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Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh disalin tanpa izin dan biaya
UDC/ ODC: 628.112 (594.55)
Baharinawati Wilhan Hastanti1 dan Purwanto1
1
Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPPTPDAS)
ANALISIS MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN MATA AIR DI DUSUN NGARAM-ARAM, DESA CREWEK,
KECAMATAN KRADENAN, KABUPATEN GROBOGAN
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.3 No.2, Oktober 2019, p. 89 - 110
Kabupaten Grobogan adalah salah satu wilayah di Jawa Tengah yang hampir setiap tahun mengalami kekeringan.
Namun demikian, Dusun Ngaram-aram di Desa Crewek yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Grobogan
hampir tidak terdampak kekeringan di musim kemarau karena adanya mata air yang bersumber di kawasan
tersebut. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dapat diperoleh melalui penguatan modal
sosial. Penelitian ini bertujuan mengetahui variabel-variabel modal sosial dalam pengelolaan mata air dengan
mengidentifikasi: 1) kepercayaan dan solidaritas masyarakat dalam pengelolaan mata air, 2) norma sosial dalam
pengelolaan mata air, dan 3) jaringan sosial dalam pengelolaan mata air. Hasil penelitian menunjukkan
pengelolaan mata air dilakukan secara fisik dan spiritual. Bentuk-bentuk kepercayaan dan solidaritas dalam
pengelolaan mata air berupa kepercayaan dan solidaritas dalam mengatur distribusi air ke rumah-rumah, urunan
dalam pembiayaan yang terkait dengan pengelolaan mata air. Norma sosial yang ada berupa perintah dan
larangan dalam pengelolaan mata air yang mengandung nilai-nilai sosial, penghargaan, dan hukuman. Jaringan
sosial dalam pengelolaan mata air di Ngaram-aram tampak pada seperangkat hubungan khusus di antara
sekelompok warga yang memanfaatkan mata air, dengan karakteristik hubungan yang dapat digunakan untuk
menginterpretasikan motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jaringan tersebut berfungsi
ekonomi dalam memperoleh air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian, jaminan sosial dan sosialisasi,
dan komunikasi. Indikator-indikator keberadaan jaringan sosial dilihat dari 1) sentralitas individu, 2) kedekatan
individu, dan 3) kebersamaan antar individu.
Kata kunci: modal sosial; pengelolaan; mata air
UDC/ ODC: 62-776.6
Muhamad Yusup Hidayat1, Ridwan Fauzi1, dan Alfrida Esther Suoth1
1
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL)
EFEKTIVITAS MULTIMEDIA DALAM BIOFILTER PADA PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.3 No.2, Oktober 2019, p. 111 - 126
Pertumbuhan penduduk pada kota-kota besar di Indonesia berimplikasi pada peningkatan konsumsi air bersih.
Konsumsi air bersih terbesar salah satunya dalam pemenuhan kebutuhan domestik rumah tangga. Penggunaan
air bersih untuk kebutuhan domestik saat ini masih belum mengikuti kaidah efisiensi dalam penggunaannya. Oleh
karena itu, dalam pemenuhan kebutuhan air tersebut perlu dilakukan pemanfaatan sumber lainnya, salah
satunya adalah air sisa limbah domestik rumah tangga (grey water). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
efektivitas kontak multimedia dengan penambahan serutan kayu sebagai media biofilter dalam mengolah air
limbah domestik rumah tangga (grey water). Penelitian ini dilakukan melalui percobaan penggunaan multimedia
dengan penambahan serutan kayu sebagai media kontak biofilter. Penelitian ini dilaksanakan di perumahan Villa
Bintang Mas, Kota Tangerang Selatan pada bulan Oktober 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penggunaan multimedia biofilter dengan penambahan serutan kayu efektif dalam penyisihan pencemar pada air
limbah domestik rumah tangga. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat efisiensi alat dalam menurunkan
konsentrasi pencemar berkisar antara 40,6% (parameter BOD) sampai dengan 100% (parameter Coliform).
Meskipun demikian, parameter Coliform masih belum memenuhi standar baku mutu, sehingga perlu
penambahan disinfektan untuk menurunkan kadar Coliform.
Kata kunci: limbah domestik; biofilter; serutan kayu; multimedia
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Banjir bandang sering terjadi di Indonesia. Banjir bandang dapat disebabkan oleh faktor alami maupun manusia.
Makalah ini membahas tentang penyebab dan mitigasi banjir bandang dengan studi kasus di Banyuwangi. Pada
22 Juni 2018 banjir bandang melanda kawasan permukiman di Dusun Garit, Karang Asem, dan Bangunrejo. Banjir
bandang dipicu hujan lebat sehari sebelumnya mencapai 90mm/ hari. Tiga dusun itu berada di Desa Alasmalang,
Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi. Penelitian diawali dengan survei lapangan, analisis kondisi kerusakan akibat
banjir bandang, penyebab banjir bandang, serta alternatif penanganannya. Sumber material diduga berupa
material longsor sekitar dua juta meter kubik dari Gunung Pendil. Sebagian material ini terbawa banjir sungai
sehingga menyebabkan banjir bandang di tiga dusun tersebut. Kondisi lebar jembatan yang kecil tidak mampu
dilalui oleh pepohonan dan material banjir lain, sehingga banjir meluap menggenangi jalan dan rumah warga.
Berdasarkan hasil kajian maka direkomendasikan untuk penanggulangan dan mitigasi bencana berupa tindakan
struktural dan tindakan non-struktural. Tindakan struktural berupa peninggian jembatan dan pembangunan
bendung penahan sedimen, sedangkan tindakan non-struktural berupa sistem peringatan dini dan sosialisasi
bahaya banjir bandang.
Kata Kunci: banjir bandang; longsor; penanganan struktural; penanganan non-struktural
UDC/ ODC: 631.459 (594.59)
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PENGARUH LUAS PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP LAJU EROSI : STUDI PADA BEBERAPA DAS DI WILAYAH
TAPAL KUDA JAWA TIMUR
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.3 No.2, Oktober 2019, p. 141 - 158
Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi merupakan kabupaten yang terletak di
bagian timur Provinsi Jawa Timur dan dikenal dengan sebutan wilayah Tapal Kuda. Wilayah ini sedang mengalami
perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Percepatan pembangunan ini dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan manusia berupa pemukiman, akses jalan dan kebutuhan lainnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya alih
fungsi lahan yang memberikan dampak turunan berupa limpasan, erosi dan sedimentasi di DAS (Daerah Aliran
Sungai). Penelitian ini mengkaji pengaruh luas penggunaan lahan terhadap laju erosi. Model Universal Soil Loss
Equation (USLE) digunakan untuk memprediksi laju erosi. Analisis dilakukan dengan membandingkan persentase
luas penggunaan lahan hutan, sawah, perkebunan dan pemukiman terhadap nilai laju erosi. Nilai laju erosi
diperoleh berdasarkan statistik nilai per piksel di dalam DAS. Sejumlah 15 DAS di wilayah Tapal Kuda digunakan
sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi (R2) antara luas hutan, sawah, perkebunan dan
pemukiman terhadap laju erosi masing-masing sebesar 0,2; 0,2; 0,2 dan 0,03, secara berurutan.
Kata kunci: persentase luas; penggunaan lahan; laju erosi; DAS; USLE
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KESEDIAAN MEMBAYAR MITIGASI LONGSOR DI KARANGANYAR DENGAN PENDEKATAN CONTINGENT
VALUATION METHOD
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.3 No.2, Oktober 2019, p. 159 - 174
Kejadian longsor masih menjadi ancaman pada sebagian wilayah di Kabupaten Karanganyar yang topografinya
bergunung. Bencana longsor mengakibatkan kerugian berupa harta, benda, dan korban jiwa. Peran serta
masyarakat dalam mitigasi longsor sangat penting karena masyarakat yang berhadapan langsung dengan longsor.
Peran masyarakat dalam mitigasi longsor salah satunya dapat diukur dengan kesediaan membayar mitigasi
longsor (WTP). Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan
masyarakat untuk membayar (WTP) guna mengurangi dampak longsor, 2) mengetahui besarnya WTP dalam
mitigasi bencana longsor. Metode yang digunakan adalah contigent valuation methods untuk menghitung
besarnya willingness to pay (WTP) mitigasi risiko longsor. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.
Data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara terbuka pada 100 responden di desa-desa
berisiko longsor. Sedangkan data sekunder diambil dari BPS dan BPBD Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel pendapatan dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap kesediaan untuk
membayar (WTP) mitigasi longsor. Masyarakat di lokasi kajian bersedia untuk membayar (WTP) rata-rata sebesar
Rp. 26.307,00 per bulan per KK untuk mitigasi longsor berupa pembangunan tembok penahan tebing, penutupan
retakan tanah dan perbaikan saluran air di Kabupaten Karanganyar.
Kata kunci: mitigasi longsor; contingent valuation; willingness to pay
UDC/ ODC : 628.1.034.3 (594.59)
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1
Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian, Fakultas Pascasarjana Universitas Jember
ANALISIS NERACA AIR PERTANIAN DI SUB DAS RAWATAMTU
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.3 No.2, Oktober 2019, p. 175 - 194
Peningkatan kebutuhan air dipicu oleh peningkatan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, pembangunan industri,
dan peningkatan kegiatan pertanian. Kebutuhan air yang meningkat ini akan menyebabkan eksploitasi yang
berlebihan terhadap sumberdaya air tanah dan air permukaan. Hal ini memungkinkan akan mempengaruhi
neraca air DAS. Oleh karena itu diperlukan pemahaman terhadap keseimbangan air. Ketidakseimbangan antara
jumlah ketersediaan air dan kebutuhan yang berkepanjangan akan menimbulkan dampak terhadap masalah
lingkungan yang serius. Kajian tentang neraca air pertanian diperlukan untuk menjawab pertanyaan apakah
sumber daya air yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan air yang cukup untuk irigasi. Studi ini dilakukan di Sub
DAS Rawatamtu yang merupakan bagian dari DAS Bedadung. Model Water Evaluation and Planning (WEAP)
digunakan untuk menganalisis neraca air. Prosedur ini mencakup inventarisasi data, instalasi WEAP pada sistem,
menjalankan WEAP, dan pelaksanaan simulasi WEAP untuk proyeksi kondisi neraca air masa depan. Hasil simulasi
menunjukkan bahwa neraca air pertanian selama 10 tahun ke depan di Sub DAS Rawatamtu akan lebih sering
berada dalam kondisi surplus daripada dalam kondisi defisit. Surplus air diperkirakan terjadi pada tahun 2020,
2021, 2023, 2025, 2027, dan 2028. Surplus tertinggi terjadi pata tahun 2028 yang mencapai 56.59 juta m 3. Lebih
lanjut, potensi defisit neraca air diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2019, 2022, 2024, dan 2026.
Kata kunci: neraca air pertanian; WEAP; kebutuhan air pertanian; Rawatamtu
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ABSTRACTS
Grobogan Regency is one of the areas in Central Java that experiences drought almost every
year. However, Ngaram-aram Hamlet in Crewek Village in the Grobogan Regency almost has
not affected by drought in the dry season due to some springs located in this area. Increasing
the community participation in water management could be obtained by strengthening the
social capital. The objective of this study is to determine the social capital variables in the
management of springs by identifying: 1) trust and community solidarity in spring’s
management, 2) social Norms in spring’s management, and 3) social networks in spring’s
management. The results of the research show that spring’s management was carried out
both physically and spiritually. Trust and solidarity in spring’s management could be seen in
regulating and distributing water to houses, and in contributing to the finance of spring’s
management. The existing social norm is in the form of command sand prohibitions in
spring’s management that contain social values, rewards and punishments. The social
network in spring’s management at Ngaram-aram appears in a special set of relationships
among groups of people who utilize the springs with characteristics of relationships that
could be used to interpret social behavior motives from the people involved in them. This
network has economic function to obtain water for household and agricultural purposes,
social function in security and socialization, and communication flow of information.
Indicators of the social network existence could be seen from 1) individual centrality 2)
individual closeness, and 3) togetherness between individuals.
Keywords: social capital; springs; management
ABSTRAK
Kabupaten Grobogan adalah salah satu wilayah di Jawa Tengah yang hampir setiap tahun
mengalami kekeringan. Namun demikian, Dusun Ngaram-aram di Desa Crewek yang
termasuk dalam wilayah Kabupaten Grobogan hampir tidak terdampak kekeringan di musim
kemarau karena adanya mata air yang bersumber di kawasan tersebut. Peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dapat diperoleh melalui penguatan modal
@2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
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sosial. Penelitian ini bertujuan mengetahui variabel-variabel modal sosial dalam pengelolaan
mata air dengan mengidentifikasi: 1) kepercayaan dan solidaritas masyarakat dalam
pengelolaan mata air, 2) norma sosial dalam pengelolaan mata air, dan 3) jaringan sosial
dalam pengelolaan mata air. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan mata air dilakukan
secara fisik dan spiritual. Bentuk-bentuk kepercayaan dan solidaritas dalam pengelolaan
mata air berupa kepercayaan dan solidaritas dalam mengatur distribusi air ke rumah-rumah,
urunan dalam pembiayaan yang terkait dengan pengelolaan mata air. Norma sosial yang ada
berupa perintah dan larangan dalam pengelolaan mata air yang mengandung nilai-nilai
sosial, penghargaan, dan hukuman. Jaringan sosial dalam pengelolaan mata air di Ngaramaram tampak pada seperangkat hubungan khusus di antara sekelompok warga yang
memanfaatkan mata air, dengan karakteristik hubungan yang dapat digunakan untuk
menginterpretasikan motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat di dalamnya.
Jaringan tersebut berfungsi ekonomi dalam memperoleh air untuk kebutuhan rumah tangga
dan pertanian, jaminan sosial dan sosialisasi, dan komunikasi. Indikator-indikator
keberadaan jaringan sosial dilihat dari 1) sentralitas individu, 2) kedekatan individu, dan 3)
kebersamaan antar individu.
Kata kunci: modal sosial; pengelolaan; mata air
I. PENDAHULUAN
Air merupakan kebutuhan mutlak bagi
kehidupan manusia, tidak ada kehidupan
yang dapat berlangsung tanpa air.
Kebutuhan manusia akan air diperoleh
dari berbagai macam sumber, baik yang
berupa air hujan, air permukaan maupun
air tanah. Kebutuhan air dari air tanah
antara lain dapat diperoleh dari mata air,
yang merupakan pemunculan air tanah ke
permukaan tanah. Kebutuhan air yang
diperoleh dari mata air sangat nyata
dirasakan ketika terjadi musim kemarau
panjang. Banyak daerah yang pada musim
tersebut telah kehabisan air dari sumber
air, tetapi mata air seringkali masih
menyediakan air untuk digunakan bagi
kepentingan sehari-hari (Sudarmadji,
Darmanto, Widyastuti, & Lestari, 2016).
Setiap musim kemarau, selalu muncul
masalah kekeringan yang melanda
Indonesia. Jawa Tengah merupakan
merupakan salah satu provinsi di
Indonesia
yang
selalu
mengalami
90

kekeringan hampir di setiap musim
kemarau. Salah satu wilayah yang hampir
setiap tahun mengalami kekeringan
adalah Kabupaten Grobogan. Purwanto &
Supangat (2017) mengatakan bahwa
Grobogan merupakan wilayah yang
memiliki curah hujan yang cukup yaitu
2.050 mm/tahun (standar wilayah kering
menurut BMKG < 1.500 mm) tetapi
memiliki tanah yang porus (geologi kapur
dan tanah pasir) sehingga mengalami
kekeringan
hampir
setiap
tahun.
Berdasarkan analisis neraca air, di
Kabupaten Grobogan terjadi defisit air
pada bulan Mei sampai dengan
November.
Dusun Ngaram-aram, Desa Crewek
termasuk dalam wilayah Kecamatan
Kradenan,
Kabupaten
Grobogan
merupakan wilayah yang hampir tidak
terdampak kekeringan di musim kemarau
karena adanya mata air yang bersumber
di kawasan ini. Hal ini berbeda dengan
kondisi di Dusun Pamor, Desa Banjardowo
yang merupakan salah satu dusun yang

@2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(Journal of Watershed Management Research)
Vol. 3 No.2, Oktober2019 : 89-110

terdampak kekeringan karena mata air
atau sumber yang ada tidak sebanyak di
Ngaram-aram dan modal sosial yang ada
juga sangat rendah. Tidak banyaknya
mata air di Dusun Pamor juga
mengakibatkan masyarakat lebih suka
membeli air daripada melakukan usaha
lain yang lebih memasyarakat (contoh
bersama-sama mencari sumber air yang
lebih besar untuk dikelola secara bersama
atau mengelola mata air yang sudah ada).
Hal ini tentu saja melemahkan modal
sosial. Kelemahan modal sosial yang ada
di masyarakat akan meningkatkan
kerentanan sosial masyarakat terhadap
bencana alam termasuk kekeringan.
Keberadaan mata air juga sangat
membantu masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan
hidup
sehari-hari
dan
merupakan penyelamat di saat musim
kemarau. Oleh karena itu, diperlukan
pengelolaan mata air agar kelestariannya
di masa mendatang dapat dipertahankan.
Pengelolaan mata air perlu dilakukan
dengan melibatkan masyarakat, karena
selama ini masyarakat memanfaatkan
secara
bersama-sama
dengan
kesepakatan
tertentu.
Pemanfaatan
sumber air secara terpadu perlu
diterapkan dalam menjaga keberlanjutan
sumber air. Pendekatan pengelolaan
sumberdaya air secara terpadu berbasis
perlindungan
lingkungan
dan
pemberdayaan masyarakat dipandang
penting untuk diterapkan (Sudarmaji, Sari,
Riyanto, Sugiarto, Cahyadi, & Sudrajat.,
2017).
Mata air sebagai salah satu sumber
daya air memiliki peran strategis sebagai
salah satu sumber daya alam yang

E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097

mendukung
kehidupan
masyarakat.
Peranan mata air menjadi sangat penting,
khususnya dalam upaya mempertahankan
sumber daya air yang berkelanjutan.
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
merupakan salah satu aspek dari
Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) pada
suatu Wilayah Pengembangan Sumber Air
(WPSA)
yang
merupakan
upaya
pendayagunaan
sumber-sumber
air
secara
terpadu
dengan
upaya
pengendalian
dan
pelestariannya
(Suganda, Yatmo, & Atmodiwirjo, 2009).
Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan air dapat diperoleh
melalui penguatan modal sosial. Modal
sosial adalah hubungan timbal balik dalam
suatu kelompok masyarakat yang didasari
oleh kebijakan bersama (social virtues),
rasa simpati dan empati (altruism) serta
keeratan hubungan antar individu
(cohesivity)(Lubis, 2014). Lubis juga
mengatakan bahwa modal sosial juga
dijiwai oleh kepercayaan (trust), itikad
baik (goodwill), hubungan timbal balik
(resiprocity), solidaritas dan keterlibatan
masyarakat (civil engagement). Menurut
Kapucu(2011) tujuan modal sosial adalah
memperoleh keuntungan atau perbaikan
ekonomi, keselamatan dan keamanan,
lingkungan
hidup,
keadilan,
good
governance,
emansipasi
gender,
kenyamanan, dan berbagai tuntutan
manusiawi.
Sesuai dengan tujuan modal sosial
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
masyarakat perlu mengelola sumber daya
alam di sekitar lingkungan hidupnya.
Menurut Hidayati (2017) diperlukan suatu
kearifan lokal sebagai salah satu modal
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sosial yang sangat penting dalam
pengelolaan sumber daya alam dalam
suatu wilayah. Hal ini karena kearifan
lokal mempunyai dua peran utama, yaitu:
memenuhi kebutuhan untuk hidup dan
kehidupan masyarakat.
Demikian halnya dengan pengelolaan
sumber daya air, Hidayati (2017) juga
menjelaskan
bahwa
masyarakat
memenuhi
kebutuhan
dengan
memanfaatkan dan mengelola sumber
daya air yang ada di wilayahnya sesuai
dengan kearifan lokal yang dipraktikkan
secara turun temurun. Bentuk atau jenis
kearifan
lokal
bervariasi
menurut
kelompok masyarakat dan wilayah.
Namun sebagai modal sosial, kearifan
lokal memiliki nilai universal yang sama,
yaitu gotong royong dan tolong menolong
untuk mendapatkan air dan menjaga
kelestarian sumber dayanya.
Untuk melengkapi penelitian-penelitian
sebelumnya, penelitian ini bertujuan
mengetahui variabel-variabel modal sosial
dalam pengelolaan mata air dengan
mengidentifikasi: 1) kepercayaan dan
solidaritas masyarakat dalam pengelolaan
mata air, 2) norma sosial dalam
pengelolaan mata air, dan 3) jaringan
sosial dalam pengelolaan mata air.
Pengetahuan tentang variabel-variabel
modal sosial digunakan sebagai dasar
untuk penguatan modal sosial dalam
pengelolaan mata air di Dusun Ngaramaram. Kekuatan modal sosial yang ada
disebabkan adanya kesamaan untuk
memenuhi kebutuhan air dari mata air
yang sama. Kekuatan modal sosial diduga
akan lebih kuat jika terjadi kekeringan.
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Namun
selama
ini
Ngaram-aram
merupakan tempat yang tidak pernah
terdampak kekeringan. Jika dibandingkan,
modal sosial di Dusun Ngaram-aram lebih
kuat dibandingkan dengan modal sosial di
Dusun Pamor yang terdampak kekeringan
ketika kemarau panjang. Hal ini
disebabkan adanya kesatuan tujuan dalam
pengelolaan mata air. Di Dusun Pamor
kesatuan itu tidak ada karena tidak ada
mata air yang bisa dikelola, ditambah lagi
kebutuhan air dapat dipenuhi dengan cara
membeli, sehingga hal ini melemahkan
modal sosial dalam masyarakat.
II. BAHAN DAN METODE
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian dilakukan pada bulan April
sampai dengan Oktober tahun 2017.
Lokasi penelitian berada di Dusun
Ngaram-aram, Desa Crewek, Kecamatan
Kradenan,
Kabupaten
Grobogan.
Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan
pertimbangan bahwa lokasi tersebut
merupakan salah satu wilayah di
Kecamatan
Kradenan,
Kabupaten
Grobogan yang pada musim kemarau
tidak terdampak kekeringan karena
adanya beberapa mata air yang terjaga
kelestariannya
berkat
tradisi-tradisi
setempat yang dapat dianggap sebagai
suatu modal sosial.
B. Bahan dan Alat
Bahan dan alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuisioner (pedoman
wawancara), alat tulis menulis, recorder,
kamera, dan laptop.
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Gambar (Figure) 1. Peta Daerah Penelitian (Map of the research area)
Sumber (Source): Dokumentasi penelitian (Research documentation), 2017

C. Metode Penelitian
1. Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan berupa data
primer dan data sekunder. Data primer
dikumpulkan melalui pengamatan dan

wawancara. Wawancara dilakukan kepada
informan yang terdiri dari tokoh
masyarakat, tokoh agama, perangkat
desa, dan warga yang memanfaatkan
mata air. Pemilihan informan dilakukan
secara
purposif.
Data
sekunder
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dikumpulkan melalui dokumentasi dan
studi literatur. Sumber data sekunder
berupa buku, laporan, dan artikel ilmiah.

Kerangka berpikir penelitian ini
bermula dari pemanfaatan mata air untuk
kebutuhan rumah tangga dan irigasi.
Kegiatan ini menghasilkan suatu sistem
pengelolaan mata air di Ngaram-aram
yang menumbuhkan adanya kepercayaan
antar warga yang turut mendapatkan air
dan solidaritas dalam pemanfaatannya
sehingga menimbulkan kerjasamadan
terbangunnya hubungan jaringan sosial.
Sistem pengelolaan mata air juga
menumbuhkan norma sosial yang
berlandaskan nilai-nilai, penghargaan, dan
hukuman. Ketiga substansi tersebut
(kepercayaan dan solidaritas, jaringan
sosial dan norma-norma) membentuk
suatu modal sosial. Modal sosial yang
terbentuk akan menimbulkan partisipasi
dalam pengelolaan mata air. Disamping
itu, juga muncul kapasitas adaptasi
masyarakat
dalam
menghadapi
kemungkinan permasalahan yang terkait
dengan pemanfaatan air.

2. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan
mengidentifikasi variabel-variabel modal
sosial yang terdapat dalam pengelolaan
mata air di Dusun Ngaram-aram
berdasarkan
wawancara
mendalam
dengan para informan. Variabel-variabel
tersebut terdiri dari: 1) kepercayaan dan
solidaritas masyarakat dalam pengelolaan
mata air, 2) norma sosial dalam
pengelolaan mata air, dan 3) jaringan
sosial dalam pengelolaan mata air.
Variabel-variabel tersebut kemudian
dianalisis dengan teori-teori sosial yang
ada yaitu tentang modal sosial, yang
diambil dari literatur baik buku, laporan
penelitian, maupun artikel ilmiah.
Kerangka berpikir penguatan modal sosial
dalam pengelolaan mata air di Dusun
Ngaram-aram disajikan pada Gambar 2.

Pengelolaan Mata Air
Di Ngaram-aram

Kepercayaan
Solidaritas

Jaringan
Sosial

Partisipasi

Modal
Sosial

Kapasitas
Adaptasi

Norma
Gambar (Figure) 2. Kerangka Berpikir (Logical framework)
Sumber (Source): Analisis data primer (Primary data analysis), 2017
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengelolaan Mata Air di Dusun
Ngaram-aram sebagai Suatu Modal
Sosial
Dusun Ngaram-aram termasuk dalam
wilayah Desa Crewek, Kecamatan
Kradenan Kabupaten Grobogan. Jumlah
penduduk Ngaram-aram adalah 386 (tiga
ratus delapan puluh enam) orang,
tersebar pada 3 (tiga) wilayah Rukun
Tetangga (RT). Seluruh warga Dusun
Ngaram-aram menggantungkan kebutuhan air pada sendang atau sumber mata air
yang ada di dusun tersebut.
Di Dusun Ngaram-aram terdapat 5
mata air yang airnya dimanfaatkan oleh
warga untuk irigasi maupun kebutuhan
rumah tangga. Mata air tersebut adalah:
Sendang Semak, Sendang Waru, Sendang
Mindi, Sendang Pelem, dan Sendang
Ngasem. Penamaan mata air atau
sendang berdasarkan keberadaan pohon
- Ritual munggahan
- Restu hajatan

Pengelolaan
Spiritual

Wanita datang
bulan mendekati
mata air

terbesar yang tumbuh di dekat mata air,
seperti: Semak adalah tanaman perdu
yang tumbuh liar,
Waru (Hibiscus
tiliaceus),
Mindik/mindi
(Melia
azedarach), Pelem/mangga (Mangifera
indica),
Ngasem/Asem
(Tamarindus
indica). Debit air di kelima mata air
tersebut antara 900 – 3.000 cm3/menit.
Pada musim kemarau debit air turun
hingga dibawah 1.000 cm3/menit,
sedangkan pada musim hujan debit air
bisa
mencapai
3.000
cm3/menit
(Purwanto & Supangat, 2017). Kelima
sendang ini berada dalam satu aliran air
tanah dari Kali Juwana yang menuju
Waduk Nglangon (DAS Lusi). Seluruh
warga Dusun Ngaram-aram terlibat dalam
pengelolaan mata air tersebut karena
semua warga turut mendapatkan manfaat
dari keberadaan mata-mata air tersebut.
Pengelolaan mata air di Dusun Ngaramaram dapat dijelaskan pada Gambar 3.

