

Pasrujambe 

Ds Kertosari ada 2, yaitu:  
Bacem ± 20 lt/dt  
Pakem ± 8 lt/dt  
Sukorejo ± 20 lt/dt 

Di Sukorejo dipakai di Ds 
Karanganom 

Senduro Ds Senduro ± 15 lt/dt  Dipake di Ds Purworejo 

Gucialit  Ada tapi tidak dipakai 

Sumber : Laporan WSLIC – 2 Project 2006 

3.5 SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM NON PDAM KABUPATEN LUMAJANG 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Non PDAM Pedesaan di Kabupaten Lumajang dikelola oleh UPS 
(Unit Pengelola Sarana) Air Bersih atau HIPPAM dengan pembinaan oleh dinas PU Cipta Karya 
Kabupaten Lumajang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Akses air minum yang diterima 
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masyarakat terbesar berasal dari SPAM non perpipaan yang  terdapat  disemua  desa, mengingat  belum  
satu  desa  pun  yang  mendapatkan pelayanan  air  minum  100%,  jumlah  ini  mencakup  76,5%  
penduduk  Kabupaten Lumajang. Terdapat 60  desa terlayani oleh dari air minum perdesaan (HIPPAM) 
dan 67 desa memperoleh akses air minum secara swadaya. Penurunan kuantitas, kualitas ataupun 
aspek-aspek ketersediaan air minum yang menjadi kendala masyarakat umum diperkirakan terjadi 
namun nilai pasti dari fluktuasinya tidak diketahui secara mendetil. Pembinaan  UPS  dan  HIPPAM,  
dilakukan  dengan  cara  mengelola  dan memelihara SPAM Pedesaan / HIPPAM agar tetap terjaga dan 
terpelihara mulai dari sumber  air,  sistem  perpipaan  hingga  lokasi  pelayanan  (hidran  umum/HU)  
serta menjaga kelembagaan pengelola agar tetap aktif. Kondisi eksisting SPAM Perdesaan di Kecamatan 
Kedungjajang adalah sesuai Tabel 3.6 berikut. Pada Kecamatan Kedungjajang SPAM HIPPAM yang 
dikelola paling baik ada di Desa Tempursari UPS “Sumber Taman” dengan sistem gravitasi. 

Tabel 3.6. SPAM Perdesaan di Kecamatan Kedungjajang 

SPAM PERDESAAN 

Desa-desa yang saat ini dilayani SPAM 
Perdesaan Penduduk % Layanan Pengembangan Lokasi 

Pengembangan 

Pandansari, Bandaran, Sawaran Kulon, 
Krasak, Umbul, Bence, Jarisari 

2013 
2019 
SR 
HU 

19.882 
21.098 
19.665 
2.185 

27,9% 
44,3% 
90,0% 
10,0% 

- 
- 
- 
- 

- 

Kondisi Eksisting jiwa 2013 2019 Peningkatan Pengembangan 

Pelayanan 
KU/HU 23,17% SR 120,0 5 1.948 3.993 1.985 - unit 

Kehilangan 
Air % 

20 HU 30 50 59 59 - - Unit 

Kebutuhan air rata-rata 14,6 28,3 13,8 - lt/dt 

Kehilangan air 2,9 5,7 2,8 - lt/dt 

Antisipasi kebakaran, 5% total 0,7 1,4 0,7 - lt/dt 

Kebutuhan rata-rata 18,2 35,4 17,2 - lt/dt 

Kebutuhan maksimum, f=1,1 20,0 39 19,0 - lt/dt 

Eksisting kapasitas terpasang 20,0 19 19,0 - lt/dt 

Kebutuhan sumber air 23,6 46 22,4 - lt/dt 

3.6 KONDISI DAERAH KAJIAN MATA AIR SUMBERTOPO` 

3.6.1 KONDISI UMUM DAN WILAYAH ADMINISTRASI MATA AIR SUMBERTOPO 

Mata air Sumbertopo berada Kabupaten Lumajang secara geografis terletak antara 7° 52’ - 8° 23’ LS 
dan 112° 50’ – 113° 22’ BT. Wilayah Kabupaten ini adalah 1.790,90 km2 , di mana dibagi menjadi 21 
kecamatan , 195 desa dan 7 kelurahan. Kabupaten lumajang terdiri dari 21 kecamatan yaitu: Tempursari, 
Pronojiwo, Candipuro, Pasirian, Tempeh,  Lumajang, Sumbersuko, Tekung, Kunir,  Yosowilangun,  
Rowokangkung,  Jatiroto, Randuagung,  Sukodono, Padang, Pasrujambe, Senduro,  Gucialit, 
Kedungjajang , Klakah, dan Ranuyoso. Daerah tangkapan Mata Air Sumbertopo seluas  luas  6.257,06 
Ha, tertuang dalam Gambar 3.7. 
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Gambar 3.10. Peta Topografi daerah imbuhan mata air Sumbertopo, Kabupaten Lumajang 

3.6.2 DELINEASI DAERAH IMBUHAN MATA AIR SUMBERTOPO 

Pembuatan delineasi (penarikan batas) daerah imbuhan Mata Air Sumbertopo memiliki maksud untuk 
membatasi daerah kajian pada KKMA. Penarikan batas ini di dasarkan pada asumsi bahwa daerah 
tersebut merupakan daerah yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan mata air Sumbertopo. 
Tujuan dari pembatasan agar obyek kajian lebih fokus pada daerah imbuhan dan sesuai dengan 
parameter yang ditentukan.  

Penarikan batas dilakukan dengan cara menyiapkan peta topografi, peta Rupa Bumi Indonesia dan citra 
terkait lokasi daerah penelitian yaitu di sekitar mata air Sumbertopo. Dalam penentuan dan penarikan 
garis delineasi yaitu dengan cara : 

1. Dengan asumsi satuan batuan yang sama atau seragam sehingga dianggap memiliki sifat dan 
karakter yang sama dari aspek fluida (prositas dan permeabilitas). 

2. Memperhatikan kondisi kelerengan lahan dengan cara memperhatikan pola kesamaan kontur, 
distribusi kontur dan kepadatan kontur. 

3. Menarik dan menghubungkan titik-titik atau lokasi bagian atas punggungan tertinggi dari setiap 
garis radial ke titik tengah suatu mata air sebagai titik ikat atau pusat kawasan delineasi atau 
imbuhan. 

4. Penarikan titik puncak tersebut atau punggungan tersebut dengan pola radial dari atas bukit ke 
bawah atau ke hilir atau mata air. 

5. Sebagai kontrol pola penarikan kawasan imbuhan juga dapat memanfaatkan pola aliran sungai 
(drainage pattern) dari kawasan tersebut. 

Manfaat dari pembuatan delineasi imbuhan suatu mata air adalah untuk menjadi acuan atau batasan 
wilayah kajian atau analisis terhadap semua aspek dan kegiatan yang akan secara langsung ataupun tidak 
langsung akan memberikan dampak terhadap kondisi mata air tersebut, baik secara kuantitas maupun 
kualitas.  
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Gambar 3.11. Peta Delineasi daerah imbuhan mata air Kabupaten Lumajang 

 

3.7 KONDISI UMUM ASPEK GEOLOGI, HIDROGEOLOGI, TOPOGRAFI, DAN 
BENTUK LAHAN MATA AIR SUMBERTOPO  

Kondisi umum ditinjau dari aspek Geologi, Hidrogeologi, Topografi, dan Bentuk Lahan Mata Air 
Sumbertopo dijelaskan sebagai berikut. 

3.7.1 GEOLOGI  

Catchment area mata air Sumbertopo, Lumajang menurut peta geologi lembar Lumajang skala 1:100.000 
tersusun atas ALUVIUM yang berisi lempung, lumpur, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah (Qa), 
BATUAN GUNUNGAPI TENGGER yang berisi lava andesit, tuf dan breksi gunungapi (Qvt) dan 
“Batuan Gunung Api Lamongan” yang berisi breksi gunung api, tuf dan lava basal (Gambar 3.9.). Daerah 
penelitian ini berada di Kecamatan Kedungjajang dan Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa 
Timur. Pembahasan mengenai geologi daerah penelitian dititikberatkan pada sebaran litologi yang ada 
di lapangan. 

A.  Satuan lava andesit 

Lava andesit berwarna abu-abu sedang, tekstur porfiroafanitik sampai dengan afanitik, 
struktur masif, menunjukkan kenampakan spheroidal weathering dengan arah belahan 
memipih, kemungkinan karena bidang belah platy mineral yang dikandungnya, insitu. 

B.  Satuan batuan beku skoria 

Skoria berwarna abu-abu gelap sampai dengan kecoklatan, kenampakan vesikuler bekas lubang 
gas yang bervariasi bentuknya dari membulat hingga lonjong, insitu. 
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C.  Satuan batuan beku pumice 

Pumice berwarna coklat kemerahan, kenampakan vesikuler bekas lubang gas yang bentuknya 
dominasi membulat, diperkirakan eksitu. 

Gambar 3.12. Peta satuan batuan daerah imbuhan mata air Sumbertopo, Lumajang, Jawa Timur 

(Sumber: Hasil analisis Tim KKMA, 2019) 

3.7.2 HIDROGEOLOGI 

Zonasi curah hujan regional daerah ini terbagi secara dominan menjadi 2 wilayah yakni daerah dengan 
curah hujan sangat tinggi (3500-4000 mm/tahun) dan daerah dengan curah hujan tinggi (3000-3500 
mm/tahun). Secara umum daerah Lumajang merupakan daerah yang curah hujannya relatif tinggi. 

Kondisi regional daerah tersusun oleh litologi dominan berupa batuan gunungapi muda yang terdiri dari 
aglomerat, lava, breksi, endapan lahar dan tufa. Batuan-batuan tersebut memiliki permeabilitas atau 
kelulusan air yang tinggi hingga sedang, di mana permeabilitas tinggi terutama berada pada endapan 
lahan dan lava vesikuler. 

Hidrogeologi regional daerah ini berdasarkan keterdapatan air tanah (yang erat kaitannya dengan iklim) 
dan produktivitas akuifer, bisa dibedakan menjadi daerah yang langka air, daerah akuifer produktif 
(akuifer dengan permeabilitas yang sangat beragam, umumnya airtanah tidak dimanfaatkan karena 
dalamnya muka air tanah, sementara di beberapa tempat mata air berdebit kecil sehingga dapat diturap), 
dan daerah akuifer produktif dengan penyebaran luas (akuifer dengan permeabilitas yang beragam, 
kedalaman muka airtanah bebas umumnya dalam). 

Daerah tinjauan terdiri dari lahan lereng tengah, lereng bawah dan dataran kaki gunung api dengan 
tingkat permeabilitas yang sedang hingga tinggi. Tingginya kemampuan material ini untuk meloloskan 
air merupakan indikasi awal dari adanya sumber daya air yang berlimpah pada daerah penelitian, salah 
satunya mata air.  
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Gambar 3.13. Peta Hidrogeologi Catchment Area Mata Air Sumbertopo, Lumajang, Jawa Timur 

(Sumber: Hasil analisis Tim KKMA, 2019) 

3.7.3 TOPOGRAFI DAN BENTUK LAHAN 

Hasil interpretasi citra (2006), peta topografi (2002), dan hasil pemetaan, daerah penelitian terdiri dari 
satuan bentuklahan lereng tengah gunung api Tengger, lereng bawah gunung api Tengger, dan dataran 
kaki gunung api Tengger (gambar 3.10). Adapun deskripsi satuan bentuk lahan daerah penelitian adalah 
sebagai berikut : 

a. Satuan bentuk lahan lereng tengah gunung api Tengger 

Satuan bentuk lahan lereng tengah gunung api Tengger tersebar dibagian barat laut menempati 65 
% dari daerah penelitian atau 4109,34 Ha, berada pada ketinggian 550 hingga 1450 meter dari 
permukaan air laut (dpal), dan mempunyai kelas kemiringan curam (21,8 – 310) hingga sangat 
curam ( >310). Material penyusun bentuk lahan ini terdiri dari batuan gunungapi Tengger yang 
terdiri dari lava andesit, tuff, dan breksi gunung api. Terbentuknya satuan bentuk lahan ini 
merupakan hasil dari proses bentukan asal vulkanik. Proses geomorfologi yang berlangsung berupa 
erosi. Erosi dominan terjadi pada tanah permukaan. Aliran air bawah permukaan pada bentuk 
lahan ini berasal baik dari akuifer celah maupun akuifer ruang antar butir yang produktif dengan 
keterusan yang beragam.  

b. Satuan bentuk lahan lereng bawah gunung api Tengger 

Satuan bentuk lahan lereng tengah gunung api Tengger tersebar dibagian tengah hingga tenggara, 
menempati 30 % dari daerah penelitian atau 1925,91 Ha, berada pada ketinggian 100 hingga 550 
meter dari permukaan air laut (dpal). Bentuk lahan ini mempunyai kelas kemiringan miring (2,9 – 
11,30) hingga agak curam (11,3 – 21,80). Material penyusun bentuk lahan ini terdiri dari batuan 
gunungapi Tengger yang terdiri dari lava andesit, tuff, dan breksi gunungapi. Terbentuknya satuan 
bentuk lahan ini merupakan hasil dari proses bentukan asal vulkanik. Proses geomorfologi yang 
berlangsung berupa erosi. Erosi dominan terjadi pada tanah permukaan. Aliran air bawah 
permukaan pada bentuk lahan ini berasal baik dari akuifer celah maupun akuifer ruang antar butir 
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dengan produktifitas sedang dengan penyebaran luas. Mata air berada pada bagian tenggara bentuk 
lahan ini dengan produktifitas akuifer tinggi dan penyebaran luas. 

c. Satuan bentuk lahan dataran kaki gunung api Tengger 

Satuan bentuk lahan dataran kaki gunung api Tengger tersebar dibagian timur, menempati 5 % dari 
daerah penelitian atau 252,51 Ha, berada pada ketinggian 150 hingga 200 meter dari permukaan 
air laut (dpal). Bentuk lahan ini mempunyai kelas kemiringan datar (0 – 2,90). Material penyusun 
bentuk lahan ini terdiri dari batuan gunung api lamongan. Batuan gunung api Lamongan menempati 
sebagian besar bentuk lahan ini. Terbentuknya satuan bentuk lahan ini merupakan hasil dari proses 
bentukan asal vulkanik. Proses geomorfologi yang berlangsung berupa erosi dan sedimentasi. Erosi 
dominan terjadi pada tanah permukaan sedangkan sedimentasi terjadi pada bagian yeng lebih 
rendah atau sungai yang berada di bagian timur bentuk lahan ini. Aliran air bawah permukaan pada 
bentuk lahan ini berasal baik dari akuifer celah maupun akuifer ruang antar butir dengan 
produktifitas sedang dengan penyebaran luas. 

Gambar 3.14. Peta bentuk lahan mata air Sumbertopo, Lumajang. 
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Gambar 3.15. Peta Kemiringan Lereng Mata Air Sumbertopo, Lumajang, Jawa Timur 

 (Sumber: Hasil analisis Tim KKMA, 2019) 

3.7.4 TATA GUNA LAHAN 

Tata guna lahan pada daerah penelitian merupakan faktor penting dalam kajian pengelolaan mata air. 
Penggunaan lahan sangat berperan dan mempengaruhi kulitas dan kuantitas mata air. Penggunaan lahan 
paling dominan adalah tegalan/ladang (Gambar 3.18). Pada umumnya penggunan lahan ini di dominasi 
oleh tanaman keras seperti sengon, akasia, albasa, pinus, bambu, pohon kelapa dan lain-lain sedangkan 
di antara pohon pohon tersebut di dominasi oleh semak belukar. Penggunaan lahan tegalan ini 
menempati luas 3.319,74 Ha ( 52.8 %) (Tabel 3.7.) 

Gambar 3.16. (a) penggunaan lahan tegalan yang di tanami pohon sengon, bamboo dan semak belukar  
(b) Penggunaan lahan kebun campuran di daerah kajian. 

(a) (b) 

  (Sumber: Dokumen Tim KKMA, 2019) 

 
Penggunaan lahan lain yang dominan adalah Hutan yaitu seluas 1.107,55 Ha (17.61%). Selanjutanya 
kebun campuran merupakan penggunaan lahan dominan urutan ketiga dengan luas 1015,18Ha(16.14%). 
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Kebun campuran ini di lapangan merupakan campuran tanaman buah buahan seperti pohon pisang, 
manga, jambu air, rambutan, kelapa, melinjo dan sayur sayuran (Gambar 3.18).  

