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Konservasi Air di Permukiman Padat Wilayah Perkotaan 
ini hasil pemikiran Dr. Nita Noriko berbasiskan 
pengalamannya selama melaksanakan riset dan 

pengabdian masyarakat di berbagai wilayah perkotaan. 
Dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki penulis, buku 
ini menjadi sangat jelas dan bermakna.

Salah satu kelemahan bangsa Indonesia adalah kurang-
nya penghormatan terhadap air. Sering kita kekurangan 
air di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Hal itu 
telah terjadi berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus 
tahun. Terus berulang dan cenderung saling menyalahkan.  
Kebiasaan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Air tidak 
jadi berkah, bahkan jadi musibah.

Sudah waktunya kita menghormati air dalam arti 
mengaturnya secara baik dan benar. Air adalah salah satu 
nikmat Allah untuk manusia dan seluruh isi alam. Kita 
sebagai manusia beragama tentunya harus mensyukuri 
nikmat Allah ini sehingga air jadi berkah. Untuk itu tentu 
diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Buku ini menjawab pertanyaan bagaimana agar air, 
khususnya di perkotaan itu bermanfaat. Saya berharap buku 
ini dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan 
pemerintah kota untuk tata kelola air. Kebijakan itu tentu 
harus diimplementasikan oleh seluruh aparat pemerintahan 
sampai ke tingkat RT serta tentunya seluruh warga.  Sehingga 
masyarakat perkotaan terutama di permukiman padat akan 

SAMBUTAN REKTOR
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terus menikmati air bersih. Layak untuk mandi dan minum, 
seraya tidak kebanjiran di musim hujan.

Selamat atas terbitnya buku sangat penting ini. Semoga 
para pembaca dapat langsung menerapkan isi dalam buku 
ini.

Kampus UAI, 25 September 2020

Asep Saefuddin

Rektor UAI/Guru Besar IPB
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SAMBUTAN
KETUA UMUM YPI 

AL AZHAR
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, 
serta shalawat dan salam semoga tercurah kepada  Nabi 
Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, 

dan kita semua sebagai pengikut setianya.  
Alhamdulillah sebuah buku yang bertema  konservasi 

air  karya seorang dosen di  Universitas Al Azhar Indonesia 
(UAI)  telah diterbitkan. Tema tersebut  sangat kontekstual 
dengan kondisi kekinian, terlebih  jika dikaitkan dengan 
kegiatan dan peribadatan umat Islam.  Jika kita telaah lebih 
lanjut aktifitas  kehidupan sehari-hari seorang muslim 
tidak pernah lepas dari kewajiban menjaga kebersihan, 
baik  secara fisik dan lingkungan  maupun yang lebih 
dalam lagi yaitu kebersihan hati dan pikiran. Kebersihan 
fisik dan lingkungan dapat  mengarahkan seseorang untuk 
selalu membersihkan hati dan pikirannya. Kebersihan fisik 
memerlukan sumberdaya air  yang cukup banyak baik  
untuk mandi maupun berwudhu.  Dalam Islam thaharah 
(bersuci) lebih didahulukan dari pada ibadah, baik dalam 
teori maupun praktek. Demikian juga untuk kebersihan 
lingkungan umat Islam banyak  membutuhkan air agar 
sanitasi lingkungan dapat terjaga dan terhindar dari segala 
macam penyakit yang  membahayakan. 

Di lain pihak masyarakat yang  tinggal di  permukiman 
padat terutama di wilayah perkotaan umumnya sulit untuk 
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menyediakan lahan pekarangan atau lahan terbuka  yang 
mampu menampung dan memberikan kesempatan air hujan  
untuk dapat meresap ke dalam tanah. Dalam jangka panjang 
kondisi ini akan mengancam ketersediaan cadangan air tanah 
dan terjadinya krisis air bersih.  Berkaitan dengan hal tersebut 
terdapat ayat Al Qur’an yang menjelaskan bahwa  air hujan 
perlu dikembalikan ke dalam tanah  seperti yang tercantum  
pada surat  Al Hajj (surah ke 22) ayat 63:

“Tidakkah engkau memperhatikan  bahwa Allah SWT  
menurunkan  air hujan dari langit  sehingga bumi menjadi hijau. 
Sungguh Allah SWT maha lembut, maha mengetahui”.