Perintah

PENGELOLAAN MATA
AIR

Larangan

- menjaga vegetasi
sekitar mata air
- menjaga kebersihan
mata air dan
lingkungan
- menguras mata air

Pengelolaan Fisik

Menebang,
memanfaatkan dan
merusak vegetasi di
lingkungan mata air

Gambar (Figure) 3. Skema pengelolaan mata air di Ngaram-aram (Scheme of springs management at Ngaramaram)
Sumber (Source):
Analisis data primer (Primary data analysis), 2017
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Pengelolaan mata air dilakukan secara
spiritual dan fisik. Pengelolaan mata air
secara spiritual dilakukan melalui ritual
munggahan (bersih desa dan bersih mata
air),
kepercayaan
terhadap
yang
mbahureksa (penguasa) mata air dengan
cara meminta restu ketika akan
menyelenggarakan hajatan dan mematuhi
pantangan-pantangan dalam memanfaatkan mata air. Pengelolaan secara fisik
adalah dengan memelihara kebersihan
mata air dan lingkungan sekitar serta
mempertahankan vegetasi-vegetasi di
sekitar mata air untuk memelihara kualitas
dan kuantitas mata air. Ritual bersih desa
(termasuk ritual pembersihan mata-mata
air) di Dusun Ngaram-aram dilakukan pada
hari Jumat Pon sesudah panen kedua.
Ritual dipusatkan di Sendang Semak yang
dipercaya sebagai puncer atau pusat atau
induk dari mata air-mata air yang ada di
sekitarnya atau punden desa. Ritual
diawali dengan kenduri yang dihadiri oleh
seluruh warga Dusun Ngaram-aram
(disebut ritual munggahan). Biaya kenduri
munggahan yang dilakukan pada Sendang
Semak ini ditanggung oleh sesepuh Dusun
Ngaram-aram. Munggahan dipimpin oleh
seorang PPN (Petugas Penghulu Nikah).
Sesudah munggahan maka pelaksanaan
kenduri dilakukan lagi pada 5 mata air
yang lain yaitu Sendang Mindik, Waru,
Pelem dan Ngasem. Biaya ini ditanggung
sendiri-sendiri warga yang berada di
sekitar mata air tersebut per RW (atau
warga yang memanfaatkan mata air
tersebut).
Pengelolaan mata air secara spiritual
lainnya adalah kepercayaan terhadap
penguasa mata air (sing mbahureksa) atau
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danyang, yaitu roh halus yang tinggal dan
menguasai mata-mata air di Dusun
Ngaram-aram.
Masyarakat
percaya
keberadaan yang mbahureksa akan turut
menjaga dan melindungi mata air dan
warga dari segala marabahaya dan
bencana. Oleh karena itu, setiap musim
panen akan diadakan ritual bersih desa
sekaligus bersih-bersih mata air sebagai
bentuk rasa syukur kepada Gusti Allah
SWT dan penghargaan kepada para
danyang dan yang mbahurekso Dusun
Ngaram-aram. Di samping itu terdapat
tradisi-tradisi untuk menghormati para
danyang dan yang mbahurekso sendangsendang tersebut yaitu: melakukan ritual
permohonan ijin/restu ketika warga akan
melakukan hajatan pernikahan, kelahiran,
sunatan, dan pindahan atau akan
melakukan perjalanan jauh baik untuk
merantau atau mencari pekerjaan di luar
daerah.
Pantangan yang harus dipatuhi warga
untuk menjaga mata air berupa larangan
untuk perempuan yang sedang datang
bulan beraktivitas di sekitar mata air baik
mandi maupun mencuci atau sekedar
mengambil air. Disamping itu, juga ada
larangan untuk menebang pohon maupun
mengambil kayu bakar di sekitar sendangsendang terutama Sendang Mindik yang
dianggap sebagai sendang terbesar dan
tertua tempat bersemayam para danyang.
Warga percaya jika pantangan-pantangan
dalam pengelolaan air dilanggar akan
terjadi mara bahaya maupun bencana
yang dialami pelaku maupun warga desa
yang lain.
Pengelolaan fisik yang dilakukan warga
Ngaram-aram bertujuan untuk menjaga
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kuantitas dan kualitas mata air. Hal
tersebut dilakukan dengan membersihkan
mata air dan lingkungan sekitarnya secara
teratur dan bergotong royong. Selain itu
juga dengan menjaga vegetasi-vegetasi di
sekitar mata air. Kegiatan yang lain
dengan penanaman dan tidak menebang
pohon. Selanjutnya juga terdapat aturanaturan yang harus dipatuhi para warga
Dusun atau orang-orang yang ikut
memanfaatkan air.
Aturan-aturan
tersebut mengandung nilai dan sanksi,
oleh karenanya dianggap sebagai suatu
norma sosial (Tabel 1).
Distribusi air ke rumah-rumah warga
dilakukan dengan cara pipanisasi, air
ditarik menggunakan pompa air dari
rumah-rumah warga. Pompa air ada yang
digunakan secara pribadi (1 rumah
tangga), namun ada juga yang dibeli dan
digunakan secara bersama-sama (2
sampai 5 rumah tangga). Kepercayaan dan
solidaritas nampak pada warga yang
menggunakan pompa secara bersamasama. Instalasi listrik dipasang secara
paralel dan pipa dipasang terpisah di
masing-masing rumah tangga. Jarak
rumah sampai ke mata air berkisar antara
10 sampai 25 meter, sehingga dibutuhkan
pipa sepanjang ukuran tersebut. Untuk
biaya listrik maupun pengadaan pipa
ditanggung
masing-masing
keluarga.
Penggunaan
air
dilakukan
secara
bergantian bagi yang membutuhkan.
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Setelah era pipanisasi sebagai sarana
distribusi air, memang terjadi pergeseran
budaya yang dahulunya terjadi pertemuan
yang kontinu antar warga pada saat
proses pengambilan air atau ngangsu
(mengambil air dengan ember, jun
semacam gentong yang terbuat dari
tembikar, maupun jerigen). Pertemuan
tersebut memang menambah keakraban
warga. Namun pergeseran budaya
tersebut tidak melemahkan modal sosial
yang ada karena berkurangnya pertemuan
fisik sebagai akibat adanya pipanisasi
untuk distribusi air. Komunikasi warga
tetap terjalin di saat mendapat masalah
yang berkaitan dengan kegiatan distribusi
air, misalnya kerusakan pompa, kebocoran
pipa dan lain-lain.
Pengelolaan mata air di Dusun Ngaramaram adalah suatu modal sosial karena
keberadaan indikator-indikator tersebut di
bawah ini: 1) kelompok atau jejaring kerja,
2) kepercayaan dan solidaritas antar
anggota kelompok, 3) aksi kolektif dan
kerjasama, 4) informasi dan komunikasi, 5)
kohesi dan inklusivitas sosial, dan 6)
pemberdayaan (Nath, Inoue, & Pretty,
2010). Penguatan modal sosial dilakukan
selain untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan air, juga
untuk meningkatkan kapasitas adaptasi
masyarakat terutama dalam menghadapi
kekeringan di saat kemarau panjang.

Tabel (Table) 1. Larangan dan sanksi dalam pengelolaan mata air di Ngaram-aram (Prohibitions and sanctions
in spring management in Ngaram-aram)
No
Larangan (Prohibition)
Sanksi (Sanction)
1
Menebang, merusak dan memanfaatkan untuk
Diingatkan/ditegur sampai dikucilkan
kepentingan pribadi vegetasi di sekitar mata air
2.
Wanita yang sedang datang bulan dilarang beraktivitas Diingatkan/ditegur sampai dikucilkan
di sekitar mata air
Sumber (Source): Analisis data primer (analysis of primary data), 2017
@2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
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Pengelolaan mata air di Ngaram-aram
dilakukan oleh kelompok atau jejaring
kerja yang menghubungkan orang-orang
dengan tujuan yang sama, yaitu
memenuhi kebutuhan air dari mata air
yang sama. Hubungan yang terjalin atas
persamaan tujuan tersebut dilandasi oleh
rasa saling percaya satu sama lain,
sehingga terbangun hubungan timbal
balik
(reciprocity)
yang
saling
menguntungkan dan juga dilandasi
solidaritas untuk membangun aksi kolektif
dan kerja sama dalam menciptakan situasi
yang nyaman dan kontinyu. Terbangunnya
aksi kolektif dan kerjasama juga karena
adanya komunikasi. Komunikasi tersebut
menghasilkan informasi bagi warga dalam
pengelolaan mata air yang ada. Adanya
komunikasi akan semakin meningkatkan
kohesivitas dan inklusivitas kelompok
melalui pemberdayaan dan partisipasi
anggota.
Keberadaan modal sosial dalam
pengelolaan mata air di Dusun Ngaramaram memang masih belum terlembaga
dengan baik. Namun dengan penguatan
modal sosial yang sudah ada, maka dapat
dikembangkan sistem pengelolaan mata
air dengan kelembagaan yang lebih
terstruktur dan terorganisasi dengan
mapan dan kontinyu. Menurut Chinthia
(2017), lembaga adalah organisasi atau
kaedah-kaedah formal maupun informal
yang mengatur perilaku dan tindakan
anggota masyarakat tertentu baik dalam
kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam
usahanya
untuk mencapai
tujuan
tertentu.
Chinthia
(2017)
juga
berpendapat
bahwa
kelembagaan
merupakan suatu sistem badan sosial atau
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organisasi yang melakukan suatu usaha
untuk mencapai tujuan tertentu, aspek
tata kelembagaan memiliki inti kajian
kepada perilaku dengan nilai,norma, dan
aturan yang mengikuti dibelakangnya.
Merujuk pada pendapat Chinthia
(2017)
tentang
kriteria
lembaga,
pengelolaan mata air di Dusun Ngaramaram belum memenuhi kriteria lembaga
karena belum memenuhi unsur-unsur
lembaga. Parameter untuk menilai
kapasitas
suatu
lembaga
adalah:
1) adanya kepemimpinan, yang menunjuk
pada kelompok yang secara aktif
berkecimpung perumusan program dan
dapat
mengarahkan
operasi
dan
hubungannya
dengan
lingkungan,
2) adanya spesifikasi nilai, tujuan, dan
metode operasional yang mendasari
tindakan sosial anggota, 3) adanya
program, menunjuk pada tindakan
tertentu yang berhubungan dengan
pelaksanaan dari fungsi dan jasa yang
merupakan keluaran dari lembaga
tersebut, 4) adanya sumberdaya, yaitu
masukan keuangan, fisik, manusia,
teknologi, dan informasi dari lembaga
tersebut, 5) terbentuknya struktur intern,
yaitu struktur dan proses yang diadakan
untuk kinerja lembaga tersebut.
Pengelolaan mata air di Ngaram-aram
belum terdapat pimpinan yang resmi.
Pemimpin informal saat ini adalah
sesepuh dusun yang mempunyai wibawa
untuk menggerakkan warga dalam
pengelolaan mata air baik secara spiritual
maupun fisik.
Spesifikasi nilai dan tujuan sudah ada
dalam pengelolaan mata air di Ngaramaram, tetapi metode pengelolaan belum
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tertulis. Nilai dan tujuan tersebut berupa
norma yang terdiri dari perintah dan
larangan beserta tujuannya, seperti telah
dikemukakan
sebelumnya.
Perintah
tersebut diantaranya adalah perintah
untuk melakukan pembersihan di sekitar
mata air, penanaman dan pemeliharaan
vegetasi
di
sekeliling
mata
air.
Larangannya adalah mendekati mata air
bagi perempuan yang sedang mengalami
datang bulan, mengotori lingkungan
sekitar mata air dan menebang pohon
yang ada di sekeliling mata air. Nilai
tersebut
semua
bertujuan
untuk
pengelolaan mata air yang lestari demi
kesejahteraan masyarakat sekitar.
Larangan mendekati mata air bagi
wanita datang bulan dikarenakan mata air
tesebut dianggap sebagai tempat yang
suci. Menurut Abdullah (2002) larangan
tersebut umum terjadi pada masyarakat
tradisional yang memandang bahwa
perempuan datang bulan dianggap kotor
dan mudah terkena kekuatan jahat. Mitos
ini umum dipelihara dalam masyarakat
sehingga menjadi suatu realitas yang baku
atau common sense.
Kegiatan yang dilakukan sudah
terencana dan secara teratur, meskipun
programnya belum tertulis dan baku.
Input program berupa sumber daya dalam
pengelolaan mata air juga sudah jelas baik
manusia, informasi dan komunikasi,
teknologi maupun keuangan untuk
mendukung kegiatan yang diperoleh
dariiuran
warga
secara
sukarela.
Pengelolaan mata air belum terorganisasi
secara struktural dan mapan, sehingga
kapasitas kelembagaan masih belum
memenuhi persyaratan sebagai suatu
lembaga.
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Pengelolaan mata air pada masyarakat
tradisional seperti yang terjadi di Ngaramaram memiliki asosiasi informal yang kuat
dan memiliki nilai, norma, serta etika
kolektif sebagai sebuah komunitas yang
saling berhubungan. Hal ini merupakan
modal
sosial
yang
diharapkan
berkembang menjadi organisasi modern
dengan prinsip keterbukaan. Disamping
itu juga akan terdapat jaringan informal
dalam masyarakat yang berkembang
secara mandiri. Jaringan informal tersebut
akan mengembangkan pengetahuan dan
wawasan sehingga tercapai peningkatan
kesejahteraan dan kualitas hidup.
Tercapainya tujuan tersebut merupakan
suatu peningkatan kapasitas masyarakat
dalam
kerangka
pembangunan
masyarakat (Haridison, 2013).
B. Kepercayaan dan Solidaritas dalam
pengelolaan mata air
Proses kerja kolaborasi modal sosial
menjadi energi dan kekuatan komunitas
didasarkan pada sifat dan substansi yang
dimilikinya yakni kepercayaan, norma, dan
jaringan yang tidak bisa dipisahkan satu
sama lain. Hasil kerja kolaborasi modal
sosial menghasilkan energi positif seperti
rasa
tanggungjawab,
kepedulian,
kejujuran, kerjasama, inklusivitas, mutual
trust, solidaritas, transparansi, perasaan
aman, dan nyaman bahkan etos kerja
positif. Keseluruhan sumber energi/
kekuatan sebagai potensi sumber daya
yang dimiliki oleh komunitas dapat
diakses oleh setiap individu dalam meraih
sejumlah harapan, kepentingan, dan
kebutuhan bersama (Abdullah, 2013).
Kepercayaan adalah harapan yang
tumbuh di dalam masyarakat yang
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ditunjukkan oleh adanya prilaku jujur,
teratur, dan kerjasama berdasarkan
norma yang ada (Ruseva, Farmer, &
Chancellor, 2016). Kepercayaan adalah
unsur penting dalam modal sosial sebagai
perekat bagi langgengnya hubungan
dalam kelompok masyarakat. Menjaga
suatu kepercayaan membuat orang-orang
bisa bekerja sama secara efektif. Modal
sosial merupakan kapabilitas yang muncul
dari kepercayaan umum dalam suatu
masyarakat.
Kepercayaan
akan
menimbulkan
kewajiban sosial. Dengan mempercayai
seseorang
akan
menimbulkan
kepercayaan kembali dari orang tersebut
(resiprositas). Dalam resiprositas terdapat
repaid
and
balanced.
Hal
ini
mempermudah hubungan kerjasama yang
telah dibangun agar tetap konsisten dan
bersinambungan (Radnitz, Wheatley, &
Zürcher, 2009).
Kepercayaan
sosial
efektif
dikembangkan melalui jalinan pola
hubungan sosial resiprosikal atau timbal
balik antar pihak yang terlibat dan
berkelanjutan.
Adanya
kepercayaan
memudahkan terbinanya kerjasama yang
saling menguntungkan (mutual benefit),
yang mendorong timbulnya hubungan
resiprosikal.
Hubungan
resiprosikal
menyebabkan modal sosial dapat melekat
kuat dan bertahan lama, karena orangorang yang melakukan hubungan tersebut
mendapat keuntungan timbal balik dan
tidak ada yang dirugikan. Disini hubungan
telah memenuhi unsur keadilan (fairness)
diantara sesama individu (Bhandari &
Yasunobu, 2009).
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Dalam pengelolaan mata air di
Ngaram-aram salah satu substansi yang
dibutuhkan dalam penguatan modal sosial
adalah kepercayaan antar warga dalam
pemanfaatan mata air untuk memenuhi
kebutuhan
rumah
tangganya.
Kepercayaan individu akan membangun
jaringan hubungan sosial yang dilandasi
oleh
kejujuran,
keteraturan,
dan
kerjasama berdasarkan norma yang ada.
Bentuk kepercayaan yang menumbuhkan
hubungan resiprokal adalah adanya
kerjasama untuk membangun jaringan air
dari mata air ke rumah-rumah warga.
Beberapa warga membentuk kelompok
yang terdiri 2 – 5 rumah tangga. Jaringan
tersebut dibangun dengan memanfaatkan
pompa air dan jaringan pipa yang biaya
pengadaannya
ditanggung
secara
patungan. Besarnya biaya instalasi air
berkisar antara Rp. 1.500.000,00 –
2.000.000,00.
Rincian
biaya
yang
ditanggung terdiri dari jasa tukang,
pengadaan pompa, pipa, kabel, dan
bahan-bahan lain yang sesuai dengan
harga pasar. Khusus penggunaan pompa
air akan ditanggung masing-masing rumah
tangga. Kepercayaan kelompok terlihat
ketika pengambilan air dengan pompa air
yang dilakukan secara bergantian oleh
setiap keluarga. Sistem ini diatur
sedemikian rupa ketika salah seorang
anggota sudah memenuhi semua
penampung air yang ada di rumahnya,
maka selanjutnya giliran anggota yang lain
akan melakukan hal yang sama.
Pengawasan dan penekan
aturan
dilakukan oleh semua yang terlibat.
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Tabel (Table) 2. Bentuk kepercayaan dan solidaritas dalam pengelolaan mata air (Forms of trust and solidarity
in springs management)
Kepercayaan (Trust)
- kerjasama pembangunan jaringan distribusi air
- giliran dalam penggunaan jaringan distribusi air
Solidaritas (Solidarity)
- urunan biaya dan gotong royong dalam ritual munggahan
- gotong royong dalam pembersihan dan pengurasan mata air
- urunan biaya pembuatan atau kerusakan jaringan distribusi air
Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2017

Solidaritas juga terlihat ketika pompa
rusak atau ada pipa yang harus diganti,
maka secara rela para anggota akan iuran
biaya untuk memperbaiki. Demikian juga
kepercayaan terlihat ketika salah seorang
mengeluarkan dana pribadi lebih dahulu
untuk membayar kerusakan dan akan
diganti kemudian secara patungan.
Keadaan
ini
merupakan
bentuk
kepercayaan (trust) yang timbul antar
anggota kepada seseorang yang sudah
mengeluarkan biaya. Demikian halnya
dengan orang yang telah mengeluarkan
biaya, percaya kepada anggota yang lain
akan mengganti biaya yang telah
dikeluarkannya.
Solidaritas juga terlihat ketika ritual
munggahan yang membutuhkan biaya
untuk kenduri atau selamatan, maka
warga akan iuran belanja kebutuhan
untuk kenduri dan kemudian para ibu
memasak secara bergotong royong
sedangkan
bapak-bapak
melakukan
pembersihan dan pengurasan mata air.
Bagi masyarakat besarnya biaya yang
ditanggung untuk selamatan tidak
menjadi masalah karena selain tidak
membebani pengeluaran rumah tangga
juga ditanggung secara bersama sebagai
bentuk solidaritas. Demikian halnya
dengan solidaritas dalam pembersihan
atau pengurasan sendang setiap Sabtu
Pon dan ketika air sudah mulai kering dan
kotor yang dilakukan secara gotong

royong. Bentuk solidaritas masyarakat
dalam pengelolaan mata air di Ngaramngaram lebih bersifat mekanis, yaitu
terdapat pada masyarakat yang homogen
dengan kepercayaan sosial, kejujuran,
keteladanan, kerjasama, dan tanggungjawab terhadap orang lain merupakan hal
yang penting dalam menumbuhkan
kebajikan-kebajikan individu.
Solidaritas adalah salah satu faktor
perekat dalam gerakan modal sosial.
Solidaritas berarti sifat (perasaan) solider;
sifat satu rasa (senasib dan sebagainya);
perasaan setia kawan (KKBI, 2019). Rasa
solidaritas masyarakat bisa menyatukan
persepsinya tentang hal yang ingin
diperjuangkan. Jenis solidaritas pada
gerakan modal sosial bisa saja pada
keduanya, baik sebagai perekat maupun
penyatu persepsi.
Solidaritas pada pengelolaan mata air
di Ngaram-aram adalah jenis solidaritas
mekanis, terjadi pada masyarakat mekanis
dengan
homogenitas
pada
mata
pencaharian dan memiliki tujuan yang
sama memperoleh air untuk kebutuhan
rumah tangga dan irigasi. Terdapat 2 (dua)
jenis solidaritas pada masyarakat, yaitu
solidaritas organis dan mekanis. Pada
solidaritas organis kondisi masyarakat
cenderung sudah sangat kompleks dan
heterogen, modal sosial muncul bukan
karena kesamaan pekerjaan tetapi lebih
pada tujuan lain. Pada solidaritas mekanis,
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masyarakatnya masih homogen dan jenis
solidaritas pada gerakan modal sosial yang
mengandung
kepercayaan
sosial,
termasuk
kejujuran,
keteladanan
kerjasama dan rasa tanggung jawab
terhadap orang lain sangat penting untuk
menumbuhkan
kebajikan-kebajikan
individual (Ulinnuha, 2012).
C. Norma Sosial dalam Pengelolaan Mata
Air
Norma sosial didefinisikan sebagai
keteraturan dalam prilaku tanpa adanya
pelanggaran yang menimbulkan sanksi
sosial (Popitz, 2017). Norma sosial
merupakan sesuatu yang fundamental
dalam kelompok masyarakat karena
norma adalah rules yang diharapkan
diikuti oleh masyarakat. Norma tidak
dinyatakan secara eksplisit dalam undangundang atau peraturan perundangan
namun diteruskan
melalui proses
sosialisasi dan internalisasi. Popitz (2017)
juga mengatakan elemen-elemen yang
membangun norma sosial terdiri dari: 1)
nilai (value), 2) penghargaan (reward), 3)
sanksi/hukuman
(punishment).
Nilai
digambarkan sebagai sesuatu yang
bersifat abstraks tentang ide yang
disenangi, disukai, dan dicapai, sedangkan
penghargaan dan sanksi lebih kongkrit
karena berhubungan langsung dengan
perilaku. Penghargaan diberikan untuk
perilaku yang sesuai dengan norma,
sedangkan hukuman adalah sanksi
terhadap perilaku yang melanggar norma.
Pada dasarnya norma selalu berwujud
perintah
atau
larangan.
Perintah
merupakan kewajiban seseorang untuk
berbuat sesuatu yang dipandang baik
(mengandung
nilai-nilai
positif),
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sedangkan larangan adalah kewajiban
seseorang untuk tidak melakukan sesuatu
yang dipandang tidak baik atau
menimbulkan akibat yang mengandung
nilai-nilai negatif (Abdullah, 2013).
Dalam pengelolaan mata air di Dusun
Ngaram-aram terdapat norma-norma
yang harus dipatuhi oleh warga yang
dapat dijelaskan pada Tabel 3. Norma
dalam pengelolaan mata air di Ngaramaram
mengandung
nilai-nilai,
penghargaan, dan hukuman. Memelihara
vegetasi di sekitar mata air merupakan
norma
yang
berwujud
perintah,
mengandung nilai positif yang disukai dan
diharapkan
oleh
masyarakat.
Penghargaan diberikan kepada mereka
yang mentaati atau mematuhi norma ini
berupa pujian atau tidak mendapatkan
teguran.
Norma tersebut juga berlaku dalam
menjaga kebersihan mata air dan
lingkungannya dan menguras sendang jika
air mulai berkurang dan kotor. Warga
diharapkan mematuhi karena norma
tersebut mengandung nilai positif yang
disukai dan diharapkan oleh para warga,
yaitu mata air dan lingkungan menjadi
bersih dan airnya berkualitas bagus.
Adapun hukuman yang diberikan pada
warga yang melanggar norma berupa
perintah ini adalah teguran, cibiran,
pengucilan bahkan larangan mengambil
air lagi di mata air tersebut.
Ritual munggahan dan memohon restu
pada danyangdan yang mbahureksa jika
ada yang punya hajat, dapat dikatakan
sebagai perintah yang sudah menjadi
tradisi masyarakat Ngaram-aram. Hal ini
sudah dilaksanakan secara turun-temurun
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Tabel (Table) 3. Uraian norma dalam pengelolaan mata air di Ngaram-aram (Description of norms in managing
springs in Ngaram-aram)
No.
Wujud Norma (Norm form)
Uraian (Description)
1.
Perintah (Order)
- Memelihara vegetasi di sekitar mata air
- Menjaga kebersihan mata air dan lingkungannya
- Ritual Munggahan
- Pengurasan Mata air
Permohonan restu jika punya hajat
2
Larangan (Prohibion)
- Menebang, merusak dan memanfaatkan untuk kepentingan
pribadi vegetasi di sekitar mata air
- Wanita yang sedang datang bulan dilarang beraktivitas di sekitar
mata air
Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2017

apabila tidak dilaksanakan ditakutkan
terjadi hal-hal yang tidak diharapkan
berupa musibah atau bencana yang
menimpa warga Dusun Ngaram-aram.
Masyarakat juga percaya jika ritual ini
dilaksanakan maka warga akan selamat
dari marabahaya, air berlimpah dan jernih
serta masyarakat akan mendapatkan hasil
panen yang berlimpah. Demikian juga
dengan memohon restu jika mempunyai
hajat, berharap hajat yang dilaksanakan
berjalan lancar dan tidak mendapatkan
halangan.
Norma berupa larangan dalam
pengelolaan mata air di Ngaram-aram
adalah larangan untuk menebang,
memanfaatkan untuk kepentingan pribadi
maupun merusak vegetasi-vegetasi yang
tumbuh di lingkungan mata air. Disamping
itu juga ada larangan bagi perempuan
yang datang bulan untuk beraktivitas di
lingkungan mata air baik untuk
mengambil air, mandi atau mencuci
pakaian.
Warga
Ngaram-aram
berkewajiban untuk tidak melakukan hal
ini, selain karena mengandung nilai yang
tidak baik dan tidak disukai masyarakat,
juga akan mendatangkan akibat yang
tidak diinginkan.

Larangan menebang, memanfaatkan
untuk kepentingan pribadi maupun
merusak vegetasi-vegetasi yang tumbuh
di lingkungan mata air bertujuan untuk
menjaga kuantitas dan kualitas mata air
agar tetap baik dan lestari. Larangan ini
bila dilanggar akan mendapatkan sanksi
negatif dari masyarakat berupa teguran,
cibiran, pengucilan maupun pelarangan
mengambil air di tempat tersebut. Akibat
yang ditimbulkan jika larangan tersebut
dilanggar adalah debit air akan berkurang
atau mata air mengering karena tidak ada
vegetasi
di
sekitarnya
yang
melindunginya.
Larangan bagi perempuan yang sedang
datang bulan untuk tidak mendekati mata
air dimaksudkan karena mata air dianggap
tempat
bersemayamnya
yang
mbahureksa atau danyang, sehingga
merupakan tempat yang sakral (keramat)
dan suci. Hukuman atau sanksi yang
diberikan pada pelanggar adalah teguran,
cibiran, pengucilan, dan bahkan dilarang
untuk mengambil air di mata air tersebut.
Akibat dari pelanggaran ini adalah
datangnya bencana atau mara bahaya
yang akan dialami oleh pelaku maupun
masyarakat dusun.
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Norma dalam pengelolaan mata air di
Ngaram-aram
merupakan
produk
kepercayaan sosial berdasarkan sejarah di
masa lalu yang selain bersumber dari
agama dan kepercayaan masa lalu juga
bersumber pada panduan moral. Merujuk
Putnam (1993) dan Fukuyama (1995)
dalam Arta (2012), norma terdiri dari
pemahaman, nilai, harapan, dan tujuan
yang diyakini dan dijalankan bersama oleh
sekelompok
orang.
Norma
dapat
bersumber dari agama, panduan moral,
maupun standar sekuler seperti kode etik
profesional. Norma dibangun berdasarkan
sejarah kerjasama dimasa lalu dan
diterapkan untuk mendukung iklim
kerjasama. Norma dapat merupakan pra
kondisi maupun produk dari kepercayaan
sosial.
D. Jaringan Sosial dalam Pengelolaan
Mata Air
Jaringan sosial dalam pengelolaan mata
air di Ngaram-aram terbentuk dari
seperangkat hubungan khusus di antara
sekelompok warga yang memanfaatkan
mata air, di mana karakteristik hubungan
tersebut
dapat
digunakan
untuk
menginterpretasikan motif perilaku sosial
dari orang-orang yang terlibat di
dalamnya.
Fungsi
jaringan
sosial
dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:
ekonomi, sosial, dan informas. Fungsi
ekonomi yaitu memperoleh air untuk
kebutuhan rumah tangga dan irigasi,
fungsi sosial yaitu untuk jaminan sosial
dan sosialisasi, dan fungsi informasi yaitu
untuk
mengalirkan
informasi.
Hubungannya
dengan
keberhasilan
kelompok adalah adanya jaringan di
antara
anggota
masyarakat
akan
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mempercepat
tercapainya
tujuan
kelompok karena masyarakat yang
menjadi objek dapat dengan mudah
mendapatkan manfaat dari kehadiran
kelompok dimaksud, baik sosial, ekonomi,
maupun akses informasi (Wakka & Bisjoe,
2018).
Jaringan sosial terjadi berkat adanya
keterkaitan
antara
individu
dan
komunitas. Keterkaitan mewujud didalam
beragam tipe kelompok pada tingkat lokal
maupun di tingkat yang lebih tinggi.
Jaringan sosial yang kuat antara sesama
anggota
dalam
kelompok
mutlak
diperlukan dalam menjaga sinergi dan
kekompakan, apalagi jika kelompok sosial
kapital itu mempunyai bentuk kelompok
formal. Adanya jaringan hubungan sosial
antar individu dalam modal sosial
memberikan manfaat dalam konteks
pengelolaan sumberdaya milik bersama,
karena ia mempermudah koordinasi dan
kerjasama untuk keuntungan yang
bersifat timbal balik, itulah yang dikatakan
Putnam (1993) dalam Arta(2012) tentang
jaringan sosial sebagai salah satu elemen
dari modal sosial (Ulinnuha, 2012).
Konsep jaringan dalam modal sosial
lebih difokuskan pada aspek ikatan antar
simpul yang bisa berupa orang atau
kelompok. Dalam hal ini terdapat
pengertian adanya hubungan sosial yang
diikat
oleh
kepercayaan
yang
dipertahankan dan dijaga oleh normanorma. Pada konsep jaringan ini, terdapat
unsur kerja, yang melalui media hubungan
sosial menjadi kerja sama. Pada dasarnya
jaringan sosial terbentuk karena adanya
rasa
saling
mengerti,
saling
menginformasikan, saling mengingatkan,
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dan
saling
membantu
(hubungan
resiprokal) dalam melaksanakan ataupun
mengatasi sesuatu (Mudiarta, 2009).
Terbentuknya jaringan sosial dalam
pengelolaan mata air di Ngaram-aram
adalah suatu strategi adaptasi masyarakat
untuk menyesuaikan dengan lingkungan
dalam memperoleh air untuk kebutuhan
rumah tangga maupun irigasi yang
menyusun
modal
sosial
dengan
komponen-komponen lain berupa normanorma, kepercayaan, resiprositas dan
solidaritas. Bentuk modal sosial dalam
pengelolaan mata air di Ngaram-aram
adalah modal sosial bonding, yaitu modal
sosial dengan jaringan atau hubungan
antar orang-orang dengan tujuan yang
sama (Ruseva et al., 2016).
Indikator yang dilihat pada jaringan
sosial pengelolaan mata air di Ngaramaram adalah:1) Sentralitas individu dalam
kelompok, 2) Kedekatan individu satu
sama lain kelompok, dan 3) Kebersamaan
dalam kelompok (Sulistiawati & P Lubis,
2015). Sentralitas atau ketokohan individu
nampak pada keberadaan beberapa tokoh
(Tabel 4). Sentralitas dikemukakan oleh
Scott (2009) berkenaan dengan konsep
sosiometri
dalam
mengidentifikasi
individu yang berperan sebagai star yakni
individu paling populer di dalam sebuah
jaringan atau individu yang menempati
posisi sentral dan menjadi pusat
perhatian. Individu yang memiliki derajat
sentralitas
paling
tinggi
dapat
diidentifikasi sebagai pemimpin, atau
dapat pula sebagai orang pertama yang
mendapatkan
informasiatau
berita.
Dengan kata lain, individu yang menjadi
peran sentral tidak selalu merupakan
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pemimpin di dalam kelompok maupun
jaringan.
Kedekatan individu bukan saja
menunjukkan jauh dekatnya langkah yang
harus ditempuh oleh individu dalam
menghubungi individu lainnya di dalam
sistem. Kedekatan bukan saja berarti
kedekatan fisik namun juga kedekatan
emosional. Kedekatan fisik adalah
kedekatan berdasarkan jarak yang
menghubungkan individu satu dengan
yang lain. Kedekatan emosional adalah
kedekatan yang bukan hanya kedekatan
secara fisik belaka, namun kedekatan yang
memiliki kualitas saling menguntungkan
untuk masing masing individu. Dengan
kata lain, semakin dekat individu maka
semakin besar kemampuan individu
tersebut dalam menghubungi semua
anggota di dalam jaringan (Sulistiawati &
P Lubis, 2015).
Selain hubungan pertetanggaan, individu
yang terlibat dalam pengelolaan mata air
di Ngaram-aram memiliki hubungan
kekerabatan baik karena hubungan darah
maupun perkawinan. Hal ini nampak pada
kelompok pengguna air dalam satu
jaringan distribusi air yang sama.
Kedekatan
hubungan
karena
pertetanggaan dan kekerabatan yang
dekat ini menjadikan kemampuan yang
besar dalam hubungan komunikasi.
Hubungan
yang
terjalin
antara
kekerabatan (ikatan darah/perkawinan)
dan pertetanggaan sama-sama kuat
karena pada umumnya masyarakat yang
tinggal di Ngaram-aram masih tergolong
satu kerabat baik karena ikatan darah
maupun ikatan perkawinan. Scott (2009)
mengemukakan
bahwa
tingkat
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Tabel (Table) 4. Indikator jaringan sosial (Indicators of social network)
No.
1.