Permukiaman adalah penggunaan paling kecil yaitu seluas 301,02 Ha atau 4,79% dari luas total 
penggunaan lahan. Permukiman umumnya dibangun menggunakan bangunan permanen dan semi 
permanen serta sangat sedikit yang dibangun non permanen. Pola penyebaran permukiman cenderung 
berkembang di sisi jalan utama. Pola permukiman megarah utara selatan sesuai dengan jaringan jalan 
utama yang mengarah mengarah utara selatan 

Gambar 3.17. Peta Penggunaan Lahan daerah tangkapan  Mata Air Sumbertopo,  
 Kabupaten Lumajang 

 
Penggunaan lahan terkecil adalah sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan ini merupakan usaha pertanian 
yang memanfaatkan hujan sepenuhnya sebagai sumber air utama. Sawah tadah hujan ini berada di 
sekitar sungai dan lebih tepatnya berada pada teras teras sungai, dengan luas sebesar 0.18 Ha (0.03%). 
Penggunaan lahan lainnya adalah sungai. Sungai juga merupakan batas daerah yang merupakan batas 
catchment area. 

Tabel 3.7. Luas Penggunaan Lahan Daerah Tangkapan Air Mata air Sumbertopo, 

Peta Penggunaan Lahan Imbuhan MA Sumbertopo   

No Jenis Penggunaan 
Lahan 

Luas Lahan 

Persen 2009 2019 

Hektar M2 Hektar M2 

1 Permukiman  299.46 2,994,600.00 303.68 3,036,800.00 4.85 

2 Hutan 1,107.56 11,075,600.00 1,089.07 10,890,700.00 17.41 

3 Kebun 1,015.17 10,151,700.00 1,007.56 10,075,600.00 16.10 

4 Tegalan/Ladang 3,290.39 32,903,900.00 3,309.13 33,091,300.00 52.89 

5 Sawah  544.48 5,444,800.00 547.62 5,476,200.00 8.75 

Total Luas Imbuhan 6,257.06 62,570,600.00 6,257.06 62,570,600.00 100.00 
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Gambar 3.18. Luas Penggunaan Lahan Daerah Tangkapan Air MA Sumbertopo, Lumajang (Ha) 

(Sumber: Hasil analisis tim KKMA, 2019) 
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4 PROSES SURVEY DAN ANALISIS 

Dalam analisis KKMA digunakan berbagai sumber data, baik  data sekunder maupun data primer. Data 
sekunder digunakan untuk memperoleh informasi awal analisis permasalahan dalam penelitian, serta 
beberapa data sekunder tersebut dapat dioverlay digunakan untuk dibuat peta satuan lahan (tentatif) 
dan membantu menentukan titik sampling di lapangan. Data sekunder di dapatkan dari instansi dan 
lembaga yang terkait diantaranya  data curah hujan di dapatan dari BMKG, data bentuk lahan dan 
kemiringan lereng di dapatkan dari peta RBI, data jenis tanah di dapatkan dari peta tanah tinjau-Lembaga 
Penelitian Tanah tahun 1996, peta potensi bencana di dapatkan dari BPBD, debit mat aair di dapatkan 
dari PDAM Kabupaten Lumajang dan Dinas Pekerjaan Umum serta balai Pertanian, Kualitas Mata Air 
di dapatkan dari DLH, Penggunaan air didapatkan dari PDAM Kabupaten Lumajang, data demografi dan 
monografi desa di dapatkan dari kantor desa daerah setempat, data penggunaan lahan di dapatkan dari 
peta RBI dan Citra satelit dna data RTRW dari bappeda Kabupaten Lumajang.  

Data primer berupa data jenis tanah dan ketebalan tanah di dapatkan dengan cara crosschek jenis tanah 
dan ketebalan tanah di lapangan, satuan batuan di dapatkan dengan cara crosschek satuan batuan di 
alapangan, data kapasitas infiltrasi di dapatkan dengan pengukuran kapasitas infiltrasi di lapangan, kualitas 
air di dapatkan dengan pengukuran sifat fisik di lapangan dan sampling air untuk uji laboratorium, dan 
data debit mata air di dapatkan dengan pengukuran debit mata air di lapangan. Untuk mendapatkan 
kebutuhan data – data tersebut dilakukan berbagai survey untuk melakukan pengumpulan data, data 
dan informasi. 

4.1 PENGUKURAN LAJU INFILTRASI  

Laju infiltrasi ditentukan oleh besarnya kapasitas infiltrasi dan laju penyediaan air (Intensitas hujan). 
Selama intensitas hujan lebih kecil dari kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi sama dengan intensitas 
hujan. Apabila intensitas hujan melampaui kapasitas infiltrasi, maka terjadilah genangan di atas 
permukaan atau aliran permukaan. Laju infiltrasi berubah-ubah sesuai dengan variasi intensitas curah 
hujan. Infiltrasi yang terjadi pada suatu tempat berbeda-beda dengan tempat yang lain dan waktu yang 
lain, salah satunya ditentukan oleh tipe penggunaan lahan (Sudarman, 2007).  

Laju infiltrasi pada berbagai penggunaan lahan berbeda-beda tergantung dari tipe penggunaan lahan 
serta beberapa faktor sifat fisik tanah yang mempengaruhinya antara lain tekstur tanah, bahan organik, 
kerapatan massa (bulk density), porositas, kemantapan/stabilitas agregat dan kadar air. Namun 
demikian, untuk memastikan laju infiltrasi diperlukan penelitian pada berbagai penggunaan lahan 
tersebut. Menurut Agustina et al. (2012) penggunaan lahan yang berbeda dapat menyebabkan laju 
infiltrasi yang berbeda pula. Penggunaan lahan untuk sawah, laju infiltrasinya terbilang lambat. Hal ini 
dapat disebabkan karena memiliki kondisi tanah yang jenuh atau mempunyai lapisan kedap air dan 
tanaman padi yang memiliki perakaran pendek sehingga infiltrasi yang dimiliki juga kecil. Kemudian, 
penggunaan lahan untuk semak belukar, infiltrasinya terbilang tinggi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 
beragam vegetasi yang tumbuh dipermukaan tanah dan mempunyai akar serabut sehingga membantu 
proses meresapnya air.  

Laju infiltrasi dapat diukur di lapangan dengan mengukur curah hujan, aliran permukaan dan menduga 
faktorfaktor lain dari siklus air, atau menghitung laju infiltrasi dengan analisis hidrograf. Mengingat cara 
tersebut memerlukan biaya yang relatif mahal, maka penetapan infiltrasi sering dilakukan pada luasan 
yang sangat kecil dengan menggunakan suatu alat yang dinamai infiltrometer. Ada dua bentuk ring 
infiltrometer, yaitu single ring infiltrometer dan double atau concentricring infiltrometer. Penggunaan 
double-ring infiltrometer ditujukan untuk mengurangi pengaruh rembesan lateral (Kurnia dkk, 2006).  
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Besarnya laju suatu infiltrasi dapat ditentukan dengan beberapa macam model persamaan yang telah 
dikembangkan oleh para peneliti, salah satunya adalah model persamaan Horton yang merupakan 
model persamaan empiris yang bergantung pada waktu. Horton mengemukakan bahwa laju infiltrasi 
akan berkurang seiring bertambahnya waktu hingga laju infiltrasi mendekati konstanLaju infiltrasi 
ditentukan oleh besarnya kapasitas infiltrasi dan laju penyediaan air (Intensitas hujan). Selama intensitas 
hujan lebih kecil dari kapasitas infiltrasi, maka laju infiltrasi sama dengan intensitas hujan. Jika intensitas 
hujan melampaui kapasitas infiltrasi, maka terjadilah genangan di atas permukaan atau aliran permukaan. 
Dengan demikian laju infiltrasi berubah-ubah sesuai dengan variasi intensitas curah hujan. Infiltrasi yang 
terjadi pada suatu tempat berbeda-beda dengan tempat yang lain dan waktu yang lain, salah satunya 
ditentukan oleh tipe penggunaan lahan (Sudarman, 2007).  

Pada lokasi pengukuran 1 dilakukan di Dusun Gunungringgit, Desa Sawaran Kulon, Kecamatan 
Kedungjajang dengan X  743630, Y 9114724.  Kondisi tebal perlapisan tanah 50 cm. Tanah memiliki 
tekstur lempung debuan dan struktur granular. Tanah memiliki nilai erodibilitas 1; pH 5; dan 
kelembaban 1,5. Kapasitas infiltrasi sebesar 30,9 cm/jam. Dengan area berupa sawah tadah hujan. 

Gambar 4.1. Pengukuran infiltrasi di area sawah tadah hujan 

 
Sumber : foto lapangan, 2019 

 

Lokasi pengukuran ke 2 dilakukan di Dusun Gunungringgit, Desa Sawaran Kulon, Kecamatan 
Kedungjajang dengan X : 742751, Y : 9115143. Tebal perlapisan tanah 30 cm.  Tanah memiliki tekstur 
geluh pasiran dengan struktur granular. Tanah memiliki nilai erodibilitas 0,75; pH 4,4; dan kelembaban 
7,5. terdapat erosi alur yang memanjang pada lokasi ini dengan arah N2°E dengan dimensi lebar 37 cm 
dan kedalaman 30 cm. Penggunaan lahan berupa kebun. Kapasitas infiltrasi sebesar 106 cm/jam. Lokasi 
berada pada perkebunan dengan tanah banyak ditutupi sersa dan vegetasi rerumputan. Cuaca mendung. 

Lokasi pengukuran ke 3 dilakukan di Dusun Karanganyar, Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit dengan X: 
738355, Y: 9114607.Tebal perlapisan tanah >2,3m. Tanah memiliki tekstur geluh pasiran dengan 
struktur granular. Tanah memiliki nilai erodibilitas 1,5; pH 5; dan kelembaban 2. Kapasitas infiltrasi 
sebesar 192,3 cm/jam dengan penggunaan lahan berupa semak belukar. 

Lokasi pengukuran ke 4 terdapat di Dusun Karangmulyo, Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit dengan X: 
740410, Y 9113966. Tanah memiliki tekstur geluh debuan dengan struktur granular. Tanah memiliki 
nilai erodibilitas 4; pH 5,5; dan kelembaban 6. Kapasitas infiltrasi sebesar 132,73 cm/jam pada 
penggunaan lahan permukiman. Lokasi berada pada samping lapangan voli. Pengukuran dilakukan pada 
cuaca cerah setelah hujan. 
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Gambar 4.2. Pengukuran Kapasitas Infiltrasi pada area permukiman 

 
Sumber : foto lapangan, 2019 

 

Lokasi pengukuran ke 5 terdapat di Dusun Krajan, Desa Jatisari, Kecamatan Kedungjajang dengan X: 
743091, Y: 9111480. Tanah memiliki tekstur geluh lempungan dengan struktur granular. Tanah memiliki 
nilai erodibilitas 4; pH 6,6; dan kelembaban 1,5. Kapasitas infiltrasi sebesar 88,225 cm/jam pada 
penggunaan lahan tegalan. Lokasi berada pada lereng yang dibuat teras untuk tegalan. Pengukuran 
dilakukan pada cuaca cerah. 

Gambar 4.3. Pengukuran kapasitas infiltrasi pada penggunaan lahan tegalan 

 

Lokasi pengukuran ke 6 terdapat di Dusun Bakah Selatan, Desa Sawaran Lor, Kecamatan Klakah dengan 
X: 738816,Y: 9117828. Tanah memliki tekstur geluh debuan dengan struktur granular. Tanah memiliki 
nilai erodibilitas 1; pH 6,2; dan kelembaban 7. Kapasitas infiltrasi 72,60 pada penggunaan lahan tegalan.  

Lokasi pengukuran ke 7 terdapat di Dusun Argodadi, Desa Sombo, Kecamatan Gucialit dengan X: 
737015 dan Y: 911704. Tebal Lapisan 248 cm. Tanah memiliki tekstur geluh lempungan dengan struktur 
single grain. Tanah memiliki nilai erodibilitas 1; pH 5,2; dan kelembaban 2. Kapasitas infiltrasi jenuh di 
sekitar pemukiman. 

Lokasi pengukuran ke 8 dilakukan di Dusun Parang, Desa Kertowono, Kecamatan Gucialit dengan X: 
737353 dan Y: 9115285. Tebal perlapisan tanah >100 cm. Tanah memiliki tekstur geluh lempung pasiran 
dengan struktur single grained. Tanah memiliki nilai erodibilitas 0,5; pH 6,2; dan kelembaban 2,5. 
Kapasitas infiltrasi 46,93 cm/jam di penggunaan lahan kebun. 
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Gambar 4.4. Pengukuran kapasitas infiltrasi pada penggunaan lahan kebun 

Sumber : Foto lapangan, 2019 

Lokasi pengukuran ke 9 terdapat di Dusun Argodadi, desa Sombo, Kecamatan Gucialit dengan X: 
735869 dan Y: 9117562. Tebal perlapisan tanah 80 cm. Tanah memiliki tekstur lempung pasiran dengan 
struktur granular. Tanah memiiliki nilai erodibilitas 0,5; pH 5,4; dan kelembaban 8. Kapasitas infiltrasi 
sebesar 161,6150 cm/jam pada penggunaan lahan semak. 

Lokasi pengukuran ke 10 dilakukan di Dusun Sekarmulyo, Desa Jeruk, Kecamatan Gucialit dengan X: 
739447 dan Y: 9113229. Tanah memiliki tekstur geluh lempungan dengan struktur granular. Kapasitas 
infiltrasi 71,8 pada penggunaan lahan tegalan. 

Lokasi pengukuran ke 11 terdapat di Dusun Bakah selatan, Desa Sawaran Lor, Kecamatan Klakah 
dengan X: 738725 dan Y: 9117707. Tanah memiliki tekstur geluh lempungan dengan struktur granular. 
Kapasitas infiltrasi 147,5059 cm/jam pada penggunaan lahan tegalan. 

Gambar 4.5. Peta Lokasi pengamatan daerah imbuhan mata air Sumbertopo 
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4.2 KUALITAS AIR DI LAPANGAN 

Pengujian kualitas air di lapangan meliputi parameter fisika dan kimia sangat perlu dilakukan yang untuk 
mengetahui apakah kualitas air tersebut sudah memenuhi standar kualitas air bersih sesuai dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan agar layak untuk di konsumsi oleh masyarakat.  Sampel diambil dari 2 
titik, yaitu: titik 1 (T1) adalah mata air (Gambar 4.6) dan titik 2 (T2) adalah aliran mata air Sumbertopo 
(Gambar 4.7).  Sampel air yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan, untuk masing-masing lokasi 
diambil ±4 botol (±1.800 mL) dengan diberi perlakuan tertentu untuk menjaga suhu konstan tetap 
terjaga. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan mengawetkan sifat fisik, kimia, dan biologi sampel 
air tersebut. Parameter yang diukur langsung di lapangan adalah pH dan suhu air. Hasil pengukuran pH, 
suhu, TDS, DO, Kekeruhan, dan DHL air sesuai pada Tabel 4.3 berikut. 

Gambar 4.6. Titik Sampling 1 (T1) Mata Air Sumbertopo 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

Gambar 4.7. Titik Sampling 2 (T2) Aliran dari Mata Air Sumbertopo 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

Pengukuran pH bertujuan untuk mengetahui konsentrasi ion hidrogen yang terdapat pada mata air 
maupun aliran mata air tersebut. Konsentrasi ion Hidrogen mengindikasikan air bereaksi asam atau 
basa. Suhu air dapat menjadi indikasi awal terkait ada atau tidaknya zat-zat tertentu atau pencemaran 
air oleh bahan-bahan organik. Air yang baik harus memiliki temperatur yang sama dengan temperature 
udara (±3). Nilai TDS menunjukkan jumlah padatan terlarut yang terkandung dalam air, serta menjadi 
indikator tingkat pencemaran air. Kekeruhan menunjukkan ada atau tidaknya partikel-partikel 
tersuspensi dalam air. 
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Tabel 4.1. Hasil Pengukuran Parameter Fisik dan Kimia Air di Lapangan 

Parameter T1* T2* Baku Mutu** 

pH 7,66 7,89 6,5-8,5 

Suhu (oC) 28,1 29,6 suhu udara ± 3 

TDS (ppm) 24 247 1000 

Kekeruhan (NTU) 0 0,9 25 

Dissolved Oxygen (mg/l) 4,7 7,97 >5 
Sumber: *pengukuran langsung Tim KKMA, 2019 
          **PERMENKES RI No.32 Tahun 2017 

 
Berdasarkan pada hasil analisis lapangan dapat dilihat bahwa kualitas fisik dan kimia masih sesuai dengan 
standard baku mutu air. Nilai pH menunjukkan bahwa baik mata air (T1) maupun sungai (T2) cenderung 
bersifat basa atau alkali. Nilai tersebut masih berada dalam rentan nilai pH untuk air tawar alami yang 
pada umumnya berada pada batasan pH 4-9 sebagaimana dikontrol oleh sistem karbonat. Nilai suhu 
air masih dalam rentang baku mutu kualitas air. Suhu di sungai  lebih tinggi daripada mata air, Beberapa 
faktor yang mempengaruhi suhu di perairan adalah intensitas cahaya matahari dan keberadaan vegetasi 
terrestrial sekitar sungai ( Bahri et al., 2015). Semakin jauh dari lokasi mata air (T2) semakin tinggi nilai 
TDS dan kekeruhannya. Hal ini disebabkan karena aliran air bersifat terbuka, yang memungkinkan 
berbagai aktivitas makhluk hidup di sekitarnya nilai turbiditas dan TDS. Kekeruhan (turbidity) 
merupakan salah satu faktor abiotik perairan yang terkait dengan sedimentasi disuatu perairan. Nilai 
DO aliran sungai lebih tinggi daripada mata air. Oksigen dari udara diserap secara difusi langsung pada 
permukaan air oleh karena pergerakan angin dan arus. 