Namun  pada kenyataannya mengajak  masyarakat  
di permukiman padat  untuk menyediakan lahan terbuka  
merupakan hal yang  sulit untuk  direalisasikan. Sebagai 
umat muslim yang secara terus menerus membutuhkan air 
bersih untuk berwudhu maka penyediaan air bersih perlu 
dilakukan secara berkelanjutan. Selama ini sisa air yang 
digunakan untuk berwudhu biasanya langsung dibuang 
dan masuk ke selokan menjadi air kotor yang tidak 
berguna. Buku ini  mengajak umat Islam untuk berperan 
aktif menyedekahkan air sisa wudhunya yang disebut 
dengan Gerakan Masyarakat Sedekah Air Wudhu  (GM-
SAW) terutama  di  masjid, mushola,  sekolah, dan tempat 
lainnya.  Kami mengucapkan selamat dan terimakasih 
kepada ibu Dr.Nita Noriko sebagai penulis buku   ini 
yang  memberikan inspirasi kepada masyarakat tentang 
pentingnya  konservasi air dengan melibatkan partisipasi 
masyarakat melalui gerakan yang  dimulai dari masjid. 

Jakarta, 29 September 2020                                                                                            

Ketua Umum YPI Al AZHAR 

Drs. H. Sobirin HS.
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SAMBUTAN 
KETUA UMUM AMKI 

Bumi yang gersang, nyaris tiada tanda-tanda kehidupan, 
dalam semusim berubah menghijau karena siraman air hujan. 
Lumut dan rumput mengawali perubahan alami itu. Air 
memang sumber dan kehidupan itu sendiri. Peradaban akan 
sirna karena ketiadaan air yang menghidupkan. Walaupun 
ribuan tahun telah mengajarkan tanda-tanda nyata itu namun 
dari waktu ke waktu kenyataan ini menjadi semakin samar 
saja. Lingkungan yang ramah dengan air yang menghidupkan 
terus mengalami kerusakan dengan laju yang semakin 
mencemaskan. Hasilnya adalah hadirnya kosa kata ‘air’ yang 
menjadi semakin akrab dengan bencana, baik berupa banjir, 
langka, ataupun tercemar. Air yang menghidupkan dari 
waktu ke waktu menjadi semakin langka dan semakin mahal. 
Jika laju perusakan itu dibiarkan terus berlangsung maka 
bencana besar akan menjadi sebuah keniscayaan. Indonesia, 
khususnya Jawa, adalah yang pertama akan mengalami 
bencana besar itu. 

Langkah awal mencegah hadirnya bencana besar itu 
adalah menanamkan kesadaran pentingnya konservasi air, 
khususnya di wilayah perkotaan padat yang warganya 
merupakan konsumen terbesar air bersih, air yang 
menghidupkan.  Dengan adanya kewajiban berwudhu dan 
mandi maka umat Islam merupakan salah satu komponen 
warga pengguna air bersih terbanyak. Maka sangatlah wajar 
jika umat inilah yang semestinya paling terpanggil untuk 
mencegah terjadinya bencana karena masalah air, baik berupa 
kelangkaan maupun kelimpahan yang berwujud banjir. 
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Masjid tentunya dapat berperan besar tidak hanya dalam 
menyuarakan pentingnya kesadaran itu tetapi juga dalam 
melakukan tindakan nyata, khususnya untuk konservasi air. 
Sangat sedikit dari marbot masjid yang mengetahui seluk 
beluk teknis urusan masalah konservasi air walaupun mereka 
tahu persis air merupakan kebutuhan yang amat vital untuk 
kesempurnaan pelaksanaan ibadah bagi jamaahnya. 