Indikator (Indicator)
Sentralitas Individu/Ketokohan)
(Individual centrality/Figure)

Uraian (Description)
- Mbah Yadi (Tokoh yang dituakan/sesepuh masyarakat)
- Pak Kusnin (Kepala Dusun sekaligus anak Mbah Yadi)
- Pak Syarif (Jogoboyo/ulu-ulu yaitu Petugas pengatur air)
2.
Kedekatan individu
- Kedekatan antar individu erat terutama pada satu kelompok
(Proximity of individuals)
jaringan distribusi air karena biasanya terikat hubungan
kekeluargaan
3.
Kebersamaan dalam Kelompok
- Kebersamaan pada ritual munggahan
(Group togetherness)
- Kebersamaan dalam pengurasan dan pembersihan mata air
dan lingkungannya
- Kebersamaan dalam pembuatan jaringan distribusi air dan
perbaikan pada saat rusak
Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2017

kebersamaan ini dapat diartikan sebagai
tingkat ketergantungan individu terhadap
individu lainnya. Dengan kata lain, tingkat
kebersamaan yang tinggi menunjukkan
tingginya tingkat ketergantungan individu
terhadap individu lainnya di dalam suatu
sistem. Kebersamaan dalam penglolaan
mata air yang nampak kuat terlihat pada
ritual munggahan, pengurasan mata air
dan kelompok jaringan distribusi air. Lebih
lanjut, Sulistiawati dan Lubis (2015)
mengemukakan
bahwa
selain
menunjukkan ketergantungan satu sama
lain, kebersamaan juga menunjukkan
tingginya partisipasi warga dalam
pengelolaan air. Tindakan kebersamaan
dalam pengelolaan mata air
pada
masyarakat Ngaram-aram tidak muncul
begitu saja. Partisipasi dan kerjasama
yang secara nyata terlihat pada
masyarakat timbul dalam kondisi modal
sosial yang kuat. Modal sosial ini
kemudian lebih dikenal dengan modal
sosial bonding yaitu modal sosial antara
individu dalam sebuah kelompok dengan
melihat orientasi ke dalam (inward
looking).
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IV. Kesimpulan dan Saran
Bentuk kepercayaan dan solidaritas
dalam pengelolaan mata air tampak
dalam pengaturan distribusi air ke rumahrumah, terutama pada urunan dalam
pembiayaan
yang
terkait
dengan
pengelolaan mata air. Norma sosial yang
ada berupa perintah dan larangan dalam
pengelolaan mata air yang mengandung
nilai-nilai sosial, penghargaan (reward)
dan hukuman (punishment). Jaringan
sosial dalam pengelolaan mata air di
Ngaram-aram tampak pada seperangkat
hubungan khusus di antara sekelompok
warga yang memanfaatkan mata air,
dengan karakteristik hubungan yang
dapat
digunakan
untuk
menginterpretasikan motif perilaku sosial
dari orang-orang yang terlibat di
dalamnya. Jaringan tersebut berfungsi
ekonomi
(memperoleh
air
untuk
kebutuhan rumah tangga dan pertanian),
sosial (jaminan sosial dan sosialisasi),
komunikasi (mengalirkan informasi)
Modal sosial yang kuat diperlukan
untuk peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan mata air sebagai suatu
upaya peningkatan kapasitas masyarakat
untuk mengatasi kebutuhan air di musim
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kemarau (kekeringan). Keberadaan modal
sosial dalam pengelolaan mata air di
wilayah ini dapat dijadikan dasar bagi
pengembangan kelembagaan pengelolaan
sumber daya berbasis kearifan lokal
masyarakat. Penelitian selanjutnya yang
diperlukan adalah eksistensi modal sosial
pada masyarakat yang terdampak
kekeringan
sebagai
suatu
studi
perbandingan kekuatan modal sosial
masyarakat dalam mitigasi kekeringan.
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ABSTRACT
Population growth in major cities in Indonesia has implications to the increase of clean water
consumption. The highest demand of clean water is in fulfilling household needs. The use of
clean water for household needs does not follow the efficiency principle. So that in fulfilling
the water needs, it is necessary to use other sources, one of which is grey water. This study
aims to determine the effectiveness of multimedia contacts by adding wood shavings as
biofilter material in treating grey water. The applied method in this research is quantitative
with a qualitative descriptive approach, by conducting experiments using wood shavings as a
material for biofilter. This research was carried out in the residential of Villa Bintang Mas,
South Tangerang City in October 2018. The results showed that the usage of biofilter
materials with the addition of wood shavings was effective in removing the pollutant of the
grey water. It is indicated by the level of biofilter efficiency in reducing pollutant
concentrations ranging from 40.6% (BOD parameters) to 100% (Coliform parameters).
Nevertheless, Coliform parameters still do not meet the standard quality, therefore, there is
a need for additional disinfectants to reduce Coliform levels.
Keywords: grey water; biofilter; wood shavings; multimedia

ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk pada kota-kota besar di Indonesia berimplikasi pada peningkatan
konsumsi air bersih. Konsumsi air bersih terbesar salah satunya dalam pemenuhan
kebutuhan domestik rumah tangga. Penggunaan air bersih untuk kebutuhan domestik saat
ini masih belum mengikuti kaidah efisiensi dalam penggunaannya. Oleh karena itu, dalam
pemenuhan kebutuhan air tersebut perlu dilakukan pemanfaatan sumber lainnya, salah
satunya adalah air sisa limbah domestik rumah tangga (grey water). Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui efektivitas kontak multimedia dengan penambahan serutan kayu sebagai
media biofilter dalam mengolah air limbah domestik rumah tangga (grey water). Penelitian
ini dilakukan melalui percobaan penggunaan multimedia dengan penambahan serutan kayu
sebagai media kontak biofilter. Penelitian ini dilaksanakan di perumahan Villa Bintang Mas,
Kota Tangerang Selatan pada bulan Oktober 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
@2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
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penggunaan multimedia biofilter dengan penambahan serutan kayu efektif dalam
penyisihan pencemar pada air limbah domestik rumah tangga. Hal tersebut ditunjukkan
dengan tingkat efisiensi alat dalam menurunkan konsentrasi pencemar berkisar antara
40,6% (parameter BOD) sampai dengan 100% (parameter Coliform). Meskipun demikian,
parameter Coliform masih belum memenuhi standar baku mutu, sehingga perlu
penambahan disinfektan untuk menurunkan kadar Coliform.
Kata kunci: limbah domestik; biofilter; serutan kayu; multimedia
I. PENDAHULUAN
Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional
memproyeksikan
laju
pertumbuhan penduduk di Indonesia
masih terus meningkat yaitu dari 238,5
juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta
pada tahun 2035 (Badan Pusat Statistik
Indonesia, 2013). Pertumbuhan jumlah
penduduk di wilayah perkotaan telah
berdampak langsung terhadap kebutuhan
akan jumlah perumahan yang ada. Data
Real Estate Indonesia (REI) menunjukkan
bahwa kebutuhan akan perumahan
sebesar 11,4 juta dan akan terus
bertambah tiap tahunnya (Bayu, 2018).
Pesatnya laju pertumbuhan perumahan
yang ada saat ini ditambah dengan
persaingan harga jual, terutama pada
perumahan-perumahan menengah ke
bawah
mengakibatkan
sebagian
pengembang hanya menerapkan sistem
sanitasi lingkungan yang sederhana.
Pembuangan limbah domestik rumah
tangga (greywater) yang ada seringkali
masih dialirkan melalui selokan-selokan
sederhana yang langsung bermuara ke
dalam aliran sungai, tanpa terlebih dahulu
melalui proses perlakuan (treatment).
Kondisi ini apabila dibiarkan terus berlalu
dapat menyebabkan permasalalah baru,
terutama kenaikan beban pencemar sungai
dari sumber rumah tangga (point source).
112

Permasalahan tentang pengelolaan air
limbah rumah tangga tersebut banyak juga
ditemukan di beberapa negara baik negara
maju maupun negara yang dalam tahap
berkembang (Jing et al., 2015).
Salah satu langkah yang dapat
diterapkan
untuk
menangani
permasalahan limbah domestik rumah
tangga (grey water) yaitu dengan
memanfaatkan biofilter. Prinsip kerja
biofilter yaitu dengan cara mendegradasi
limbah cair rumah tangga yang ada dengan
media kontak (biofilm) (Maeng, Choi, &
Dockko, 2015; Wardiha & Prihandono,
2015). Pada saat operasi, air yang
mengandung senyawa polutan mengalir
melalui celah media dan kontak langsung
dengan lapisan massa mikroba (biofilm)
(Liao et al., 2014; Said, 2009).
Mikroorganisme tumbuh dan berkembang
di atas suatu media, dengan membentuk
lapisan lendir untuk melekat di atas
permukaan media tersebut sehingga
membentuk lapisan biofilm (Hadiwidodo,
et al., 2012; Liao et al., 2014).
Penggunaan biofilter dalam pengolahan
air limbah saat ini banyak dilakukan karena
mempunyai nilai manfaat yang tinggi
dengan biaya yang relatif murah.
Organisasi Kesehatan Dunia atau World
Health Organization (WHO) mendorong
pengembangan dan penyediaan teknologi
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berbiaya rendah untuk dalam mengolah air
limbah rumah tangga (Maeng et al., 2015).
Oleh karena itu, di beberapa negara
khususnya negara berkembang banyak
dimanfaatkan prinsip penggunaan biofilter
dalam pengolahan air rumah tangga (Liao
et al., 2014).
Media yang dipergunakan sebagai
media kontak biofilter, selain efektif
sebagai tempat berkembangnya biofilm
juga mudah dijumpai di pasaran dan
memiliki kelimpahan yang luas. Salah satu
alternatif media yang saat ini belum
banyak dimanfaatkan sebagai media
biofilter yaitu serutan kayu. Pemanfaatan
sisa serutan kayu yang dipergunakan
sebagai media biofilter perlu diuji
keefektifannya sebab kelimpahannya
cukup banyak. Rendemen kayu bulat
menjadi kayu gergajian masih berkisar
antara 50,2% - 50,4% (Sopianoor, Yahya, &
Biantary,
2016).
Kondisi
tersebut
mengakibatkan masih adanya sisa kayu
yang belum termanfaatkan dan berpotensi
menjadi limbah dalam industri kayu
olahan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui efektivitas kontak multimedia
dengan penambahan serutan kayu sebagai
media biofilter dalam mengolah air limbah
domestik rumah tangga (greywater).
Dengan penambahan serutan kayu pada
media biofilter, diharapkan dapat menjadi
alternatif media lokal yang tersedia dalam
jumlah banyak dan mampu menekan sisa
limbah serutan kayu yang dibuang ke
lingkungan. Selain itu, besaran beban
pencemar (air limbah sisa domestik rumah
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tangga) yang masuk ke dalam badan sungai
menurun, dan masih berada dibawah daya
tampungnya, sesuai dengan baku mutu:
P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016
tentang baku mutu air limbah domestik.
Dengan demikian kualitas hasil air dari
suatu Daerah Aliran Sungai akan tetap
terjaga sesuai dengan salah satu tujuan
pengelolaan DAS, yakni menjaga kualitas
air tetap bagus.
II. BAHAN DAN METODE
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan
Januari sampai dengan Oktober tahun
2018. Lokasi pengambilan bahan penelitian
dari Perumahan Villa Bintang Mas yang
bertempat di Kelurahan Keranggan,
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan,
Propinsi Banten. Analisis laboratorium
dilakukan di Laboratorium Pusat Penelitian
dan
Pengembangan
Kualitas
dan
Laboratorium Lingkungan, Serpong.
B. Bahan dan Alat
Penelitian dilakukan dengan mengambil
limbah sisa air domestik (grey water).
Pengambilan contoh uji air limbah
domestik rumah tangga diambil pada
Perumahan Villa Bintang Mas, kemudian
diuji beberapa parameternya yang
mengacu pada Permen LHK Nomor P.68/
Menlhk/ Setjen /Kum.1/ 8/ 2016 tentang
Baku Mutu Air Limbah Domestik. Alat yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
Biofilter multimedia (media bioball,
honeycomb, zeolite, arang aktif, serta
serutan kayu) dengan sistem resirculator.
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Gambar (Figure) 1. Peta Lokasi Penelitian/ Map of research location
Sumber (Source): Analisis data (Data analysis), 2018

C. Metode Penelitian
1. Parameter
yang
diuji
meliputi
parameter pH, temperatur, BOD, COD,
TSS, Minyak lemak, amoniak, dan total
Coliform. Contoh uji diambil pada titik
outlet gabungan pembuangan limbah
domestik rumah tangga secara komunal
yang
menampung
limbah
dari
keseluruhan perumahan yang dialiri air
limbah yang berasal dari aktifitas rumah
tangga. Pengambilan contoh dilakukan
selama 6 (enam) hari dengan
pengulangan sebanyak 1 (satu) kali dan
jarak waktu tertentu yang sama pada
musim tidak hujan (Oktober 2018),
untuk mencegah pengenceran oleh air
hujan. Contoh air limbah uji diambil
secara komposit (volume sama), dengan
menggabungkan air limbah domestik
yang diambil.
2. Uji coba biofilter menggunakan
multimedia (komposisi media: bioball
dan honeycomb + 25% arang aktif +25%
Zeolit + 50% serutan kayu), dilakukan
dengan menggunakan contoh uji grey
water yang berasal dari kegiatan rumah
114

tangga yang menjadi objek kajian.
Biofilter yang digunakan menggunakan
sistem resirkulasi, yang bertujuan untuk
memperbaiki kualitas air dengan cara
melakukan pemutaran air untuk
disaring di media biofilter. Proses
biofilter adalah reaktor biologis dimana
mikroorganisme
tumbuh
dan
berkembang
menempel
pada
permukaan media yang kaku. Media
tempat
berkembangnya
mikroorganisme
pada
biofilter
ini
menggunakan media bioball dan
honeycomb.
Kedua
media
ini
merupakan media buatan yang terbuat
dari plastik PVC tempat tumbuh dan
berkembangnya bakteri alami pengurai.
Aliran air limbah dimasukkan ke dalam
reaktor yang di dalamnya diisi dengan
media penyangga (media biofilter)
dimana mikroorganisme akan tumbuh
menempel pada permukaan media
(Fuentes, Vizcaino, & Gonzalez, 2018;
Said & Ruliasih, 2005). Proses ini
memerlukan arus yang sesuai sehingga
sistem yang digunakan dapat bekerja
secara optimal. Sistem yang digerakkan
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mempunyai laju debit air 2 l/detik
(Nurhidayat, Nirmala, & Djokosetyanto,
2012).
3. Analisis sampel uji grey water yang
berasal dari kegiatan rumah tangga di
lakukan di laboratorium Puslitbang
Kualitas dan Laboratorium Lingkungan
(P3KLL) sesuai dengan metode yang
diterapkan di Laboratorium P3KLL.
4. Efektifitas media dilakukan dengan
membandingkan kondisi air limbah
sebelum
dan
sesudah
melalui
pengolahan biofilter.
D. Analisis Data
1. Efisiensi penggunaan biofilter
E=

………………………………(1)

Keterangan (Remarks) :
E = Efisiensi alat
So = kadar pencemar sebelum
S1 = kadar pencemar sesudah

2. Laju Pembebanan Oganik
Bv =

…………………………………(2)

Keterangan (Remarks):
Bv
= Laju pembebanan organik (kg BOD/
m3/hari)
Q
= Debit (liter/hari)
BOD In = Kadar BOD sebelum masuk alat
(kg/Liter)
V
= Volume media (m3)
Kriteria :
Biofilter anaerob = 0,4 - 4,7 kg BOD/m3/hari.
Biofilter aerob = 0,6 - 2,1 kg BOD/m3 hari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Efisiensi Penggunaan Biofilter
Multimedia
Hasil analisis sampel air limbah yang
dilakukan pada 6 sampel limbah domestik
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dengan 7 parameter yang diuji mengacu
pada Permen LHK No.P.68/Menlhk/
Setjen/Kum.1/8/2016 tentang baku mutu
air limbah domestik, memperlihatkan
bahwa parameter TSS, NH3, dan pH
keseluruhan
sampel
memenuhi
persyaratan baku mutu yang ditentukan.
Untuk Parameter BOD, ada tiga sampel
memenuhi persyaratan baku mutu yang
ditentukan (sampel ke 4, 5, dan 6). Untuk
Parameter COD, ada empat sampel yang
memenuhi persyaratan baku mutu yang
dipersyaratkan. Parameter minyak lemak
(ML) hanya satu sampel yang memenuhi
persyaratan baku mutu yang ditentukan
(sampel ke 5). Walaupun tingkat efisiensi
cukup tinggi namum parameter total
Coliform tidak ada sampel yang memenuhi
baku mutu yang ditetapkan.
1. Tingkat keasaman (pH) dan suhu
Nilai
tingkat
keasaman
(pH)
menggambarkan konsentrasi ion hidrogen
dan menggambarkan sifat keasaman. Pada
air limbah domestik dibandingkan dengan
berdasarkan peraturan PerMen LHK No.
P.68/2016 (BM) tentang bakumutu air
limbah domestik. Batas yang bisa di tolerir
sesuai BM adalah pH 6 – 9, hasil
pengukuran pH berada pada range 7,2 –
8,3 dan masih berada pada range BM yang
dipersyaratkan. Air yang bersifat basa dan
asam dapat mempengaruhi kehidupan
makhluk hidup di perairan. Nilai pH limbah
domestik sebelum dimasukkan ada yang
bernilai sekitar 8 dan setelah melewati
biofilter pH menjadi sekitar 7. Penurunan
pH pada biofilter multimedia efektif
dengan adanya penambahan media arang
aktif (Fatahilah & Raharjo, 2007). Suhu
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Tabel (Table) 1. Hasil pengujian air sisa limbah domestik rumah tangga (The result of grey water analysis)
No
1.

2.

3.

4.

5.

116

Parameter
(Indicators)
BOD (mg/l)
Sebelum (Before)
(BM= 30,0)
Sesudah (After)
Penurunan
(Reduction)
% Efisiensi
(Efficiency)
COD (mg/l)
Sebelum (Before)
(BM=100,0)
Sesudah (After)
Penurunan
(Reduction)
% Efisiensi
(Efficiency)
ML (mg/l)
Sebelum (Before)
(BM=5,0)
Sesudah (After)
Penurunan
(Reduction)
% Efisiensi
(Efficiency)
pH
Sebelum (Before)
(BM=6-9)
Sesudah
(After)
Penurunan
(Reduction)
% Efisiensi
(Efficiency)
Suhu (oC)
Sebelum
(Before)
Sesudah
(After)
Penurunan
(Reduction)

1
158,2
93,9
64,2

Kriteria
(Criteria)
TMB

2
142,4
34,7
107,6

Kriteria
(Criteria)
TMB

3
128,9
49,5
79,4

Kriteria
(Criteria)
TMB

4
77,1
29,6
47,5

Kriteria
(Criteria)
MB

5
96,1
12,9
83,1

Kriteria
(Criteria)
MB

6
59,5
25,1
34,4

40,6

75,6

61,6

61,5

86,5

57,9

387,0
140,0
247,0

299,0
86,8
212,2

321,0
110,0
211,0

179,0
63,0
116,0

239,0
21,0
218,0

122
32,0
90,0

TMB

63,8
66,4
26,2
40,2

70,9

TMB

60,5
8,3
7,5

MB

59,7
12,8
46,9

65,7

TMB

78,6

MB

7,3
7,4

TMB

86,8
15,6
71,2

64,8

TMB

82,0

MB

8,1
7,3

MB

20,8
9,7
11,1

91,21

TMB

53,4

MB

8,1
7,2

MB

35,6
<2,0
32,6

7,4
7,3

MB

MB

73,8

MB

91,6

MB

Kriteria
(Criteria)

19,1
10,6
8,5

TMB

44,5

MB

7,7
7,3

0,8

-0,02

0.9

0,8

0,1

0,3

9,5

-0,3

10,6

10,4

0,8

4,0

27,5

27,1

27,3

26,4

24,3

27,1

29,4

28,2

29,1

29

27

27,2

-1,9

-1,1

-1,8

-2,6

-2,7

-0,1

MB
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No
6.

7.

8.

TSS (mg/l)
(BM=30,0)

NH3 (mg/l)
(BM=10,0)

Coliform
(BM=3000)

Parameter
(Indicators)
Sebelum
(Before)
Sesudah
(After)
Penurunan
(Reduction)
% Efisiensi
(Efficiency)
Sebelum
(Before)
Sesudah
(After)
Penurunan
(Reduction)
% Efisiensi
(Efficiency)
Sebelum
(Before)
Sesudah
(After)
Penurunan
(Reduction)
% Efisiensi
(Efficiency)

Sumber (Source):
Keterangan (Remarks):
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1

Kriteria
(Criteria)

94,5
16,4

2

Kriteria
(Criteria)

86,3
MB

5,9

3

Kriteria
(Criteria)

66,5
MB

1,6

4

Kriteria
(Criteria)

34,9
MB

1,5

5

Kriteria
(Criteria)

60,5
MB

1,0

6
38,4

MB

3,9

78,1

80,4

64,9

33,4

59,5

34,5

82,6

93,2

97,6

95,7

98,3

89,8

10,5

17,7

16,4

11,4

14,0

13,1

0,2

MB

0,6

MB

0,6

MB

0,96

MB

0,9

MB

0,8

10,3

17,1

15,8

10,4

13,1

12,3

97,7

96,8

96,1

91,86

93,6

93,9

16 x
109
16 x
107
15,8
x 109
99,0

16 x
109
16 x
107
15,9 x
109
100

132 x
109
22x
106
131,9
x 109
100

160 x
109
27 x
104
159,9
x 109
100

320 x
109
11 x
10 6
319,9
x 109
100

320 x
109
6,3 x
106
319,9
x 109
100

TMB

TMB

TMB

TMB

Kriteria
(Criteria)

MB

MB

TMB

Pengolahan data primer (Primary data processing), 2018
TMB = Tidak Memenuhi Baku Mutu (not meet the quality standards)
MB

= Memenuhi Baku Mutu (meet the quality standards)
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pada saat pengambilan contoh uji dengan
kisaran 24,3 – 27,5oC, setelah pengolahan
menggunakan biofilter temperatur agak
meningkat dengan kisaran 27 – 29,4oC.
Peningkatan
suhu
pada
biofilter
multimedia yang berbahan kaca, sehingga
cenderung untuk menyekap panas yang
masuk. Nilai yang tidak berbeda jauh juga
disampaikan oleh (Nurhidayat et al., 2012),
bahwa kinerja biofilter resilkulator berkisar
antara 28-31oC.
2. Biochemical Oxygen Demand (BOD)
BOD adalah oksigen yang dibutuhkan
untuk mengoksidasikan bahan organik oleh
mikroorganisme aerobik sehingga menjadi
bentuk anorganik yang stabil. Bahan
organik merupakan hasil pembusukan
tumbuhan dan hewan yang telah mati atau
hasil dari limbah domestik dan industri
(Fuentes et al., 2018).
Nilai BOD berbanding lurus dengan
jumlah bahan organik di perairan, semakin
tinggi jumlah bahan organik di perairan
semakin besar pula nilai BOD. Nilai BOD air
limbah domestik sebelum diolah berkisar
59 – 158 mg/l, nilai ini melebihi BM yang
dipersyaratkan.
Dengan
pengolahan
menggunakan biofilter range BOD menjadi
13 – 94 mg/l, beberapa masih berada di
atas baku mutu, pengolahan 1, 2, dan 3
diperoleh nilai BOD yang melebihi 30 mg/l,
namun pada pengolahan 4, 5, dan 6
memenuhi BM dengan nilai di bawah 30
mg/l. Penurunan nilai BOD pada biofilter
disebabkan adanya aktifitas penguraian
bahan organik pada lapisan biofilm yang
terbentuk (Filliazati et al., 2011). Pada
Biofilter Multimedia, lapisan biofilm
terbentuk setelah dilakukan resikulator
dengan air sisa limbah domestik selama
118

Gambar (Figure) 1. Konsentrasi BOD sebelum dan
sesudah (BOD concentration
before and after treatments).
Sumber (Source):
Analisis data (Data analysis)

kurang lebih 1-2 minggu. Efisiensi pada
pengolahan berkisar 58 – 86%, pada
pengolahan ke 5 di peroleh efisiensi 86%.
Hasil tersebut sama dengan penggunaan
biofilter anaerob yang menggunakan
media kerikil vulkanik yang mencapai 80%
(Sumiyati, Purwanto, & Sudarno, 2018).
3. Chemical Oxygen Demand (COD)
COD
merupakan
oksigen
yang
dibutuhkan untuk mengoksidasi zat
organik yang ada dalam 1 liter air dengan
menggunakan oksidator kalium dikromat.
Nilai COD merupakan salah satu indikator
parameter pencemar di dalam air yang
disebabkan oleh limbah organik, baik yang
berasal dari air limbah rumah tangga
maupun air limbah industri (Tian et al.,
2016). Air limbah rumah tangga dan
industri merupakan sumber utama
penyebab tingginya nilai COD. Nilai COD
pada air limbah yang diambil sebelum
pengolahan Biofilter berkisar 122 - 387
mg/l dan setelah diolah melalui biofilter,
konsentrasi COD nya turun menjadi 21 –
140 mg/l. Nilai sesudah pengolahan
sebagian mengalami penurunan dan
memenuhi persyaratan Baku Mutu (100
mg/l). Pengolahan ke 4, 5, dan 6 dengan
nilai efisiensi 64, 91 dan 74% menghasilkan
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Gambar (Figure) 2. Konsentrasi COD sebelum dan
sesudah (COD concentration
before and after treatments).
Sumber (Source):
Analisis data (Data analysis)

Gambar (Figure) 3. Konsentrasi TSS sebelum dan
sesudah (TSS concentration
before and after treatments).
Sumber (Source):
Analisis data (Data analysis)

air limbah yang memenuhi BM. Kualitas
efluen pada sampel 1 tidak sebaik sampel 2
sampai dengan sampel 6, dan masih
berfluktuasi. Hal ini disebabkan karena
lapisan biofilm yang terbentuk masih
sedikit dan tipis yang menandakan bahwa
aktivitas mikroorganisme masih ada dalam
tahap adaptasi dan belum tumbuh merata
pada seluruh permukaan media, baik pada
media bioball maupun serbuk kayu (Amiri,
Hartani, & Zeddouri, 2019; Praptiningtyas
et al., n.d.).

berpengaruh terhadap proses fotosintesis
di perairan. Dari sampel yang diuji (6
sampel), seluruhnya memenuhi BM yang
ditetapkan dalam PerMen LHK No.
P.68/2016 sebesar 30 mg/l. Penurunan
konsentrasi padatan tersuspensi pada
limbah domestik rumah tangga terjadi
akibat teradsorpsi di dalam media biofilter.
Adsorpsi tersebut dapat terjadi karena
adanya interaksi gaya elektrostatik atau
Van Der Waals antar molekul (fisisorpsi)
maupun oleh adanya interaksi kimia antar
molekul (kemisorpsi) (Setyorini, Sarengat,
& Kulit, 2016)