4.3 PENGGUNAAN LAHAN 

Penggunaan lahan pada daerah penelitian merupakan faktor penting dalam kajian pengelolaan mata air. 
Penggunaan lahan sangat berperan dan mempengaruhi kualitas dan kuantitas mata air. Pengamatan 
penggunaan lahan dilapangan adalah dengan melakukan updating batas batas penggunaan lahan yang ada 
pada peta dan konsisi lapangan, Penggunaan lahan paling dominan adalah tegalan/ladang. Pada umumnya 
penggunan lahan ini di dominasi oleh tanaman keras seperti sengon, akasia, albasa, pinus, bambu, pohon 
kelapa dan lain-lain sedangkan di antara pohon pohon tersebut di dominasi oleh semak belukar. 
Penggunana lahan tegalan ini meerupakan pengunaan lahan palin luas dalam daerah imbuhan mata air 
Sumbertopo. Perihal mengenai luasan dan penyebaran penggunaan lahan daerah tangkapan mata air 
Sumbertopo telah di bahas pada Sub Bab 3.7.4 

Gambar 4.8. (a) Penggunana lahan tegalan yang di tanami pohon sengon, bambu dan semak belukar  
(b) Penggunaan lahan kebun campuran 

(a) (b) 
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4.4 HASIL UJI KUALITAS AIR 

Hasil analisis parameter fisik, kimia, dan biologi air (Tabel 4.3) secara umum masih sesuai dengan 
standar baku mutu kualitas air.   

Tabel 4.2. Hasil Uji Kualitas Mata Air Sumbertopo 

Parameter Baku Mutu* Hasil Analisis Laboratorium** 

FISIKA   

Suhu Suhu udara ±3 26.9 

Bau Tidak berbau Tidak berbau 

Rasa Tidak Berasa Tidak Berasa 

Warna 50 <1 

TDS 1000 270 

Kekeruhan 25 0.36 

KIMIA   

pH 7.5 6.79 

Air raksa 0.001 <0.0002005 

Besi 1 <0.0413 

Mangan 0.5 <0.00946 

Seng 15 <0.00988 

Fluoride 1.5 0.355 

Kadmium 0.005 <0.00935 

Kromium Valensi 6 0.05 <0.0036 

Kesadahan CaCO2 500 168.5 

Nitrat sebagai N 10 2.35 

Nitrit sebagai N 1 <0.00212 

Sianida 0.1 0.002 

Sulfat 400 11.4 

Timbal 0.05 <0.0547 

Zat Organik (KMnO4) 10 1.38 

Detergen 0.05 <0.0086 

BIOLOGI   

E. Coli 0 100 

Total Coliform 50 1.400 
*Baku Mutu: Permenkes No. 32 Tahun 2017 Tentang Parameter Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk 
Keperluan Higiene Sanitasi (Kadar Maksimum) 
** Hasil Analisis Laboratorium Penguji BBIHP, Kementerian Perindustrian, 2019 

Tabel 4.3. Hasil Uji Kualitas Aliran  Mata Air Sumbertopo 

Parameter Baku Mutu* Hasil Analisis Laboratorium** 

FISIKA   

Suhu Suhu udara ±3 26.9 

Bau Tidak berbau Tidak berbau 

Rasa Tidak Berasa Tidak Berasa 

Warna 50 <1 

TDS 1000 276 

Kekeruhan 25 4.67 
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Parameter Baku Mutu* Hasil Analisis Laboratorium** 

KIMIA 

pH 7.5 6.79 

Air raksa 0.001 <0.0002005 

Besi 1 <0.0413 

Mangan 0.5 <0.00946 

Seng 15 0.0293 

Fluoride 1.5 0.457 

Kadmium 0.005 <0.00935 

Kromium Valensi 6 0.05 <0.0036 

Kesadahan CaCO2 500 186.3 

Nitrat sebagai N 10 1.68 

Nitrit sebagai N 1 0.005 

Sianida 0.1 0.002 

Sulfat 400 11.1 

Timbal 0.05 <0.0547 

Zat Organik (KMnO4) 10 3.07 

Detergen 0.05 0.015 

BIOLOGI   

E.Coli 0 4200 

Total Coliform 50 5300 
*Baku Mutu: Permenkes No. 32 Tahun 2017 Tentang Parameter Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk 
Keperluan Higiene Sanitasi (Kadar Maksimum) 
** Hasil Analisis Laboratorium Penguji BBIHP, Kementerian Perindustrian, 2019 

Berdasarkan pada hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa parameter  fisika dan kimia air masih 
sesuai dengan standar baku mutu yang disyaratkan, sedangkan parameter biologi yaitu E-coli dan Total 
Coliform melebihi baku mutu kualitas air untuk keperluan hygiene sanitasi. Secara umum parameter E-
coli dan Total Coliform pada T1 lebih rendah daripada T2. Nilai E-coli pada T1 diperoleh 100 CFU/100 
mL sedangkan untuk T2 4.200 CFU/100 mL. Hasil pengukuran Total Coliform diperoleh pada T1 1.400 
CFU/100 mL, sedangkan untuk T2 diperoleh 5.300 CFU/100 mL. Kehadiran bakteri E.coli dan Total 
Coliform pada sumber air baku air minum mengindikasikan adalanya bakteri pathogen yang lain. Bakteri 
Coliform adalah indikator adanya bakteri pathogen di perairan. Umumnya bakteri-bakteri ini 
bersumber dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan 
antara lain: diare, demam, disentri, kolera, muntah-muntah, dan sebagainya.  

Penyebaran bakteri E-Coli dan Coliform dapat masuk ke badan air  dapat disebabkan karena kondisi 
badan air yang terbuka yang memungkinkan banyak kontaminan masuk, seperti kotoran hewan. Selain 
itu penggunaan pupuk kandang oleh petani untuk bercocok tanam juga dapat menyebabkan penyebaran 
bakteri patogen ke dalam badan air. Mengingat disekitar pengambilan sampel terdapat lahan pertanian, 
yang dimana berpotensi memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk. Penggunaan tanki septic yang 
tidak sesuai standar serta pembuangan limbah domestik juga dapat menyebabkan merembesnya bakteri 
patogen ke dalam badan air. Apabila  ditemukan  kepadatan  bakteri  E.coli  dan Coliform melebihi  
ambang  batas  yang  ditentukan  dan dengan  kepadatan  yang  tinggi,  maka  sumber air baku tersebut  
tidak  layak  untuk  dikonsumsi secara langsung.  Tingginya nilai parameter biologi, menjadikan 
parameter tersebut tidak diikutkan dalam analisis Indeks Pencemaran air untuk menghindari bias 
perhitungan. 
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5 ANALISIS PARAMETER KERENTANAN DAERAH IMBUHAN 
DAN MATA AIR 

5.1 KUALITAS AIR / INDEKS PENCEMARAN 

Kualitas  mata air merupakan  kondisi  air yang  menunjukkan  kandungan  makluk  hidup,  zat, energi 
atau komponen lain yang ada dalam air. Parameter kualitas mata air meliputi parameter fisika, kimia 
dan biologi. Parameter tersebut diukur dengan menggunakan metode tertentu sesuai dengan peraturan 
perundangan  yang  berlaku.  Parameter-parameter tersebut dibandingkan dengan Permenkes No. 32 
Tahun 2017 selanjutnya  dapat mengetahui mutu air sungai. Hasil perhitungan nilai indeks pencemaran 
yang sesuai Kep-MENLH/Nomor 115 tahun 2003 : tentang pedoman penentuan status baku mutu air 
dapat dilihat   
dari hasil analisis Indeks pencemaran, menunjukkan bahwa baik Mata Air (T1) maupun aliran mata air 
(T2) berstatus Sangat baik (very good). Hasil pengukuran dan pengamatan terhadap parameter suhu 
di lokasi penelitian (T1 dan T2) suhu rata – rata air sungai sebesar 25 – 33 ̊C. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pemantauan parameter suhu air menunjukan bahwa tidak terjadi perbedaan yang besar 
atau relatif stabil yang berkisar antara 25 – 33 ̊C. Suhu sangat berperan mengendalikan kondisi 
ekosistem perairan. Peningkatan suhu juga menyebabkan terjadinya peningkatan dekomposisi bahan 
organik oleh mikroba. Kisaran suhu optimum bagi pertumbuhan fitoplankton di perairan adalah 20 ̊C 
– 30 ̊C (Effendi, 2003).   

Kandungan total disolved solid (TDS) pada kedua titik masih berada di bawah ambang batas baku mutu 
air kelas 1. Baku mutu kadar total dissolved solid untuk kualitas air kelas 1 berdasarkan Permenkes 
No. 32 Tahun 2017  adalah sebesar 1000 mg/l.  Hal ini sejalan dengan penelitian menurut Fardiaz (1992) 
menyatakan bahwa  padatan  terlarut  adalah  padatan - padatan  yang  mempunyai  ukuran - ukuran  
lebih  kecil  dari padatan tersuspensi.   Keberadaan beberapa pencemar seperti zat organik dan Nitrat 
lebih banyak daripada yang lain meskipun jumlahnya masih sesuai standar baku mutu. Kesadahan mata 
air dan sungai tergolong sedikit sadah (Tabel 5.1 dan Tabel 5.2). 

Tabel 5.1. Analisis Indeks Pencemaran Mata Air Sumbertopo 

Parameter Baku Mutu Ci Ci/Lij Ci/Lij baru 

FISIKA     

Suhu Suhu udara ±3 26.9 0.960 0.913 

Bau Tidak berbau Tidak berbau 0 0 

Rasa Tidak Berasa Tidak Berasa 0 0 

Warna 50 <1 0.02 0.02 

TDS 1000 270 0.27 0.27 

Kekeruhan 25 0.36 0.0144 0.0144 

KIMIA     

pH 7.5 6.79 0.71 0.71 

Air raksa 0.001 <0.0002005 0.2005 0.2005 

Besi 1 <0.0413 0.0413 0.0413 

Mangan 0.5 <0.00946 0.01892 0.01892 

Seng 15 <0.00988 0.000659 0.000658667 

Fluoride 1.5 0.355 0.236667 0.236666667 

Kadmium 0.005 <0.00935 0.9 0.9 

Kromium Valensi 6 0.05 <0.0036 0.072 0.072 
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Parameter Baku Mutu Ci Ci/Lij Ci/Lij baru 

Kesadahan CaCO2 500 168.5 0.337 0.337 

Nitrat sebagai N 10 2.35 0.235 0.235 

Nitrit sebagai N 1 <0.00212 0.00212 0.00212 

     

Sianida 0.1 0.002 0.02 0.02 

Sulfat 400 11.4 0.0285 0.0285 

Timbal 0.05 <0.0547 0.9 0.9 

Zat Organik (KMnO4) 10 1.38 0.138 0.138 

Detergen 0.05 <0.0086 0.172 0.172 
     
 Ci/Lij Maks:  0.913 

 Ci/Lij Rata-rata:  0.20 

 IP:  0.66 
Sumber: Hasil analisis, 2019 

Tabel 5.2. Analisis Indeks Pencemaran Sungai 

Parameter Baku Mutu Ci Ci/Lij Ci/Lij baru 

FISIKA     

Suhu Suhu udara ±3 26.9 0.960714 0.913 

Bau Tidak berbau Tidak berbau 0 0 

Rasa Tidak Berasa Tidak Berasa 0 0 

Warna 50 <1 0.02 0.02 

TDS 1000 276 0.276 0.276 

Kekeruhan 25 4.67 0.1868 0.1868 

KIMIA     

pH 7.5 6.79 0.79 0.79 

Air raksa 0.001 <0.0002005 0.2005 0.2005 

Besi 1 <0.0413 0.0413 0.0413 

Mangan 0.5 <0.00946 0.01892 0.01892 

Seng 15 0.0293 0.001953 0.001953 

Fluoride 1.5 0.457 0.304667 0.304667 

Kadmium 0.005 <0.00935 1.2 1.39 

Kromium Valensi 6 0.05 <0.0036 0.072 0.072 

Kesadahan CaCO2 500 186.3 0.3726 0.3726 

Nitrat sebagai N 10 1.68 0.168 0.168 

Nitrit sebagai N 1 0.005 0.005 0.005 

Sianida 0.1 0.002 0.02 0.02 

Sulfat 400 11.1 0.02775 0.02775 

Timbal 0.05 <0.0547 0.6 0.6 

Zat Organik (KMnO4) 10 3.07 0.307 0.307 

Detergen 0.05 0.015 0.3 0.3 

  Ci/Lij Maks = 1.39 

  Ci/Lij Rata-rata = 0.27 

  IP =1.00 

Sumber: Hasil analisis, 2019 
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5.2 PENILAIAN KERENTANAN MATA AIR (ANALISIS GEO-SPASIAL ) 

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 (overlay) peta dari indikator-indikator penyusun 
parameter kerentanan kualitas dan kuantitas. Hasil analisis kajian ini adalah peta kerentanan kualitas 
mataair dan peta kerentanan kuantitas mataair yang kelasnya terbagi menjadi lima kelas, yaitu kelas 
sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. 

Untuk memberi penilaian seberapa besar pengaruh masing-masing parameter yang digunakan dalam 
analisis tumpang susun ini maka di perlukan pembobotan. Setiap parameter memiliki bobot yang 
berbeda terhadap kerentanan. Sehingga diperlukan suatu metode untuk menilai seberapa besar bobot 
masing masing tersebut. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah metode yang paling mudah 
dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. AHP adalah suatu metode pengambilan keputusan dengan 
melakukan perbandingan berpasangan (pairwise comparison) antara kriteria pilihan dan juga 
perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Permasalahan pengambilan keputusan dengan AHP 
umunya dikomposisikan menjadi kriteria, dan alternatif pilihan. Informasi yang ada kemudian di-sintesis 
untuk menentukan peringkat relative dari alternatif-alternatif yang ada. Kriteria dari jenis kuantitas dan 
kualitatas  dapat diperbandingkan menggunakan informed judgement untuk menghitung bobot dan 
prioritas. 

Dalam pembobotan dipisahkan antara parameter yang akan di analisis yaitu pembobotan untuk 
parameter kerentanan kuantitas mata air dan parameter kerentanan kualitas mata air. 

Kerentanan air tanah diartikan sebagai sebuah sifat kepekaan alamiah dari suatu sistem air tanah 
terhadap berbagai dampak yang berasal dari alam/lingkungan secara alamiah (intrinsik) dan atau sebagai 
akibat dampak dari kegiatan manusia. 

Kerentanan intrisik atau kerentanan kuantitas diartikan kondisi yang akan terjadi pada air tanah 
(baik air tanah bebas maupun air tanah bertekanan) yang dipengaruhi dan hasil interaksi fungsi dari 
faktor internal parameter-parameter hidrogeologi di daerah tersebut. Pertimbangan memilih 
parameter adalah bedasarkan karakteristik alamiah (batuan), karakteristk bahan dinamis, karakteristik 
lahan alami dan karakteristik lahan antropogenik. Peta kerentanan kuantitas mata air berdasarkan 
pertimbangan diatas dipilihlah urutan 5 parameter yang digunakan yaitu: transmisivitas (produktifitas 
akuifer), curah hujan, kelerengan (slope), penggunaan lahan, dan kapasitas infiltrasi.  

Kerentanan spesifik atau kerentanan kualitas 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. Berdasarkan potensi adanya perubahan kualitas air bawah 
permukaan terhadap aktivitas manusia dan kondisi fisik akuifer maka dipilihlah 7 parameter sesuai 
urutannya yaitu kualitas air, kepadatan penduduk, penggunaan lahan, kimia batuan, curah hujan, infiltrasi, 
dan transmisivitas (produktifitas akuifer). 