Buku mengenai konservasi air di permukiman padat 
wilayah perkotaan karya Ibu Dr. Nita Noriko hadir tepat 
pada waktunya, disaat ada kebutuhan mendesak mengenai 
pengetahuan konservasi air bersih diwilayah perkotaan 
padat. Keterkaitan konservasi air dengan peran masjidpun 
mendapat perhatian khusus dengan adanya pembahasan 
mengenai pemanfaatan bekas air wudhu sebagai bagian 
dari strategi konservasi air. Kekuatan buku ini terletak dari 
luasnya cakupan pembahasan namun dapat dipadatkan 
dengan cermat, dimulai dari latar belakang tentang air 
bersih, kasus air bersih di Jakarta sebagai kota yang sangat 
padat, dan diakhiri dengan pemanfaatan air bekas wudhu 
sebagai bagian integral konservasi air di permukiman padat 
perkotaan. Sebagai Pimpinan Asosiasi Masjid Kampus 
Indonesia, saya mengucapkan selamat sekaligus berterima 
kasih kepada Ibu Dr. Nita Noriko atas karyanya yang sangat 
inspiratif dan bermanfaat bagi para pengurus masjid. Semoga 
karya ini akan menjadi karya yang akan terus mengalirkan 
amal jariyah kepada Ibu, jauh melampui waktu keberadaanya 
di alam dunia yang fana ini, aamiiin. 

Asosiasi Masjid Kampus Indonesia

Hermawan Kresno Dipojono
Ketua Umum/Guru Besar ITB
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KATA PENGANTAR 

Melaksanakan konservasi air di permukiman pa-
dat di perkotaan merupakan impian yang sulit 
diwujudkan. Perhatian dan kesadaran masyarakat 

akan pentingnya air bersih untuk pemenuhan kebutuhan 
sehari-hari teralihkan dengan tersedianya air walaupun tidak 
ada jaminan akan kualitas dan keberlanjutannya. Salah satu 
potret permukiman padat di Jakarta adalah Kampung Lampiri 
Pondok Kelapa yang pemenuhan air bersih masyarakatnya 
umumnya bersumber dari air tanah. 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, lahan 
di permukiman padat wilayah perkotaan umumnya di-
dominasi tutupan aspal dan semen yang menyulitkan air 
hujan meresap ke dalam tanah. Hal ini dapat menyebabkan 
berkurangnya keberadaan atau cadangan air tanah. Keadaan 
ini tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat, walaupun 
demikian masih perlu disyukuri karena berdasarkan hasil 
survei para tokoh masyarakat seperti Ketua RT, Ketua RW, 
LMK, kalangan Pendidik, dan Pengurus Masjid, sebagian 
besar telah menyadari akan hal tersebut dan pentingnya 
konservasi air untuk dilakukan.

Peluang ini perlu dikelola agar upaya konservasi air 
menjadi sebuah gerakan yang dikenal luas dan menjadi 
populer di masyarakat. Pembuatan lubang resapan bekas air 
wudhu yang selanjutnya akan dirancang dan dikembangkan
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menjadi Gerakan Masyarakat Sedekah Air Wudhu (GM-SAW) 
dimaksudkan untuk melengkapi upaya-upaya konservasi air 
yang selama ini sudah berjalan, sehingga upaya konservasi 
air di wilayah perkotaan yang dilakukan akan memberikan 
hasil lebih nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

GM-SAW sangat realistis dilakukan dan mendapat 
sambutan positif dari masyarakat khususnya masyarakat di 
Kampung Lampiri Pondok Kelapa yang merupakan  lokasi 
studi kasus.  Gerakan ini dapat dan perlu  dimulai dari Masjid 
karena masyarakat di permukiman padat  pada   umumnya 
sangat mudah disentuh dengan nilai-nilai keagamaan.

Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat 
Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)  saat ini di Kampung 
Lampiri Pondok Kelapa sudah dipasang instalasi 
pengembalian sisa air wudhu pada  sekolah  dan masjid. 
Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada 
ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Manar dan masjid Al 
Manar,  ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Hidayah dan 
Masjid  Al Makmur,  Pengurus masjid Al Hidayah,  ketua RW 
12 dan RW 05, juga kepada  ibu Siska   Leonita S, SIP,MM 
selaku Lurah Pondok Kelapa  karena telah mengijinkan 
dan mendukung kegiatan penerapan teknologi yang sangat 
sederhana ini. 

Melalui buku ini kami berharap  GM-SAW dapat 
tersosialisasi dan diterapkan di permukiman padat lainnya di 
wilayah perkotaan sehingga  konservasi  air bersih di wilayah 
tersebut dapat direalisasikan.   Terdapatnya kekurangan  dalam 
gagasan dan penyusunan buku ini tentunya tak terelakkan, 
oleh sebab itu kami mohon maaf atas segala keterbatasan.

Jakarta,  September 2020 
Penulis, 

Nita Noriko
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Air bersih merupakan kebutuhan mutlak bagi  
masyarakat  untuk mendukung kehidupan sehari-
hari.  Pada umumnya masyarakat  meyakini bahwa 

sumber daya alam ini selalu tersedia di dalam  tanah  dengan 
volume yang berubah-ubah akibat musim. Di musim 
kemarau  masyarakat sering dihadapkan pada sulitnya 
mendapatkan air bersih. Masyarakat berpendapat bahwa 
penyebab timbulnya kesulitan air bersih adalah muka air 
tanah yang menurun dan sistem kerja mesin pompa air 
yang kurang optimal. Akan tetapi prinsipnya  air bersih 
masih tetap tersedia di dalam tanah.  Selain itu  umumnya 
masyarakat akan menyalahkan pihak-pihak yang dianggap 
menjadi penyebab timbulnya masalah seperti penyedotan 
air yang dilakukan oleh pembangunan di wilayah tersebut. 
Keluhan juga sering muncul  dari  masyarakat pengguna 
air  PDAM  karena  debit airnya  mengecil terutama di saat 
musim kemarau.  Masyarakat berpendapat bahwa hal ini 
disebabkan oleh volume sumber   air baku yang berasal  dari 
sungai yang  berkurang, tanpa mengetahui  apa yang menjadi 
permasalahan utama.  

Namun  jika diperhatikan lebih lanjut sesungguhnya ada 
tindakan  masyarakat yang  memberikan kontribusi sebagai 
penyebab masalah kesulitan  air bersih.  Sebagai contoh adalah 
ditutupinya seluruh  areal  tempat tinggal termasuk halaman 
rumah dan  lahan yang seharusnya sebagian perlu dibiarkan 
terbuka. Keadaan ini tentu saja dapat  menyulitkan   peresapan 
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air ke dalam tanah.  Contoh lain dari tindakan masyarakat 
yang dapat   menyebabkan kesulitan  memperoleh air bersih 
adalah pengambilan air tanah  dalam jumlah  yang besar  
untuk industri rumah tangga tanpa izin.  Aktivitas 
ini dapat dikategorikan sebagai tindakan mengeksploitasi 
air tanah.  Eksploitasi air tanah ini dapat 
mengakibatkan penurunan muka air tanah seperti yang 
telah  terjadi di sebagian wilayah  DKI Jakarta.  
Penurunan muka air tanah dapat memicu terjadinya intrusi 
air laut yang mengakibatkan air tanah menjadi salin. 
Kegiatan  ekonomi masyarakat permukiman padat 
perkotaan  yang sering ditemukan dan yang berpotensi 
terjadinya eksploitasi air tanah adalah  usaha laundry, cuci 
motor dan mobil  industri  pembuatan tahu, dan catering.  
Kegiatan  usaha tersebut  juga dapat mencemari 
lingkungan jika tidak mengikuti aturan pengelolaan limbah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2008 
tentang Air Tanah,  hak guna  pakai air dari pemanfaatan 
air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 
bagi perseorangan yang diizinkan  adalah penggunaan air 
tanah dari sumur bor berdiameter   <  2 inchi  atau  <  5 cm 
dan  penggunaan air tanah dengan menggunakan  tenaga 
manusia dari sumur gali. Selain itu penggunaan air tanah 
yang diperbolehkan adalah kurang dari 100 m3 /bulan 
perkepala keluarga  dengan tidak  menggunakan sistem 
distribusi terpusat. Semakin banyak anggota keluarga maka 
jatah air akan semakin sedikit.  Di masa Pandemik Covid 
19 yang saat ini telah memasuki  masa new normal  atau 
dalam tatanan kehidupan  baru diantaranya aktivi-
tas masyarakat ke luar rumah  dibatasi. Dengan fenomena 
ini kemungkinan kebutuhan  air di rumah tangga 
cenderung meningkat seiring dengan kesadaran 
masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. 
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Informasi dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR 
(2007) bahwa pemakaian air rata-rata  masyarakat  perkotaan 
di Indonesia adalah  144 liter perhari/orang. Penggunaan  
terbesar adalah untuk mandi  yaitu sebesar 45% dari total 
penggunaan air. Jumlah pemakaian air tersebut dinilai cukup 
besar  dan dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan 
muka tanah jika tidak dikuti dengan upaya konservasi air.  
Data menunjukkan bahwa   penurunan muka tanah di Jakarta 
sudah  mencapai 12 cm/tahun terutama di Jakarta Utara.  
Angka penurunan muka tanah  ini bervariasi antara 3 sampai 
18 cm tergantung lokasi. Penurunan muka tanah sudah 
berlangsung sejak tahun 1975 (Bappenas, 2018).  Penurunan 
muka tanah selain disebabkan karena jenis tanah yang berasal 
dari batuan alluvium muda  mudah amblas,  juga karena 
beban bangunan dan pengambilan air tanah (Badan Geologi 
Kementerian ESDM, 2019). 