4. Total Suspended Solid (TSS)
TSS adalah bahan-bahan tersuspensi
(diameter > 1µm) yang bertahan pada
saringan milipore dengan diameter pori
0,45 µm. Di lingkungan, TSS berasal dari
lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad
renik yang terutama disebabkan oleh
kikisan tanah atau erosi tanah yang
terbawa ke badan air (Amiri et al., 2019).
Dalam limbah rumah tangga, TSS yang
tinggi bisa berasal dari berbagai aktivitas
seperti mencuci, mandi, dan bersih-bersih
rumah. Bertambahnya jumlah TSS dapat
meningkatkan nilai kekeruhan yang
selanjutnya akan menghambat penetrasi
cahaya matahari ke kolam air dan akhirnya

5. Amoniak (NH3)
Amoniak merupakan salah satu
parameter dalam pengukuran baku mutu
limbah domestik. Amoniak berasal dari
nitrogen organik yang diuraikan oleh
organisme heterotrop, yaitu organisme
yang membutuhkan nutrientnya dalam
bentuk senyawa organik dan memperoleh
energi dengan cara mengoksidasi senyawa
organik tersebut. Amoniak dalam air
permukaan berasal dari air seni, tinja serta
penguraian
zat
organik
secara
mikrobiologis yang berasal dari air alam
atau air buangan industri ataupun limbah
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domestik (Amiri et al., 2019; Herlambang,
2003). Nilai Amoniak yang diukur sebelum
pengolahan biofilter berkisar antara 10,5
mg/l sampai dengan 17,7 mg/l. Setelah
melalui perlakuan biofilter berkisar antara
0,2 mg/l sampai dengan 0,.9 mg/l.
Keseluruhan sampel air yang diambil
memenuhi Baku Mutu yang ditetapkan
dalam PerMen LHK No. P.68/2016 sebesar
10 mg/l. Penyisihan konsentrasi bahan
pencemar terjadi setelah limbah domestik
melalui lapisan biofilm yang terbentuk
terutama pada media kayu. Sistem biofilm
berawal dari terdifusinya perubahan
konsentrasi amoniak setelah senyawa
polutan dalam hal ini yaitu melalui proses
pengolahan ditunjukan amoniak, nitrat dan
nitrit (Adisuasono, Wardana, & Sutrisno,
2014).
6. Minyak lemak
Konsentrasi minyak dan lemak dari
(enam) 6 kali pengambilan sampel, hanya
sampel ke lima (5) yang berada di bawah

Gambar (Figure) 4. Konsentrasi Amoniak sebelum
dan
sesudah
(Ammoniac
concentra-tion before and
after treatments).
Sumber (Source):
Analisis data (Data analysis)
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baku mutu yang dipersyaratkan. Untuk 5
(lima) sampel lainnya melebihi BM yang
dipersyaratkan. Mengacu pada PerMen
LHK No. P.68/2016 tentang baku mutu air
limbah domestik, kadar minyak lemak yang
diperkenankan sebesar 5 mg/l. Kadar
minyak dan lemak di titik sampling yang
diambil di lapangan berkisar antara 19,1 –
86,8 mg/l. Setelah dilakukan pengolahan
melalui biofilter berkisar antara < 2 mg/l
sampai dengan 26,2 mg/l. Pada biofilter
multimedia, lapisan minyak terjerap pada
lapisan serutan kayu yang berada pada
lapisan bawah yang menjadi salah satu
media tempat tumbuhnya biofilm, adanya
aktifitas mikroorganisme yang tumbuh
pada media biofilter mempunyai peran
dalam mendegradasi limbah minyak
(Filliazati et al., 2011).
Konsentrasi minyak dan lemak tersebut
cukup tinggi, menunjukkan pemakaian
minyak yang tinggi terutama aktifitas yang
berasal dari dapur. Minyak dan lemak
yang masuk ke perairan dapat menyebar
dan membentuk lapisan tipis yang
terdapat di permukaan, emulsi dan fraksi
terserap. Bentuk interaksi minyak di
perairan
sangat
kompleks.
Nilai
konsentrasi ini dipengaruhi oleh nilai
grafitasi spesifik, titik didih, tekanan
permukaan, viskositas, kelarutan dan
penyerapan. Menurut UNESCO/WHO/
UNEP 1992, kadar minyak lemak yang
melebihi 0,3 mg/l bersifat toksik terhadap
beberapa jenis ikan tawar (Effendi,
Wahyuningsih, & Wardiatno, 2017).
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Gambar (Figure) 5. Konsentrasi minyak lemak
sebelum dan sesudah (Fat
oil concentration before
and after treatments).
Sumber (Source):
Analisis data (Data analysis)

B. Tingkat Efisiensi Media Biofilter
Untuk parameter BOD tingkat efisiensi
biofilter berkisar dalam rentang 40,6%
sampai dengan 86,5%. Nilai rentang
tersebut jauh lebih baik bila dibandingkan
dengan penggunaan media tunggal (kayu
apu) sebesar 38,5% (Santoso et al, 2014).
Tingkat efisiensi COD berkisar dalam
rentang 63,8% sampai dengan 91,2%.
Tingkat
penurunan
COD
dengan
menggunakan media zeolite, dan arang
batok, dan penambahan sekam Padi hanya
menunjukan rentang 30,9 s/d 60,6% (Dewi
& Buchori, 2016), tingkat efisiensi
penurunan BOD dan COD nilainya tidak
berbeda jauh dengan hasil pengolahan
yang dilakukan menggunakan media abu
vulkanik, untuk BOD ±82,24% dan COD
±85,68% (Wardiha & Prihandono, 2015).
Parameter minyak lemak berkisar dalam
rentang 44,5% sampai dengan 91,6%.
Parameter TSS berkisar antara 82,6%
sampai dengan 98,4%. Nilai ini cukup baik
apabila dibandingkan dengan biofilter
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dengan media batu vulkanik yang hanya
berkisar 65,8% (Wardiha & Prihandono,
2015). Parameter NH3 berkisar dalam
rentang 91,9% sampai dengan 97,7%. Nilai
efisiensi yang tinggi pada parameter NH3
menurut Nurhidayat et al., (2012) akibat
adanya penambahan media zeolit yang
berfungsi menyerap ammonia dalam
biofilter. Untuk parameter total Coliform
walaupun hasil akhir tidak memenuhi baku
mutu yang dipersyaratkan, namun tingkat
efisiensi berkisar antara 99,8 s/d 99,9%.
Efektivitas proses biofilter sangat
dipengaruhi oleh jenis serta bentuk media
yang digunakan (Chan & Chang, 2010; Said
& Ruliasih, 2005). Pemilihan media yang
efektif untuk pengolahan limbah rumah
tangga
(greywater)
perlu
melihat
karakteristik influent yang masuk, sehingga
tinggat efisiensi biofilter dapat lebih
maksimal.

Gambar (Figure) 6. Proses pengolahan air limbah
domestik dengan biofilter
multimedia
(Grey
water
treatment processes using
multimedia bio filter).
Sumber (Source):
Foto koleksi pribadi (Personal
Photo Collections), 2018
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A
B
Gambar (Figure) 7. (A) Grey water sebelum
dilakukan pengolahan dengan
biofiter multimedia. ((A) Grey
water before treatments using
multimedia biofilter).
(B) Grey water
setelah
dilakukan pengolahan dengan
biofiter multimedia. ((B) Gray
water after treatments using
multimedia biofiter).
Sumber (Source): Foto koleksi pribadi (Personal
Photo Collections), 2018

C. Laju Pembebanan Organik
Laju pembebanan organik didefinisikan
sebagai jumlah senyawa organik di dalam
air limbah yang dihilangkan atau
didegradasi di dalam biofilter per unit
volume biofilter per hari (Herlambang,
2001). Kemampuan media Biofilter dalam
mendegradasi bahan organik sangat
tergantung pada debit aliran, jenis media
yang digunakan, serta lama waktu tinggal
(Wicaksana, Hastuti, & Arini, 2015).
Tabel (Table) 1. Laju pembebanan organik (Organic
loading rate)

Nomor contoh (kg BOD/m3/Hari) (Sample
number(kg BOD/m3/day):
1
2
3
4
5
6
2,4 2,2
1,9
1,2
1,5
0,9
Sumber (Source): Pengolahan data primer (Primary
data processing), 2018
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Berdasarkan hasil pengamatan yang
dilakukan (Tabel 2), laju pembebanan
organik sampel ke 1 sampai dengan sampel
ke 6 berkisar antara 0,9 kg BOD/m3/hari
sampai dengan 2,4 kg BOD/m3/hari,
dengan rata-rata Laju pembebanan organik
sebesar 1,7 kg BOD/m3/hari. Untuk
biofilter dengan waktu tinggal selama 1
hari, nilai efisiensi BOD nya cukup baik
(berkisar antara 40,6% sampai dengan
86,5%)
walaupun
rata-rata
Laju
pembebanan organiknya sebesar 1,7 kg
BOD/m3/hari. Hasil pengujian yang
dilakukan oleh Herlambang (2001), dengan
laju pembebanan organik yang berkisar 0,2
– 0,7 kg BOD/m3/hari atau rata-rata 0,4 kg
BOD/m3/hari, nilai Efisiensi BOD nya hanya
sebesar 53,2% sampai dengan 65,2%.
IV. KESIMPULAN
Penggunaan
multimedia
biofilter
dengan penambahan serutan kayu efektif
dalam penyisihan pencemar pada air
limbah domestik rumah tangga. Hasil
pengujian air limbah domestik rumah
tangga pada biofilter dengan multimedia
yang menggunakan serutan kayu, untuk
keseluruhan parameter mengalami tingkat
efisiensi
minimal
sebesar
40,6%
(parameter BOD) sampai dengan 100%
(parameter
total
Coliform).
Laju
pembebanan organik berkisar antara 0,9
kg BOD/m3/hari sampai dengan 2,4 kg
BOD/m3/hari, dengan rata-rata sebesar 1,7
kg BOD/m3/hari. Penelitian ini menunjukkan parameter total Coliform yang tidak
memenuhi standar baku mutu yang
dipersyaratkan
dalam
PerMenLHK
No.P.68/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2016
untuk seluruh pengujian sampel yang

@2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(Journal of Watershed Management Research)
Vol. 3 No.2, Oktober 2019 : 111-126

E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097

dilakukan, sehingga selanjutnya masih
perlu dilakukan penelitian penambahan
disinfektan guna menurunkan kadar
Coliform.
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ABSTRACT
Flash floods frequently occur in Indonesia. Flash flood can be caused by natural and human
factors. This paper discusses the causes and mitigation of flash flood using a case study in
Banyuwangi. On June 22th 2018, flash floods occurred in the residential areas of Garit,
Karang Asem, and Bangunrejo Hamlets. Flash floods were triggered by heavy rainfall the day
before, which reached 90 mm/day. The three hamlets are located in Alasmalang Village,
Singojuruh Subdistrict, Banyuwangi District. The study began with a field survey, analysis of
the damage, and the causes of a flash flood, and its alternative treatments. The suspected
source of the material was the landslide material, approximately two million cubic meters
from the Pendil Mountain. Some of the material were carried away by the river flooding
caused flash floods in the three hamlets. The small width of the bridge was not able to be
passed by trees and other flash flood material, so water overflowed the roads and houses.
Based on the results of the study, it is recommended for disaster mitigation in the form of
structural and non-structural actions. Structural measure in the form of bridge elevation and
construction of sediment retaining weirs, while non-structural actions are in the form of an
early warning system and dissemination of flash flood hazards.
Keywords: Flash flood; landslide; structural treatments; non-structural treatments
ABSTRAK
Banjir bandang sering terjadi di Indonesia. Banjir bandang dapat disebabkan oleh faktor
alami maupun manusia. Makalah ini membahas tentang penyebab dan mitigasi banjir
bandang dengan studi kasus di Banyuwangi. Pada 22 Juni 2018 banjir bandang melanda
kawasan permukiman di Dusun Garit, Karang Asem, dan Bangunrejo. Banjir bandang dipicu
hujan lebat sehari sebelumnya mencapai 90 mm/ hari. Tiga dusun itu berada di Desa
Alasmalang, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi. Penelitian diawali dengan survei lapangan,
analisis kondisi kerusakan akibat banjir bandang, penyebab banjir bandang, serta alternatif
penanganannya. Sumber material diduga berupa material longsor sekitar dua juta meter
kubik dari Gunung Pendil. Sebagian material ini terbawa banjir sungai sehingga
menyebabkan banjir bandang di tiga dusun tersebut. Kondisi lebar jembatan yang kecil tidak
mampu dilalui oleh pepohonan dan material banjir lain, sehingga banjir meluap
menggenangi jalan dan rumah warga. Berdasarkan hasil kajian maka direkomendasikan
untuk penanggulangan dan mitigasi bencana berupa tindakan struktural dan tindakan non@2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
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struktural. Tindakan struktural berupa peninggian jembatan dan pembangunan bendung
penahan sedimen, sedangkan tindakan nonstruktural berupa sistem peringatan dini dan
sosialisasi bahaya banjir bandang.
Kata kunci: Banjir Bandang; longsor; penanganan struktural; penanganan non-struktural
I. PENDAHULUAN
Ketidakstabilan lereng dan banjir
merupakan bencana alam utama yang ada
di Indonesia dan ancaman terbesar
terhadap populasi dan infrastruktur.
Konsekuensi dari tanah longsor mungkin
sulit diprediksi; namun diperkirakan dalam
satu tahun rata-rata 5-7 orang di
Norwegia, 18 orang di Italia, 25-50 di AS,
140-150 di Cina, 170 di Jepang, dan 180
orang di Nepal akan kehilangan kehidupan
mereka sebagai akibat dari tanah longsor
(Sidel & Ochai, 2006). Selain itu,
perubahan iklim global diperkirakan akan
meningkatkan jumlah hari hujan yang
mengarah ke peningkatan jumlah tanah
longsor yang terkait dengan presipitasi
(Jaedicke et al., 2008). Kejadian longsor
yang membendung sungai atau disebut
bendung alam sangat berpotensi memicu
terjadinya banjir bandang. Selama tahun
2017 di Indonesia terjadi 848 bencana
tanah longsor (BNPB, 2018).
Banjir bandang atau banjir debris
merupakan banjir campuran dari material
rombakan yang jenuh air dan bergerak
turun dikarenakan gaya gravitasi. Terdiri
dari material yang bervariasi didalam
ukuran dari lempung sampai bentuk
bongkahan yang mempunyai ukuran
sampai puluhan meter. Ketika bergerak,
banjir ini menyerupai beton cair dan
cenderung mengalir sepanjang lereng
bawah saluran atau lembah-lembah
sungai. Banjir bandang terbentuk ketika
128

material lepas yang tidak terkonsolidasi
mempunyai kandungan air tinggi. Banjir
bandang dapat mengalir ke jarak yang
sangat jauh menyusuri lembah dan banjir
bandang dapat mencapai kecepatan yang
tinggi sampai 85 km/ jam. Banjir bandang
yang berkecepatan tinggi dapat meloncat
ke sisi luar dari sebuah tikungan dan
momentumnya akan menabrak setiap
halangan. Banjir bandang dalam lembah
yang sempit dapat menebal dan mengisi
lembah sampai kedalaman 100 meter
bahkan lebih. Banjir bandang juga
terkadang membawa banyak batuan (6090%) dari berat total bandang (Miyuzama,
2005). Agar dapat mengidentifikasi zona
bahaya banjir bandang, perlu pemetaan
dengan
pendekatan
karakteristik
geomorfologi dan hidrologi. Penggunaan
foto udara dengan skala yang lebih besar
akanmemberikan informasi banjir yang
pernah terjadi dengan lebih detil (Lavado
et al, 2007).
Dari segi geografis dan geologis, wilayah
Indonesia sebagian besar merupakan
kawasan rawan banjir. Pada periode tahun
2000-2001, 77% bencana yang terjadi di
Indonesia
merupakan
bencana
hidrometeorologi (Rosyidie, 2013). Bahkan
pada
tahun
2005-2015,
bencana
hidrometeorologi terjadi di Indonesia lebih
dari 78%. Banjir merupakan peristiwa
tergenangnya daratan oleh air yang sering
terjadi di berbagai negara termasuk di
Indonesia (Awaliyah et al., 2014). Karena
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massa yang mengalir pada banjir ini
mempunyai percepatan maka kecepatan
selalu bertambah dan pada tingkat
tertentu massa sedimen bisa terangkat
dengan cepat (Utama et al., 2015).
Penelitian mengenai permasalahan banjir
bandang Aceh telah dilakukan oleh Azmeri
& Sunday (2013) dan yang terjadi di Wasior
telah dilakukan oleh Djaja (2010).
Penelitian mengenai identifikasi bahaya
banjir bandang secara spasial juga telah
dilakukan Azmeri et al. (2017). Dalam
penelitian tersebut, Azmeri et al. (2017)
melakukan analisis spasial risiko bencana
banjir bandang
akibat keruntuhan
bendungan alam pada Daerah Aliran
Sungai Krueng Teungku Kecamatan
Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar,
Provinsi Aceh. Dalam penelitiannya
ditekankan bahwa komponen sosial perlu
diperhatikan guna meningkatkan kesiagaan
warga di hilir bendungan alam untuk
pengurangan risiko bencana banjir
bandang.
Banjir bandang yang terjadi pada
daerah yang miring, mempunyai daya
rusak tinggi. Banjir bandang mempunyai
sifat berupa banjir yang cepat dan
membawa semua material berupa tanah
(berupa lumpur), batu, dan kayu. Material
banjir yang merupakan campuran lumpur,
kerikil, bongkahan batuan, serta limbah
kayu, mempunyai daya rusak yang sangat
dahsyat. Hal tersebut menyebabkan
prasarana maupun infrastruktur menjadi
porak poranda (Adi & Thamrin, 2013;
Sahara et al., 2013; Welsh, 2011; Skilodi
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Mou et al., 2018; Guerriero et al., 2013).
Penelitian mengenai kondisi curah
hujan yang memicu banjir bandang telah
dilakukan oleh Floris et al. (2012) di
Provinsi
Vicenza,
Italia,
untuk
mendefinisikan sistem peringatan hidrologi
untuk longsor. Model empiris dan fisik
telah digunakan untuk mengidentifikasi
ambang curah hujan minimum untuk
terjadinya fenomena ketidakstabilan di
mahkota longsor (Floris et al. 2012). Model
matematika 2-D paling banyak digunakan
untuk penggambaran zona bahaya akibat
banjir bandang (Tsai et al. 2012; Franzi et.
al. 2013; Tai et. al. 2012).
Pada Jumat (22/6/2018), sekitar 300
rumah terdampak banjir bandang yang
melewati Desa Alasmalang, Kecamatan
Singojuruh, Banyuwangi (Gambar 1). Banjir
membawa
material
pohon
yang
menyumbat Sungai Badeng di jembatan
Alasmalang, menyebabkan air dan lumpur
meluap hingga ke jalan raya yang
merupakan
penghubung
Kabupaten
Banyuwangi dengan Kabupaten Jember.
Beberapa peralatan berat diturunkan
untuk membersihkan material yang
menutup jalan serta mengangkat kayukayu besar yang tersangkut di bawah
jembatan. Di beberapa titik lokasi,
ketebalan lumpur mencapai 2 meter
(tempo.com).
Menurut Tim Pusat Vulkanologi dan
Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) banjir
ini terjadi akibat longsor di puncak Gunung
Pendil, yang merupakan gunung api tertua
di kompleks Gunung Raung. Ketinggian
Gunung Pendil sekitar 2.350 meter di atas
permukaan laut.
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Gambar (Figure) 1. Korban banjir bandang di Desa Alasmalang, Banyuwangi (Flash flood victim in Alasmalang
Village, Banyuwangi)
Sumber (Source) :detik.com, foto lapangan (field picture)

Adapun titik tertinggi longsor ada di
ketinggian 2.245 mdpl. Gunung Pendil
memiliki penampang kerucut yang curam
dengan kemiringan lebih dari 45 derajat.
Longsor di Gunung Pendil terjadi akibat
banyak pelapukan material vulkanis,
karena gunung ini merupakan gunung api
tertua yang tumbuh di kaldera besar.
Banjir diakibatkan oleh adanya gerakan
tanah di kawasan tersebut. Kejadian banjir
bandang menyebabkan tingkat kerusakan
yang besar sehingga diperlukan upaya
mitigasi bencana yang terjadi, baik secara
struktural
maupun
non-struktural.
Tindakan struktural saja belum tentu akan
menyelesaikan
permasalahan
banjir
bandang
untuk
jangka
panjang
(nasional.tempo.co diunduh 25 Juni 2018).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendapatkan metode pencegahan atau
mengurangi potesi terjadinya banjir
bandang di masa yang akan datang,
dengan tipe penanganan secara struktural
dan non-struktural.
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II. BAHAN DAN METODE
A. Waktu dan Lokasi
Banjir bandang terjadi pada tanggal 22
Juni 2018. Penelitian dilakukan pada bulan
Juni, setelah banjir bandang hingga bulan
Agustus 2018. Penelitian diawali dengan
survei lapangan, dilanjutkan dengan
pengolahan data dan analisis yang
dilakukan di kantor Balai Litbang Sabo
Yogyakarta. Survei lapangan dilakukan di
desa yang terdampak banjir bandang yaitu
Desa Alasmalang, Kecamatan Singojuruh,
Banyuwangi. Survei dilanjutkan kearah
hulu sungai untuk mengetahui kondisi
banjir dan tingkat kerusakan di daerah
hulu. Lokasi penelitian berada pada
koordinat 8,320225o LS dan 114,251532o
BT.
B. Bahan dan Alat
Bahan dan alat yang digunakan yaitu
data kondisi banjir, data material banjir,
data kerusakan banjir, peta topografi skala
1:25.000, dan software GIS.
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5. Peta penutupan lahan dilihat dari citra
Google Earth.
6. Data yang diperoleh dianalisis dengan
GIS dan diinterpretasikan secara
deskriptif.
7. Penyusunan
rekomendasi
teknis
penanggulangan banjir bandang baik
secara struktural maupun non structural
berdasarkan hasil analisis.
Gambar (Figure) 2.Lokasi penelitian di Desa
Alasmalang,
Kecamatan
Singojuruh,
Banyuwangi
(Research
Location
in
Alasmalang
Village,
Singojuruh
Sub-District,
Banyuwangi)
Sumber (Source):
Googlemap.com

C. Metode Penelitian
1. Pengumpulan data menggunakan dua
metode yaitu data sekunder yang
didapat dari beberapa instansi terkait,
berupa peta topografi, peta daerah
banjir, dan peta penutup lahan. Data
primer yang diambil langsung di
lapangan, berupa kondisi dan lokasi
dampak, luas penampang sungai, serta
kerusakan infrastuktur.
2. Data primer dan sekunder digunakan
untuk identifikasi bencana banjir
bandang. Hasil dari pengolahan data
inidijadikan dasar sebagai rekomendasi
untuk perencanaan perbaikan dan
pembangunan kembali infrastruktur
pasca bencana banjir bandang.
3. Dilakukan survei penelusuran dari lokasi
terjadinya banjir bandang dari hulu
hingga ke hilir.
4. Peta lereng dan peta ketinggian tempat
diturunkan dari peta topografi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Biofisik Daerah Banjir Bandang
Topografi daerah banjir sungai Badeng
(lokasi banjir bandang) merupakan lereng
pegunungan dengan kemiringan sedang
hingga curam. Desa-desa yang berada di
kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) ini
memiliki
morfologi
lereng
yang
memanjang dan menghampar di antara
pegunungan yang ada di dalamnya.
Penggunaan lahan didominasi sawah, dan
ladang.
Banjir bandang di Banyuwangi terjadi
pada 22 Juni 2018. Data curah hujan
bersumber dari data hujan TRMM (Tropical
Rainfall Measuring Mission) di daerah hulu
sungai, tiga hari sebelum terjadi banjir
bandang dapat dilihat pada Tabel 1. Nilai
hujan sehari sebelum hujan adalah 90 mm/
hari. Menurut BMKG, curah hujan dengan
nilai tersebut termasuk kategori hujan
lebat.
Hujan dengan nilai 90 mm/hari harus
diwaspadai dapat memicu banjir bandang.
Berdasar kondisi iklim, topografi dan jenis
tanah, daerah ini sangat rawan terhadap
banjir dan longsor.
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Tabel (Table) 1. Data Hujan TRMM pada Lokasi

Tanggal(date)

Banjir Bandang (TRMM rainfall
data at the location of flash
flood)
Curah hujan (mm/hari)
(rainfall (mm/day)

19 Juni 2018

18,04

20 Juni 2018

0,33

21 Juni 2018

90,38

Sumber(Source): trmm.gsfc.nasa.gov

Kondisi ini semakin rentan bila terjadi
pengrusakan daerah yang tertutup
vegetasi permanen pada bagian hulu
sungai. Gambar 3 kiri menunjukkan kondisi
DAS Badeng yang mempunyai hulu di
Gunung Raung, Gambar 3 kanan
menunjukkan kondisi lereng. Lokasi banjir
bandang merupakan daerah yang datar.
B. Dampak Banjir Terhadap Infrastruktur
Berdasarkan hasil survey di lokasi yang
terkena dampak banjir bandang, diperoleh
informasi
bahwa
banjir
bandang
menyebabkan kerugian material yang

besar. Dampak banjir yang terjadi
menimbulkan kerusakan bangunan milik
masyarakat dan pemerintah. Hancurnya
rumah penduduk, jembatan, jalan, dan
fasilitas ibadah yang terkena dampak
banjir
bandang
tersebut
menjadi
permasalahan yang tersendiri.
Banjir
bandang
pada
dasarnya
merupakan suatu proses banjir air yang
deras dan pekat karena disertai dengan
muatan massif bongkah batuan, tanah,
serta batang kayu (bandang) yang berasal
dari hulu sungai. Banjir bandang terutama
dipicu oleh faktor hidrologi yaitu intentitas
hujan tinggi, faktor klimatologis, dan juga
geologis antara lain longsor dan bendung
alam di hulu (Meon, 2006; Miyusama
2005). Dari segi muatan yang terangkut
dalam banjir bandang, berbeda dengan
muatan pada banjir biasa. Dalam proses
banjir bandang terjadi kenaikan debit
banjir yang terjadi secara tiba-tiba dan
cepat (Price, 2009).

Gambar (Figure) 3. Gambar sebelah kiri menunjukkan kondisi DAS Sungai Badeng yang mempunyai hulu di
Gunung Raung, gambar sebelah kanan menunjukkan gambaran kondisi lereng (The left
figure shows The Badeng river watersheet whith the upstream in Raung Mountain. The
right figure shows the slope condition)
Sumber (Source):
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Google map dan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) (Google map and Indonesian base map)
@2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.

Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(Journal of Watershed Management Research)
Vol. 3 No.2, Oktober 2019 : 127-140

Banjir bandang di Desa Alasmalang
diduga
disebabkan
longsor
yang
membentuk bendung alam di hulu sungai.
Hujan deras menyebabkan bendung alam
jebol dan menyebabkan banjir bandang.
Sebelum bendung alam mengalami
keruntuhan total, biasanya didahului oleh
terjadinya rekahan pada bendung alam.
Rembesan pada bendung alam adalah
salah satu penyebab utama jebolnya
bendung, rembesan mengakibatkan erosi
internal pada tubuh bendung alam yang
bisa mengakibatkan jebolnya bendungan.
Gambar 4 kiri menunjukkan ilustrasi proses
pembentukan bendung alam. Gambar 4
kanan menunjukkan contoh bendung alam
yang terjadi di Way Ela, Propinsi Maluku.
Material banjir bandang berupa pasir,
batu, dan pepohonan. Pada saat tim
melakukan survei ke lapangan, ditemukan
kayu yang tertumpuk di lokasi kejadian.
Kondisi jembatan mempunyai lebar kecil
sehingga tidak mampu meloloskan
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pepohonan, akibatnya pohon menyumbat
jembatan. Batangkayu yang tersangkut
masih disertai dengan akar dan ranting
pohon. Kayu yang membendung hulu
sungai mungkin saja berasal dari lokasi
terjadinya tanah longsor. Kondisi lokasi
longsor dan sumber sedimen banjir
bandang dapat dilihat pada Gambar 5.
Jarak lokasi banjir bandang dengan sumber
sedimen cukup jauh, yakni 30 km. Sumber
material banjir bandang merupakan
longsoran dari Gunung Pendil. Material
longsor yang terkena hujan apabila sudah
melewati batas jenuh akan membentuk
banjir bandang. Beda ketinggian antara
lokasi terjadinya banjir bandang dan
sumber material banjir bandang cukup
besar (Gambar 6), yakni ketinggian 160m
dpl (diatas permukaan laut), sementara
lokasi longsor yang merupakan sumber
material banjir bandang mempunyai
ketinggian 2000m dpl. Hal demikian
menyebabkan arus atau kecepatan banjir
bandang menjadi tinggi.