5.2.1 ANALISIS KERENTANAN KUANTITAS DAERAH IMBUHAN AIR BAWAH TANAH 

1. Transmisivitas / produktifitas akuifer 

Transmisivitas adalah banyaknya air yang dapat mengalir melalui suatu penampang akuifer sebesar satu 
satuan panjang selama satu hari. Nilai ini didapatkan dari peta hidrogeologi beserta besaran nilai 
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transmisivitasnya. Semakin kecil aliran, maka akan dinilai semakin rentan ketersediaan airnya. Semakin 
sedikit air yang dapat mengalir di bawah permukaan maka semakin sedikit air bawah tanahnya. 

Gambar 5.1. Peta Produktifitas akuifer 

 

Tabel 5.3. Tingkatan Harkat Kisaran Transmisivitas 

Harkat Transmisivitas (m2/hari) Kategori Luas (M2) 

5 50 – 300 Besaran aliran sedikit 51.970.758,81 

3 300 – 1000 Besaran aliran sedang 10.178.634,24 

1 >10000 Besaran aliran sangat banyak 730.401,5437 

 

2. Curah hujan 

Curah hujan merupakan input utama dari cadangan air tanah, nilai curah hujan yang semakin tinggi dan 
lama maka akan semakin besar skornya. Hal ini dikarenakan bahwa semakin tinggi dan lama curah hujan 
maka akan semakin besar air yang dapat meresap ke dalam tanah. 

Data-data untuk membuat peta curah hujan diperoleh dari peta isohyet Jawa Timur dan titik-titik 
stasiun pengamatan curah hujan. Semakin kecil curah hujan di suatu daerah maka semakin rentan 
kandungan air tanahnya, karena akan semakin sedikit juga air bawah tanah yang  tersimpan di daerah 
tersebut.  
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Gambar 5.2. Peta Intensitas curah hujan. 

 

Tabel 5.4. Tingkatan Harkat Kisaran Curah hujan 

Harkat Kisaran Curah Hujan (mm/Tahun) Kategori Luas (m2) 

1 > 3000  Sangat Tinggi 0 

2 2000 – 3000 Tingi 0 

3 1000 – 2000 Sedang 62.879.794,6 

4 500 – 1000  Rendah 0 

5 < 500 Sangat Rendah 0 

 

3. Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng adalah kenampakan permukaan muka tanah atau muka bumi akibat beda tinggi antara 
satu tempat dengan tempat lainnya. Kondisi beda tinggi dari dua titik pengamatan tesebut kemudian 
dibandingkan dengan jarak lurus mendatar maka selanjutnya akan diperoleh nilai kemiringan lereng dari 
lokasi tersebut. Faktor kemiringan lereng sangat berpengaruh besar terhadap kemampuan suatu lahan 
atau wilayah dalam meresapkan air, di mana suatu wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng yang 
semakin besar atau terjal maka air tidak punya waktu untuk meresap ke dalam karena lebih dulu 
meluncur akibat gaya gravitasi ke arah lereng, sehingga akan semakin kecil jumlah air yang diresapkan 
ke dalam tanah. 

Kemiringan lereng diekspresikan dalam satuan derajat, di mana semakin terjal maka semakin rentan. 
Dengan asumsi bahwa semakin terjal maka air yang meresap semakin sedikit, sehingga air bawah tanah 
yang bisa ditampung juga akan semakin sedikit jumlahnya. 
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Gambar 5.3. Peta kemiringan lereng 

 

Tabel 5.5. Harkat Tingkat Kemiringan Lereng 

Harkat Kemiringan lereng Kategori Luas (m2) 

1. 00 – 2,90 0 – 5 % Datar (Flat sloping) – Landai (Gently sloping) 2.640.837,881 

2. 2,90 – 11,30 5 – 20 % Miring (Sloping)  2.975.607,172 

3. 11,30 – 21,80  20 – 40 % Agak curam (Moderately steep) 14.871.948,75 

4. 21,80 – 310 40 – 60 % Curam (Steep)  25.920.111,04 

5. > 310  > 60 %  Sangat curam – Tegak (Very – Extremely steep) 16.471.289,76 

 
4. Penggunaan lahan 

Lahan-lahan yang dipergunakan untuk berbagai jenis penggunaan akan mempengaruhi kemampuan 
wilayah tersebut untuk meresapkan air ke bawah tanah. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan di atas lahan-
lahan tersebut akan mempengaruhi kuantitas air yang bisa diserap. Berbagai penggunaan lahan dibuat 
tingkatannya berdasarkan pengaruhnya terhadap resapan dan potensi kuantitas air tanah yang nantinya 
akan terkandung. 
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Gambar 5.4. Peta Penggunaan lahan 

Tabel 5.6. Tingkat Harkat Jenis Penggunaan Lahan 

Harkat Jenis Penggunaan Lahan Kategori Luas (m2) 

1. Hutan, Danau/situ Sangat Baik 11.075.525,08 

2. Perkebunan, Semak belukar. Baik 10.151.764,89 

3. Tambak/rawa Sedang 0 

4. Sawah, Tegalan/ladang, Tanah 
kosong/gundul,  Buruk 

38.642.258 
 

5. Permukiman, gedung/ bangunan Sangat buruk 3.010.246,267 

 

5. Kapasitas infiltrasi 

Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi secara umum akan mengalami dua proses, yaitu infiltasi dan 
limpasan (run-off). Proses-proses lain juga terjadi seperti evaporasi, transpirasi maupun evapotranspirasi 
namun nilainya dianggap kecil. Kuantitas air yang mampu diserap oleh tanah sangat tergantung pada 
kondisi penggunaan lahan, fisik tanah/batuan, dan kemiringan lereng. Infiltrasi sendiri merupakan 
peristiwa atau proses masuknya air ke dalam tanah, umumnya melalui permukaan tanah dan secara 
vertikal.  

Pada beberapa kasus, air dapat masuk melalui jalur atau rekahan tanah, atau gerakan horizontal dari 
samping, dan lain sebagainya. Dalam bidang konservasi tanah, infiltrasi merupakan komponen yang 
sangat penting karena masalah konservasi tanah pada prinsipnya adalah pengaturan hubungan antara 
intensitas hujan, kapasitas infiltrasi, dan pengaturan aliran permukaan. Aliran permukaan dapat diatur 
dengan memperbesar kemampuan tanah menyimpan air melalui perbaikan atau peningkatan kapasitas 
infiltrasi. Kapasitas infiltrasi merupakan laju maksimum air yang dapat masuk ke dalam tanah. 

Nilai-nilai pengukuran kapasitas infiltrasi merupakan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. 
Penentuan lokasi pengukuran didasarkan pada batas satuan lahan pada peta penggunaan lahan yang 
ditampalkan dengan peta kemiringan lereng. Data pengukuran dilakukan secara purposive sampling. Jenis 
satuan lahan yang sama diasumsikan memiliki sifat yang sama sehingga nilai kapastas infiltrasi lahan-lahan 
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tersebut diasumsikan sama nilainya. Kapasitas infiltrasi yang lambat (nilai kapasitas infiltrasinya kecil) 
akan semakin memperbesar kerentanan karena jumlah air yang bisa masuk ke dalam tanah akan sedikit. 

Tabel 5.7. Tingkatan Harkat Kisaran Kapasitas Infiltrasi 

Harkat Kapasitas Infiltrasi (cm/jam) Kategori Luas (m2) 

5 0.01 - 2.41 Sangat Lambat 36.207.666,95 

4 2.42 - 4.82 Lambat 15.596.602,57 

3 4.83 - 7.23 Sedang 11.075.525,08 

2 7.24 - 9.64 Cepat 0 

1 9.65 - 12 Sangat Cepat 0 

  

Gambar 5.5. Peta kapasitas infiltrasi 

 

6. Proses analisis Kerentanan Kuantitas daerah imbuahan air mata air Sumbertopo 

Pemberian bobot kerentanan kuantitas dilakukan terhadap 5 parameter analisis kuantitas utama yang 
digunakan yaitu transmisivitas (produktifitas akuifer), curah hujan, kelerengan, penggunaan lahan, dan 
kapasitas infiltrasi. Kelima parameter ini dinilai tingkat kepentingan dan besar-kecilnya pengaruhnya 
terhadap kerentanan daerah imbuhan dan mata air. 

Tabel 5.8. Perbandingan berpasangan (pairwise comparison) terhadap parameter kerentanan kwantitas 

Parameter Transmisifitas Curah Hujan Kmrg. Lereng P. Lahan Kap.infiltrasi 

Transmisifitas 1 2 3 4 5 

Curah Hujan 0.5 1 2 3 4 

Kemiringan Lereng 0.3333 0.5 1 2 3 

Penggunaan lahan 0.25 0.3333 0.5 1 2 

Kapasitas infiltrasi 0.2 0.25 0.3333 0.5 1 

Jumlah 2.2833 4.0833 6.8333 10.5 15 
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Tabel 5.9. Matriks penjumlahan parameter kerentanan kwantitasdan penentuan bobot 

Normalized value:      Jumlah Rerata Bobot 

Transmisifitas 0.4380 0.4898 0.4390 0.3810 0.3333 2.0811 0.4162 0.4162 

Curah Hujan 0.2190 0.2449 0.2927 0.2857 0.2667 1.3089 0.2618 0.2618 

Kemiringan Lereng 0.1460 0.1224 0.1463 0.1905 0.2000 0.8053 0.1611 0.1611 

Penggunaan lahan 0.1095 0.0816 0.0732 0.0952 0.1333 0.4929 0.0986 0.0986 

Kapasitas infiltrasi 0.0876 0.0612 0.0488 0.0476 0.0667 0.3119 0.0624 0.0624 
       1.0000 1.0000 

 

Proses pembobotan di atas akan menghasilkan matriks penjumlahan kriteria. Proses selanjutnya adalah 
menghitung rasio konsistensi matriks, yang merupakan hasil pembagian Indeks Konsistensi (CI) dengan 
Indeks Konsistensi Random (ICR atau IR).  Adapun nilai IR ditentukan berdasarkan Tabel 5.10 berikut: 

Tabel 5.10. Hubungan Rasio Konsistensi dengan ukuran matriks 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

RC 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 

 

Jumlah kriteria  = 5 
Lamda (ƛ) maks = 5.068323222 
CI = (ƛmaks -n)/n = 0.017080806 
IR = 1.12  
CR= CI/IR = 0.012940004 
 
*Untuk ukuran matriks 5, nilai IR = 1,12 

 

Karena CR sama dengan 0,01294, maka rasio konsistensi dari perhitungan dapat diterima karena 
kurang dari 0.1 

Hasil proses tumpang-susun dari semua data dan informasi daerah tangkapan air, mata air Sumbertopo 
tersebut, maka dihasilkan peta kerentanan kuantitas. Peta kerentanan ini memberikan arti atau 
informasi bahwa dari setiap kelas cluster tersebut akan memberikan kotribusi terhadap kondisi 
penurunan atau peningkatan kualitas air bawah tanah dan mata air Sumbertopo.  

Berdasarkan hasil proses analisis tumpang susun dari parameter yang digunakan yaitu kualitas air, 
kepadatan penduduk, penggunaan lahan, kimia batuan, curah hujan, kapasitas infiltrasi dan transmisivitas 
(produktifitas akuifer)   tersebut, maka klasifikasi tingkat kerentanan kuantitas terbagi menjadi 5 (lima) 
kelas kerentanan, seperti yang disajikan dalam tabel 5.11 dan gambar 5.1. 

Tabel 5.11. Luas Daerah Kerentanan Kuantitas Sumbertopo. 

No Kelas kerentanan Luas (M2) Persen 
1 Tingkat Kerentanan Sangat Tinggi 5,043,190.36 8,06 

2 Tingkat Kerentanan Tinggi 36,303,462.12 58,02 

3 Tingkat Kerentanan Sedang 10,148,951.32 16,22 

4 Tingkat Kerentanan Rendah 10,655,773.18 17,03 

5 Tingkat Kerentanan Sangat Rendah 419,223.02 0,67 

Total 62,570,600.00 100,00 
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Berdasarkan hasil analisis didapat bahwa luasan wilayah kawasan imbuhan mataair Sumbertopo tersebut 
yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi adalah sebesar 7.339.483,918 m2 atau sekitar 11,67 % 
dari total wilayah imbuhan, wilayah tingkat kerentanan tinggi adalah sebesar 30.561.497,34 m2 atau 
sekitar 48.60 % dari total wilayah imbuhan, wilayah tingkat kerentanan sedang adalah sebesar 
3.751.459,917 m2 atau sekitar 5.97 % dari total wilayah imbuhan, wilayah tingkat kerentanan rendah 
adalah sebesar 3.0561.497,34 m2 atau sekitar 25.29 % dari total wilayah imbuhan dan yang terakhir, 
wilayah tingkat kerentanan sangat rendah adalah sebesar 7.339.483,918 m2 atau sekitar 8,47 % dari 
total wilayah imbuhan. 

Gambar 5.6. Peta Kerentanan Kuantitas Mata Air Sumbertopo 

Sumber: Analisis Tim KKMA, 2019 

5.2.2 ANALISIS KERENTANAN KUALITAS DAERAH IMBUAHAN AIR BAWAH TANAH  

1. Kualitas air 

Pada umumnya kondisi kualitas air tanah/mataair pada kawasan volkanis akan memiliki parameter yang 
baik atau memenuhi standar kualitas air baku untuk diolah menjadi air minum, akan tetapi kualitas air 
tersebut akan mengalami penurunan atau pencemaran disebabkan oleh berbagai aktivitas masyarakat 
yang tinggal di dalam wilayah imbuhan dari air bawah tanah/mata air. Berdasarkan hasil analisa 
laboratorium independen dan terakreditasi terhadap contoh air yang berasal dari mata air, secara 
umum menunjukkan kualitas air yang baik sebagai sumber air baku yang dapat diolah menjadi air 
bersih/minum. Dengan demikian nilai Indeks pencemaran semakin cemar maka semakin rentan. 

Tabel 5.12. Tingkat Harkat Kelas Indeks Pencemaran 

Harkat Indeks Pencemaran Kategori Luas (m2) 

1 0≤ PIj <2,5 Sangat baik (very good) 62.879.794,6 

2 2,5≤ PIj <5,0 Baik (good) 0 

3 5,0≤ PIj <7,5 Cemar ringan (slightly polluted) 0 

4 7,5≤PIj <10 Cemar sedang (fairly polluted) 0 

5 PIj ≥10 Cemar berat (heavily polluted). 0 
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2. Kepadatan penduduk 

Kegiatan manusia terutama domestik dan industri merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi 
perubah kualitas air di suatu tempat atau dengan kata lain sebagai potensi pencemar. Makin padat 
kegiatan maka di asumsikan semakin besar juga potensi adaya perubah kualitas air. Kepadatan penduduk 
merupakan suatu indiktor banyak sedikitnya sumber pencemar. Di samping kegiatan pertanian yang 
menggunakan pupuk kimia ataupun pestisida. Sawah dan kebun merupakan daerah seringkali memiliki 
potensi sebagai sumber pencemar. Dengan demikian maka semakin padat penduduk maka semakin 
rentan. 

Gambar 5.7. Peta kepadatan penduduk 

Tabel 5.13.  Tingkat Harkat Kepadatan Penduduk 

Harkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km2 ) Kategori Luas (m2) 
1 >50 Sangat Jarang 4360.79 
2 50–150 Jarang 0 
3 151 –250 Sedang 612.31 
4 251 –400 Padat  749.04 
5 > 400 Sangat Padat  1787.23 

 

3. Penggunaan lahan 

Dengan peta Penggunaan lahan bisa kita ekstrak sumber potutan atau sumber potensi pengubah kualitas 
air. Penggunaan lahan yang dapat dianggap sebagai sumber polutan adalah permukiman sebagai sumber 
polutan domestik, sawah sebagai sumber polutan pupuk kandang ataupun pestisida, peternakan sebagai 
sumber potensi berkembangnya bakteri colli. Dengan demikian kerentanan kualitas air mawah tanah 
akan dipengaruhi oleh kegiatan apa yang ada di atasnya. 

  



 

64  DOKUMEN KKMARA MATA AIR SUMBERTOPO KABUPATEN LUMAJANG 

Tabel 5.14.Tingkat Harkat Jenis Penggunaan Lahan sebagai sumber polutan 

Harkat Jenis Penggunaan Lahan Kategori Luas (m2) 

1. Hutan, Danau/situ Sumber Polutan Sangat Rendah 11.075.525,08 

2. Perkebunan, Semak belukar. Sumber Polutan Rendah 10.151.764,89 

3. Tambak/rawa Sumber Polutan Sedang 0 

4. Sawah, Tegalan/ladang, Tanah 
kosong/gundul,  Sumber Polutan tinggi 

38.642.258 
 

5. Permukiman, gedung/ bangunan Sumber Polutan Sangat tinggi 3.010.246,267 

 

4. Kimia batuan 

Aquifer adalah  batuan pembawa fluida (salah satunya adalah air bawah tanah). Akuifer terdiri dari 
batuan yang tersusun atas mineral mineral tertentu(agregat). Dengan demikian mineral akan 
mempengaruhi kualitas air memaluinya. Salah satu sifat batuan yang mempengaruhi kualitas air bawah 
tanah adalah kelarutan. Sehingga  hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas air. Semakin mudah 
larut batuan akuifer  terhadap air maka kualitas air akan semakin rentan. 

