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Oleh

Pramono Hadi 
(mphadi@ugm.ac.id)

WEBINAR PERKIM #16: 
Permukiman di Kawasan Resapan Air

• Siklus arah (path) aliran sama, 
tidak akan berbalik

• Pada saat menguap – H2O murni
• Saat transport (limpasan) membawa

sedimen pengendapan
• Telah terjadi ribuan tahun hingga

terjadi kesetimbangan di masa
mendatang

• Hanya terkait dengan fresh water 
(air tawar)

• Jumlahnya terbatas
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Asumsi hujan
2000 mm  

Pulau Luas Wil (km2) jiwa jiwa/km2
vol air

juta m3
Pot per Kapita

literr/o/hr

Papua 421,981 3,600,000 6.67 843,962 513,827.70 

Kalimantan 539,460 13,787,831 32.44 1,078,920 171,510.38 

Sumatera 425,000 50,630,930 289.98 850,000 36,795.96 

Sulawesi 174,600 17,371,780 137.11 349,200 44,058.23 

Jawa 126,700 136,610,590 1,078.22 253,400 4,065.55 

1) mengutamakan penggunaan sumberdaya air sebagai
air minum;

2) menjamin tersedianya bagi produksi pangan;
3) untuk mendukung kehidupan ekosistem;
4) pembagian sumberdaya air secara adil bagi sebanyak

mungkin manusia;
5) mengelola resiko untuk menjamin berkelanjutan

sumberdaya air bersih;
6) memberikan nilai kepada air; 
7) membangun good governance untuk mengelola

sumberdaya air.

KOMITMEN
DUNIA
TENTANG AIR
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 Pestisida & pupuk dari daerah pertanian (non-point)
 Limbah rumah tangga yang dibuang ‘langsung’ ke sungai
 Limbah industri kecil, pasar, dll.
 Sampah (organik/non-organik)
 Limbah industri (semestinya limbah industri tidak ada

karena ada ketentuan pengolahan limbah sebelum
kualitasnya memenuhi ketentuan perundang-undangan, 
limbah tidak boleh dibuang)

2. Debit aliran
 Penghujan banjir
 Kemarau kekeringan

Memerlukan STORAGE

Resapan sebagi imbuh

Surface
CAT

ZONA ATMOSFER

ZONA LITOSFER

ZONA AIRTANAH

ZONA ANTROPOSFER

Untuk mengurai permasalahan air perlu suatu pendekatan:
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 Meliputi karakteristik iklim, cuaca (temperatur udara, angin
(kecepatan dan arah), kelembapan udara, curah hujan, 
evaporasi

 Hujan merupakan masukan utama yang memicu terjadinya
banjir

 Data hujan meliputi: tebal hujan; distribusi hujan menurut waktu; 
distribusi hujan secara keruangan

 Data-data ini sifatnya given, manusia tidak dapat
mengontrol/mengatur karakteristiknya

 Domimasi Tutupan Vegetasi

 Bangunan (rumah, jalan, insfrastruktur lainnya, termasuk sistem
irigasi, waduk, tanggul, sistem jaringan sungai) 
mempengaruhi kapasitas menyimpan air yang jatuh sebagai
hujan, sebelum dialirkan ke sistem sungai di bawahnya.

 Kapasitas menyimpan air tergantung karakteristik & dinamika
pembangunan
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 Karakteristik tanah bersifat ‘tetap’ untuk suatu lokasi, karena
tidak akan berubah untuk jangka waktu yang lama. Sifat tanah
dalam meresapkan air ini dikontrol utamanya oleh tekstur dan
sifat-sifat lainnya (struktur, kelembapan, makro porous).

 Kapasitasnya tidak dapat bertambah (ditambah), tetapi dapat
berkurang. Berkurang karena pengaruh kegiatan di zona
atasnya (zona antroposfer)

Untuk menjadi konstan, dipengaruhi
kelembapan tanah awal & intensitas CH
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 Mempunyai proses yang lambat (slow motion process)
 Karakteristik zona ini cenderung tetap (tidak berubah); 

mempunyai kapasitas maksimum
 Ada fluktuasi kapasitas.
 Zona airtanah (airtanah bebas & airtanah tertekan); TMA 

airtanah ini dapat dangkal atau dalam, tergantung
karakteristik akuifer

 Pencemaran yang terjadi di air tanah sulit untuk
dipulihkan

Input: hujan

Output: Aliran

perkim.id



21/10/2020

8

AIRTANAH 

Keberadaan AT tergantung pada: 
 Karakteristik akuifer/GEOLOGI &
 Imbuh air (dari air permukaan yang 

dipengaruhi oleh penggunaan
lahan & karakteristik tanah, dan hujan)

Pendekatan peta hidrogeologi Cekungan Air Tanah
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Santosa & Adji 2014)

1)Isu “Yogya Asat “  moratorium pembangunan hotel
2)Sosial ‘merti kali’  aktif sepenggal komunitas sungai, 

belum mengakomodasi sitem DAS (mulai dari hulu-hilir). 
3)Kawasan hulu banyak ditambang, ‘tidak dilakukan

reklamasi’ sesungguhnya dapat menjadi fungsi resapan
yang baik.

4)Dibangun waduk-2/embung sbg kolam retensi (Kali Belik di 
Lembah UGM; E. Langensari, E. Tambakboyo, Tegaltirto, 
dll.); 

5)‘telah’ dibangun sumur resapan, tetapi ‘mengabaikan’ 
fungsi resapan.
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 Kampanye tentang air (jumlahnya terbatas; debit dan kualitas)
 Langkah aksi

 Inventori (pengumpulan data)  RADAR Hujan, AWLR, Monitoring 
kualitas air waktu & biaya

 Analisis data  online monitoring (publik domain)
 Public expose
 Pemodelan (spasio-temporal), (statis-dinamis)

 Pengembangan konsep
 Validasi, dan kalibrasi
 Prediksi, peramalan by model

 Konservasi air (imbuh AT buatan: embung, resapan, DLL)
 Penetapan standar kelas air dan upaya peningkatan kualitasnya

(IPAL/RT/komunal, IPLT, SPAM, pemberdayaan masy., dll) 
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 Mengisolasi sistem sungai (tubuh sungai) dengan wilayah
permukiman/urban  tanggul (dg T perencanaan yang aman)

 Memperbanyak sistem kolam retensi u/menampung
volume banjir

 Meningkatkan kemampuan DAS (bagian hulu) sebagai
storage, dengan waduk, resapan, reklamasi tambang sbg
imbuh AT

 Mengembangkan artifisial recharge, terutama pada
kawasan padat permukiman

 Pengumpulan data dasar hidrologi (AWLR, RADAR, 
KUALITAS AIR – sungai, limbah/efluen)

 Dilakukan di daerah hulu (KAWASAN RESAPAN)

 Dilakukan per rumah (dapat diterapkan perda untuk kewajiban ini)
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Volume air/tampungan saat banjir; volume ini
hanya menempati tubuh sungai & sepadan
sungai, tanpa mempengaruhi wilayah budidaya

Bangunan bendung dilengkapi dg sipon
untuk mengalirkan debit rendah (saat
tidak banjir) termasuk u/ akses biota air 

Volume air yang tertampung
pada reservoir hanya
sementara pada saat terjadi
banjir, dan kemudian
berangsur kosong
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