Gambar (figure) 4. Kiri, ilustrasi proses pembentukan bendung alam. Kanan, contoh bendung alam di Way Ela,
Maluku (Left, natural dam forming process. Right, way ela natural dam molucca).
Sumber (Source): Kiri (left) Ditjen SDA, 2012; Kanan (Right) Rachmadan, 2014
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Gambar (Figure) 5. Lokasi banjir bandang dan lokasi longsor di Gunung Pendil sebagai sumber material banjir
bandang (bandang flow location and landslide location in Pendil Mountain as a flash flow
material source)
Sumber (Source): Foto lapangan (field picture), Googlemap.com, dan detik.com

Gambar (Figure) 6. Kondisi ketinggian antara lokasi terjadinya banjir lahar dan sumber material banjir bandang
(Elevation condition beetwen debris flow location and debris flow source material location)
Sumber (Source): Peta Rupa Bumi Indonesia (Indonesian base map)

C. Penanganan Banjir Bandang Secara
Struktural
1) Renovasi Jembatan
Kondisi jembatan yang sekarang
memiliki desain berupa jembatan cincin
dengan lubang banjir kurang memadai.
Lubang pada jembatan cincin ini ukurannya
kurang besar sehingga ketika terjadi banjir
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bandang yang mengangkut pohon akan
menyumbat jembatan. Hal tersebut
menyebabkan banjir bandang meluap ke
perkampungan setempat. Seandainya
pohon yang terangkut banjir bandang tidak
tersangkut dan menyumbat jembatan,
kemungkinan banjir bandang tidak akan
meluap ke perkampungan.
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Gambar (Figure) 7. Kiri, kondisi jembatan tempat terjadi banjir bandang di Alasmalang Banyuwangi. Kanan,
konstruksi jembatan beton sederhana (Left, the condition of the bridge where flash floods
occur in Alasmalang Banyuwangi. Right, simple concrete bridge)
Sumber (Source): Kiri, foto lapangan (Left, field picture). Kanan, data jembatan.com (Right, data
jembatan.com)

Ukuran jembatan bisa dibuat lebih
tinggi dan lebar sehingga mampu
melewatkan material banjir bandang.
Gambar 7 dapat memberi ilustrasi kondisi
jembatan tempat terjadi banjir bandang di
Alasmalang
Banyuwangi.
Sebagai
perbandingan adalah konstruksi jembatan
beton sederhana yang mampu meloloskan
volume banjir yang lebih besar.
2) Bendung
Sedimen

Penahan

dan

Pengatur

Bangunan penahan sedimen atau
sabodam adalah salah satu bangunan
pengendali sedimen yang berfungsi untuk
menampung dan mengendalikan banjir
sedimen di sungai serta menahan endapan
sedimen yang telah mengendap di hulu
bangunan. Selain itu, sabodam juga
berfungsi untuk mengendalikan laju
angkutan
sedimen,
mengendalikan
stabilitas morfologi sungai, memperkecil
kemiringan dasar sungai di bagian hulu

banjir sungai, mengarahkan banjir pada
bagian
hilir
banjir
sungai,
dan
mengendalikan kecepatan aliran sedimen
agar tidak menimbulkan kerusakan
lingkungan sungai dan prasarana sumber
daya air lainnya. Sabodam juga dapat
dimanfaatkan untuk keperluan lain asalkan
tidak mengganggu fungsi utamanya, antara
lain sebagai jembatan penyeberangan,
pengambilan air dan lain-lain.
Gambar 8 menunjukkan dua tipe
bangunan sabodam yaitu tipe Ring Net
(jaring baja) dan bangunan beton tipe
terbuka. Balai Litbang Sabo sudah
melakukan
penelitian
membangun
sabodam tipe Ring Net di Lumajang. Tipe
ini
mempunyai
kelebihan
proses
pembangunan yang cepat dan material
pasir dapat terangkut dengan sendirinya
oleh banjir sungai. Sabodam beton
merupakan bangunan konvensional yang
saat ini paling banyak digunakan.
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Gambar (Figure) 8. Contoh bangunan pengendali sedimen. Kiri tipe ringnet, kanan sabodam tipe terbuka
(Sample of sediment control building. Left, ringnet barrier type. Right, open sabodam)
Sumber (Source): Ditjen Sumber Daya Air (SDA) 2012

3) Bronjong
Pada kondisi darurat dapat digunakan
bronjong. Bronjong bertujuan untuk
mencegah terangkutnya material dasar
sungai/ alur yang akan menyebabkan
terjadinya degradasi dasar alur serta dapat
mengakibatkan
terjadinya
longsoran
tebing kiri dan kanan alur akibat
terganggunya kestabilan lereng dan pilar
jembatan. Bronjong juga berfungsi untuk
menampung sedimen hasil letusan gunung
(material vulkanik) yang diprediksi akan
turun diangkut oleh banjir permukaan
akibat hujan. Bronjong juga digunakan
untuk mengarahkan banjir agar tidak
melimpas ke luar badan sungai. Selain itu,
bronjong berfungsi untuk mengendalikan
debit sedimen. Bila masa darurat terlewati
maka bronjong dapat diperkuat dengan
selimut beton untuk melindungi bangunan
tersebut dari kerusakan akibat faktor luar
(korosi atau sebab lainnya).
D. Penanganan Secara Non-Struktural
Selain menggunakan sabodam, peran
masyarakat sangat diharapkan dalam
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pengendalian
banjir.
Partisipasi
masyarakat telah diakui sebagai elemen
tambahan dalam manajemen bencana dan
diperlukan untuk membuka cakrawala
baru mengenai peningkatan kejadian dan
kerugian
dari
bencana.
Partisipasi
masyarakat merupakan upaya membangun
budaya keselamatan, dan memastikan
terlaksananya pembangunan berkelanjutan bagi semua. Perlu diarahkan tentang
mengapa, apa, siapa, kapan, bagaimana,
dan dalam posisi apa masyarakat berperan
dalam suatu mitigasi bencana. Keterlibatan
masyarakat akan meningkatkan dampak
positif mitigasi bencana, apabila mampu
mengatasi kesulitan, kompleksitas dan
tantangan yang dihadapi untuk memulai,
mempertahankan dan mereplikasi keterlibatan masyarakat tersebut. Manfaat dari
perencanaan dan penilaian risiko bencana
berbasis masyarakat adalah membangun
rasa percaya diri, rasa bangga ketika
mampu membuat perbedaan, dan peningkatan kemampuan untuk mengejar kesiapsiagaan bencana, serta peningkatan tanggung jawab keberhasilan potensi mitigasi
di tingkat lokal (Victoria, 2002).
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E. Peringatan Dini Banjir Bandang
Peringatan dini banjir bandang dapat
dilakukan berdasarkan kearifan lokal.
Masyarakat mempunyai kemampuan
tersendiri dalam mengenali tanda-tanda
akan
terjadinya
banjir
bandang.
Masyarakat lokal mempunyai kemampuan
dalam menandai kapan akan terjadi banjir
bandang, misalnya surutnya debit sungai di
luar keadaan sehari-hari (debit banjir
sungai tidak seperti biasanya).
Peringatan
banjir
bandang
bisa
dikeluarkan bila ada ramalan curah hujan
deras di daerah hulu. Hujan seperti ini
akan cenderung menimbulkan banjir
bandang di daerah hilir. Untuk itu bila
perlu dilakukan tindakan evakuasi dari
daerah hilir. Peringatan juga bisa berupa
peringatan jangan berkendaraan di daerah
yang diprediksi mengalami banjir bandang.
Beberapa hal yang perlu diwaspadai bila
berada pada daerah yang rawan banjir
bandang yaitu waspada terhadap tandatanda turunnya hujan lebat mendadak di
daerah hulu sungai, waspada terhadap
tanda-tanda kenaikan muka air sungai
yang
sangat
cepat,
dan
jangan
menyeberang sungai bila terjadi tandatanda seperti di atas.
IV. KESIMPULAN
Penyebab banjir bandang di Desa
Alasmalang,
Kecamatan
Singojuruh,
Banyuwangi (Dusun Garit, Karang Asem,
dan Bangunrejo) adalah jebolnya bendung
alam yang terbentuk akibat terjadinya
longsor pada Gunung Pendil. Berdasarkan
hasil kajian maka direkomendasikan
tindakan penanggulangan dan mitigasi
bencana
secara
struktural
dengan
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membuat jembatan lebih tinggi sehingga
mampu melewatkan material banjir
bandang. Tindakan non-struktural melalui
peringatan dini banjir bandang bisa
dilakukan berdasarkan kearifan lokal.
Untuk selanjutnya kajian ini merekomendasikan penelitian mengenai kapasitas
sungai dalam mengalirkan aliran banjir
bandang sehingga bisa mengurangi
dampak kerusakan yang ditimbulkan.
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ABSTRACT
The regencies of Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, and Banyuwangi
are located in the Eastern part of East Java and called as Tapal Kuda. These regions are
actually on fast development. The development to service human settlement generates
land use change from natural into urban or developed areas. The change in land use will
generate more runoff, erosion, and sedimentation from the watersheds. This study
examined the effect of land use types and their percentage areas on erosion rates. The
Universal Soil Loss Equation (USLE) was used to predict the erosion rate. The erosion rate
of four land uses, which were forests, paddy fields, plantations and settlements, were
calculated and compared. The values of the erosion rate were obtained by the statistical
value per pixel in the watershed. Fifteen watersheds in the Tapal Kuda area were used as
the samples. The results showed that the relationship (r 2) between forests, rice fields,
plantations, settlements and the erosion rate: 0.2; 0.2; 0.2 and 0.03, respectively.
Keywords: area percentage; land use; erosion rate; watershed; USLE
ABSTRAK
Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi merupakan
kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Jawa Timur dan dikenal dengan sebutan
wilayah Tapal Kuda. Wilayah ini sedang mengalami perkembangan pembangunan yang
cukup pesat. Percepatan pembangunan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia
berupa pemukiman, akses jalan dan kebutuhan lainnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya
alih fungsi lahan yang memberikan dampak turunan berupa limpasan, erosi dan sedimentasi
di DAS (Daerah Aliran Sungai). Penelitian ini mengkaji pengaruh luas penggunaan lahan
terhadap laju erosi. Model Universal Soil Loss Equation (USLE) digunakan untuk memprediksi
laju erosi. Analisis dilakukan dengan membandingkan persentase luas penggunaan lahan
hutan, sawah, perkebunan dan pemukiman terhadap nilai laju erosi. Nilai laju erosi
diperoleh berdasarkan statistik nilai per piksel di dalam DAS. Sejumlah 15 DAS di wilayah
Tapal Kuda digunakan sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi (r2)
antara luas hutan, sawah, perkebunan dan pemukiman terhadap laju erosi masing-masing
sebesar 0,2; 0,2; 0,2 dan 0,03, secara berurutan.
Kata kunci: persentase luas; penggunaan lahan; laju erosi; DAS; USLE
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I. PENDAHULUAN
Jumlah penduduk yang semakin
meningkat setiap tahunnya, berdampak
pada kebutuhan pangan, tempat tinggal,
sarana transportasi dan pembangunan
infrastruktur yang akan membutuhkan
lebih banyak lahan untuk mendukung
aktivitas kehidupan (Srinivasu & Srinivasa
Rao, 2013). Dinamika aktivitas manusia
dalam memenuhi berbagai kebutuhan
hidupnya membawa suatu kondisi seolaholah terjadi kelaparan lahan (Dwiprabowo
et al., 2014). Hal ini tidak menutup
kemungkinan
akan
mengakibatkan
terjadinya perubahan tutupan lahan dan
alih fungsi lahan secara besar-besaran.
Alih fungsi lahan merupakan salah satu
dari 5 isu pokok tentang tata guna lahan/
tata ruang pada tataran mikro dalam
pembangunan wilayah di Indonesia. Alih
fungsi lahan terjadi di wilayah perkotaan
maupun pedesaan (Prihatin, 2018).
Peristiwa
alih
fungsi
lahan
ini
menyebabkan
ruang-ruang
terbuka
berupa lahan hijau yang produktif terus
menerus mengalami penyusutan.
Salah satu provinsi di Indonesia yang
memiliki jumlah penduduk paling banyak
adalah Jawa Timur, yaitu 39,2 juta atau
sekitar 15% dari jumlah penduduk
Indonesia pada tahun 2017 (BPS, 2018).
Banyaknya jumlah penduduk ini diiringi
dengan pembangunan infrastruktur yang
berkembang pesat (Agustina, et al., 2018).
Apalagi proyek nasional juga sedang
dipercepat
dengan
tujuan
untuk
peningkatan pembangunan ekonomi. Hal
ini tidak menutup kemungkinan terjadinya
alih fungsi lahan yang mulanya berupa
sawah, hutan, perkebunan, dan lain
sebagainya menjadi jalan tol, pemukiman,
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perumahan, dan bangunan infrastruktur
strategis lainnya sehingga mengakibatkan
lahan menjadi kritis dan rentan erosi
(Mulyani, et al., 2016; Subekti &
Budyatmojo, 2015).
Di Jawa Timur, khususnya wilayah
bagian timur seperti Probolinggo,
Lumajang,
Jember,
Situbondo,
Bondowoso, dan Banyuwangi atau yang
lebih dikenal dengan sebutan wilayah
Tapal Kuda mengalami kekritisan lahan
yang cukup tinggi. Luasan lahan kritis di
luar kawasan hutan pada tahun 2015 di
Kabupaten
Probolinggo,
Lumajang,
Jember, Situbondo, Bondowoso, dan
Banyuwangi berturut-turut adalah 2,5%,
4,3%, 0,7%, 5,4%, 4,1%, dan 0,4% dari
seluruh luas wilayah kabupaten/ kota
(Dinas Kehutanan Jawa Timur, 2016).
Lahan yang kritis berdampak pada
berkurangnya kemampuan DAS dalam
menyimpan air, meningkatnya besaran
volume banjir saat musim hujan, serta
tingginya sedimen akibat laju erosi yang
tinggi di DAS-DAS (Mawardi, 2010).
Tanah yang sudah kritis dicirikan oleh
fungsi tanah yang telah terganggu dan
tidak dapat lagi digunakan sesuai
peruntukannya (Mazazatu dan Yudo,
2015). Salah satu penyebab lahan kritis
adalah terjadinya erosi. Erosi merupakan
proses penghancuran batuan dan tanah
menjadi partikel-partikel tanah yang
kemudian berpindah ke tempat lainnya
(Mulyono, 2009). Proses ini terjadi secara
alami yang menyebabkan rusaknya
partikel tanah sehingga menyebabkan
terjadinya pembuangan bahan organik
dan mineral secara tidak teratur
(Alibasyah & Karim, 2013).
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Dampak erosi tanah akan berakibat
pada kehidupan masyarakat penghuni
DAS melalui penurunan produktivitas
lahan, penurunan pendapatan dan
kurangnya
penyediaan
air
bersih
(Simbolon,
et al., 2016).
Besar
kemungkinan bahwa masyarakat harus
mengeluarkan biaya atau energi yang
lebih untuk memperoleh sumberdaya
dengan kualitas dan kuantitas yang sama
(Suprayogo, et al., 2017).
Erosi yang terjadi secara terus menerus
tanpa ada upaya konservasi akan
berdampak
pada
lingkungan
dan
kehidupan bermasyarakat (Idjudin, 2011).
Oleh karena itu, kajian lebih lanjut perlu
dilakukan untuk mengetahui pengaruh
penggunaan lahan terhadap erosi yang
terjadi. Hal tersebut dapat dikaji dan
dianalisis melalui beragam pemodelan.
Sejauh ini ada banyak cara atau model
yang
telah
dikembangkan
untuk
menganalisis laju erosi seperti USLE
(Parveen & Kumar, 2012), AGNPS (Naik,
Kumar, & Deshmukh, 2018), LISEM (Ferket
et al., 2014), WEPP (Fashi & Ejlali, 2015),
RUSLE (Koirala, Thakuri, Joshi, & Chauhan,
2019), dan MUSLE (Zhang, et al., 2009).
Setiap model erosi memiliki kelebihan dan
keterbatasannya masing-masing (Tabel 1).
Merritt, et al (2003) membandingkan 17
model erosi hingga didapatkan fakta
bahwa diperlukan sejumlah input data
yang banyak dan kompleks untuk
mendapatkan realitas erosi yang akurat
dengan kondisi di lapangan.
Dari beberapa model erosi, USLE
merupakan model yang paling mudah dan
ramah untuk digunakan (Alewell, et al.,
2019). Selain itu, USLE juga dinilai cukup
akurat dan telah digunakan dalam skala
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yang luas pada level nasional atau
regional (Wang, et al., 2016). Rao, et al.,
(2015)
menggunakan
USLE
untuk
mendapatkan gambaran spasialnya hingga
mendapatkan laju erosi di Cina sebesar
9,4 ton/ha/tahun. Sementara itu, Novotný
et al., (2016) juga menggunakan USLE
untuk memprediksi rata-rata laju erosi di
Republik Ceko hingga mendapatkan fakta
bahwa tingkat erosinya cukup rendah
dengan 50% area didominasi dengan laju
erosi di bawah 1 ton/ha/tahun. Pham, et
al., (2018) memprediksi erosi di Vietnam
yang didominasi oleh Tingkat Bahaya Erosi
(TBE) sangat ringan pada luasan 15.788 ha
atau 47% dari luas total wilayah yang
diteliti. Hacisalihoǧlu, et al., (2010)
menggunakan USLE untuk memprediksi
rata-rata laju erosi di Turki hingga
didapatkan hasil bahwa daerah tersebut
tererosi sebesar 7,4 ton/ha/tahun.
Prediksi erosi dengan menggunakan
USLE juga diterapkan di beberapa tempat
wilayah Indonesia. Saiya, et al., (2016)
menduga laju erosi di DAS Wae Heru
Ambon didominasi oleh TBE sangat ringan
pada 78% dari seluruh wilayah. Paarrang,
et al., (2016) memprediksi erosi di DAS
Poboya Palu-Parigi didominasi oleh TBE
kategori sedang pada 3.483 ha atau 51,9%
dari total wilayah.
Nugraheni, et al.,
(2013) memprediksi erosi di DAS Keduang
Wonogiri hingga didapatkan laju erosi
sebesar 164,1 ton/ha/tahun dengan
potensi kehilangan tanah 3.227.963,7
ton/tahun pada luasan 42.098,1 ha.
Rusnam, et al., (2013) memprediksi erosi
di Sub DAS Batang Kandis Padang bahwa
53,3 ha atau 1% dari total wilayah
tergolong dalam erosi berat. Selain itu
Auliyani & Wijaya (2017) menggunakan
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Tabel (Table) 1. Macam-macam model prediksi erosi (Various model of erosion prediction)

USLE (Universal
Soil Loss
Equation)

Variabel Input/
Persamaan Empiris
(Input Variable/ Empirical
Equation)
Curah hujan, erodibilitas tanah,
kemiringan lereng, tutupan lahan
A=RKLSCP

MUSLE (Modified
Universal Soil Loss
Equation)

Iklim, tanah, vegetasi, topografi,
run off
Y = 11,8 (Q qp)0,56 K LS C P

RUSLE (Revised
Universal Soil Loss
Equation)

Iklim, data DEM, jenis tanah,
vegetasi penutup lahan
A = R K L S CP
REI30 = (KE)I30/100

MEDALUS
(Mediterranian
Desertification
and Land Use
Research Program
(Model)
AGNPS
(Agricultural NonPoint Source
Model)

Iklim, tanah, vegetasi, topografi
DSI = (VQI x SQI x CQI x MQI)1/4

Model
(Model)

WaTEM/SEDEM
(Water and
Tillage Erosion
Model/Sediment
Delivery Model)

WEPP (Water
Erosion Prediction
Project)

SWAT (Soil and
Water Assesment
Tool)
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Kelebihan
(Advantages)
• Mudah dikelola,
realtif sederhana
• Input atau
parameter yang
dibutuhkan relatif
sedikit
• Diterima dan
digunakan secara
luas

• Over estimasi bila
terdapat
subjektivitas
penggunaan data
atau karena
penggunaan peta
skala kecil
• Tidak dirancang
untuk memprediksi
erosi parit
• Dapat memasukkan • Memperkirakan erosi
variabel kerapatan
terbatas pada
alur
lahan dalam
bentuk lembar
• Dapat menghitung
(sheet erosion)
deposisi sedimen
• Parameter yang
• Tidak mampu
dibutuhkan bisa
mengatur rute
didapat dari satelit
sedimen melalui
sehingga mudah
saluran sehingga
diintegrasikan
aplikasi terbatas
pada area kecil
• Mampu
• Hanya cocok untuk
mengevaluasi
DAS dengan skala
proses desertifikasi,
kecil
simulasi hidrologi,
erosi, dan atmosfer

• Dapat memprediksi
erosi secara akurat
di seluruh DAS
• Dapat
mensimulasikan
berbagai kondisi
biofisik DAS
Iklim, tanah, tutupan lahan, peta
• Input data yang
jaringan sungai
dibutuhkan relatif
sedikit
SL = R K L S2l C P
• Dapat
mensimulasikan
efek konservasi
tanah
Iklim, tanah, topografi, saluran
• Mampu
mensimulasikan
proses fisik: erosi
tanah, limpasan,
sedimen, dll
Data DEM, peta batas DAS dan • Mampu
jaringan sungai, peta tataguna
memprediksi
lahan dan peta jenis tanah
pengaruh
manajemen lahan
pada limpasan air,
sedimen DAS dalam
periode panjang
Iklim, tanah, topografi, tata guna
lahan
SL = (EI) K LS C P

Keterbatasan
(Limitations)

•

Keluaran untuk
erosi dan sedimen
menggunakan
satuan desimal
yang terlalu
sedikit (hanya 1)

Literatur
(Literature)
Alewell, et
al., 2019

Rizalihadi,
et al., 2013

Swamy, et
al., 2017

Lahlaoi, et
al.,
2017

Naik, et al.,
2018

• Hanya cocok untuk
DAS dengan skala
kecil
• Perlu informasi
rinci mengenai
tutupan lahan

Alewell et
al., 2019

• Ketidakmampuan
mensimulasikan
proses yang terjadi
secara permanen

Han, et al.,
2016

• Perlu
melakukan
kalibrasi
dan
validasi
sesuai
dengan
ketersediaan data

Arnold, et
al., 2012
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USLE untuk memprediksi erosi dan
sedimen lalu membandingkannya dengan
pengukuran langsung di Sub DAS
Lowereng Kebumen hingga didapatkan
hasil bahwa perhitungan sedimen
menggunakan metode USLE dengan
formulasi Lenvain (3,5 ton/ha) tiga kali
lebih besar daripada pengukuran langsung
(1,2 ton/ha).
Metode USLE juga diaplikasikan di
Provinsi Jawa Timur untuk memprediksi
erosi di beberapa wilayah. Novitasari, et
al., (2019) memprediksi erosi di DAS
Brantas didominasi TBE sangat ringan
pada 76,1% dari total luas wilayah atau
733.579 ha dengan nilai laju erosi sebesar
1
ton/ha/tahun.
Filahmi
(2016)
memprediksi erosi di wilayah Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan
Sumber Daya Air (PSDA) Madiun
didominasi oleh TBE sangat ringan dengan
luas 97,7% dari total wilayah dengan laju
erosi 0,1 mm/tahun. Kartika, et al., (2016)
memprediksi laju erosi di 2 sub DAS
identik yaitu Sub DAS Kloposawit dan Sub
DAS Rawatamtu hingga didapatkan hasil
bahwa kedua sub DAS didominasi oleh
erosi dengan TBE sangat ringan, yaitu 0-15
ton/ha/tahun pada 509,2 km2 atau 70,6%
dari total luas wilayah di Sub-DAS
Kloposawit dan 522,1 km2 atau 66,9% dari
total luas wilayah di Sub DAS Rawatamtu.
Erosi di seluruh Provinsi Jawa Timur juga
diprediksi oleh Taslim, et al., (2019)
sehingga didapatkan hasil bahwa rata-rata
laju erosi sebesar 10,3 ton/ha/tahun dan
didominasi oleh erosi kelas sangat ringan
seluas 78,7% dari total luas wilayah.
Beragam penelitian telah menunjukkan
bahwa USLE mampu memprediksi erosi
dalam skala luas. Maka dari itu model
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USLE digunakan untuk memprediksi erosi
di wilayah Tapal Kuda. Prediksi erosi
ditinjau berdasarkan faktor erosivitas
hujan, erodibilitas tanah, panjang dan
kemiringan
lereng
serta
faktor
penggunaan lahan. Sejauh ini faktor
penggunaan lahan dinilai cukup berubah
secara signifikan seiring perkembangan
zaman. Hal ini berdampak pada erosi yang
akan terjadi di kemudian hari. Selain itu
luas area penggunaan lahan diduga
berpengaruh terhadap laju erosi. Namun
sejauh ini masih belum ada penelitian
yang mengkaji pengaruh luas penggunaan
lahan terhadap laju erosi. Penelitianpenelitian sebelumnya hanya fokus untuk
menganalisis pengaruh variasi jenis
penggunaan lahan terhadap laju erosi.
Maka dari itu, perlu dilakukan kajian
untuk menganalisis secara mendalam
mengenai pengaruh luas penggunaan
lahan terhadap laju erosi di beberapa DAS
wilayah Tapal Kuda. Analisis tersebut akan
bermanfaat bagi stakeholder setempat,
pemangku kepentingan dan peneliti lain
untuk meminimalkan terjadinya erosi
sejak dini.
II. BAHAN DAN METODE
A. Waktu dan Lokasi
Analisis data untuk penelitian ini
dilakukan selama bulan April – Juli 2019.
Lokasi penelitian dilaksanakan pada 15
DAS di wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa
Timur (Gambar 1) yang meliputi
Kabupaten
Lumajang,
Probolinggo,
Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan
Bondowoso. DAS yang dianalisis antara
lain (1) DAS Klopo Sawit, (2) DAS Deluang,
(3) DAS Karangdoro, (4) DAS Tambong, (5)
DAS Stail, (6) DAS Boma Bawah, (7) DAS
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Boma Atas, (8) DAS Bajul Mati, (9)
Mujur, (10) DAS Karang Asem, (11)
Sanenrejo, (12) DAS Mayang, (13)
Rondodinggo, (14) DAS Pekalen, dan
DAS Kramat (Gambar 1).

DAS
DAS
DAS
(15)

B. Bahan dan Alat
Bahan
yang
digunakan
dalam
penelitian ini adalah (1) data hujan
tahunan dengan periode rekam mulai
tahun 2005 sampai 2014, (2) peta jenis
tanah, (3) peta tata guna lahan dari peta
Rupa Bumi Indonesia tahun 2017 dengan
skala 1:25.000, dan (4) data ASTER G-DEM
dengan resolusi 30x30 m. Peralatan yang
digunakan untuk analisis meliputi (1) PC
(Personal Computer), (2) perangkat lunak
Excel dan (3) perangkat lunak GIS
(Geographic Information System).
C. Metode Penelitian
Tahapan
penelitian
meliputi
pengumpulan dan pengolahan data,

perhitungan laju erosi dengan metode
USLE, serta menghitung laju erosi
berdasarkan jenis penggunaan lahan.
1. Pengumpulan dan Pengolahan Data
a. Data curah hujan
Data curah hujan yang digunakan
adalah data curah hujan tahunan dengan
panjang periode rekaman mulai tahun
2005-2014. Data curah hujan digunakan
untuk menghitung nilai R (faktor erosivitas
hujan). Berikut ini perhitungan faktor R
mengggunakan persamaan dari Bols (Teh,
2011):
................... .........(1)
Keterangan (Remarks):
R = Indeks
erosivitas
rata-rata
(MJ.mm/tahun)
P = Curah hujan rata-rata tahunan
(mm/tahun)

pertahun

Setelah diketahui nilai R masing-masing
stasiun
hujan,
maka
selanjutkan
digunakan sebagai nilai R wilayah yang

Gambar (Figure) 1. Lokasi penelitian wilayah Tapal Kuda di Provinsi Jawa Timur (Research area at Tapal
Kuda, East Java Province)
Sumber (Source):
Tim penyusun peta wilayah Tapal Kuda (Tapal Kuda mapping tim) (2019)
146
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ditentukan dengan metode IDW (Inverse
Distance Weighted). Prosedur interpolasi
IDW mengikuti metode yang sudah
dilakukan (Indarto, 2011).
b. Peta jenis tanah
Peta
jenis
tanah
diinterpretasi
menggunakan MapInfo Profesional versi
11.0 untuk menentukan jenis tanah dan
nilai K (faktor erodibilitas tanah).
Kemudian nilai K diinput sebagai data
atribut tabel dan dikonversi menjadi
raster menggunakan tools polygont to
raster pada ArcGIS. Penentuan kelas
tanah dianalisis berdasarkan tabel
klasifikasi nilai k pada Ashari (2013).
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c. Data Digital Elevation Model (DEM)
Data DEM didapatkan dari data ASTER
GDEM2
yang
digunakan
untuk
menghitung nilai LS (faktor panjang dan
kemiringan lereng). Data DEM diturunkan
menjadi kemiringan lereng (slope), arah
aliran (flow direction), dan akumulasi
aliran (flow accumulation). Selanjutnya
faktor LS dihitung dengan menggunakan
raster
calculator
sesuai
dengan
persamaan (Belasri & Lakhouili, 2016):
..... (2)
Keterangan (Remarks):
LS
= Faktor panjang dan kemiringan lereng
FA
= Akumulasi aliran
Cellsize = Ukuran piksel
Slope = Kemiringan lereng (o)

Tabel (Table) 2. Nilai faktor pengelolaan tanaman dan tindakan konservasi (Value of crop management factor
and conservation practices )
Nomor
Konservasi dan pengelolaan tanaman
Nilai CP
(Number)
(Crop management factor and conservation actions)
(Value of CP)
1
Hutan tak terganggu
0,01
2
Hutan tanpa tumbuhan bawah disertai seresah
0,05
3
Hutan tanpa tumbuhan bawah tanpa seresah
0,50
4
Semak tak terganggu
0,01
5
Sebagian berumput
0,10
6
Kebun talun
0.02
7
Kebun pekarangan
0,20
8
Perkebunan penutup lahan sempurna
0,01
9
Perkebunan penutup lahan sebagian
0,07
10
Perumputan penutup lahan sempurna
0,01
11
Perumputan penutup lahan sebagian ditumbuhi alang-alang
0,02
12
Perumputan alang-alang
0,06
13
Perumputan serai wangi
0,65
14
Tanaman pertanian umbi-umbian
0,51
15
Tanaman pertanian biji-bijian
0,51
16
Tanaman pertanian kacang-kacangan
0,36
17
Tanaman campuran
0,43
18
Tanaman padi irigasi
0,02
19
Perladangan 1 tahun tanam 1 tahun bero
0,28
20
Perlandangan 1 tahun tanam 2 tahun bero
0,19
21
Mulsa
0,14
22
Teras bangku
0,04
23
Contour cropping
0,14
24
Lahan terbuka
1,00
25
Pemukiman
1,00
26
Pertambangan
0,35
27
Badan air
0,01
Sumber (Source): Asdak (2002), Fahliza, et al. (2013)

@2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.