Tabel 5.15. Tingkat Harkat Kelarutan Jenis Batuan 

Harkat Jenis batuan akuifer Kategori Luas (m2) 

5. Batuan karbonat Sangat mudah larut 0 

3. Batuan sedimen non karbonat Tidak mudah larut 0 

1. Batuan beku, piroklastik, vulkanik Tidak dapat larut 62880287.66 
Sumber: Fisher dan Smith,1991 dengan modifikasi 

Gambar 5.8. Peta kimia batuan 
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5. Curah hujan 

Curah hujan merupakan dalam menilai kerentaan kualitas diasumsikan sebagai media pengencer dari 
pencemaran.  Klasifikasi curah hujan semakin tinggi dan lama curah hujan, maka semakin tidak rentan, 
karena semakin besar air (curah hujan) untuk pengencer.  

Tabel 5.16. Tingkatan Harkat Kisaran Curah Hujan 

Harkat Kisaran Curah Hujan (mm/Tahun) Kategori Luas (m2) 

1 > 3000  Kemampuan Pengenceran Sangat Tinggi 0 

2 2000 – 3000 Kemampuan Pengenceran Tinggi 0 

3 1000 – 2000  Kemampuan Pengenceran Sedang 62.879.794,6 

4 500 – 1000  Kemampuan Pengenceran Rendah 0 

5 < 500  Kemampuan Pengenceran Sangat Rendah 0 

 
6. Kapasitas Infiltrasi 

Kapasitas Infiltrasi merupakan kemampuan lapisan tanah/batuan untuk mengalirkan air ke dalam tanah, 
umumnya melalui permukaan tanah dan secara vertikal. Pada beberapa kasus, air dapat masuk melalui 
jalur atau rekahan tanah, atau gerakan horizontal dari samping, dan lain sebagainya. Dalam bidang 
konservasi tanah, infiltrasi merupakan komponen yang sangat penting karena masalah konservasi tanah 
pada azasnya adalah pengaturan hubungan antara intensitas hujan dan kapasitas infiltrasi, serta 
pengaturan aliran permukaan 

Infiltrasi Semakin kecil aliran maka akan dinilai semakin rentan. Semakin sedikit air yang dapat mengalir 
di bawah permukaan maka semakin sedikit air bawah tanah. 

Tabel 5.17. Tingkatan Harkat Kisaran Kapasitas Infiltrasi 

Harkat Kapasitas Infiltrasi (cm/jam) Kategori Luas (m2) 

5 0.01 - 2.41 Sangat Lambat 36.207.666,95 

3 2.42 - 4.82 Lambat 15.596.602,57 

1 4.83 - 7.23 Sedang 11.075.525,08 

 
7. Transmisifitas (produktifitas akuifer) 

Dalam kualitas air bawah tanah nilai transmisifitas Semakin kecil aliran maka akan dinilai semakin rentan. 
Semakin sedikit air yang dapat mengalir di bawah permukaan maka semakin sedikit air bawah tanah. 

Tabel 5.18. Tingkatan Harkat Kisaran Transmisivitas 

Harkat Transmisivitas (m2/hari) Kategori Luas (M2) 

5 50 - 300 Besaran aliran sedikit 51.970.758,81 

3 300 - 1000 Besaran aliran sedang 10.178.634,24 

1 >10000 Besaran aliran sangat banyak 730.401,5437 

 
8. Proses Analisis Kerentanan Kualitas Daerah Imbuhan Dan Mata Air  

Untuk memberi bobot kerentanan kualitas daerah imbuahan air bawah tanah dipilih  7 parameter yang 
digunakan yaitu: Kualitas Air, Kepadatan Penduduk, Penggunaan lahan, kimia Batuan, Curah Hujan, 
Kapasitas infiltrasi dan transmisifitas(produktifitas akuifer). Ketujuh parameter ini dinilai tingkat 
kepentingannya terhadap kerentanannya kualitasnya 
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Tabel 5.19. Perbandingan berpasangan (pairwise comparison) terhadap parameter kerentanan kualitas 

Parameter kualitas air kepadatan 
penduduk 

penggunaa
n lahan 

kimia 
batuan 

Curah 
hujan infiltrasi 

Transmisi 
vitas 

Kualitas air 1 2 3 4 5 6 7 

Kepadatan penduduk 0.5 1 2 3 4 5 6 

Penggunaan lahan 0.3333 0.5 1 2 3 4 5 

Kimia batuan 0.25 0.3333 0.5 1 2 3 4 

Curah hujan 0.2 0.25 0.3333 0.5 1 2 3 

Infiltrasi 0.1667 0.2 0.25 0.3333 0.5 1 2 

Transmisivitas 0.1429 0.1666667 0.2 0.25 0.3333 0.5 1 

Jumlah 2.5929 4.4500 7.2833 11.0833 15.8333 21.5 28 

Tabel 5.20. Matriks penjumlahan parameter kerentanan kualitas dan penentuan bobot 

Normalized value:               Jumlah rerata Bobot 

Kualitas air 0.386 0.449 0.412 0.361 0.316 0.279 0.250 2.453 0.350 0.350 

Kepadatan penduduk 0.193 0.225 0.275 0.271 0.253 0.233 0.214 1.662 0.237 0.237 

Penggunaan lahan 0.129 0.112 0.137 0.180 0.189 0.186 0.179 1.113 0.159 0.159 

Kimia batuan 0.096 0.075 0.069 0.090 0.126 0.140 0.143 0.739 0.106 0.106 

Curah hujan 0.077 0.056 0.046 0.045 0.063 0.093 0.107 0.488 0.070 0.070 

Infiltrasi 0.064 0.045 0.034 0.030 0.032 0.047 0.071 0.323 0.046 0.046 

Transmisivitas 0.055 0.037 0.027 0.023 0.021 0.023 0.036 0.223 0.032 0.032 
         1.000 1.000 

 
Setelah matriks penjumlahan kriteria didapat, maka dihitung rasio konsistensi matriks, yang merupakan 
hasil pembagian dari Indeks Konsistensi (CI) dengan Indeks Konsistensi Random (ICR atau IR). Untuk 
ukuran matriks 7, nilai IR = 1.32 (nilai IR ditentukan berdasarkan Tabel 5.10)  

Jumlah kriteria  = 7 
Lamda (ƛ) maks = 7.1973 
CI = (ƛmaks -n)/n = 0.0329 
IR = 1.32 
CR= CI/IR = 0.0249 

 
Karena CR sama dengan 0.0249, maka rasio konsistensi dari perhitungan dapat diterima karena kurang 
dari 0.1 

Hasil proses tumpang-susun dari semua data dan informasi daerah tangkapan air, mata air Sumbertopo 
tersebut, maka dihasilkan peta kerentanan kuantitas. Peta kerentanan ini memberikan arti atau 
informasi bahwa dari setiap kelas cluster tersebut akan memberikan kotribusi terhadap kondisi 
penurunan atau peningkatan kualitas air bawah tanah dan mata air Sumbertopo.  

Berdasarkan hasil proses analisis tumpang susun dari parameter yang digunakan yaitu: Kualitas Air, 
Kepadatan Penduduk, Penggunaan lahan, kimia Batuan, Curah Hujan, Kapasitas infiltrasi dan 
transmisifitas (produktifitas akuifer) tersebut, maka klasifikasi tingkat kerentanan kuantitas terbagi 
menjadi 5 (lima) kelas, sebagaimana ditunjukkan dalam  Peta kualitas kerentanan MA Sumbertopo dan 
Tabel Luas Daerah kerentanan kualitas MA Sumbertopo berikut ini: 
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Tabel 5.21. Luas Daerah Kerentanan Kualitas MA Sumbertopo 

No Kelas Kerentanan Luas (M2) Persen 

1 Tingkat Kerentanan Sangat Tinggi 0.00 0,00 

2 Tingkat Kerentanan Tinggi 0.00 0,00 

3 Tingkat Kerentanan Sedang 1,001,129.60 1,60 

4 Tingkat Kerentanan Rendah 1,996,002.14 3,19 

5 Tingkat Kerentanan Sangat Rendah 59,573,468.26 95,21 

Total Kawasan Imbuhan 62,570,600.00 100 

 

Berdasarkan hasil analisis didapat bahwa luasan wilayah kawasan imbuhan mataair Sumbertopo  
tersebut yang memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi adalah sebesar 1862021.99 m2 atau sekitar 2.96 
% dari total wilayah imbuhan, wilayah tingkat kerentanan tinggi adalah sebesar 0 m2 atau 0 % dari total 
wilayah imbuhan, wilayah tingkat kerentanan sedang adalah sebesar 37942282.98 m2 atau sekitar 60.34 
% dari total wilayah imbuhan, wilayah tingkat kerentanan rendah adalah sebesar 1138525.79 m2 atau 
sekitar 60.34 % dari total wilayah imbuhan dan yang terakhir, wilayah tingkat kerentanan sangat rendah 
adalah sebesar 1862021.99 m2 atau sekitar 2.96 % dari total wilayah imbuhan.  

Gambar 5.9. Peta Kerentanan Kualitas Mata Air Sumbertopo 

 

 

5.3 PROYEKSI KETERSEDIAAN AIR 25 TAHUN MENDATANG (DARI 
PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN) 

Peta penggunaan lahan pada 25 tahun kedepan tidak di miliki (peta dari RTRW). Untuk 
memproyeksikan penggunaan lahan 25 tahun kedepan setidaknya diperlukan 2 tahun peta dengan waktu 
yang berbeda.  Saat ini peta yang di peta penggunaan lahan yang dimiliki adalah peta penggunaan lahan 
tahun 2009 dan peta penggunaan lahan tahun 2014. Kedua peta penggunaan lahan ini dianalisis dengan 
menggunakan program EDRISI edisi selva 17. Peta tahun 2045 di proyeksikan dengan cara linier dengan 
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mempertimbangkan analisis tetangga terdekat  serta mempertimbangkan  jalan dan permukiman sebagai 
kontrol utama dalam analisis spasialnya. Analisis proyeksi perubahan penggunaanlahan dilakukan dengan 
menggunakan Celluler  Automata  Marcov Change Prediction.  Dari hasil analisis tersebut didapatkan peta 
penggunaan lahan seperti pada tabel 5.26.  

Tabel 5.22. Perhitungan dan Proyeksi Penggunaan Lahan Mata Air Sumbertopo  

No 
Jenis 

Penggunaan 
Lahan 

Luas Lahan 

Persen 2009 2019 

Hektar M2 Hektar M2 

1 Permukiman  299.46 2,994,600.00 303.68 3,036,800.00 4.85 

2 Hutan 1,107.56 11,075,600.00 1,089.07 10,890,700.00 17.41 

3 Kebun 1,015.17 10,151,700.00 1,007.56 10,075,600.00 16.10 

4 Tegalan/Ladang 3,290.39 32,903,900.00 3,309.13 33,091,300.00 52.89 

5 Sawah  544.48 5,444,800.00 547.62 5,476,200.00 8.75 

Total Luas Imbuhan 6,257.06 62,570,600.00 6,257.06 62,570,600.00 100.00 

 

Proyeksi perubahan pengguaan lahan terbesar adalah kebun yang mengalami pengurangan sebesar 
16,10% dan hutan menjadi 17,41%. Sedangkan yang mengalami penambahan luas adalah permukiman 
yang mengalami penambahan  luas mencapai 4,85 %, dan tegalan bertambah menjadi 52,89 %. Perubahan 
penggunaan lahan ini akan mempengaruhi ketersediaan air bawah tanah. 

Perhitungan penurunan cadangan air bawah tanah dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah air 
yang dapat meresap ke bawah tanah dengan membandingkan penggunaan lahan ada tahun yang berbeda 
pada daerah tangkapan air mata air Sumbertopo di kabupaten Lumajang sebagai berikut: 

Tabel 5.23. Analisis Penurunan Debit Mata Air Sumbertopo Kab. Lumajang 

No Penggunaan 
Lahan 

Luas M2 

Tahun 2009 Tahun 2019 Tahun 2045 Perubahan  Lahan 2019- 2045 

1 Permukiman  3,295,185.70 3,923,176.62 4,210,025.78 286,849.16 

2 Hutan 9,847,020.24 9,735,985.36 9,319,183.19 -416,802.22 

3 Kebun 16,401,726.98 16,061,873.02 16,381,527.46 319,654.44 

4 Tegalan/Ladang 28,243,929.22 28,044,142.92 28,030,395.68 -13,747.19 

5 Sawah  4,782,737.86 4,805,422.08 4,629,467.89 -175,954.19 

Total 62,570,600.00 62,570,600.00 62,570,600.00   
      

No 
Penggunaan Perubahan 

Lahan 
Volume Air 

Hujan Koefisien Run 
Off 

Pengurangan Volume Air 
Tanah 

Lahan (2019 - 
2045) (M3) (M3) 

1 Pemukiman 286,849.16 1,003,972.06 0.95 953,773.46 

2 Hutan -416,802.22 1,458,807.77 0.65 948,225.05 

3 Kebun 319,654.44 1,118,790.54 0.9 1,006,911.49 

4 Tegaan/Ladang -13,747.19 48,115.17 0.9 43,303.65 

5 Sawah -175,954.19 615,839.67 0.95 585,047.68 

TOTAL POTENSI PENURUNAN AIR TANAH 3,537,261.32 

Luas Imbuhan MA. Sumbertopo  : 6,257,06 Hektar 

Intensitas Curah Hujan Rata-rata/Tahun  : 3,500 mm/Tahun 
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Penurunan air tanah (25 tahun)  : 3,577,261,32 M3 

Penurunan air tanah per tahun  143.090.4528 M3 

Penurunan debit per detik per tahun   : 4,5 liter    

 

Nilai penurunan cadangan air tanah/mata air pertahun mencapai 3.577.261,32  M3 atau 143.090.452,80 
liter per tahunnya atau setara dengan 4,5 liter per detik pertahun adalah angka yang sangat besar 
sehingga akan mengakibatkan penurunan debit dan krisis air mata air Sumbertopo dikemudian hari jika 
tidak dilakukan pengelolaan dan perlindungan yang baik. Untuk itu, maka diperlukan adanya kegiatan 
atau program yang dapat meningkatkan cadangan air tanah dan mata air secara tepat, efektif, efisien, 
tepat guna sehingga dapat meningkatkan kembali cadangan air tanah/mata air Sumbertopo secara cepat.  

5.4 TINGKAT KEKRITISAN AIR (MATA AIR SUMBERTOPO) DI KABUPATEN 
LUMAJANG 

Kekritisan air merupakan suatu perbandingan antara kebutuhan air (water demand) dengan ketersediaan 
air (water supply) sesuai dengan persamaan 1. Ketersediaan air diperoleh dari data debit mata air (Mata 
Air Sumbertopo) sedangkan kebutuhan air diperoleh dari kebutuhan air domestik, dimana standar 
penggunaan air untuk keperluan domestik sebesar 60 liter/orang/hari (SNI 19-6728.1-2002). Kekritisan 
air dinilai dalam dua waktu yang berbeda, yaitu kondisi saat ini (tahun 2019) dan kondisi hasil proyeksi 
25 tahun kedepan (Tahun 2044), sehingga akan dihasilkan dua tingkat kekritisan air yaitu kekritisan air 
pada Tahun 2019 dan Tahun 2044.  

Mata air Sumbertopo yang ada di Kabupaten Lumajang saat ini diperkirakan memiliki debit sebesar 194 
liter per detik. Sumberdaya Mata air tersebut saat ini digunakan oleh PDAM Kabupaten Lumajang 
seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan air minum masyarakat Kabupaten Lumajang. 

Selain dipakai oleh PDAM Kabupaten Lumajang dan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan hilir 
mata air, cadangan air tanah dalam imbuhan mata air Sumbertopo tersebut juga dimanfaatkan oleh 
seluruh masyarakat yang tinggal dan beraktifitas didalam kawasan imbuhan mata air tersebut. 
Berdasarkan data analisis dan proyeksi jumlah penduduk yang hidup dalam kawasan wilayah imbuhan 
pada tahun 2019 berjumlah 24.010 jiwa maka dengan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 0,85 % 
per tahun maka jumlah penduduk tersebut pada tahun 2044 akan berjumlah 24.215 jiwa. 