Berdasarkan uraian di atas maka  upaya konservasi air 
khususnya di wilayah perkotaan perlu segera dilakukan.  
Hal ini  sesuai dengan program PBB  yaitu  17 Sustainable 
Development Goals  (SDGs)  yang dicanangkan khususnya 
pada  poin yang ke  enam, yaitu Clean Water and Sanitation 
dan ke-11  yaitu  Sustainable City and Communities. SDGs 
merupakan agenda yang diusung oleh negara-negara 
anggota PBB  pada 21 Oktober 2015  sebagai ambisi bersama  
hingga pada 2030 dalam rangka menciptakan pembangunan 
yang berkelanjutan.  Secara global SDGs membahas tentang 
bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan di berbagai 
negara dengan cara menetapkan indikator-indikator yang 
menjadi acuan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan konservasi air ini dimaksudkan untuk 
melengkapi upaya-upaya konservasi air  yang selama ini 
sudah berjalan, sehingga upaya konservasi air di permukiman 
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wilayah perkotaan yang dilakukan akan memberikan hasil 
yang lebih nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penulisan buku ini bertujuan untuk memberikan 
wawasan  konservasi sumber daya air (SDA) dengan studi 
kasus di salah satu  permukiman padat penduduk  yaitu 
Kampung Lampiri, Kelurahan Pondok Kelapa. Selain itu 
penulisan  buku ini  juga dimaksudkan   memberikan motivasi 
kepada masyarakat  sebagai upaya  untuk mengkonservasi 
air di permukiman padat DKI Jakarta  secara komunal 
melalui pendekatan agama, pendidikan  dan pemberdayaan 
masyarakat yang selanjutnya diharapkan berkembang 
menjadi sebuah gerakan masyarakat dengan sebutan  Gerakan 
Masyarakat Sedekah Air Wudhu (GM- SAW). 
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BAB II

SIFAT  DAN PERILAKU AIR 
YANG PERLU DIKETAHUI 

MASYARAKAT
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Secara umum masyarakat perlu mengetahui dan 
memahami  tentang sifat dan perilaku air.  Hal ini 
dilakukan agar dalam penggunaaan air masyarakat 

dapat melakukannya secara bijak dan sesuai dengan peraturan 
perundang undangan yang berlaku. 