147

Pengaruh Luas Penggunaan Lahan..............................(Rhoshandhayani Koesiyanto Taslim, Marga Mandala, Indarto )

d. Peta tata guna lahan
Peta tata guna lahan digunakan untuk
menentukan nilai penggunaan lahan
sebagai satuan unit poligon, sedangkan
nilai CP ditentukan berdasarkan kriteria
pada Tabel 2. Kemudian nilai CP diinput
sebagai data atribut tabel dan dikonversi
menjadi raster pada ArcGIS.
2. Perhitungan Laju Erosi dengan Metode
USLE
Metode USLE mampu memprediksi laju
erosi dengan mempertimbangkan faktor
erosivitas curah hujan (R), erodibilitas
jenis tanah (K), kemiringan dan panjang
lereng (LS), serta faktor pengelolaan
tanaman dan tindakan konservasi (CP).
Prediksi laju erosi dengan metode USLE
menurut Wischmeier & Smith (1978)
dihitung
dengan
menggunakan
persamaan berikut:
..................... (3)
Keterangan (Remarks):
A
= Jumlah tanah yang hilang rata-rata
setiap tahun (ton/ha/tahun)
R
= Faktor erosivitas curah hujan
K
= Faktor erodibilitas tanah
LS
= Aktor panjang dan kemiringan lereng
CP
= Faktor pengelolaan tanaman dan
tindakan konservasi

3. Perhitungan Laju Erosi Berdasarkan
Jenis Penggunaan Lahan
Berdasarkan perhitungan faktor CP
(Cover Management and Practice Factor)
atau pengelolaan tanaman dan tindakan
konservasi yang telah dilakukan, maka
didapatkan data hasil pengelolaan
tanaman dan tindakan konservasi tanah
pada masing-masing DAS dalam bentuk

148

presentase luasan. Kemudian data
tersebut diplot satu persatu berdasarkan
jenis pengelolaan tanaman dan tindakan
konservasi. Dalam hal ini, peneliti memilih
4 sampel jenis CP (faktor pengelolaan
tanaman dan tindakan konservasi) yang
nilai faktornya cukup jauh supaya terlihat
perbandingannya
yaitu
pemukiman,
perkebunan, sawah, dan hutan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Erosi terjadi karena berbagai faktor,
salah satunya adalah faktor CP atau
pengelolaan tanaman dan tindakan
konservasi. Jenis CP atau pengelolaan
tanaman dan tindakan konservasi yang
dianalisis
adalah
hutan,
sawah,
perkebunan dan pemukiman.
a. Hutan
Hutan menurut Undang-Undang No. 41
tahun 1999 merupakan suatu kesatuan
ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumber daya alam hayati yang didominasi
pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya
tidak dapat dipisahkan. Hutan berperan
penting dalam mengurangi risiko erosi,
longsor dan banjir yang terjadi di DAS
karena hutan merupakan penutup lahan
yang paling baik dalam mencegah erosi
daripada penggunaan lahan lainnya
seperti
sawah,
perkebunan
dan
pemukiman (Liu et al., 2018).
Penggunaan areal luasan hutan
berpengaruh terhadap laju erosi. Antara
variabel luas hutan dan laju erosi memiliki
koefisien determinasi (R2) dengan nilai
0.23 dari rentang korelasi 0 – 1.0 (Gambar
2). Hal ini mengandung pengertian bahwa
23% perubahan/variasi output (laju erosi)
dipengaruhi oleh input (luas hutan)
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Gambar (Figure) 2. Pengaruh luas hutan terhadap laju erosi rata-rata (Effect of forest area on the average
erosion rate)
Sumber (Source):
Analisis data (Data Analysis), 2019

sehingga semakin luas areal hutannya
maka laju erosi semakin rendah. Apabila
luas hutan berkurang maka tidak saja
menyebabkan meningkatnya erosi tanah,
namun
juga
akan
menyebabkan
berkurangnya wilayah resapan air
sehingga terjadi penurunan kapasitas
penyimpanan
air
yang
dapat
meningkatkan terjadinya erosi (Salim,
Dharmawan, & Narendra, 2019). Laju
erosi yang disebabkan oleh penggunaan
areal hutan pada 15 DAS Wilayah Tapal
Kuda berkisar antara 4-29 ton/ha/tahun
yang mayoritas berada pada jenis tanah
mediteran, regosol kelabu serta litosol.
Untuk jenis tanah dengan solum yang
tergolong sedang hingga dalam seperti
tanah mediteran, jumlah erosi tersebut
tergolong pada tingkat bahaya erosi
sangat ringan sampai sedang, namun
untuk tanah litosol dengan solum dangkal
maka rentang nilai laju erosi tersebut
tergolong berat hingga sangat berat. Dari
15 sampel DAS, hanya terdapat 3 DAS
yang laju erosinya lebih dari 10

ton/ha/tahun, yaitu pada DAS Kramat (29
ton/ha/tahun),
DAS
Deluang
(11
ton/ha/tahun) dan DAS Rondodinggo (11
ton/ha/tahun). Areal hutan di DAS Kramat
yang laju erosinya tinggi disebabkan
karena banyak pohon yang ditebang
sehingga mengakibatkan hutan menjadi
gundul. Areal hutan di DAS Deluang dan
DAS Rondodinggo memiliki laju erosi yang
lebih tinggi daripada areal hutan di DASDAS lainnya karena ia berada di wilayah
lereng Pegunungan Argopuro yang saat ini
keadaan hutannya banyak dialihfungsikan
menjadi bentuk penggunaan lahan lain
seperti kebun teh dan kopi
b. Sawah
Mayoritas penduduk di wilayah Tapal
Kuda bekerja sebagai petani/buruh tani
sehingga tidak mengherankan bila
sebagian besar wilayahnya digunakan
sebagai lahan pertanian atau sawah.
Sawah memiliki nilai faktor CP sebesar
0.02 yang berarti lebih besar daripada
hutan dan
lebih kecil daripada
pemukiman dan perkebunan.
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Gambar (Figure) 3. Pengaruh luas sawah terhadap laju erosi rata-rata (Effect of rice field area on the average
erosion rate)
Sumber (Source): Analisis data (Data Analysis), 2019

Penggunaan areal luasan sawah
berpengaruh terhadap laju erosi. Antara
variabel luas sawah dan laju erosi memiliki
nilai R2 sebesar 0,2 dengan rentang
korelasi 0 – 1,0 (Gambar 3). Hal ini
mengandung pengertian bahwa 18%
perubahan/variasi output (laju erosi)
dipengaruhi oleh input (luas sawah).
Meskipun nilai korelasinya kecil, namun
garis
kecenderungan
(trendline)
menunjukkan bahwa semakin luas sawah
maka semakin rendah laju erosinya.
Namun luas penggunaan lahan hutan
terhadap laju erosi masih lebih besar
pengaruhnya daripada penggunaan lahan
sawah terhadap laju erosi
Laju erosi yang disebabkan oleh
penggunaan areal sawah berkisar antara
7-39 ton/ha/tahun dengan mayoritas jenis
tanah regosol dan latosol. Terdapat 6 DAS
yang laju erosinya tergolong ringan (0-15
ton/ha/tahun) dan terdapat 9 DAS yang
laju erosinya tergolong sedang (15-60
ton/ha/tahun). Laju erosi di area sawah
150

tergolong
rendah-sedang
karena
mayoritas area lahan sawah di wilayah
Tapal Kuda umumnya telah dilakukan
pembuatan teras bangku konstruksi.
Pembuatan teras bangku ini berfungsi
untuk mengurangi panjang lereng dan
menahan
air
sehingga
mampu
mengurangi kecepatan jumlah aliran
permukaan yang berdampak pada
berkurangnya erosi (Dewi, Trigunasih, &
Kusmawati, 2012).
c. Perkebunan
Di wilayah Tapal Kuda, umumnya lahan
diperuntukkan
sebagai
perkebunan
karena iklim yang cocok untuk ditanami
berbagai macam tanaman agroforestri
seperti kopi, kakao, tembakau, dan tebu
(Mulasari & Arifin, 2015). Namun
perkebunan harus tetap dijaga komposisi
tanaman
perkebunannya
untuk
menghindari terjadinya erosi. Perkebunan
memiliki nilai faktor CP sebesar 0,3 yang
berarti lebih besar daripada sawah dan
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hutan serta lebih kecil daripada
pemukiman. Penggunaan areal luasan
perkebunan berpengaruh terhadap laju
erosi meski kecil. Antara variabel luas
perkebunan dan laju erosi memiliki
koefisien korelasi dengan nilai 0.19 dari
rentang korelasi 0 – 1.0 (Gambar 4).
Hal ini mengandung pengertian bahwa
19% perubahan/variasi output (laju erosi)
dipengaruhi oleh input (luas perkebunan).
Meskipun nilai korelasinya kecil, kedua
variabel
tersebut
tetap
memiliki
kecenderungan bahwa semakin luas
perkebunan maka semakin rendah laju
erosinya.
Namun
pengaruh
luas
penggunaan lahan hutan terhadap laju
erosi masih lebih besar daripada
penggunaan lahan perkebunan terhadap
laju erosi. Laju erosi yang disebabkan oleh
penggunaan lahan perkebunan berkisar
antara 84-448 ton/ha/tahun yang
tergolong erosi sedang dan berat. Nilai
laju erosi tersebut telah melebihi batas
erosi yang diperbolehkan. Maka dari itu
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perlu perencanaan konservasi untuk
mengurangi laju erosi yang terjadi.
Tindakan konservasi dapat dilakukan
secara mekanik dan vegetatif. Tindakan
konservasi
secara
mekanik
dapat
dilakukan dengan cara pembuatan teras
yang dapat berfungsi untuk mengurangi
panjang lereng dan menahan air
(Subagyono, Marwanto, & Kurnia, 2003).
Tindakan koservasi secara vegetatif dapat
dilakukan dengan cara penerapan pola
tanaman yang terencana sehingga dapat
menutup permukaan tanah dengan baik,
salah satu contohnya adalah dengan cara
menanam tanaman keras seperti pohon
jati dan mahoni pada wilayah DAS-DAS
Tapal Kuda dengan tingkat bahaya erosi
sedang
dan
berat
(Dianasari,
Andawayanti, & Cahya, 2018). Selain
penanaman tanaman keras, penanaman
tanaman penutup tanah diperlukan untuk
mencegah pukulan air hujan terhadap
permukaan tanah secara langsung yang
dapat menyebabkan erosi.

Gambar (FigureI) 4. Pengaruh luas perkebunan terhadap laju erosi rata-rata (Effect of plantation area on
average erosion rate)
Sumber (Source):
Analisis data (Data Analysis), 2019
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Gambar (Figure) 5. Pengaruh luas pemukiman terhadap laju erosi rata-rata (Effect of settlement on average
erosion rate)
Sumber (Source):
Analisis data (Data Analysis), 2019.

d. Pemukiman
Adanya pemukiman membuat lahan
menjadi tertutup sehingga minim serapan
air yang mengakibatkan tingginya
limpasan permukaan (run off). Energi dari
limpasan permukaan (run off) yang tinggi
ini akan mengikis tanah yang tidak
tertutup sehingga mengakibatkan lahan
rentan mengalami erosi. Pemanfaatan
lahan secara berlebihan dan tidak
memperhatikan kaidah konservasi tanah
dan air akan berdampak pada perubahan
kinerja DAS karena akan menyebabkan
terjadinya erosi (Wahyuningrum & Putra,
2018). Pemukiman memiliki nilai CP
tertinggi di antara faktor CP lainnya, yaitu
bernilai 1 yang menandakan bahwa
penggunaan lahan tersebut sangat
berpengaruh terhadap terjadinya laju
erosi.
Berdasarkan analisis terkait pengaruh
luas penggunaan lahan pemukiman
terhadap laju erosi di 15 DAS diperoleh
fakta yang menarik bahwa tidak terdapat
152

pengaruh yang signifikan antara kedua
variabel tersebut (Gambar 5). Nilai
koefisien korelasi yang didapat adalah
0.03 atau cenderung mendekati 0 dalam
rentang korelasi 0 – 1.0. Dalam hal ini
dapat dinyatakan bahwa luas penggunaan
lahan pemukiman tidak berpengaruh
secara nyata terhadap laju erosi. Namun
nilai erosi akibat penggunaan lahan
pemukiman tergolong dalam TBE berat
dan sangat berat yaitu berada pada
rentang 82-563 ton/ha/tahun. Hal ini
disebabkan oleh wilayah Tapal Kuda yang
masih didominasi area pedesaan sehingga
masih banyak lahan terbuka yang rentan
terjadi erosi.
IV. KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
luasan hutan, sawah, perkebunan dan
pemukiman di 15 DAS wilayah Tapal Kuda
memiliki korelasi yang berbeda-beda
terhadap laju erosi. Untuk penggunaan
lahan hutan didapatkan fakta bahwa
semakin luas areal hutannya maka
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semakin rendah laju erosinya. Sementara
itu, penggunaan lahan sawah dan
perkebunan juga berpengaruh terhadap
laju erosi, namun tidak lebih besar
daripada pengaruh luas hutan terhadap
laju erosi. Untuk penggunaan lahan
pemukiman di wilayah Tapal kuda yang
didominasi area pedesaan, didapatkan
fakta bahwa luas penggunaan lahan
pemukiman tidak berpengaruh scara
nyata terhadap laju erosi namun
nilai/besaran laju erosi di wilayah
pemukiman cenderung lebih tinggi
daripada di wilayah penggunaan lahan
lainnya. Fakta dan temuan pada penelitian
ini menarik untuk dikembangkan lebih
lanjut, yaitu menganalisis korelasi antara
persentase masing-masing faktor erosi
terhadap laju erosi di suatu cakupan
wilayah DAS dengan mempertimbangkan
faktor geomorfologinya.
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ABSTRACT
Landslides are still a threat in some areas in Karanganyar Regency which has mountainous
topography. Landslides cause in loss of property, and lives. Community participation in
landslide mitigation is very important because the community is dealing directly with
landslides. One of the roles of the community in landslide mitigation can be measured by the
willingness to pay (WTP). The aims of this study are 1) to determine factors that influence
WTP for reducing the impact of landslides, 2) to determine the value of WTP for landslides
mitigation. The method used in this study is contingent valuation methods by calculating the
amount of WTP to reduce the risk of landslides and the factors that affect WTP. This study
used primary and secondary data. Primary data were obtained using open interview
techniques with 100 respondents in some villages in Karanganyar District, who are at risk of
landslides, while secondary data was taken from the Statistics Agency (BPS) and Regional
Agency for Disaster Countermeasure (BPBD) of Karanganyar Regency. The results showed
that incomes and poverty affected the WTP for landslide mitigation significantly. The
average willingness to pay for landslide mitigation in the form of construction of cliff walls,
closure of cracks and reparation of waterways in Karanganyar Regency is Rp. 26.307,00 per
month.
Keywords: landslide mitigation; contingent valuation; willingness to pay
ABSTRAK
Kejadian longsor masih menjadi ancaman pada sebagian wilayah di Kabupaten Karanganyar
yang topografinya bergunung. Bencana longsor mengakibatkan kerugian berupa harta,
benda, dan korban jiwa. Peran serta masyarakat dalam mitigasi longsor sangat penting
karena masyarakat yang berhadapan langsung dengan longsor. Peran masyarakat dalam
mitigasi longsor salah satunya dapat diukur dengan kesediaan membayar mitigasi longsor
(WTP). Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
kesediaan masyarakat untuk membayar (WTP) guna mengurangi dampak longsor, 2)
mengetahui besarnya WTP dalam mitigasi bencana longsor. Metode yang digunakan adalah
contigent valuation methods untuk menghitung besarnya willingness to pay (WTP) mitigasi
@2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
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risiko longsor. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh
dengan menggunakan teknik wawancara terbuka pada 100 responden di desa-desa berisiko
longsor. Sedangkan data sekunder diambil dari BPS dan BPBD Kabupaten Karanganyar. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan dan kemiskinan berpengaruh signifikan
terhadap kesediaan untuk membayar (WTP) mitigasi longsor. Masyarakat di lokasi kajian
bersedia untuk membayar (WTP) rata-rata sebesar Rp. 26.307,00 per bulan per KK untuk
mitigasi longsor berupa pembangunan tembok penahan tebing, penutupan retakan tanah
dan perbaikan saluran air di Kabupaten Karanganyar.
Kata kunci: mitigasi longsor; contingent valuation; willingness to pay
I. PENDAHULUAN
Laju pertumbuhan penduduk yang
tidak diiringi dengan penyediaan lapangan
pekerjaan diluar sektor pertanian,
menyebabkan tekanan tinggi pada
pemanfaataan
sektor
pertanian.
Keterbatasan lahan pertanian yang tidak
sepadan dengan laju pertumbuhan
penduduk
yang
tinggi
sedangkan
pemenuhan kebutuhan pangan terus
meningkat membuat sektor pertanian
rentan berbagai resiko. Hal tersebut
mendorong terjadinya pemanfaatan lahan
yang kurang tepat yang dapat memicu
percepatan
terjadinya
bencana
hidrometeorologis. Salah satu bencana
hidrometeorologis di Indonesia yang
sering terjadi adalah bencana longsor
(Susanti, Miardini, & Haryadi, 2017).
Terjadinya bencana longsor selain
disebabkan oleh aktivitas manusia juga
karena faktor alam (Liu, Li, Wu, Chen, &
Hong,
2013). Faktor alam yang
menyebabkan bencana longsor antara lain
kondisi fisik dan meteorologis wilayah
(Cholil & Hardjono, 2017). Kabupaten
Karanganyar merupakan salah satu
wilayah yang rawan terjadinya bencana
longsor karena secara geografis sebagian
wilayahnya memiliki kelerengan yang
curam. Morfologi wilayah Kabupaten
Karanganyar yang berada di lereng
160

Gunung Lawu memiliki kondisi berbukitbukit sehingga rentan terjadi gerakan
tanah (Darsono, Nurlaksito, & Legowo,
2017) . Kondisi kemiringan lereng lebih
dari 450 perlu mendapat perhatian
terhadap kemungkinan bencana tanah
longsor dengan mempertimbangkan
faktor pemicu lainnya (Hakim, 2016). Hasil
penelitian Nasiah & Invanni (2014) dan
Saputra (2015) menyimpulkan bahwa
faktor kemiringan lereng menjadi salah
satu pemicu timbulnya longsor selain
faktor geologi, curah hujan, ketebalan
solum tanah, penggunaan lahan dan
kerapatan vegetasi. Cholil & Hardjono
(2017) yang meneliti tingkat kerawanan
longsor di Kabupaten Karanganyar
menyebutkan terdapat 287 titik sebaran
tanah longsor di Kabupaten Karanganyar
dengan tingkat kerawanan longsor tingkat
sedang dan rendah (Tabel 1). Sebaran
Titik longsor yang semakin banyak
ditemukan menunjukkan bahwa daerah
tersebut rentan terjadi bencana longsor.
Kejadian longsor terjadi hampir setiap
tahun di Karanganyar (BPBD Kabupaten
Karanganyar, 2018). Berdasarkan data
BPD Kabupaten Karanganyar pada tahun
2012-2017 jumlah kejadian longsor di
Kabupaten Karanganyar berturut-turut
sebanyak sebanyak 37, 27, 31, 192, 109,
dan 80 kejadian. Kerusakan dan
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Tabel (Table) 1. Sebaran titik longsor di Kabupaten Karanganyar (Distribution of landslide locations in
Karanganyar Regency)
Nomor
Kecamatan
Jumlah titik longsor
(Number)
(District)
(Number of landslide locations)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tawangmangu
Ngargoyoso
Jenawi
Jumantono
Jumapolo
Jatipuro
Jatiyoso
Karanganyar
Karangpandan
Kerjo
Matesih
Mojogedang
Jumlah
Sumber (Source): Cholil dan Hardjono l., 2017

kerugian akibat kejadian longsor di
Kabupaten Karanganyar rentang waktu
tahun 2013-2018 berturut-turut sebesar
Rp.506.735.000,00; Rp.329.069.000,00;
Rp.1.052.610.000,00;
Rp.
3.059.068.000,00; Rp. 844. 927.000,00;
dan Rp. 645.849.000,00.
Bencana longsor terbesar di Kabupaten
Karanganyar terjadi pada tahun 2007
dengan jumlah korban jiwa yang
tertimbun sebanyak 58 (lima puluh
delapan) orang. Setiap tahun kejadian
longsor di Karanganyar selalu ada
walaupun tidak selalu menimbulkan
korban jiwa. Data kejadian longsor di
Kabupaten Karanganyar pada periode
2012-2017 tersaji dalam Gambar 2.
Kejadian longsor dapat menyebabkan
kerusakan lingkungan dan kerugian sosial
ekonomi
masyarakat
yang
dapat
melumpuhkan kegiatan ekonomi di
daerah
terdampak
(Perera,
Jayawarwardana, Jayasinghe, Bandara, &
Alahakoon (2018). Hastanti & Susanti
(2019), Akhirianto & Naryanto (2016)
serta
Muawanah
(2016)
juga
menyebutkan bencana alam longsor

38
41
31
16
30
7
55
5
19
9
31
5
287

dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa
dan kerugian material. Wilayah dengan
tingkat bahaya longsor yang tinggi belum
tentu memiliki nilai resiko yang tinggi
(Rahman, 2015)
Wilayah Karanganyar bagian timur
seperti Tawangmangu, Ngargoyoso, dan
Karangpandan
memiliki
topografi
berlereng. Terdapat pemanfaatan lahan
yang kurang sesuai dengan kaidah
konservasi seperti pengolahan tanah pada
lahan dengan kelerengan curam yang
harusnya tidak ditanami tanaman pohon
yang membebani lereng sehingga tanah di
pegunungan dapat berfungsi optimal
untuk melindungi air, menyimpan air serta
mencegah tanah longsor. Pada lereng
yang curam cocok ditanami pohon yang
tidak terlalu tinggi tapi memiliki jangkauan
akar yang luas sebagai pengikat tanah
(Surono dalam Hakim, 2016). Menurut
Darmawan, Sholichin, Limantara, &
Andawayanti (2014) dan Arif (2015)
disebutkan kerawanan tanah longsor
dengan karakteristik fisiografis perbukitan
dapat diantisipasi dengan pengelolaan
lahan yang bijaksana. Untuk mengurangi
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Gambar (Figure) 2. Kejadian longsor di Kabupaten Karanganyar selama 2012-2017 (Landslides occurrence in
Karanganyar Regency during 2012-2017)
Sumber (Source): BPBD Kab.Karanganyar (data diolah) (BPBD of Karanganyar Regency (data analyzed),
2018)

risiko bencana longsor dapat dilakukan
dengan pemilihan jenis tanaman yang
tahan terhadap longsor (Riyanto, 2016).
Pengelolaan lahan dan pemilihan jenis
tanaman
yang
tepat
dapat
dikombinasikan untuk lahan dengan
potensi longsor.
Bencana longsor menimbulkan dampak
dan kerugian yang tidak sedikit, sehingga
perlu dilakukan upaya mitigasi guna
meminimalisir kerugian. Mitigasi Bencana
adalah
serangkaian
upaya
untuk
mengurangi risiko bencana, baik melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran
dan
peningkatan
kemampuan
menghadapi ancaman bencana (UU No.24
tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana). Dalam mitigasi bencana sering
terkendala masalah kerentanan fisik,
ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga
dibutuhkan teknik mitigasi
untuk
meminimalkan
dampak
yang
ditimbulkannya (Angga, Feranie, &
Tohari., 2016). Menurut Vega, Hidalgo, &
Marin (2017) disampaikan bahwa
162

intervensi bangunan struktural hanya
mampu mengurangi sebesar 21% dari
total resiko tanah longsor. Upaya mitigasi
optimal, perlu pelibatan peran masyarakat
dalam mitigasi
berupa kegiatan
pembangunan tembok penahan tebing,
penutupan retakan tanah, dan perbaikan
saluran air. Hal tersebut sesuai amanat
pasal 27 UU No 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana, setiap warga
negara wajib ikut dalam penanggulangan
bencana. Peran masyarakat dalam upaya
mitigasi salah satunya dengan kesediaan
membayar (willingness to pay = WTP).
Pengetahuan tentang WTP dapat menjadi
bahan masukan pemerintah daerah dalam
menetapkan program kegiatan mitigasi
longsor dengan pelibatan masyarakat. Hal
tersebut dapat mendorong terwujudnya
mitigasi
longsor
di
Kabupaten
Karanganyar
yang
terpadu
dan
berkelanjutan.
Penelitian
terkait
kerawanan
longsor
di
Kabupaten
Karanganyar sudah ada, namun belum
sampai pada perhitungan WTP mitigasi
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longsor. Menurut Sutrisno (2016) yang
meneliti WTP mitigasi banjir di Kabupaten
Klaten menemukan bahwa faktor-faktor
yang signifikan mempengaruhi WTP
adalah pendapatan, tinggi genangan, jarak
dan kerugian dengan nilai WTP rata-rata
sebesar Rp. 15.391,00 per bulan per KK.
Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari
penelitian ini adalah 1) mengetahui
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kesediaan membayar (WTP) masyarakat
guna mengurangi dampak longsor, 2)
mengetahui besarnya rata-rata WTP
dalam mitigasi bencana longsor.

adalah Tawangmangu sebanyak 559 KK,
Gerdu 178 KK, Tlobo 124 KK, Balong 297
KK dan Kemuning 112 KK (BPBD
Kabupaten Karanganyar). Secara lebih
jelas daerah rawan longsor di Kabupaten
Karanganyar dapat dilihat pada Gambar 1.

II. BAHAN DAN METODE

C. Metode Penelitian

A. Waktu dan Lokasi

Penelitian ini menggunakan metode
Contigent Valuation Method (CVM)
terhadap masyarakat yang tinggal di
daerah rawan longsor.
Data yang
digunakan
dalam
penelitian
ini
menggunakan data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh melalui
wawancara terhadap responden dengan
dibantu daftar pertanyaan (kuisioner)
untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi WTP dan besaran WTP
masyarakat dalam mitigasi longsor. Data
sekunder diperoleh dari BPBD dan BPS
Kabupaten Karanganyar. Populasi dalam
penelitian ini adalah masyarakat yang
tinggal di desa-desa rawan longsor serta
jumlah masyarakat terdampaknya besar.
Sedangkan penentuan jumlah sampel
menggunakan rumus Slovin (Rusminah &
Gravitiani, 2012) sebagai berikut :

Penelitian ini dilakukan pada bulan JuliSeptember tahun 2019 dengan lokasi
penelitian di 5 (lima) desa pada 5 (lima)
Kecamatan di Kabupaten Karanganyar,
Provinsi Jawa Tengah. Kelima desa
tersebut adalah Desa Tawangmangu
(Kecamatan
Tawangmangu),
Gerdu
(Kecamatan
Karangpandan),
Tlobo
(Kecamatan Jatiyoso), Balong (Kecamatan
Jenawi), dan Kemuning (Kecamatan
Ngargoyoso). Kelima lokasi tersebut
masuk pada Sub DAS Solo Hulu. Lokasi
penelitian
tersebut
dipilih
secara
purposive
sampling
berdasarkan
pertimbangan desa tersebut rawan
longsor
dan
banyaknya
jumlah
masyarakat yang terdampak longsor.
Menurut hasil penelitian Cholil &
Hardjono (2017) disampaikan bahwa
kelima kecamatan tersebut masuk
kategori rawan longsor dengan tingkat
sedang.
Jumlah
masyarakat
yang
terdampak longsor pada lima desa terpilih

B. Bahan dan Alat
Bahan
yang
digunakan
dalam
penelitian ini adalah data primer dan
sekunder. Peralatan yang digunakan
antara lain alat tulis, kamera, alat
perekam, komputer, kuisioner dan
software SPSS 16.