Dengan asumsi dan berdasarkan faktor jumlah penduduk dalam kawasan imbuhan tersebut dan dengan 
besaran kebutuhan air minumnya sebesar 80 liter per jiwa per hari, dimana air bakunya berasal dari air 
tanah dalam kawasan imbuhan mata air Sumbertopo tersebut maka pada tahun 2019 jumlah air yang 
dikonsumsi berkisar 701.092.000 liter per tahunnya. Selanjutnya untuk proyeksi pada tahun 2044 
dengan berdasarkan factor yang sama maka kebutuhan  dan pengambilan air tanah untuk masyarakat 
dalam kawasan imbuhan mencapai 707.078.000 liter per tahun untuk mencukupi penduduk sekitar 
24.215 jiwa. 
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Tabel 5.24. Perhitungan Jumlah Penduduk Dalam Kawasan Imbuhan Mata Air Sumbertopo dan Proyeksi Kebutuhan Air  

Pendekatan jumlah populasi di wilayah imbuhan, berdasarkan prosentasi luasan kawasan permukiman       

ID DESA/ KELURAHAN KECAMATAN KOTA/ KAB 
LUAS KAWASAN PEMUKIMAN (SQM)  POPULASI (ORANG) 

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

1 JERUK GUCIALIT KAB. LUMAJANG 39.64 100 0.00 0 39.64  2,499 100 2,499 0 0 

2 KERTOWONO GUCIALIT KAB. LUMAJANG 6.70 13 46.88 87 53.58  4,886 13 611 87 4,275 

3 SOMBO GUCIALIT KAB. LUMAJANG 15.62 100 0.00 0 15.62  1,240 100 1,240 0 0 

4 TANJUNG GUCIALIT KAB. LUMAJANG 19.65 68 9.24 32 28.89  1,963 68 1,335 32 628 

5 BANDARAN KEDUNGJAJANG KAB. LUMAJANG 20.36 100 0.00 0 20.36  1,754 100 1,754 0 0 

6 BENCE KEDUNGJAJANG KAB. LUMAJANG 18.34 64 10.36 36 28.70  1,985 64 1,268 36 717 

7 GROBOGAN KEDUNGJAJANG KAB. LUMAJANG 3.00 9 31.68 91 34.68  5,399 9 467 91 4,932 

8 JATISARI KEDUNGJAJANG KAB. LUMAJANG 37.87 100 0.00 0 37.87  2,778 100 2,778 0 0 

9 KRASAK KEDUNGJAJANG KAB. LUMAJANG 6.96 13 44.95 87 51.91  3,834 13 514 87 3,320 

10 SAWARAN KULON KEDUNGJAJANG KAB. LUMAJANG 47.23 79 12.59 21 59.82  4,661 79 3,680 21 981 

11 TEMPURSARI KEDUNGJAJANG KAB. LUMAJANG 28.20 50 28.19 50 56.39  5,345 50 2,673 50 2,672 

12 SAWARAN LOR KLAKAH KAB. LUMAJANG 2.73 5 53.35 95 56.08  6,372 5 310 95 6,062 

13 JENGGRONG RANUYOSO KAB. LUMAJANG 4.88 12 34.52 88 39.40  6,071 12 752 88 5,319 

14 CEPOKO SUMBER KAB. PROBOLINGGO 33.14 69 15.07 31 48.21  3,645 69 2,506 31 1,139 

15 RAMBA'AN SUMBER KAB. PROBOLINGGO 4.44 22 15.61 78 20.05  1,419 22 314 78 1,105 

16 SUMBER SUMBER KAB. PROBOLINGGO 14.89 25 44.38 75 59.27  5,208 25 1,308 75 3,900 
                         
          Total:  24,010   

    Sumber:      Sumber:     
    

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

 

Laporan Kecamatan Tiris dalam angka th 2019      

 

 



 

Berdasarkan data analisis perbandingan atau rasio cadangan air tanah dan kebutuhan ketersediaan air 
baku yang dibutuhkan maka tingkat dan kelas kekritisan air (Mata Air Sumbertopo) di Kabupaten 
Lumajang tersaji pada Tabel 5.28.  

Tabel 5.25. Kekritisan Air (Mata Air Sumbertopo) di Kabupaten Lumajang 

No Kecamatan Desa 
Jumlah penduduk yang terlayani (jiwa) 

Tahun 2019 Proyeksi Tahun 2044 

1. Lumajang 

Rogotrunan 

61.575 74.660 

Tompokersan 

Kepuharjo 

Citrodiwangsan 

Ditotrunan 

Jogotrunan 

Jogoyudan 

2. Tekung 

Tekung 

20.488 24.842 Tukum 

Karangbendo 

 3. Kedungjajang 

Tempursari 

27.985 33.932 

Kedungjajang 

Wonorejo 

Curahpetung 

Grobogan  

Jumlah Penduduk Hilir 110.048  133.433  

Kebutuhan Air Penduduk Hilir (L/Thn) 2.410.051.200  2.922.187.080  

   

Jumlah Penduduk Hulu 24.010 24.215 

Kebutuhan Air Penduduk Hulu (L/Thn) 701.092.000 707.078.000 

   

Total Kebutuhan Air Hulu Hilir 3.111.143.200 3.629.265.080 

   

Ketersediaan Air (Liter/tahun) 4.531.723.200  435.196.800  

Tingkat Kekritisan Air 68,65 % (Kritis) 
833.94 % 
(Sangat/Super Kritis) 

 

Berdasarkan Hasil analisis pada Tabel 5.28 tersebut maka menunjukkan bahwa kekritisan air daerah 
layanan Mata Air Sumbertopo pada tahun 2019 adalah Sudah Kritis dengan nilai perbandingan atau 
rasio ketersediaan dan kebutuhan mencapai 68,65 %, dimana dibutuhkan sekitar 3.111.143.200 liter 
sementara cadangan air dalam tanah/imbuhan masih berkisar 4.531.723.200 liter air. Hal ini berarti 
masih ada cadangan air tanah/mata air Sumbertopo sebesar 31,35 % yang dapat dimanfaatkan pada 
tahun 2019 tersebut. Akan tetapi, seiring dengan waktu selama 25 tahun kedepan dan perkembangan 
berbagai dinamika kegiatan didalam kawasan imbuhan mata air Sumbertopo, terutama terjadinya 
perubahan dan peruntukan penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk sebesar 0,85 % per tahun dan 
penurunan debit mata air yang mencapai 4,5 liter per detik per tahunnya maka berdasarkan analisis 
proyeksi tingkat ke-kritisan air tanah imbuhan mata air Sumbertopo pada tahun 2044 mengalami kondisi 
yang sangat (super) kritis dimana cadangan yang tersedia diperkirakan hanya mencapai 435.196.800 
Liter, sementara itu jumlah kebutuhan sumberdaya air mencapai  3.629.265.080 liter. Memperhatikan 
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bahwa nilai kebutuhan yang melebihi atau lebih besar jumlah kebutuhan daripada jumlah cadangan yang 
tersedia, sehingga kondisi ini sudah masuk dalam katagori kondisi air sangat (Super) kritis yang 
ditunjukan dengan nilai rasio perbandingan – 833,94 %. 

Memperhatikan hasil analisis tersebut maka untuk menjaga agar supaya kondisi perbandingan kebutuhan 
dan ketersediaan cadangan air tanah tertap terjaga seperti pada tahun 2019 dan tidak terjadi kritis air 
maka wajib sifatnya untuk sesegera mungkin dilakukan berbagai upaya kegiatan konservasi, pengelolaan 
dan perlindungan sumberdaya air tanah mata air Sumbertopo ini dengan segera, baik kegiatan yang 
bersifat teknis, revegetasi dan non-teknis lainnya, yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan 
sehingga pada tahun 2044 cadangan air tanah dan mata air Sumbertopo masih menyediakan sumberdaya 
air tanah untuk pelayanan air minum maupun keperluan usaha lainnya bagi masyarakat Kabupaten 
Lumajang. 

Aspek lainnya yang perlu mendapatkan perhatian lainnya adalah kebutuhan ketersediaan dan jamina  air 
baku yang dibutuhkan oleh PDAM Kabupaten Lumajang dalam melayani dan memenuhi kebutuhan air 
minum bagi masyarakat Kabupaten Lumajang. 

Pemenuhan dan kebutuhan air baku PDAM Kabupaten Proboloinggo saat ini masih sangat kurang dari 
harapan, karena kebutuhan dari mata air Sumbertopo saat ini hanya 194 liter sementara peningkatan 
kebutuhan alami mencapai 14,6 liter per detik (untuk kebutuhan masyarakat layanan PDAM), serta dari 
SPAM Sumbertopo ini PDAM merencanakan pengembangan cakupan sambungan rumah untuk wilayah 
yang saat ini belum mendapatkan pelayanan terutama yang berada di wilayah sekitar Kecamatan 
Kedungjajang. Disisi lain tingkat penurunan debit sebesar 4,5 liter per detik membuat cadangan air 
tanah dan debit  mata air Sumbertopo semakin mengalami degradasi debit yang sangat besar. 
Penambahan jumlah penduduk sebesar 0.85 % tahun maka berdasarkan analisis ration atau 
perbandingan antara kebutuhan air baku PDAM Kabupaten Lumajang dengan ketersediaan air baku 
mata air Sumbertopo maka diperkirakan bahwa pada tahun 2024 PDAM Kabupaten Lumajang tidak 
akan bisa lagi untuk menambah jumlah produksi atau menambah jumlah sambungan baru bagi 
masyarakat Kabupaten Lumajang. Kondisi ini disebabkan jumlah debit mata air yang keluar di mata air 
Sumbertopo pada tahun 2024 tersebut akan memiliki jumlah yang sama dengan kebutuhan produksi 
PDAM, atau diartikan tidak ada lagi idle capacity air baku PDAM Kabupaten Lumajang pada tahun 
tersebut. 
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Gambar 5.10. Proyeksi analisis krisis air baku mata air Sumbertopo dan kejadian kekeringan 

 

Selanjutnya, apabila tidak dilakukan upaya kegiatan konservasi dan juga pengelolaan serta pengaturan 
kebijakan dalam rangka menjaga sumberdaya cadangan air/mata air Sumbertopo maka diperkirakan 
pada tahun 2061 mata air Sumbertopo akan mengalami kekeringan atau tidak mengeluarkan lagi air 
dikarenakan cadangan dan debit air tanahnya sudah berada dalam kondisi defisit sehingga posisi muka 
air tanah sudah berada dibawah posisi kontur mata air Sumbertopo. 

Kondisi tersebut menunjukan bahwa masalah penurunan debit dan cadangan air tanah/mata air 
Sumbertopo akan mengakibatkan permasalahan kesulitan yang paling serius dan langsung terhadap 
proses operasional dan pelayanan air minum yang merupakan tanggung jawab PDAM Kabupaten 
Lumajang.  

Memperhatikan hasil analisis tersebut dan untuk menghindari terjadinya penurunan debit mata air 
Sumbertopo dan terjadinya krisis serta mengeringnya mata air tersebut, maka diperlukan berbagai 
upaya dan kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber mata air Sumbertopo 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 Sumbertopo dapat terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya 
sehingga dapat menyediakan sumberdaya air bersih/minum bagi masyarakat Kabupaten Lumajang 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 Sumbertopo saja, akan tetapi harus dilakukan pada seluruh kawasan dan 
seluruh mata air yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang. 

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

Selain ditinjau dari aspek kuantitas, Mata Air Sumbertopo juga ditinjau dari aspek kualitas, dimana 
berdasarkan hasil analisis kualitas laboratorium contoh air yang berasal dari mata air Sumbertopo 
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, dimana ditemukan kemuncunlan bakter E. Colli (fecal Colli) sebesar 100 s/d 4.200 
CFU/100 Ml air dan Bakteri Colli form sebesar 1.400 s/d 5.300 CFU/100 Ml. Hal ini menunjukan bahwa 
telah terjadi proses pencemaran air tanah/mata air Sumbertopo oleh berbagai limbah  yang berasal dari 
limbah domestik, baik limbah cair maupun limbah padat. 

Keberadaan bakteri E. Colli (Fecal Colli) merupakan bakteri yang sangat berbahaya bagi kesehatan 
masyarakat Kabupaten Lumajang karena 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. 

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). 

Berdasarkan hasil analisis bahwa jumlah penduduk didalam kawasan imbuhan mata air Sumbertopo 
adalah sekitar 24,010 jiwa, sehingga jumlah polutan limbah domestik cair (air kotor/blackwater) yang 
berasal dari kamar mandi, dapur dan kegiatan rumah tangga lainnya mencapai 1.536.640 liter per hari 
atau 46.099.200 liter per bulannya atau 553.190,4 M3 per tahun, dengan penjelasan seperti pada tabel 
5.4. dibawah ini. 

Tabel 5.26. Perhitungan Jumlah Domestik Cair Dalam Wilayah Imbuhan Mata Air Sumbertopo 

Jumlah Polutan Limbah Domestik Mata Air Sumbertopo 

No 
Jumlah 
Penduduk Kebutuhan Air Bersih 

Produksi Air Kotor Jumlah Limbah Cair 

(80 % Air Bersih) Per Hari Per Bulan Per Tahun 

(Jiwa) (80 L/Jiwa/Hari) (Liter/Hari) (Liter) (M3) 

1 24.010 1.920.800 1.536.640 1.536.640 46.099.200 553.190,4 

 

Sementara itu limbah padat (Feces/Tinja Padat) yang berasal dari kawasan pemukiman yang berada 
didalam wilayah imbuhan mata air Sumbertopo mencapai 6.002,5 Kg per hari atau 180.075 Kg per bulan 
atau 2.160.900 Kg per tahunnya. Perhitungan dan analisis jumlah tersebut sesuai dengan tabel 5.24.b 
dibawah ini. 
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Tabel 5.27. Perhitungan Jumlah Limbah Padat/Tinja/Feces Dalam Wilayah Imbuhan Mata Air Sumbertopo 
Jumlah Limbah Tinja Dalam Kawasan Imbuhan Mata Air Sumbertopo 

No 
Jumlah Penduduk Jumlah Tinja 

Jumlah Limbah Tinja 

Per Hari Per Bulan Per Tahun 

(Jiwa) (Kg/Jiwa/Hari) Kg 

1 24.010 0.25 6.002.5 180.075 2.160.900 

 
Jumlah dan volume kedua polutan tersebut semakin hari akan semakin meningkat seiring dengan jumlah 
dan pertambahan penduduk yang berada didalam kawasan imbuhan mata air Sumbertopo 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 Sumbertopo ini maka kondisi tingkat 
kerentanannya semakin meningkat atau memburuk, untuk itu maka berbagai upaya dan tindakan untuk 
menurunkan tingkat kerentanan mata air Sumbertopo harus segera dilakukan oleh semua pihak secara 
massal dan berkesinambungan. Pemilihan teknis dan jenis upaya dan tindakan pengelolaan juga 
memegang peranan yang sangat penting dalam penanganan penurunan tingkat kerentanan tersebut.  

5.5 ARAHAN PENGELOLAAN DAN KEGIATAN TINDAK LANJUT 

Memperhatikan kondisi dan tingkat ke-kritis-an mata air Sumbertopo tersebut, dimana sejak tahun 
2009 s/d 2019 debit mata air Sumbertopo mengalami penurunan sekitar  12,9 liter per detik selama 
periode tersebut, sedangkan berdasarkan analisis proyeksi penurunan dengan mengacu kepada trend 
dan pola perubahan tata guna lahan sebagaimana pada periode 2009 s/d 2019 maka besaran penrunan 
debit pada periode 2019 s/d 2045 akan berkisar pada 4,5 liter per detik per tahunnya. Sehingga 
berdasarkan kondisi tersebut apabila tidak dilakukan berbagai upaya konservasi maka akan terjadi krisis 
sumberdaya air tanah/mata air Sumbertopo seperti hasil analisis yang sudah dijelaskan di depan. 

Berdasarkan data dan hasil analisis tersebut dalam upaya untuk menurunkan tingkat ke-kritis-an dan 
meningkatkan cadangan air tanah imbuhan mata air Sumbertopo maka dapat dilakukan berbagai upaya 
serta tindakan konservasi, 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 
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• 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  

Salah satu jenis kegiatan dalam rangka peningkatan cadangan air tanah/debit mata air Sumbertopo yang 
direkomendasikan untuk segera dilakukan agar menurunkan tingkat ke-kritis-an dan menghindari 
keringnya mata air Sumbertopo 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 data hasil analisis kajian kerentanan dan tingkat ke-kritisan sumberdaya air tanah/mata air 
di kawasan imbuhan mata air Sumbertopo dan memperhatikan beberapa aspek lainnya, antara lain: 

• Menghindari terjadinya krisis air baku bagi PDAM yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2029. 

• Penurunan debit cadangan air tanah dan mata air Sumbertopo akibat perubahan dan peruntukan 
tata guna lahan sebesar 4,5 liter per detik. 

• Proyeksi peningkatan pelayanan dan kebutuhan sambungan pelayanan baru PDAM Kabupaten 
Lumajang, sekitar 14,6 liter per detik. 