N
n=
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Gambar (Figure) 1. Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Karanganyar (Map of Disaster-prone Areas of
Karanganyar Regency)
Sumber (Source):
BPBD Kab. Karanganyar (BPBD of Karanganyar Regency), 2018
N
n=

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

1+ N (0,1) 2

Keterangan (Remarks):
n = Jumlah sampel yang digunakan;
N = Jumlah populasi
1 = Konstanta
e = Tingkat error (10%)

Hasil
perhitungan
sampel
menggunakan rumus slovin diatas
diperoleh sampel setiap desa seperti pada
Tabel 2.
D. Analisis Data
Kesediaan
masyarakat
untuk
membayar (WTP) dalam mitigasi longsor

dilakukan dengan menggunakan metode
Contigent Valuation Method (CVM) (Fauzi,
2004). Penerapan CVM dilakukan dengan
menggunakan teknik survei atau metode
survei contigent valuation yakni dilakukan
dengan memberikan daftar kuisioner
kepada responden tersampling (Saputro,
2012).
Untuk
pengisian
kuisioner
dirancang harus diisi oleh kepala rumah
tangga
karena
keputusan
jumlah
maksimum yang ingin dibayar (WTP)
merupakan
tanggungjawab
kepala
keluarga. Untuk memastikan validitas
jumlah maksimum yang ingin dibayar
dilakukan dengan cara menanyakan
secara berulang-ulang untuk melihat

Tabel (Table) 2. Responden terpilih (Selected respondents)
No
(Number)

Kecamatan
(District)

Desa (Village)

Penduduk terdampak
(Affected population)

Responden
(Respondents)

1
2
3
4
5

Jatiyoso
Tlobo
1498
11
Karangpandan
Gerdu
2679
19
Jenawi
Balong
3390
25
Tawangmangu
Tawangmangu
5254
37
Ngargoyoso
Kemuning
1114
8
Total
13935
100
Sumber (Source): BPBD Kab.Karanganyar (data diolah) (BPBD of Karanganyar Regency (data analyzed))
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konsistensi jawaban responden. Namun
pada beberapa kasus, dimungkinkan
respondennya bukan kepala keluarga
selama mendapat persetujuan dari kepala
keluarga.
Analisis
faktor-faktor
yang
mempengaruhi WTP mitigasi longsor
digunakan untuk mengetahui seberapa
besar variabel independen (pendapatan
rumah tangga, umur, tingkat pendidikan,
jumlah anggota keluarga, kepemilikan
rumah, jarak, kerugian, persepsi, frekuensi
kejadian longsor, dan kemiskinan) yang
digunakan
dalam
penelitian
ini
mempengaruhi kesediaan membayar
mitigasi
longsor
sebagai
variabel
dependen.
Varibel-variabel
yang
mempengaruhi WTP tersebut didasarkan
pada penelitian
sebelumnya
oleh
Rusminah dan Gravitiani (2012), Gravitiani
dan Suryanto (2012), Shang et al. (2012)
dan Lin Shu (2018).
Dalam penelitian ini menggunakan
model binnary logit untuk menentukan
WTP yang bersedia dibayar oleh
responden dengan format dichotomous
choice (Awunyo-Vitor, Ishak, & Seidu
(2013). Willingness to pay untuk
perubahan kualitas lingkungan didasarkan
pada rumus Hanemann (Jacobsson and
Dragun dalam Sutrisno (2016) adalah:
Log (PrWTP) = α+ β1X1 + β2X2 +...+ βnXn +
βnA..........................................(3)
Keterangan (Remarks):
PrWTP
= Probabilitas WTP
X1 X2......Xn
= Jumlah populasi

Model yang akan diestimasi ditunjukkan
oleh persamaan berikut:
WTP = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 β4X4 + β5X5 + β6X6 +
β7X7 + β8X8 + β9X9 +β10X10 +e .................... (4)
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Keterangan (Remarks):
WTP = Kesediaan untuk membayar longsor;
β0
= Konstanta,
β1-10 = Koefisien regresi,
X1
= Pendapatan rumah tangga tiap bulan,
X2
= Usia responden,
X3
= Pendidikan terakhir responden,
X4
= Jumlah anggota keluarga responden,
X5
= Kepemilikan rumah,
X6
= Jarak rumah dengan lokasi longsor,
X7
= Kerugian yang dialami akibat longsor,
X8
= Persepsi,
X9
= Frekuensi kejadian longsor,
X10
= Kemiskinan,
e
= Standard error.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik
Responden

Sosial

Ekonomi

Karakteristik sosial ekonomi responden
terpilih meliputi usia, pendidikan,
pendapatan, jumlah tanggungan keluarga
dan pengeluaran. Data karakteristik
demografi responden tersaji pada Tabel 3.
Sebaran usia responden variatif walaupun
ada dominasi pada usia rentang 41-50
tahun. Dilihat dari pendidikan responden
yang mayoritas lulusan SD, dimungkinkan
mempunyai persepsi yang rendah
terhadap lingkungan. Walaupun tidak
selalu, tingkat pendidikan yang rendah
akan mempunyai cara pandang yang
rendah pula (Jariyah & Donie, 2016).
Pekerjaan
responden
mayoritas
sebagaipetani, buruh
(baik buruh
bangunan maupun buruh serabutan) serta
pedagang. Hal tersebut berkaitan dengan
latar pendidikan yang kebanyakan lulusan
SD sehingga kesempatan kerja lebih ke
arah sektor non formal. Karakteristik
sosial
ekonomi
responden
akan
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Tabel (Table) 3. Karakteristik demografi responden penelitian (Demographic characteristics of research
respondents)
1.
Jenis Kelamin (Gender)
f
%
Pria (Men)
60
60
Wanita (Women)
40
40
Total
100
100
2.
Usia (Age)
f
%
30-40
26
26
41-50
39
39
51-60
29
29
>60
6
6
Total
100
100
3.
Agama (Religion)
f
%
Islam
95
95
Hindu
5
5
Total
100
100
4.
Pendidikan (Education)
f
%
Tidak sekolah (Not go to School)
2
2
SD (Primary School)
58
58
SLTP(Junior High School)
27
27
SLTA (Senior High School)
13
13
Total
100
100
5.
Pekerjaan (Occupation)
f
%
PNS (Government employees)
6
6
Swasta (Private)
12
12
Petani (Farmer)
36
36
Pedagang (Trader)
22
22
Buruh (Labor)
23
23
Total
100
100%
6.
Kecamatan (Districts)
f
%
Tawangmangu
37
37
Jenawi
25
25
Ngargoyoso
8
8
Jatiyoso
11
11
Karangpandan
19
19
Total
100
100
Sumber (Source) : Analisis data primer (Primary data analysis), 2019

mempengaruhi
perilaku
masyarakat
dalam menentukan keputusan dan
besaran nilai kesediaan membayar (WTP)
mitigasi longsor. Menurut Whittington et
al dalam Rahardjo (2011) terdapat faktorfaktor yang mempengaruhi WTP antara
lain sosial demografi yang merupakan
kondisi sosial kependudukan responden
seperti umur, tingkat pendidikan, jumlah
anggota keluarga, dan pendapatan
keluarga.
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B. Analisis
Faktor-Faktor
Mempengaruhi WTP

yang

Karakteristik
ekonomi,
sosial
demografi, dan karakteristik obyek yang
diteliti mempengaruhi besarnya WTP
(Whittington et al dalam Raharjo 2011).
Faktor sosial demografi merupakan
kondisi sosial kependudukan responden
yang terdiri dari umur, tingkat pendidikan,
jumlah tanggungan keluarga, pendapatan
keluarga, kemiskinan, dan kepemilikan
rumah. Dalam penelitian ini karakteristik
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obyek yang diteliti (dalam hal ini longsor)
meliputi kerugian, persepsi, frekuensi, dan
jarak rumah masyarakat dengan kejadian
longsor.
Tabel 4 untuk menguji apakah variabelvariabel independen secara simultan
berpengaruh terhadap variabel dependen.
Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan
bahwa seluruh variabel independen
(pendapatan rumah tangga, umur, tingkat
pendidikan, jumlah anggota keluarga,
kepemilikan rumah, jarak, kerugian,
persepsi, frekuensi terjadinya longsor, dan
kemiskinan berpengaruh secara simultan
terhadap variabel dependen (WTP) pada
taraf kepercayaan 95%. Pengaruh secara
parsial dari masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen
disajikan pada Tabel 5 berikut. Variabel
pendapatan rumah tangga berpengaruh
signifikan karena kesediaan membayar
masyarakat berkaitan erat dengan
kemampuan
keuangan
masyarakat.
Semakin besar
pendapatan
maka
kesediaan membayarnya juga tinggi. Hal
tersebut sesuai hasil penelitian Lin Shu
(2018); dan Rusminah dan Gravitiani
(2012)
yang menyebutkan bahwa
pendapatan tahunan merupakan faktor
penting dalam menentukan besarnya
WTP. Variabel kemiskinan signifikan
karena berhubungan dengan besarnya
pengeluaran rumah tangga untuk
pemenuhan kebutuhan hidup, semakin
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tinggi pengeluaran rumah tangga maka
WTP cenderung rendah.
Variabel umur dan tingkat pendidikan
tidak berpengaruh signifikan karena
mayoritas responden usianya 41-60 tahun
dan pendidikannya SD sehingga dalam
menerima dan memahami ide ikut
berperan serta dalam mitigasi melalui
WTP kurang. Jumlah anggota keluarga
juga tidak berpengaruh signifikan karena
nilai WTP dihitung per Kepala Keluarga
sehingga berapapun jumlah anggota
keluarga tidak berpengaruh signifikan.
Sebagian besar responden menempati
rumah milik sendiri, namun status
kepemilikan rumah tidak berpengaruh
signifikan pada WTP. Sebagian besar
responden penduduk asli sehingga status
kepemilikan rumah merupakan warisan
turun temurun dari orang tuanya dulu.
Variabel jarak, kerugian, dan frekuensi
tidak berpengaruh WTP karena responden
secara sadar mereka tinggal di daerah
rawan
longsor
namun
mereka
menganggap kejadian longsor bukan
sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Hasil
dalam penelitian ini, berbeda dengan
penelitian Gravitiani dan Suryanto (2012)
yang menyatakan bahwa WTP masyarakat
dalam mitigasi banjir dipengaruhi oleh
pendapatan keluarga, tinggi genangan,
jarak rumah dari sungai, dan kerugian
yang pernah dialami karena kejadian
banjir.

Tabel (Table) 4. Uji omnibus koefisien model (Omnibus tests of model coefficients)
Chi-square
df
Step 1

Sig.

Step

39.119

10

.000

Block

39.119

10

.000

Model
39.119
10
Sumber (Source) : Analisis data primer (Primary data analysis), 2019

.000
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Perbedaan hasil penelitian WTP antara
banjir dan longsor salah satunya karena
bencana banjir wilayah terdampaknya
biasanya lebih luas jika dibandingkan
dengan bencana longsor.
Tabel 5. menunjukkan bahwa variabel
bebas pendapatan rumah tangga (X1) dan
kemiskinan (X10) berpengaruh signifikan
terhadap WTP (Y) pada tingkat
kepercayaan 95%. Variabel bebas umur
(X2), tingkat pendidikan (X3), jumlah
anggota keluarga (X4), kepemilikan rumah
(X5), jarak (X6), kerugian (X7), persepsi
(X8) dan frekuensi kejadian longsor (X9)
tidak berpengaruh signifikan terhadap
WTP (Y) pada tingkat kepercayaan 95%.
Responden sebagian besar berada pada
ekonomi menengah kebawah sehingga
faktor
pendapatan
akan
sangat
berpengaruh
terhadap
kesediaan
membayar
(WTP)
masyarakat.
Pendapatan
yang
diukur
adalah
pendapatan rumah tangga secara
keseluruhan termasuk pendapatan dari

semua sumber yang masih tinggal dalam
satu rumah. Sedangkan kemiskinan
dihitung dari pengeluaran keluarga
perkapita per bulan disandingkan dengan
garis kemiskinan perkapita Kabupaten
Karanganyar (BPS, 2019). Pengeluaran
keluarga perkapita per bulan lebih kecil
dari garis kemiskinan perkapita Kabupaten
Karanganyar maka termasuk dalam
kategori miskin dan sebaliknya. Terdapat
42 responden berada dalam kemiskinan
sehingga dapat mempengaruhi perilaku
masyarakat dalam kesediaan membayar
guna mengurangi resiko longsor. Variabel
usia dan pendidikan tidak signifikan
terhadap WTP. Hal tersebut dikarenakan
usia responden yang rata-rata diatas 45
tahun dan latar belakang pendidikan yang
sebagian besar SD menyebabkan mereka
kurang memahami gagasan baru terkait
mitigasi longsor. Dengan pendidikan
responden yang sebagian besar lulusan SD
kesempatan bekerja di sektor formal
terbatas.

Tabel (Table) 5. Pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial (The effect of
the independent variable (X) partially to the dependent variable(Y))
Variabel
Keterangan
Wald
p-value
Keterangan
B (B)
(Variable)
(Remarks)
(Wald)
(p-value)
(Remarks)
22.221

6.103

.013

Signifikan

Umur (Age)

-.125

3.186

.074

Tidak signifikan

X3

Tingkat Pendidikan (Education)

.000

.000

.998

Tidak signifikan

X4

Jumlah anggota keluarga
(Number of family members)

-.427

.603

.437

Tidak signifikan

X5

Kepemilikan
ownership)

3.416

2.936

.087

Tidak signifikan

X6

Jarak (Distance)

-.245

.398

.528

Tidak signifikan

X7

Kerugian (Loss)

.150

.230

.631

Tidak signifikan

X8

Persepsi (Perception)

-20.098

.000

.997

Tidak signifikan

X9

Frekuensi kejadian (frequency
of occurrence)

1.666

3.458

.063

X10

Kemiskinan (Poverty)

-4.068

4.124

.042

Signifikan

Constant Konstanta (Constant)
-106.263
.000
Sumber (Source) : Analisis data primer (Primary data analysis), 2019

.986

Tidak signifikan
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X1

Pendapatan rumah
(Household income)

X2

rumah

tangga

(House

Tidak signifikan
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sehingga sebagian besar menggantungkan
pemanfaatan lahan untuk pemenuhan
kebutuhan hidup. Juhadi, Setyaningsih, &
Kurniasari (2015) menyampaikan bahwa
pola
perilaku
masyarakat
tidak
menunjukkan hubungan signifikan dengan
pengetahuan dan sikap masyarakat dalam
upaya pengurangan resiko bencana tanah
longsor. Masyarakat memiliki sikap dan
pengetahuan yang cukup baik dalam
pengurangan resiko longsor namun belum
tercermin dalam pola perilakunya.
Responden
umumnya
beranggapan
kejadian longsor merupakan takdir
sehingga cenderung bersikap pasrah atas
keadaan. Kondisi pasrah atas kejadian
longsor didukung oleh kehidupan religius
masyarakat setempat. Menurut Maulida
(2013) terdapat hubungan yang rendah
antara persepsi masyarakat dalam
melakukan upaya mitigasi banjir terhadap
konsekuensi yang terjadi di masa depan.
Dalam penelitian ini, persepsi responden
akan bahaya longsor tidak berpengaruh
signifikan terhadap WTP.
C. Analisis Nilai WTP Masyarakat Dalam
Mitigasi Longsor
Kesediaan membayar (WTP) masyarakat
merupakan jumlah maksimum yang mau
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dibayarkan oleh responden untuk mitigasi
longsor
yang
didapatkan
setelah
responden
diberikan
rangkaian
pertanyaan terkait pengurangan dampak
longsor. Hasil besarnya rata-rata WTP
mitigasi longsor berupa pembangunan
tembok penahan tebing, penutupan
retakan tanah, dan perbaikan saluran air
pada responden tersampling tersaji pada
Tabel 6 berikut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dari 100 responden yang bersedia
membayar untuk mitigasi longsor sebesar
88%, sisanya tidak bersedia membayar.
Sebagian besar responden bersedia
membayar mitigasi longsor karena
menganggap mitigasi longsor merupakan
tanggung jawab bersama bukan hanya
pemerintah. Berdasarkan
Tabel 6
menunjukkan bahwa rata-rata kesediaan
membayar (WTP) untuk mengurangi
resiko dampak longsor kecil jika
dibandingkan dengan kerugian yang
dialami oleh responden baik berupa
kerusakan fisik bangunan, harta benda
dan kerugian lainnya. Hal tersebut terjadi
karena pengaruh faktor-faktor sosial
ekonomi responden. Nilai kerugian akibat
longsor yang dialami responden berkisar
Rp. 500.00,00 s/d Rp. 2.000.000,00.

Tabel (Table) 6. Besarnya WTP masyarakat untuk mitigasi longsor (The amount of
community WTP for landslide mitigation)
No

Jumlah WTP (Rupiah)
Jumlah Responden
Number of WTP
Number of respondents
1
< 5.000
8
2
5.000-10.000
22
3
10.000-20.000
32
4
20.000-100.000
25
5
100.000-200.000
1
Jumlah (total)
88
Sumber (Source): Analisis data primer (Primary data analysis), 2019
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Prosentase (%)
Percentage)
9,1%
25%
36,4%
28,4%
1,1%
100%
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Peluang terjadinya kerugian akan selalu
ada apabila terjadi bencana longsor
mengingat banyak masyarakat yang masih
tinggal di daerah rawan longsor.
Responden dengan tingkat kurang dari
Rp.1.000.000,00
memiliki
rata-rata
kesediaan membayar kurang dari
Rp.5.000,00.
Masyarakat
dengan
pendapatan
Rp.
1.500.000,00
s.d
Rp.2.000.000,00 rata-rata
kesediaan
membayar antara Rp.10.000,00 s.d
Rp.20.000,00. Berdasarkan perhitungan
WTP mitigasi longsor, diperoleh bahwa
rata-rata nilai WTP per bulan setiap KK
untuk mitigasi longsor di Kabupaten
Karanganyar sebesar Rp. 26.307,00.
Besaran nilai WTP pada penelitian
sebelumnya seperti penelitian Shu (2018)
yang meneliti WTP penduduk di sungai
Wuxi, China menyatakan bahwa tanpa
mempertimbangkan faktor-faktor lain,
nilai WTP penduduk Sungai Wuxi adalah
297,48 yuan per tahun dengan faktor
utama yang mempengaruhi kompensasi
ekologi WTP di DAS Wuxi adalah
pendapatan
dan
usia.
Kemudian
Machado, Silva, Dupas, Mattedi, &
Vergara (2014) menyatakan kesediaan
membayar bulanan masyarakat atas
penggunaan air dari sungai Feijao, Brazil
sebesar 1,94 USD. Hasil penelitian
Rusminah
dan
Gravitiani
(2012)
menunjukkan
nilai
rata-rata
WTP
responden dalam mitigasi banjir di DAS
Bengawan Solo yang meliputi Kabupaten
Karanganyar, Sukoharjo, Klaten dan
Sragen adalah sebesar Rp. 250.000,00 s/d
Rp. 500.000,00.
Dari jumlah sampling terpilih, sebanyak
12% masyarakat tidak bersedia membayar
mitigasi longsor karena menganggap
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bahwa pengurangan resiko longsor bukan
merupakan
tanggungjawab
mereka
melainkan
pemerintah
sehingga
masyarakat enggan untuk membayar.
Terdapat
pula
masyarakat
yang
berpendapat bahwa mereka tidak
memiliki uang yang lebih untuk
membayar, sehingga tidak bersedia untuk
membayar. Hal tersebut dipengaruhi oleh
faktor pendapatan masyarakatnya yang
sebagian berada pada menengah ke
bawah. Namun yang menarik, walaupun
tidak bersedia membayar 3 % responden
siap membantu dengan tenaga jika
dibutuhkan dalam mitigasi longsor seperti
keikutsertaan
dalam
kerja
bakti
membersihkan saluran air dan menutup
rekahan tanah ketika memasuki musim
hujan. Sebanyak 9% responden yang tidak
bersedia bayar karena tidak mempunyai
uang lebih.
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan
dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi kesedian membayar
(WTP)
masyarakat
Kabupaten
Karanganyar dalam mitigasi longsor
adalah pendapatan rumah tangga dan
kemiskinan.
Hal
tersebut
karena
kesediaan membayar berkaitan erat
dengan
kemampuan
keuangan
responden, sembilan persen responden
yang
tidak
bersedia
membayar
disebabkan mereka tidak mempunyai
uang lebih. Nilai rata-rata WTP
masyarakat dalam mitigasi longsor di
Kabupaten Karanganyar sebesar Rp.
26.307,00 per KK per bulan. Implikasi dari
penelitian ini adalah sebagai
bahan
pertimbangan pemerintah daerah dalam
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hal ini BPBD Kabupaten Karanganyar
dalam menetapkan program kegiatan
mitigasi longsor terutama dalam pelibatan
peran masyarakat. Dari hasil penelitian ini,
kedepan masih diperlukan penelitian
terkait mekanisme pembayaran WTP
masyarakat, bentuk kelembagaan yang
mengelola
WTP
dan
peningkatan
kapasitas mitigasi masyarakat.
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ABSTRACT
Population growth, urbanization, industrial development, and agricultural activities increase
water demand on the watershed. An increase in water demand will propagate the excessive
exploitation of surface water and groundwater resources. This will probably influence the
water balance of the watershed. Therefore, understanding the water balance is a necessity.
Continuous imbalance between water supply and demand will generate many serious
environmental problems. A study of agricultural water balance is needed to answer the
question whether the available water resources can meet the needs of sufficient water for
irrigation. The study was conducted in Rawatamtu sub-watershed which was part of
Bedadung Watershed. The Water Evaluation and Planning (WEAP) model was used to
analyze agricultural water balance. The procedure included inventory data, installing WEAP
on the system, running the WEAP, and using WEAP for simulating future water balance
conditions. The simulation results showed that agricultural water balance for the next 10
years will be more frequently in surplus condition rather than in deficit condition. The water
surplus was estimated to occur in the year of 2020, 2021, 2023, 2025, 2027 and 2028. The
highest surplus occurred in the year of 2028 which reached 56.59 million m3. Furthermore,
the potential water balance deficit was projected to occur in 2019, 2022, 2024, and 2026.
Keywords: agricultural water balance; WEAP; agricultural water needs; Rawatamtu
ABSTRAK
Peningkatan kebutuhan air dipicu oleh peningkatan pertumbuhan penduduk, urbanisasi,
pembangunan industri, dan peningkatan kegiatan pertanian. Kebutuhan air yang meningkat
ini akan menyebabkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya air tanah dan air
permukaan. Hal ini memungkinkan akan mempengaruhi neraca air DAS. Oleh karena itu
diperlukan pemahaman terhadap keseimbangan air. Ketidakseimbangan antara jumlah
ketersediaan air dan kebutuhan yang berkepanjangan akan menimbulkan dampak terhadap
masalah lingkungan yang serius. Kajian tentang neraca air pertanian diperlukan untuk
menjawab pertanyaan apakah sumber daya air yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan
air yang cukup untuk irigasi. Studi ini dilakukan di Sub DAS Rawatamtu yang merupakan
bagian dari DAS Bedadung. Model Water Evaluation and Planning (WEAP) digunakan untuk
menganalisis neraca air. Prosedur ini mencakup inventarisasi data, instalasi WEAP pada
@2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
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sistem, menjalankan WEAP, dan pelaksanaan simulasi WEAP untuk proyeksi kondisi neraca
air masa depan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa neraca air pertanian selama 10 tahun ke
depan di Sub DAS Rawatamtu akan lebih sering berada dalam kondisi surplus daripada
dalam kondisi defisit. Surplus air diperkirakan terjadi pada tahun 2020, 2021, 2023, 2025,
2027, dan 2028. Surplus tertinggi terjadi pata tahun 2028 yang mencapai 56,59 juta m3.
Lebih lanjut, potensi defisit neraca air diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2019, 2022,
2024, dan 2026.
Kata kunci: neraca air pertanian; WEAP; kebutuhan air pertanian; Rawatamtu
I. PENDAHULUAN
Jika dilihat dari segi tata ruang,
ketersediaan air akan sangat dipengaruhi
oleh kondisi DAS. Salah satu DAS di Jawa
Timur yang pernah termasuk dalam
kategori DAS Prioritas adalah DAS
Bedadung (Menteri Kehutanan Republik
Indonesia,
2009).
Masuknya
DAS
Bedadung ke dalam DAS Prioritas
menunjukkan adanya kerusakan DAS
sebagai akibat dari kebutuhan lahan yang
tinggi akibat meningkatnya aktivitas
manusia (Justianto, 2018). Salah satu sub
DAS utama di DAS Bedadung adalah Sub
DAS Rawatamtu yang mempuyai luas
78.099,90 ha dan merupakan sub DAS di
wilayah hulu DAS Bedadung. Data
hidrologi yang dikumpulkan oleh Arifah
(2015) dan Badan Pusat Statistik
Kabupaten Jember (2019) menunjukkan
amplitudo data curah hujan dan debit
sungai Bedadung yang sangat besar dalam
satu tahun di Sub DAS Rawatamtu,
dimana
pada
bulan-bulan
basah
ketersediaan air sangat berlimpah dan
pada bulan-bulan kering ketersediaan air
menjadi
sangat
kecil.
Fakta
ini
menunjukkan bahwa DAS Bedadung
memiliki potensi besar mengalami
bencana hidrologis (Arifah, 2015). Oleh
karena itu, pengelolaan sumberdaya air
yang berkelanjutan menjadi tantangan
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serius terutama pada wilayah yang
memiliki potensi besar mengalami
bencana hidrologis dan
peningkatan
kebutuhan air penduduk (Hassan et al.,
2017; Olsson et al., 2017; Zohrabi et al.,
2017).
Pemicu peningkatan kebutuhan air
adalah pertumbuhan jumlah penduduk,
urbanisasi, pembangunan industri, dan
peningkatan kegiatan pertanian. Faktorfaktor
tersebut
berdampak
pada
ekploitasi yang berlebihan terhadap
sumberdaya air termasuk air permukaan
maupun air tanah. Faktor lainnya yang
menjadi penyebab konflik pengelolaan
sumberdaya
air
adalah
pesatnya
pertumbuhan penduduk dan perubahan
iklim yang terutama terjadi di wilayah
perkotaan (Cetinkaya & Gunacti, 2018;
Hussen et al., 2018; Mousavi et al., 2017;
Reinhardt et al., 2018). Berdasarkan fakta
yang ada, maka dibutuhkan solusi untuk
mencapai ketersediaan sumberdaya air
yang mampu memenuhi berbagai
kebutuhan
air
manusia
sehingga
diperlukan
adanya
pengelolaan
sumberdaya air yang efektif dan efisien
(Ayele, 2016; Tena et al., 2019).
Kebutuhan dan ketersediaan air dapat
diprediksi melalui model-model tertentu
yang mampu menganalisis neraca air.
Hasil analisis dari model tersebut dapat
digunakan sebagai acuan pengambilan
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keputusan
terhadap
pengelolaan
sumberdaya air. Pemodelan neraca air
mampu memprediksi dan mengevaluasi
dampak dari berbagai keadaan yang
mungkin terjadi di masa yang akan
datang. Beberapa model yang lazim
digunakan untuk menganalisis neraca air
DAS dan pemodelan perencanaan
kebijakan terkait sumberdaya air serta
manajemennya di antaranya RIBASIM,
WARGI-SIM, AQUATOOL, MODSIM, dan
WEAP. Setiap model memiliki karakteristik
tersendiri. Namun, fitur yang membuat
perbedaan utama yaitu pada RIBASIM dan
WARGI-SIM adalah model simulasi saja
yang didasarkan pada pendekatan “jikamaka” yang lebih konvensional. Adapun
AQUATOOL, MODSIM, dan WEAP,
ketiganya menerapkan metode optimasi
pada satu periode waktu simulasi, dan
hasilnya digunakan sebagai mekanisme
yang efisien untuk melakukan simulasi
alokasi air periode tunggal dalam sistem
(Sulis & Sechi, 2013).
Penerapan model simulasi, seperti
RIBASIM (Omar, 2019; Sholihah et al.,
2017) dan WARGI-SIM (Sechi & Zucca,
2010, 2017) tidak disarankan untuk
diaplikasikan pada sistem air yang
kompleks (seperti, kerentanan atau
keandalan pada tingkat pasokan air yang
ditentukan pengguna). Namun, model
simulasi ini dapat digunakan untuk
memperbaiki kebijakan operasi yang
digunakan oleh stakeholder dalam
pengelolaan sumber daya air (Ayele, 2016;
Sulis & Sechi, 2013).
Dalam MODSIM (Berhe et al., 2013;
Labadie, 2006), secara teknis masalah
alokasi aliran dimodelkan menggunakan
pendekatan pemodelan kebutuhan aliran
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minimum
dengan
cara
yang
disederhanakan.
Dalam
AQUATOOL
(Paredes-Arquiola et al., 2014; Pedromonzonís et al., 2016), simulasi dan
manajemen system air permukaan dibuat
secara bersamaan dengan menyelesaikan
masalah optimisasi aliran jaringan
konservatif dan mencoba memaksimalkan
beberapa tujuan. Dalam Water Evaluation
and Planning (WEAP), penyelesaian
masalah alokasi air menggunakan
program linear standar. Hal ini
memungkinkan model WEAP untuk
mempertimbangkan
kendala
fisik,
hidrologi, dan kelembagaan yang lebih
kompleks
daripada
pendekatan
kebutuhan aliran minimum (Sulis & Sechi,
2013; Yates et al., 2005). WEAP juga
menawarkan analisis skenario dalam
pendekatan yang mudah dipahami dan
mampu memberikan berbagai hasil model
dengan cara yang disederhanakan. Model
ini juga merupakan alat yang dapat
diskalakan, dan dapat diperbarui kapan
saja. Hal ini memungkinkan penyesuaian
hasil model di masa mendatang. Selain
itu, WEAP adalah alat yang paling umum
digunakan untuk pengelolaan sumber
daya air terpadu (Integrated Water
Resources Management/ IWRM) di
seluruh dunia.
WEAP telah berhasil diaplikasikan pada
sejumlah sistem wilayah sungai yang
kompleks, seperti di DAS Mae Klong
Thailand (Khalil et al., 2018), DAS
Chongwe River (Tena et al., 2019), Sungai
Bayang, Sumatra Barat, Indonesia
(Indriani et al., 2018), Hulu DAS Litani di
Lebanon (Ibrahim et al., 2018), dan Sub
DAS Abaya-Chamo di Ethiopia (Hussen et
al., 2018)
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Pemodelan
neraca
air
dengan
menggunakan
model
WEAP
membutuhkan sejumlah data iklim dan
hidrologi tertentu serta data pasokan dan
permintaan air untuk memetakan sumber
daya air yang ada dan pemanfaatannya
dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) (SEI,
2016). Model WEAP mengintegrasikan
permintaan air dengan pasokan air (Yates
et al., 2005). Integrasi model hidrologi
DAS dengan proses perencanaan tata
kelola air menjadikan WEAP sangat cocok
untuk mengevaluasi dampak potensial
dari pertumbuhan populasi, pertumbuhan
ekonomi dan perubahan iklim pada
neraca air. Memahami keseimbangan air
di suatu wilayah sungai sangat penting
untuk menentukan ketersediaan air di
wilayah sungai untuk kebutuhan konsumsi
selama periode waktu tertentu dan
pengelolaan kebutuhan air untuk dibagi
kepada para pengguna sesuai kebutuhan
(Angarita et al., 2018).
Model WEAP dalam penelitian ini
digunakan untuk mengetahui dan
mengevaluasi kondisi neraca air pertanian

di Sub DAS Rawatamtu. Proses pemodelan
terdiri dari dua komponen utama, yaitu
komponen persediaan dan permintaan.
Komponen persediaan terdiri dari analisis
hidrologis sungai, sedangkan komponen
permintaan terdiri dari proyeksi kegiatan
irigasi. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kondisi neraca air pertanian
di Sub DAS Rawatamtu dari tahun 2019
sampai dengan 2028.
II. BAHAN DAN METODE
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Januari - Desember pada tahun 2019 di
Sub DAS Rawatamtu yang secara
administratif berada di Kabupaten
Jember,
Kabupaten
Bondowoso,
Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten
Probolinggo. Luas wilayah Sub DAS
Rawatamtu adalah 78.100 ha. Pemilihan
DAS didasarkan pada perubahan tata guna
lahan yang signifikan di wilayah Tapal
Kuda karena adanya perluasan area
pertanian dan pemukiman penduduk di
wilayah tersebut.

Gambar (Figure) 1. Peta batas administrasi dan wilayah kerja UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pengairan di Sub
DAS Rawatamtu (The map of administrative boundaries and work area of UPT (Technical
Implementa-tion Unit) Pengairan in Rawatamtu Sub Watershed).
Sumber (Source): Analisa data (Data analysis), 2019.
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B. Bahan dan Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian
ini adalah perangkat komputer, software
pendukung seperti Microsoft Office 2016
(berupa Excel dan Word), Quantum GIS
(QGIS) 3.0, CropWat 8.0 dan WEAP. Bahan
yang digunakan dalam penelitian ini
berupa data sekunder. Data yang
digunakan berupa data spasial dan data
non spasial seperti terlihat pada Tabel 1.

C. Metode Penelitian
1. Pemodelan WEAP
Model WEAP merupakan alat yang
sering diaplikasikan untuk pemodelan
neraca air di DAS karena sifatnya yang
stokastik dari variabel aliran dan
penggunaan air. Aplikasi ini merupakan
perangkat lunak perencanaan sumber
daya air terintegrasi yang secara umum
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menyediakan kerangka kerja yang
komprehensif, fleksibel dan mudah
dipahami oleh pengguna untuk analisis
neraca air, dapat diaplikasikan untuk
perencanaan, pembuatan kebijakan, dan
skenario (Sieber et al., 2005). Model
WEAP membutuhkan beberapa data,
yaitu data iklim dan hidrologi serta data
pasokan dan permintaan air untuk
memetakan sumber daya air yang ada dan
pemanfaatannya di DAS (SEI, 2016).
Model
WEAP
mengintegrasikan
permintaan air dengan pasokan air (Yates
et al., 2005).
2. Neraca air
Interaksi dinamis antar komponen
hidrologi dapat dievaluasi melalui
penelusuran proses hidrologi dan analisis
neraca air. Neraca air mencakup aliran air
masuk dan aliran air keluar dari daerah

Tabel (Table) 1. Kebutuhan data, alat analisis, dan sumber
sources)
Jenis Data
Alat Analisis
Data Spasial
Peta Digital Elevation
Model Nasional (DEMNAS)
Peta Rupa Bumi Indonesia
Geostatistik menggunakan
(RBI) Digital Skala 1:25.000
QGIS 3.0
Peta Tata Guna Lahan/
Tutupan Lahan
Peta Batas DAS
Faktor Palawija Relatif
(FPR) Luas Palawija Relatif
Peta Jenis Tanah
(LPR) menggunkan Ms.
Excel
Data Non Spasial
Data Kebutuhan Air
FPR LPR menggunkan Ms.
Pertanian
Excel
Aritmatika menggunkan
Data Curah Hujan
Ms. Excel
Data Temperatur Udara
Data Kelembaban
Evapotranspirasi
menggunakan CropWat
Data Kecepatan Angin
8.0
Intensitas Penyinaran
Matahari
Sumber (Source): Analisa data (Data analysis), 2019

data (Data requirement, analysis tools, and data
Sumber Data
Badan Informasi Geospasial (BIG)
(http://tides.big.go.id/demnas/)
Website Ina-Geoportal
(http://tanahair.indonesia.go.id/portal-web)

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Hutan Lindung (BPDAS-HL) Brantas-Sampean di
Sidoarjo

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan
Sumberdaya Air Kab. Jember
Stasiun Iklim Bendung Umbul Lumajang yang
Dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai (UPT PSDA-WS)
Bondoyudo Baru di Lumajang
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tangkapan air. Volume aliran keluar harus
sama dengan volume aliran masuk.
Apabila ada surplus atau defisit
menandakan bahwa ada perubahan pada
cadangan
air
tanah.
Definisi
keseimbangan air didasarkan pada
prinsip-prinsip konservasi massa dalam
sistem atau daerah tangkapan air yang
tertutup.
Persamaan (1) (Soewarno, 2015)
digunakan dalam perhitungan neraca air
.…..(1
Keterangan (Remarks):
P
= Curah hujan
ExtIn = Aliran masuk
ET
= Evapotranspirasi aktual
Q
= Debit sungai,
ABST = Total kebutuhan air,
∆S
= Perubahan cadangan air tanah.

3. Model Data WEAP
a. Input Data
Input data yang digunakan berupa data
curah
hujan
dan
evapotranpirasi.
Perhitungan evapotranspirasi dihitung
menggunakan aplikasi CropWat versi 8.0
(Clarke, 1998). Data yang diperlukan
antara lain: suhu udara minimum, suhu
udara maksimum, rata-rata kelembaban
(RH), kecepatan angin, dan lama
penyinaran/ radiasi (Tabel 2)
Data fisik terkait penggunaan lahan
yang diperlukan aplikasi yaitu data luas
tutupan lahan pada DAS, koefisien
tanaman, dan persentase hujan efektif.
Data tutupan lahan didapatkan dari Peta
digital RBI tahun 2010 dan peta digital
tutupan lahan Sub DAS Rawatamtu dari
BPDASHL Brantas-Sampean tahun 2017
disajikan dalam Gambar 2. Data tersebut
diolah dengan metode geostatistik
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(Indarto, 2013a) menggunakan tool QGIS
versi 3.0. Hasil pengolahan data tersebut
ditunjukkan pada Tabel 3.
b. Data Kebutuhan Air Irigasi
Kebutuhan air irigasi merupakan
jumlah air yang diperlukan untuk irigasi.
Pada proses penyaluran air dari bangunan
irigasi menuju daerah layanan harus
direncanakan berdasarkan debit rencana
awal desain aset irigasi. Kebutuhan air ini
dapat dihitung dengan cara mengetahui
pola tata tanam pada setiap lahan
pertanian selama satu tahun. Pola tanam
di Indonesia umumnya dikelompokkan
dalam 3 jenis tanaman yaitu padi, tebu
dan palawija.
Standar Perencanaan Irigasi KP-01
(1986:217) dalam (Dewi et al., 2014;
Haliem et al., 2012; Jatmiko, 2018)
menyatakan bahwa debit rencana adalah
debit yang digunakan untuk perencanaan
bangunan air. Cara menentukan nilai debit
rencana
adalah
dengan
cara
menggunakan metode Faktor Palawija
Relatif (FPR) dan Luas Palawija Relatif
(LPR). FPR merupakan debit air yang
dibutuhkan di bangunan sadap tersier
seluas satu hektar (Haliem et al., 2012).
Adapun LPR merupakan perbandingan
kebutuhan air antara jenis tanaman satu
dengan jenis tanaman lainnya (Dewi et al.,
2014). Sari (2016) menyatakan bahwa
persamaan luas palawija relatif adalah
sebagai berikut:
.….……………………….(2)
Keterangan (Remarks):
LPR
Acrop
Ccrop

= Luas palawija relatif (ha.pol)
= Luas tanaman (ha)
= Koefisien jenis tanaman
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Tabel (Table) 2. Rata-rata data meteorologi dan klimatologi di wilayah penelitian (Average meteorological and
climatological data in research area)
Suhu Min
Dasarian
°C
(Tendays) (Min Temp
°C)

RH
Angin
Suhu Maks
%
km/hari
°C
(Relatif
(Wind
(Max
humidity
speed
Temp °C)
%)
km/day)
29,3
89,5
45,1
29,7
89,6
44,6
29,6
89,7
49,3
29,6
89,7
51,1
29,9
89,8
45,1
29,5
90,5
41,8
29,4
90,1
52,1

15,1
15,0
15,7
15,1
15,3
15,4
15,2

ETo
mm/hari
(Evapotranspiration
mm/day)
3,3
3,3
3,4
3,3
3,3
3,3
3,2

5,0
5,5
5,5

16,5
16,8
16,2

3,5
3,5
3,4

37,9
38,1
42,3

5,6
6,0
5,6

16,0
16,1
15,1

3,4
3,4
3,1

89,4
89,3

41,1
42,3

6,3
6,1

15,9
15,4

3,2
3,1

28,7
28,5
28,0
28,2
28,6
28,8
28,6

89,6
89,6
89,5
89,3
89,1
88,5
88,5

44,9
47,3
49,5
53,2
53,0
51,7
54,4

6,4
7,0
6,7
6,9
6,5
6,8
6,6

15,6
16,4
16,3
16,7
16,5
17,3
17,4

3,1
3,2
3,1
3,2
3,3
3,4
3,4

28,7
28,8
29,2
29,6
29,8
29,4
29,8
30,0

88,9
88,9
89,3
89,7
89,3
89,9
89,5
89,7

57,0
56,0
52,5
55,5
55,5
51,7
52,1
44,9

6,5
6,5
6,4
6,6
6,8
5,9
6,6
6,4

17,7
18,0
18,2
18,8
19,4
18,1
19,4
19,0

3, 6
3,6
3,7
3,9
4,0
3,8
4,1
4,1

Jan I
Jan II
Jan III
Feb I
Feb II
Feb III
Mar I

23,0
23,1
23,0
23,0
22,8
22,6
22,6

Mar II

22,5
22,9
23,0

29,6
29,6
29,8

90,5
89,3
89,9

43,5
44,5
38,0

22,7
22,6
22,3

29,8
29,9
28,9

89,7
89,6
89,5

Mei III

22,0
21,9

28,9
29,1

Jun I
Jun II
Jun III
Jul I
Jul II
Jul III
Agu I

22,1
21,9
21,6
21,1
21,8
21,4
21,0

Agu II
Agu III

21,1
21,4
22,0
22,3
22,4
22,1
22,7
23,2

Mar III
Apr I
Apr II
Apr III
Mei I
Mei II

Sep I
Sep II
Sep III
Okt I
Okt II
Okt III

Intesitas MH
Jam
(MH
intensity
Hour)
3,9
3,8
4,2
3,8
4,0
4,0
4,0

Radiasi
MJ/m²/hari
(Radiation
MJ/m²/day)

Nov I
Nov II
Nov III
Des I
Des II
Des III

23,1
29,6
89,8
42,5
5,5
17,8
3,8
23,1
29,9
89,7
40,9
5,9
18,4
3,9
22,8
29,9
89,5
41,5
5,1
17,0
3,6
22,9
30,0
89,9
39,8
4,5
16,0
3,4
22,8
29,8
89,9
43,1
4,6
16,1
3,5
22,6
29,6
90,4
42,1
4,3
15,5
3,3
Sumber (Source): Hasil pengamatan stasiun klimatologi Bendung Umbul Lumajang tahun 2002-2018 dan
analisis data tahun 2019 (Observations data of the climatology station of Umbul Dam
Lumajang in 2002-2018 and data analysis in 2019)
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Gambar (Figure) 2. Peta tutupan lahan Sub DAS Rawatamtu Tahun 2017 (The land cover map of Rawatamtu
Sub Watershed in 2017)
Sumber (Source): BPDASHL Brantas-Sampean, 2017
Tabel (Table) 3. Luas tutupan lahan (Land cover area)
Luas (Area) (ha)
Persentase
Persentase
Tahun (Year) 2010
Tahun (Year) 2017
(Percentage)
(Percentage)
25,9%
22,5%
Hutan
20243,8
17575,8
16,5%
16,2%
Kebun Campuran
12868,7
12676,5
11,9%
12,2%
Tegalan/ladang
9324,5
9528,3
12,1%
11,7%
Pemukiman
9448,2
9128,4
23,0%
29,6%
Sawah Irigasi
17964,7
23087,1
4,4%
2,5%
Semak Belukar
3414,7
1955,3
5,5%
5,2%
Sawah Tadah Hujan
4288,6
4066,7
0,7%
0,1%
Rumput
546,7
81,9
100,0%
100,0%
Total
78099,9
78099,9
Sumber (Souce): Peta RBI digital Tahun 2010 dan Peta Tutupan Lahan BPDASHL Brantas-Sampean Tahun 2017
(Digital RBI map of 2010 and BPDASHL Brantas-Sampean Land Cover Map of 2017)
Tutupan lahan (Land cover)

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tingkat I
Jawa Timur (1997) dalam (Dewi et al.,
2014) mengungkapkan bahwa kebutuhan
air irigasi (Q) diperoleh dari hasil perkalian
LPR dan FPR dan dinyatakan dengan
persamaan berikut:
...............................................(3)
Keterangan (Remarks):
Q = Debit bangunan utama (liter/detik)
LPR = Luas palawija relatif (ha.pol)
FPR = Faktor palawija relatif (liter/detik/ha).
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c. Peta Skematik Model WEAP Sub DAS
Rawatamtu
Peta batas Sub DAS Rawatamtu
didapatkan dari hasil ekstrak peta
DEMNAS dengan menggunakan aplikasi
QGIS. Dalam merekayasa model hidrologi
Sub DAS Rawatamtu diperlukan data
vektor lain seperti data jaringan aliran
sungai dan lokasi titik tiap daerah irigasi.
Model skematik WEAP dari model
hidrologi hidrologi Sub DAS Rawatamtu
dapat
dilihat
pada
Gambar
3.
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Gambar (Figure) 3. Peta skema WEAP Sub DAS Rawatamtu (The WEAP scheme map of Rawatamtu
Sub Watershed)
Sumber (Source): Analisa data (Data analysis), 2019

Peta skema WEAP (Gambar 3)
menunjukkan batas wilayah Sub DAS
Rawatamtu, aliran sungai utama yang
berupa garis biru, dan beberapa titik
(nodes) pasokan (supply) dibedakan
menjadi dua, titik yang berbentuk bulat
berwarna hijau dimaknai sebagai titik
tangkapan air dimana dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan hujan-aliran
(rainfall-runoff) sehingga dalam satu DAS
dianggap memiliki hujan yang sama dan
titik berbentuk kotak berwarna hijau
mewakili
cadangan
air
tanah
(groundwater), sedangkan titik kebutuhan
air (demand) diwakili titik berbentuk bulat
berwarna merah. Titik-titik tersebut saling
dihubungkan oleh garis transmisi. Garis
yang berwarna biru putus-putus dimaknai
sebagai aliran permukaan (surface runoff),
garis
hijau
sebagai
pengambilan
(transmission link) dan garis merah
sebagai pembuangan (return flow).

d. Kalibrasi dan Validasi
Kalibrasi model hidrologis DAS dalam
aplikasi WEAP menggunakan tool PEST
(Parameter Estimation Tool). Model WEAP
dikalibrasi dengan data debit Sungai
Bedadung yang diamati di Automatic
Water Lavel Recorder (AWLR) Rawatamtu
dari tahun 2001 s.d 2017.
..................................(4)

Penilaian keandalan model yang telah
didapatkan dihitung nilai koefisien
determinannya (R2) dan koefisien efisiensi
model Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE). Nilai
R2 didapatkan dari perhitungan yang telah
disediakan MS. Excel sedangkan NSE
dihitung menggunakan Persamaan (4).
Data yang dibandingkan adalah data ratarata debit sungai simulasi model dengan
debit sungai teramati dasarian. Diagram
alir penelitian disajikan dalam Gambar 4.
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STUDI LITERATUR

DATA NON
SPASIAL
(Debit, ET0,
CH, & Keb. Air)

INVENTARISASI
DATA

DATA SPASIAL
(Jenis Tanah,
DAS, Tutupan
Lahan, RBI, &
DEMNAS)

Hitung ET0
(CropWat 8.0)

PETA SKEMA
(WEAP)

PERBAIKAN

DATA IKLIM
(Suhu, Kec.
Angin,
Kelembaban,
& Lama
Penyinaran
Matahari)

INPUT DATA

RUNNING
MODEL

KALIBRASI DAN
VALIDASI

ANALISIS DAN HASIL

SIMULASI

Gambar (Figure)4. Diagram alir model neraca air pertanian Sub DAS Rawatamtu (Agricultural water balance
model flowchart of Rawatamtu Sub Watershed)
Sumber (Source): Analisa data (Data analysis), 2019

e. Asumsi Model
• Model neraca air pertanian untuk
prediksi keadaan neraca air pertanian
10 tahun yang akan datang
• Data terbaru yang digunakan adalah
data tahun 2018
• Distribusi curah hujan menggunakan
pendekatan hujan-aliran
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Evapotranspirasi
Hasil perhitungan evapotranspirasi
aktual (ETA) dan evapotranspirasi
potensial (ETP) didapatkan dari model
WEAP seperti yang ditampilkan grafik
pada Gambar 5. Didapatkan hasil bahwa
nilai curah hujan (CH), ETA dan ETP di Sub
DAS Rawatamtu berturut-turut adalah
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38,8 juta m3; 24,5 juta m3 dan 16,0 juta m3
dalam satu tahun. Pada grafik didapatkan
bahwa terjadi defisit pasokan air hujan
pada dasarian Mei I sampai dengan
dasarian Oktober 1.
Selain itu didapatkan temuan yang
menarik bahwa diperkirakan terjadi
peningkatan jumlah curah hujan di Sub
DAS Rawatamtu dalam 10 tahun
mendatang (Gambar 6). Namun berbeda
halnya dengan ETP dan ETA di Sub DAS
Rawatamtu yang nilainya cenderung tetap
dan tidak banyak berubah seperti tahuntahun sebelumnya. Nilai evapotranspirasi
dan curah hujan ini dapat digunakan
untuk menghitung ketersediaan air
meterologis yang dapat menunjukkan nilai
surplus maupun defisit setiap bulannya.
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Gambar (Figure) 5. Grafik volume curah hujan, ETA, dan ETP dasarian di Sub DAS Rawatamtu (Ten-days rainfall,
ETA, and potential ETP graph of Rawatamtu Sub Watershed)
Sumber (Source): Analisa data (Data analysis), 2019

Gambar 6 menunjukkan CH dan ETA
dalam proyeksi pemodelan WEAP
mengalami peningkatan rata-rata sebesar
6,0% untuk curah hujan dan 2,4% untuk
ETA. Adapun untuk ETP diproyeksikan
mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,68%. Tren yang diamati selama 10 tahun
menunjukkan bahwa curah hujan di Sub
DAS Rawatamtu bervariasi. Sementara

evapotranspirasi
tetap.

aktualnya

cenderung

B. Debit Sungai Bedadung
Gambar 7 menunjukkan proyeksi debit
Sungai
Bedadung.
Hasil
proyeksi
menunjukkan debit Sungai Bedadung
fluktuatif pada tiap tahunnya, tetapi
memiliki kecenderungan peningkatan
rata-rata
sebesar
5,6%.

Gambar (Figure) 6. Grafik proyeksi CH, ETP dan ETA di Sub DAS Rawatamtu pada tahun 2019 s.d. 2028
(Rainfall, ETP, and ETA of 2019 – 2028 projected graph of Rawatamtu Sub Watershed)
Sumber (Source):
Analisa data (Data analysis), 2019
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Gambar (Figure) 7. Grafik proyeksi debit Sungai Bedadung Tahun 2019 sampai dengan 2028 (Projected
Bedadung River discharge graph in the year of 2019 to 2028)
Sumber (Source):
Analisa data (Data analysis), 2019

Gambar 8 menunjukkan hasil proyeksi
debit Sub DAS Rawatamtu dan aliran
permukaan (surface runoff). Gambar
tersebut menunjukkan bahwa puncak
debit berada pada bulan Desember
sedangkan pada bulan September
mengalami debit terendah. Fenomena ini
terjadi karena pada bulan November
mulai memasuki musim penghujan,

sedangkan pada bulan September berada
pada akhir musim kemarau. Hal ini sesuai
dengan Gambar 5 yang menunjukkan
bahwa bulan Desember nilai curah hujan
mengalami peningkatan yang diikuti oleh
kenaikan
debit
sedangkan
bulan
September memiliki nilai curah hujan yang
rendah sesuai dengan nilai debit pada
Gambar 8.

Gambar (Figure) 8. Rata-rata debit dasarian dan limpasan Sungai Bedadung dan aliran permukaan (Average
ten-days Bedadung River discharge and surface runoff)
Sumber (Source): Analisa data (Data analysis), 2019
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.
Gambar (Figure) 9. Rata-rata kebutuhan air padi Sub DAS Rawatamtu (Average agricultural water demand of
Rawatamtu SubWatershed)
Sumber (Source): Analisa data (Data analysis), 2019

C. Kebutuhan Air Pertanian

D. Ringkasan Neraca Air hidrologis

Kebutuhan air pertanian didasarkan
dengan perhitungan LPR dan FPR untuk
setiap UPT yang berada di SubDAS
Rawatamtu. Kebutuhan air setiap UPT
disajikan pada Gambar 9. Rata – rata
kebutuhan air pertanian di SubDAS
Rawatamtu berikut.

Neraca air Sub DAS Rawatamtu yang
dimodelkan oleh WEAP secara sederhana
ditampilkan pada Gambar 10, sementara
itu, perhitungan neraca air pertanian
tahunan Sub DAS Rawatamtu tertera pada
Tabel 4.

ET: 548.80

Keb. Air: 403.30

P: 1519.25

S: 13.98

RO: 553.18

Gambar (Figure) 10. Model neraca air pertanian Sub DAS Rawatamtu tahun 2023 dalam satuan juta m3
(Rawatamtu Sub Watershed agricultural water balance modelling at 2023 (million m3)
Sumber (Source):
Analisa data (Data analysis), 2019
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Tabel (Table) 4. Perhitungan neraca air pertanian tahunan Sub DAS Rawatamtu (Yearly agricultural water
balance of Rawatamtu Sub Watershed)
Tahun

Curah Hujan
(Juta m3)

2019

1.232,82

Kebutuhan
Air Pertanian
(Juta m3)
403,30

582,29

Aliran
Permukaan
(Juta m3)
270,99

∆ Cadangan
Air Tanah
(Juta m3)
-23,76

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

1.230,05
1.250,78
1.213,65
1.519,25
1.283,23
1.567,51
1.454,17
1.335,87

393,75
403,47
393,69
403,30
393,75
403,47
393,69
403,30

589,68
539,13
547,46
548,80
482,63
564,92
569,21
572,77

230,25
307,38
272,51
553,18
433,40
577,48
502,25
352,93

16,37
0,8
-0,01
13,98
-26,55
21,64
-10,98
6,86

2028
1.855,61
393,75
Sumber (Source) : Analisis Data (Data Analysis), 2019

691,95

713,32

56,59

Neraca air di Sub DAS Rawatamtu
selama 10 tahun ke depan akan
mengalami surplus. Surplus merupakan
kelebihan air dengan keadaan nilai curah
hujan lebih besar daripada penguapan/
evapotranspirasi potensial. Surplus air
diperkirakan akan terjadi pada tahun
2020, 2021, 2023, 2025, 2027 dan 2028.
Surplus tertinggi terjadi pada tahun 2028
yang mencapai 56,6 m3. Sepanjang 10
tahun ke depan Sub DAS Rawatamtu akan
mengalami surplus air, maka dapat
diperkirakan dengan nilai surplus yang
besar akan berpotensi terjadi banjir.
Sementara itu pada tahun 2019, 2022,
2024 dan 2026 Sub DAS Rawatamtu akan
mengalami defisit. Defisit tertinggi terjadi
pada tahun 2024 yang mencapai 26,5 juta
m3. Defisit merupakan keadaan cuaca
dengan jumlah evapotranspirasi aktual
yang melebihi curah hujan. Hal ini
menandakan bahwa seluruh air hujan
akan dievapotranspirasikan bersamasama dengan air yang ditarik dari tanah.
Pada kondisi defisit, kandungan air tanah
akan mengalami penurunan sehingga
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Evapotranspirasi
(Juta m3)

cadangan air berkurang seiring dengan
berkurangnya curah hujan. Hal ini akan
mengakibatkan
wilayah
Sub
DAS
Rawatamtu mengalami kekeringan atau
kekurangan air.
E. Kalibrasi dan Validasi Model
Debit simulasi dan debit observasi
dibandingkan
untuk
mengetahui
kehandalan model (Gambar 11 dan 12).
Berdasarkan grafik tersebut didapatkan
fakta bahwa nilai debit simulasi sedikit
lebih rendah daripada debit observasi.
Sementara itu, dihitung pula koefisiensi
deterministik rata-rata debit simulasi Sub
DAS Rawatamtu (Gambar 12).
Dari
perhitungan Nash-Sutcliffe Coefficient
(NSC) didapatkan nilai 0,965, sedangkan
hasil perhitungan R2 menunjukkan nilai
0,974. Kedua nilai tersebut menunjukkan
adanya hubungan yang erat antara debit
simulasi dan debit observasi Sungai
Bedadung.
Perencanaan
pemanfaatan
air
terutama untuk pertanian (tanaman
pangan,
hortikultura,
perkebunan,
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Gambar (Figure) 11. Grafik debit sungai simulasi dan debit sungai observasi (The graph of simulated and
observed river discharge)
Sumber (Source):
Analisa data (Data analysis), 2019

kehutanan hingga perikanan) harus
mempertimbangkan kondisi neraca air
suatu daerah. Hasil analisis neraca air ini
dapat dijadikan dasar untuk melakukan
tindakan-tindakan antisipasi bencana
banjir dan kekeringan yang mungkin
terjadi, seperti pembuatan saluran
drainase, penentuan teknik pengendalian
banjir yang tepat, pembuatan embung,

penentuan jenis konservasi di wilayah
hulu Sub DAS Rawatamtu.
Hasil dari model neraca air pertanian
Sub DAS Rawatamtu seperti pada Tabel 4,
menunjukkan bahwa komponen utama
aliran yang masuk ke Sub DAS Rawatamtu
adalah
curah hujan. Gambar 6
menunjukkan komponen curah hujan
mengalami
kenaikan
rata-rata

Gambar (Figure) 12. Scatter plot debit simulasi dengan debit observasi sungai Bedadung (The scatter plot of
simulated and observed discharge of Bedadung river)
Sumber (Source):
Analisa data (Data analysis), 2019
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sebesar 1,9 juta m3/tahun. Kenaikan curah
hujan juga ditemukan oleh (Indarto et al.,
2011; Setiawan et al., 2019; Shiddiq et al.,
2018) di beberapa wilayah di Jawa Timur.
Komponen aliran yang keluar dari Sub
DAS
Rawatamtu
pada
Tabel
4
menunjukkan
bahwa
komponen
evapotranspirasi merupakan komponen
terbesar. Nilai evapotranspirasi pada tiap
tahunnya rata-rata mencapai 41,2% dari
nilai curah hujan. Hal serupa juga
ditemukan (Setiawan & Hariyanto, 2017)
di wilayah Kabupaten Tulungagung.
Komponen konsumsi air pertahun ratarata mencapai 29,1% dari nilai curah
hujan. Nilai tersebut adalah akumulasi
dari kebutuhan air untuk irigasi teknis
pada tiap tahunnya (Indriani et al., 2018).
Kebutuhan rata-rata air irigasi masingmasing UPT Pengairan antara lain: UPT
Kalisat 76,7 juta m3/tahun; UPT Sukowono
44,1 juta m3/tahun, UPT Sumbersari 36,2
juta m3/tahun; UPT Patrang 62,1 juta
m3/tahun; UPT Curahmalang 1,9 juta
m3/tahun; dan UPT Rambipuji 177,1 juta
m3/tahun. Nilai kebutuhan air dari
keselurahan UPT Pengairan memiliki nilai
yang sangat berbeda, hal ini disebabkan
cakupan daerah layanan UPT Pengairan
dibatasi hanya di wilayah Sub DAS
Rawatamtu saja. Selain komponen
evapotranspirasi dan kebutuhan air, aliran
permukaan juga termasuk salah satu
komponen yang ke luar Sub DAS
Rawatamtu seperti terlihat pada Tabel 4.
Nilai komponen aliran permukaan ratarata pertahunnya mencapai 29,4% dari
nilai curah hujan. Nilai komponen aliran
permukaan yang cenderung besar
tersebut sesuai dengan penelitian
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(Indarto, 2013b; Indarto et al., 2010) di
wilayah Sub DAS Rawatamtu.
Sisa dari ketiga komponen aliran yang
keluar dari Sub DAS Rawatamtu di atas
merupakan
komponen
perubahan
cadangan air tanah. Nilai komponen
tersebut dapat bernilai positif maupun
negatif tergantung pada kondisi curah
hujan yang terjadi. Nilai positif
menunjukkan adanya surplus sumberdaya
air di wilayah tersebut, sedangkan nilai
negatif menunjukkan hal yang sebaliknya.
Nilai perubahan cadangan air rata-rata
sebesar 0,3% dari nilai curah hujan. Nilai
tersebut menujukkan di wilayah penelitian
rata-rata akan mengalami surplus
sumberdaya air (Tena et al., 2019).
IV. KESIMPULAN
Diperkirakan
neraca air Sub DAS
Rawatamtu selama 10 tahun ke depan
akan sering mengalami surplus. Surplus
air diperkirakan akan terjadi pada Tahun
2020, 2021, 2023, 2025, 2027 dan 2028.
Surplus tertinggi terjadi pada Tahun 2028
yang mencapai 56,6 juta m3. Sementara
itu defisit neraca air diproyeksikan terjadi
pada tahun 2022, 2024 dan 2026. Neraca
air Sub DAS Rawatamtu akan sering
mengalami surplus daripada defisit,
sehingga diperkirakan kondisi Sub DAS
Rawatamtu akan mengalami banjir selama
10 tahun ke depan.
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