• Proyeksi kebutuhan dan ketersediaan cadangan air tanah/mata air tahun 2044 dalam kawasan 
imbuhan 
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• Mengantisipasi peningkatan kebutuhan dan ketersediaan air baku untuk melayani kebutuhan 
berbagai sektor industri yang akan berkembang di wilayah Kabupaten Lumajang. 

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka sebagai upaya konservasi dan pengelolaan serta perlindungan 
sumber air tanah/mata air Sumbertopo, maka diperlukan dibangunnya sekitar 3.000 s/d 3.500 Sumur 
Resapan didalam kawasan imbuhan mata air Sumbertopo tersebut. Dengan pembangunan sumur 
resapan yang tersebar dalam wilayah mata air Sumbertopo tersebut maka akan diharapkan peningkatan 
atau penambahan cadangan air tanah sebesar 148 liter per detik s/d 157 liter per detiknya. Dengan 
peresapan dan peningkatan jumlah debit tersebut maka semua permasalahan berkaitan dengan debit 
mata air Sumbertopo akan teratasi. 

Mengingat kebutuhan pembangunan sumur resapan yang cukup banyak tersebut, maka dalam 
implementasinya dapat dilakukan pembangunan secara bertahap dalam mengatasi penurunan cadangan 
dan debit mata air tersebut. Sebagai gambaran, untuk mengatasi dan menghindari penurunan debit pada 
periode 2019 s/d 2044 dan menghindari krisis air baku PDAM Kabupaten Lumajang pada tahun 2024 
maka dapat dibangun sekitar 50 % atau sekitar 1.500 sumur resapan dari jumlah total kebutuhan sekitar 
3.500 sumur resapan. Akan tetapi apabila kegiatan pembangunan sumur resapan tersebut untuk 
mengatasi proses penurunan secara menyeluruh yang dimulai dari tahun 2009 s/d 2044 maka jumlah 
sumur resapan yang harus dibangun sebesar 3.500 sumur resapan. 

Gambar 5.11.Proyeksi supply dan demand mata air Sumbertopo  
dengan pembangunan 1.500 sumur resapan 

 

Sesuai dengan tampilan grafik tersebut diatas, yang menunjukan bahwa pada tahun 2024 akan terjadi 
krisis air baku bagi PDAM Kabupaten Lumajang dan akan terjadi kekeringan bagi mata air Sumbertopo 
pada tahun 2061. Untuk menghindari permasalahan tersebut maka dengan dibangunnya 1500 sumur 
resapan pada 2020/2021 maka kondisi cadangan air tanah dan mata air Sumbertopo akan meningkat 
dengan cepat pada tahun 2022/2023 dan akan melampaui kebutuhan air baku yang dibutuhkan oleh 
PDAM Kabupaten Lumajang, sehingga permasalahan krisis air baku dapat dihindari. Dengan 
pembangunan sekitar 1.500 sumur resapan maka akan didapat peningkatan cadangan air tanah/mata air 
Sumbertopo rata-rata sekitar 67 (enampuluh tujuh) liter per detik per tahunnya, atau apabila dibangun 
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3.500 sumur resapan maka akan terjadi penambahan cadangan air tanah/mata air Sumbertopo yang 
berasal dari air hujan sebesar 133 (seratustigapuluh tiga) liter per detik per tahunnya, sehingga secara 
menyeluruh semua permasalahan cadangan air tanah/mata air Sumbertopo dapat teratasi dengan baik 
dan tuntas. 

 



 

 

 

 

Analisis kebutuhan sumur resapan dalam wilayah imbuhan mata air Sumbertopo    

No Lahan 2019 2009 Perubahan Lahan Curah Hujan Volume Air Koefisien Run off Volume Run Off Kebutuhan SR 

1 Hutan 3,923,176.62 3,295,185.70 627,990.92 3.5 2197968.22 0.99 2175988.538 2154228.652   

2 Kebun 9,735,985.36 9,847,020.24 -111034.88 3.5 -388622.08 0.65 -252604.352 252604.352   

3 Permukiman 16,061,873.02 16,401,726.98 -339853.96 3.5 -1189488.86 0.85 -1011065.531 1011065.531   

4 Sawah 28,044,142.92 28,243,929.22 -199786.3 3.5 -699252.05 0.85 -594364.2425 594364.2425   

5 Ladang 4,805,422.08 4,782,737.86 22684.22 3.5 79394.77 0.8 63515.816 63515.816   

                381470.2283 4075778.594 3419 

    6,257.06 6,257.06           407577.8594   

Penurunan Debit Per Detik Per Tahun 12.9   

No Lahan 2019 2009 Perubahan Lahan Curah Hujan Volume Air Koefisien Run off Volume Run Off Kebutuhan SR 

1 Hutan 3,923,176.62 4,210,025.78 -286,849.16 3.5 -1003972.06 0.99 -993932.3394 993932.3394   

2 Kebun 9,735,985.36 9,319,183.19 416802.17 3.5 1458807.595 0.65 948224.9368 948224.9368   

3 Permukiman 16,061,873.02 16,381,527.46 -319654.44 3.5 -1118790.54 0.85 -950971.959 950971.959   

4 Sawah 28,044,142.92 28,030,395.68 13747.24 3.5 48115.34 0.85 40898.039 40898.039   

5 Ladang 4,805,422.08 4,629,467.89 175954.19 3.5 615839.665 0.8 492671.732 492671.732   

                -463109.5907 3426699.006 2877 

    6257.06 6257.06           137067.9604   

Penurunan Debit Per Detik Per Tahun 4.35   

                    6296 



 

Peningkatan cadangan air tanah wilayah imbuhan mata air Sumbertopo dan debit mata air Sumbertopo 
akan terlihat dan terukur setelah tiga atau empat tahun setelah 3.000 s/d 3.500 sumur resapan 
terbangun didalam wilayah 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 Sumbertopo 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 Sumbertopo 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 5.28. Tindak lanjut perlindungan untuk tiap zona Kelas Kerentanan di mata air Sumbertopo 

Kelas Penggunaan 
lahan 

Sumber kontaminan dan faktor yang 
mempengaruhi kualitas – kuantitas airtanah Rekomendasi Larangan 

Kerentanan  
Sangat Tinggi 
  

Di Mata Air 
Sumbertopo 

• Masuknya zat– zat berbahaya 
• dan urine ke Mataair Sumbertopo 

• Membuat Pemagaran bronkap secara permanen 
• Memelihara lingkungan sekitar  bronkaptering  

• Melakukan semua kegiatan yang 
dapat menurunkan kualitas air  

• Membuang sampah sembarangan 

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

manusia  
• Kandang ternah: Kontamiasi oleh kotoran hewan 

• Penyebarluasan informasi dan penyuluhan tentang pola hidup 
sehat,  

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

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

• menimbun limbah  

Tegalan • mudah longsor 
• daya resap tanah lambat 
 

• pembuatan terassering dan drainase dan dan pembuatan 
dinding penahan 

• Pembuatan sumur resapan 

• pembukaan lahan baru 

Kerentanan 
Tinggi 
  
  

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

manusia  
• Kandang ternak (ayam): Kontamiasi oleh kotoran 

hewan 

• Penyebarluasan informasi dan penyuluhan tentang pola hidup 
sehat,  

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

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

• menimbun limbah  

Sawah • Resiko kontaminasi pupuk kandang dan pupuk buatan 
• Resiko kontaminasi insektisida 
 

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

metode bertani yang berhasil guna,  
• pembuatan terassering  

• menggunakan pupuk dan insektisida 
yang berlebih 

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

• pembukaan lahan baru 

Kerentanan 
Sedang 
  

Sawah • Resiko kontaminasi pupuk kandang dan pupuk buatan 
• Resiko kontaminasi insektisida 
 

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

metode bertani yang berhasil guna,  
• pembuatan terassering  

• menggunakan pupuk dan insektisida 
yang berlebih 
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Kelas Penggunaan 
lahan 

Sumber kontaminan dan faktor yang 
mempengaruhi kualitas – kuantitas airtanah Rekomendasi Larangan 

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

• pembukaan lahan baru 

Kerentanan 
Rendah  
  

Hutan • Penebangan pohon yang data meningkatakan runoff • Penyebarluasan informasi dan penyuluhan serta pengawasan 
Hutan di lapangan.  

• Reboisasi 

• penebangan hutan 

Kebun • Resiko kontaminasi pupuk 
• kandang dan pupuk buatan 

• membatasi penggunaan pupuk yang berlebih • menggunakan pupuk yang berlebih 

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

• pembukaan lahan baru 

Kerentanan 
sangat rendah 
 

Hutan • Penebangan pohon yang data meningkatakan runoff • Penyebarluasan informasi dan penyuluhan serta pengawasan 
Hutan di lapangan.  

• Reboisasi 

• penebangan hutan 

Kebun • Resiko kontaminasi pupuk 
• kandang dan pupuk buatan 

• membatasi penggunaan pupuk yang berlebih • menggunakan pupuk yang berlebih 

  



 

6 RENCANA AKSI DAN IMPLEMENTASI KAJIAN 
KERENTANAN MATA AIR SUMBERTOPO KABUPATEN 
LUMAJANG  

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

 

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

Banner Kegiatan Webinar Penyusunan Rencana Aksi dan Finalisasi Dokumen KKMARA Mata Air Sumbertopo Tahap 1, 
Kabupaten Lumajang pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020. 

USAID IUWASH PLUS 
 

Sambutan Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang pada acara diskusi webinar tentang Pembuatan Rencana Aksi 
(MRA) KKMA-RA dan finalisasi dokumen KKMA-RA Mata Air Sumbertopo, Kabupaten Lumajang..    

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

Kegiatan webinar pembuatan rencana aksi ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Rabu 
tanggal 10 Juni 2020 dengan kegiatan pemaparan data dokumen hasil kegiatan KKMA (Kajian 
Kerentanan Mata Air) dan penjelasanan penyusunan rencana aksi, serta pada hari Selasa tanggal 14 Juli 
2020 dengan kegiatan finalisasi dan kesepakatan jenis rencana aksi dan implementasi Mata Air 
Sumbertopo yang akan menjadi dokumen KKMA-RA (Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi) 
Mata Air Sumbertopo. 

Kedua kegiatan webinar tersebut dihadiri oleh seluruh anggota team KKMA-RA Mata Air Sumbertopo 
dan beberapa pejabat di jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tergabung dalam team KKMA-
RA Mata Air Sumbertopo, antara lain: Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang, beberapa Kepala Bidang 
(Kabid) dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perukim, Dinas 
Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertania, PDAM Kabupaten Lumajang serta beberapa 
dinas terkait lainnya yang menjadi anggota team KKMA-RA Mata Air Sumbertopo.  

 

 

 

Durasi kegiatan pembahasan dan diskusi dalam webinar tersebut berlangsung rata-rata 3,5 jam dalam 
setiap sesinya, dengan kodisi dinamika diskusi yang sangat konstruktif dimana setiap OPD/SKPD dan 
pemangku kepentingan lainnya terkait sumberdaya air Sumbertopo 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 : 

Banner Kegiatan Webinar Penyusunan Rencana Aksi dan Finalisasi Dokumen KKMARA Mata Air Sumbertopo Tahap 2, 
Kabupaten Lumajang pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020.    

USAID IUWASH PLUS 
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1. Kelompok Rencana Aksi Kerentanan Kuantitas : 
Dengan maksud dan tujuan untuk menurunkan tingkat kerentanan kuantitas atau meningkatkan 
kehandalan cadangan air tanah Mata Air Sumbertopo tersebut, maka perlu ditentukan berbagai 
jenis rencana kegiatan (rencana aksi) antara lain :  

a. Kegiatan Teknis Sipil 

• Pembuatan Sumur Resapan 

• Pembuatan Sumur Resapan dan SPAH 

• Pembuatan Dam Penahan Erosi/Checkdam Berseri 

• 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 Sumbertopo tersebut, maka perlu ditentukan berbagai 
jenis rencana kegiatan (rencana aksi) antara lain : 

a. Kegiatan Teknis Sipil 

• Melakukan Upgrade Tangki Septik 

• Pembangunan Tangki Septik 
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• Pembangunan IPAL Komunal 

• Pembangunan Drainase Grey Water 

• Pembangunan Drainase Air Hujan 

• Pembuatan Biopori 

• Melakukan Monitoring dan Evaluasi 

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

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

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

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 Sumbertopo dan berbagai pihak yang memiliki perhatian dan atensi terhadap 
kondisi dan situasi sumberdaya air tanah dan Mata Air Sumbertopo tersebut. 

a. 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 Sumbertopo 
yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) hari, yaitu yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 dengan kegiatan 
pemaparan data dokumen hasil kegiatan KKMA (Kajian Kerentanan Mata Air) dan penjelasanan 
penyusunan rencana aksi, serta pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dengan kegiatan finalisasi dan 
kesepakatan jenis rencana aksi dan implementasi Mata Air Sumbertopo yang akan menjadi dokumen 
KKMA-RA (Kajian Kerentanan Mata Air dan Rencana Aksi) Mata Air Sumbertopo. 

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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Gambar 6.1. Suasana diskusi pada acara Webinar Pemaparan Dokumen KKMA dan Pembuatan Rencana 
Aksi (MRA) Mata Air Sumbertopo Tahap 1, Kabupaten Lumajang pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 

2020. 

 

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

Pada kesempatan workshop ini, juga disepakati bahwa dokumen KKMA-RA Mata Air Sumbertopo ini 
akan dipresentasikan kepada Bupati Lumajang dan jajarannya serta PDAM Kabupaten Lumajang, 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 Lumajang.  

Suasana Diskusi pada acara Webinar Pemaparan Dokumen KKMA dan Pembuatan Rencana Aksi (MRA) Mata Air 
Sumbertopo Tahap 1, Kabupaten Lumajang pada hari Rabu, Tanggal 10 Juni 2020. 
USAID IUWASH PLUS 

 

Suasana diskusi acara Webinar Pembuatan Rencana Aksi (MRA) dan Finalisasi Dokumen KKMA-RA Mata Air 
Sumbertopo Tahap 2, Kabupaten Lumajang pada hari Rabu Tanggal 14 Juli 2020. 

USAID IUWASH PLUS 
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b. Audiensi dan Diskusi Dengan Kepala Daerah dan SKPD/OPD 

Untuk mendapatkan legitimasi dan peresmian secara formal, maka dokumen KKMA-RA Mata Air 
Sumbertopo tersebut diharapkan dapat dilakukan pemaparan/Audiensi oleh team KKMA-RA 
Kabupaten Lumajang kepada Bupati Lumajang, Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang dan jajaran 
OPD/SKPD Kabupaten Lumajang.  

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

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

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

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

• Pemerintah Kabupaten Lumajang juga mendorong kepada semua pihak dan kelompok masyarakat 
untuk dapat melaksanakan rencana aksi tersebut agar cadangan air tanah Mata Air Sumbertopo 

Daftar rencana aksi yang dibahas dalam Webinar Pembuatan Rencana Aksi (MRA) dan Finalisasi Dokumen KKMA-
RA Mata Air Sumbertopo Tahap 2, Kabupaten Lumajang pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. 
 
USAID IUWASH PLUS 
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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 3.000 s/d 3.500 Sumur 
resapan yang harus dibangun dikawasan imbuhan Mata Air Sumbertopo untuk dapat menambah 
cadangan air tanah/mata air Sumbertopo sebesar antara 113 s/d 132 liter per detik dalam setiap 
tahunnya. Untuk keperluan tersebut maka untuk tahun 2021 s/d 2023 dapat dibangun secara 
bertahap sekitar 1.500 sumur resapan setiap tahunnya selama 2 (dua) tahun didalam kawasan 
imbuhan yang terletak di Kecamatan Gucialit (Desa Jeruk, Desa Kertowono, Desa Sombo dan 
Desa Tanjung), Kedungjajang (Desa Bandaran, Desa Benca, Desa Grobogan, Desa Jatisari, Desa 
Krasak, Desa Sawaran Kulon, Desa Tempursari), Kecamatan Klakah (Desa Sawaran Lor) dan 
Kecamatan Ranuyoso (Desa Jenggrong), dimana yang paling mudah pembangunan tersebut untuk 
tahap pertama dapat dibangun di areal atau lahan milik pemerintah Kabupaten Lumajang, 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 Sumbertopo melakukan diskusi dan audiensi dengan DPRD 
Kabupaten Lumajang, sehingga program rencana aksi ini akan mendapat dukungan sehingga semua 
rencana aksi dapat dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dan jajaran pemerintah 
Kabupaten Lumajang.  
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Daftar Rencana Aksi Dokumen Kajian Kerentanan dan Rencana Aksi Mata Air Sumbertopo, Kecamatan Gucialit, Kecamatan Kedungjajang, Kecamatan 
Klakah dan Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang 

Berdasarkan hasil proses diskusi dalam workshop/FGD Matrik Rencana Aksi KKMA-RA Mata Air Sumbertopo yang dilaksanakan pada tanggal 14 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 Sumbertopo, Kabupaten Lumajang Tahun 2021 s/d 2025 

N
o 

Program / Rencana 
Kegiatan 

Dampak 
Manfaat Lokasi 

Tahun Biaya (5 Tahun) 
(Juta) 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana/ 
Leading sektor Koordinator Pendukung 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 A Sipil Teknis  

 
Kecamatan 
Gucialit 
(Desa Jeruk, 
Desa 
Kertowono, 
Desa Sombo 
dan Desa 
Tanjung), 
Kedungjajan
g (Desa 
Bandaran, 
Desa Benca, 
Desa 
Grobogan, 
Desa 
Jatisari, 
Desa 
Krasak, 
Desa 
Sawaran 
Kulon, Desa 
Tempursari)
, Kecamatan 
Klakah 
(Desa 
Sawaran 
Lor) dan 
Kecamatan 
Ranuyoso 

          

 1 Pembuatan Sumur 
Resapan 3.500 SR Cepat v v v v v 21.200     

              

  750 Cepat v v v v v 4.000 APBD, 
APBN, CSR DLH Bappeda DPMD, Camat, Desa, 

PDAM 

  750 Cepat v v v v v 4.000 APBD, 
APBN, CSR Dishut/Perhutani Bappeda DLH, DPMD, Camat, 

Desa, PDAM 

  750 Cepat v v v v v 4.000 APBD, 
APBN, CSR DPMD Bappeda DLH, DPMD, Camat, 

Desa, PDAM 

  300 Cepat v v v v v 2.000 APBD, 
APBN, CSR Distan Bappeda DLH, DPMD, Camat, 

Desa, PDAM 

  450 Cepat v v v v v 2.200 APBD, 
APBN, CSR PDAM Bappeda DLH, DPMD, Camat, 

Desa, PDAM 

  250 Cepat v v v v v 3.000 APBD, 
APBN, CSR DPUPR Bappeda DLH, DPMD, Camat, 

Desa, PDAM 

  250 Cepat v v v v v 2.000 APBD, 
APBN, CSR Diperkimtan Bappeda DLH, DPMD, Camat, 

Desa, PDAM 

 2 
Dam Penahan 
Erosi/Checkdam (3 
lokasi) 

Cepat v v v v v 3.000 APBD, 
APBN, CSR DPUPR Bappeda DLH, DPMD, Camat, 

Desa, PDAM 

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

APBN, CSR 

Dishut, 
Distanhorbun/Perhu
tani 

Bappeda DLH, DPMD, Camat, 
Desa, PDAM 

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

Dishut, 
Distanhorbun/Perhu
tani 

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

Program / Rencana 
Kegiatan 

Dampak 
Manfaat Lokasi 

Tahun Biaya (5 Tahun) 
(Juta) 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi Pelaksana/ 
Leading sektor Koordinator Pendukung 

2021 2022 2023 2024 2025 

 5 Rorakan (1000) Cepat 
(Desa 
Jenggrong),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v v v v v 300 APBD, 
APBN, CSR 

Dishut, 
Distanhorbun/Perhu
tani 

Bappeda DLH, DPMD, Camat, 
Desa, PDAM 

                         

2 B Vegetasi            

 1 Hutan Rakyat Lambat v v v v  350 APBD, 
APBN, CSR 

Dishut, 
Distanhorbun/Perhu
tani 

Bappeda DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

 2 Kebun Rakyat Lambat v v v v  350 APBD, 
APBN, CSR 

Dishut, 
Distanhorbun/Perhu
tani 

Bappeda DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

 3 Penanaman Pagar 
Rapat 

Lambat  v v v v 350 APBD, 
APBN, CSR 

Dishut, 
Distanhorbun/Perhu
tani 

Bappeda DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

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

Dishut, 
Distanhorbun/Perhu
tani, DLH 

Bappeda Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

 5 Penguatan Lereng 
dg Tanaman Perdu Lambat  v v v v 250 APBD, 

APBN, CSR 

Dishut, 
Distanhorbun/Perhu
tani 

Bappeda DLH, Camat, Desa, 
Masyarakat, PDAM 

                            

3 C Regulasi            

 1 Sosialisasi Lambat v v v v v 300 APBD, 
APBN, CSR 

DPUPR/Distanhorb
un/DLH Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 

 2 Perdes (2 Desa) Lambat v v v v v 300 APBD, 
APBN, CSR DPMD Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 

 3 Peraturan Bupati Lambat v     100 APBD, 
APBN, CSR Bappeda Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 

 4 Peraturan Daerah Lambat   v v v 500 APBD, 
APBN, CSR Bappeda Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 

 5 Implementasi dan 
Penegakan Regulasi Lambat   v v v 100 APBD, 

APBN, CSR 
Bappeda/instansi 
terkait Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 

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

Masyarakat 

 7 Advokasi Regulasi Lambat v v v v v 50 APBD, 
APBN, CSR 

DPUPR/Distanhorb
un/DLH 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 sektor Koordinator Pendukung 

2021 2022 2023 2024 2025 

 8 Pendampingan/Peny
uluhan Lambat  v v v v v 100 APBD, 

APBN, CSR 
DPUPR/Distanhorb
un/DLH Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 

 9 Pemberdayaan Lambat  v v v v v 100 APBD, 
APBN, CSR 

DPUPR/Distanhorb
un/DLH Bappeda DLH, Camat, Desa, 

Masyarakat, PDAM 

               
 

Tabel 6.2. Tabel Rencana Aksi Kerentanan Kualitas dan Kebutuhan Biaya Pelaksanaannya Mata Air Sumbertopo, Kabupaten Lumajang Tahun 2021 s/d 2025 

N
o Program / Rencana Kegiatan Dampak 

Manfaat Lokasi 
Tahun Biaya 

(5 Tahun) 
(Juta) 

Sumber 
Pendanaan 

Instansi 
Pelaksana/ 
Leading sektor 

Koordinator Pendukung 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 A Sipil Teknis  

Kecamatan Gucialit (Desa 
Jeruk, Desa Kertowono, 
Desa Sombo dan Desa 
Tanjung), Kedungjajang 
(Desa Bandaran, Desa 
Benca, Desa Grobogan, 
Desa Jatisari, Desa Krasak, 
Desa Sawaran Kulon, 
Desa Tempursari), 
Kecamatan Klakah (Desa 
Sawaran Lor) dan 
Kecamatan Ranuyoso 
(Desa Jenggrong),  
 

          

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

APBN, CSR 
DPUPR/DLH/D
PMD/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/DP
MD/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/Di
nkes Bappeda 

Camat, Desa, 
Forum 
Masyarakat, 
PDAM 

              

2 B Vegetasi            

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

DLH Bappeda 

DLH, Camat, 
Desa, 
Masyarakat, 
PDAM 

          APBD, 
APBN, CSR    

3 C Regulasi        APBD, 
APBN, CSR    

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

DPKP/Dinkes/D
PMD 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 sektor 

Koordinator Pendukung 
2020 2021 2022 2023 2024 

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

APBN, CSR 
DPKP/Dinkes/D
LH Bappeda 

DLH, Camat, 
Desa, 
Masyarakat, 
PDAM 

 3 Pendampingan/Penyulu
han Lambat v v v v v 100 APBD, 

APBN, CSR Distanhorbun Bappeda 

DLH, Camat, 
Desa, 
Masyarakat, 
PDAM 

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

DLH, Camat, 
Desa, 
Masyarakat, 
PDAM 

              

4 D Monitoring dan Evaluasi            

 1 Monitoring Kualitas Lambat v v v v v 50 APBD, 
APBN, CSR 

DLH/Dinkes/PD
AM Bappeda 

Camat, 
Camat, Desa, 
Masyarakat 

 2 Bank sampah Lambat v v v v v 50 APBD, 
APBN, CSR 

DLH/Dinkes/DP
MD Bappeda 

Camat, 
Camat, Desa, 
Masyarakat 
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8. KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 KESIMPULAN  

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

1. Kegiatan kajian kerentanan Mata dan Rencana Air (KKMA-RA) pada prinsipnya merupakan  proses 
analisis yang bertujuan untuk memahami kondisi dan permasalahan yang terjadi saat ini di mata air 
Sumbertopo dengan melakukan analisis kerentanan baik kuantitas dan kualitas dan faktor penyebab 
kerentanan sehingga dengan pemahaman tersebut dapat direncanakan berbagai rencana kegiatan 
konservasi, perlindungan dan pengelolaannya dengan tepat, efektif, efisien, ekonomis dan 
terintegrasi secara berkesinambungan, dengan metoda analisis Analisis GIS (geospasial) merupakan 
cara yang paling efisien dalam menentukan daerah kerentanan secara spasial, serta memanfaatkan 
berbagai data primer dan data sekunder sesuai kebutuhan dan ketersediaan data.  

2. Wilayah Kabupaten Lumajang secara umum merupakan wilayah yang keterbentukannya (genesa) 
sangat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas gunungapi (volcano) yang masih aktif sampai saat ini. 
Proses erupsi volkanis menghasilkan berbagai material volkanis yang saat ini membentuk kawasan 
imbuhan mata air Sumbertopo. 

3. Mata Air Sumbertopo yang berada di Kabupaten Lumajang, telah mengalami permasalahan 
degradasi kuantitas (debit) dan kualitas yang sangat signifikan sebagai akibat terjadinya berbagai 
aktifitas yang mengakibatkan terjadinya perubahan tataguna lahan didalam wilayah imbuhan Mata 
Air Sumbertopo. Degradasi debit Mata Air Sumbertopo terjadi akibat berkurangnya area resapan 
yang beralih fungsi menjadi permukiman atau lahan produktif lainnya.  

4. Peranan mata air Sumbertopo sebagai sumber air baku bagi PDAM Kabupaten Lumajang sangatlah 
penting dan strategis dalam melayani pelangganya di Kabupaten Lumajang dengan jumlah air baku 
yang dimanfaatkan sebesar 194 Liter/detik. 

5. Degradasi kualitas Mata Air Sumbertopol berasal limbah domestik cair dan padat (tinja) dari 
permukiman penduduk yang umumnya tidak dilengkapi dengan system pengolahan limbah baik 
onsite maupun offsite. Munculnya bakteri Coliform dan E. Colli yang melebihi baku mutu pada hasil 
pengujian air tahun 2020 mengindikasikan bahwa Mata Air Sumbertopo telah terkontaminasi 
mikrobiologi yang berbahaya bagi kesehatan. 

6. Hasil analisis KKMA-RA berdasarkan aspek perubahan tata guna lahan sejak tahun 2009 s/d 2019 
diketahui bahwa penurunan debit mata air Sumbertopo mengalami penurunan sebesar 12,6 liter 
per detik per tahunnya dan proyeksi penurunan periode 2019 s/d 2044 sebesar 4,5 liter per detik 
per tahunnya, sehingga berdasarkan analisis bahwa diperkirakan pada tahun 2024 akan terjadi krisi 
air bagi PDAM Kabupaten Lumajang, dimana pada tahun 2024 tersebut jumlah produksi PDAM 
akan sama dengan debit mata air Sumbertopo, sehingga tidak terdapat lagi idle capacity air baku. 
Dampak dari kondisi tersebut maka PDAM tidak akan dapat melayani pelanggannya secara optimal 
dan juga tidak akan dapat melakukan perluasan dan sambungan baru. 

7. Berdasarkan tingkat kerentanan kuantitasnya, maka mata air Sumbertopo dapat diketahui tingkat 
kekritisannya berdasarkan rasio perbandingan antara data ketersediaan cadangan air tanah 
bebanding dengan kebutuhan pada tahun tertentu, maka pada tahun 2019 kondisi kekritisan mata 
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air Sumbertopo masih termasuk katagori KRITIS dimana nilai rasionya berkisar 68,65 % artinya 
cadangan air tanah masih sedikit lebih banyak dari yang dibutuhkan pada tahun 2019, akan tetapi 
pada periode 25 tahun kedepan (yaitu pada tahun 2044) sebagai akibat adanya berbagai aktifitas 
yang terjadi dalam kawasan imbuhan tersebut maka rasio perbandingan cadangan air tanah dan 
kebutuhannya mengalami perubahan yang sangat ekstrem sehingga pada tahun 2044 status ke-
kritisannya menjadi SANGAT KRITIS ( - 833,90 %) artinya pada tahun 2044 cadangan air tanah 
jauh lebih sedikit daripada kebutuhan pada saat tersebut, malahan terjadi defisit ketersediaan air 
tanah di kawasan imbuhan mata air Sumbertopo tersebut.  

8. Sumur resapan merupakan solusi tepat untuk meningkatkan cadangan dan debit Mata Air  
Sumbertopo, dan berdasarkan analisis bahwa diperlukan 3.000 s/d 3.500 sumur resapan yang harus 
dibangun diseluruh kawasan imbuhan mata air Sumbertopo, dengan jumlah tersebut akan didapat 
peningkatan cadangan air tanah sekitar 113 s/d 132 liter per detik setiap tahunnya, dan diperkirakan 
pada tahun 2023/2024 apabila telah dibangun sejumlah sumur resapan tersebut maka tingkat 
kekritisan mata air Sumbertopo akan teratasi dan cadangan serta debit mata air Sumbertopo akan 
meningkat dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi air minum dan kegiatan lainnya. 

9. Kerentana  kualitas sumberdaya air tanah/mata air Sumbertopo ini sudah termasuk dalam kelas 
atau katagori kritis, hal ini disebabkan berbagai sumber dan jenis pencemar berpotensi besar dalam 
mencemari sumberdaya air tanah mata air Sumbertopo, terutama limbah domestik cair (black and 
grey water) dan limbah domestik padat (tinja/feces) yang berasal dari pemukiman masyarakat yang 
berada didalam wilayah imbuhan mata air Sumbertopo tersebut. Berdasarkan hasil analisis bahwa 
jumlah polutan limbah domestik cair (air kotor/blackwater) yang berasal dari kamar mandi, dapur 
dan kegiatan rumah tangga lainnya 1.536.640 liter per hari atau 46.099.200 liter per bulannya atau 
553.190,4 M3 per tahun. 

10. Sementara itu limbah padat (Feces/Tinja Padat) yang berasal dari kawasan pemukiman yang berada 
didalam wilayah imbuhan mata air Sumbertopo mencapai mencapai 6.002,5 Kg per hari atau 
180.075 Kg per bulan atau 2.160.900 Kg per tahunnya. 

11. Bakteri E. Colli (Fecal Colli) merupakan bakteri yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat 
yang bersifat kronik dan fatalistic seperti wabah Diarhea, muntaber, Typhus dan beberapa penyakit 
pencernaan lainnya yang dalam jangka. Secara jangka panjang, apabila penyakit Diarhea dan penyakit 
lainnya yang berkaitan dengan system pencernaan tersebut terjadi berulang (khususnya pada 
Balita/Batita) maka akan mengakibatkan terjadinya penyakit kerdil atau stunting sebagai akibat 
malnutrisi pada saat pertumbuhan. 

6.2 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT  

Beberapa rekomendasi dan rencana ditindak lanjut yang dihasilkan dengan tujuan untuk lebih memberi 
manfaat kepada kesinambungan mata air Sumbertopo, adalah: 

1. Perlu dibuatkan grand design rencana konservasi dan perlindungan sumber daya air tanah untuk 
wilayah Kabupaten Lumajang secara umum dan khususnya untuk kawasan imbuhan mata air 
Sumbertopo secara terintegrasi dan komprehensif dengan melibatkan semua pemangku 
kepentingan, serta semua rencana konservasi tersebut dapat terintegrasi ke dalam rencana 
pembangunan daerah (RAPBD) dan business plan PDAM Kabupaten Lumajang. 

2. Untuk menjamin keberlanjutan dan pelaksanaan/implementasi program KKMA-RA ini di wilayah 
Kabupaten Lumajang maka diperlukan adanya payung hukum formal yang mengatur kebijkan serta 
arah program konservasi secara regional untuk menjamin ketersediaan cadangan air baik yang 
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handal baik secara kuantitatif maupun kualitati sehingga jaminan pelayanan dan ketersediaan air 
minum bagi masyarakat Lumajang dapat tercapai. 

3. Perlu dikuasai dan dipahami tentang teknologi sederhana terkait kegiatan-kegiatan pengelolaan dan 
konservasi air di wilayah Kabupaten Lumajang, seperti teknis pembuatan sumur resapan, 
pemanfaatan dan pemanenan air hujan (rain harvesting), teknik embung, cek dam berseri, guludan 
dan juga konservasi vegetasi yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan karakteristik wilayah 
tapak masing-masing. 
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