2.1. Keberadaan  dan Ketersediaan  Air         

Air merupakan komponen terbesar dari bumi dengan 
perbandingan air dan daratan  adalah 71%  berupa   air  dan 29% 
daratan.  Dari komposisi air di bumi tersebut  97%  adalah air 
salin.  Sisa  dari air salin  yaitu 3% (non salin)  diklasifikasikan
menjadi  68.7% merupakan air berupa es dan gleitser, 30,1 
%  adalah air tanah dan  sisanya sekitar 0,9%  adalah air 
permukaan seperti air danau, sungai dan rawa (Gambar 2.1). 
Kondisi  air non  salin   tersebut tidak seluruhnya   berupa air 
tawar tetapi ada juga air dengan pH dibawah 7 (masam),  pH 
diatas 7 (basa) dan air tercemar.  Dengan demikian prosentase 
air tawar yang tersedia  lebih rendah namun air tawar inilah 
yang diperlukan dalam memenuhi  kebutuhan sehari-hari. 
Di samping itu air tawar di permukaan bumi  sangat 
rentan terhadap polutan. Jika sudah tercemar maka air 
tidak dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat 
secara langsung dan  diperlukan teknologi   untuk 
menjadikannya sebagai air bersih. Ketersediaan air tawar 
juga dapat  berubah  secara dinamis baik volume dan 
kualitasnya. Beberapa faktor yang  dapat 
mempengaruhi  kualitas dan kuantitas SDA 

~9~



~10~

adalah  kecepatan pemanfaatannya, upaya konservasi yang 
dilakukan, musim,  kondisi  batuan bumi, dan  ketersediaan 
mata air. Walaupun ketersediaannya terbatas dan sangat 
rentan akan tetapi SDA bagi masyarakat   harus tetap  tersedia 
dan mudah  diakses   untuk memenuhi kebutuhan hidup  
serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk 
mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan penyediaan 
air secara berkelanjutan yang salah satu upayanya adalah 
dengan melakukan konservasi air. 

Gambar 2.1.  Komposisi Air  di  Bumi 
(Sumber: data dari  en.wikipedia.org)
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2.2. Konservasi Air dan Siklus Hidrologi

Konservasi air  adalah tindakan atau perilaku dengan 
menggunakan alat atau  teknologi  yang didisain untuk 
mengurangi  hilangnya  air tawar  dari ekosistem  (Mamta dan 
Singh, 2016). Tujuan konservasi SDA adalah untuk menjamin 
ketersediaan air dan keberlanjutannya  sehingga memberikan 
manfaat secara adil kepada  masyarakat, melindungi dan 
menjamin pemenuhan hak rakyat atas air.  

Upaya konservasi SDA  bukan hanya terhadap  air 
permukaan seperti  mata air,  air hujan, sungai, danau, waduk 
namun juga termasuk  rawa, cekungan air tanah, daerah 
tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian 
alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai. Prinsip tindakan  
konservasi didasari pada  konsep siklus hidrologi  dan 
geomorfologi. Hal ini karena keberadaan SDA  di bumi 
mengikuti keteraturan siklus hidrologi yang dipengaruhi  
oleh komponen abiotik dan biotik seperti  energi radiasi 
sinar matahari. Siklus hidrologi dipicu oleh  pancaran radiasi  
matahari sehingga terjadi  evapotranspirasi yaitu proses 
penguapan  air di permukaan bumi dan  tanaman. Evaporasi 
dapat terhambat jika terjadi penumpukan sampah yang 
mengakibatkan  penutupan areal. Uap air yang dihasilkan 
dari  evapotranspirasi akan  bergerak  akibat adanya  angin 
yang  disebut  dengan awan  dan berlanjut dengan proses 
kondensasi  yaitu   berubah menjadi  cair di atmosfir . Jika 
uap air yang mengalami kondensasi  di awan sudah mencapai 
kejenuhan maka akan terjadi presipitasi dalam bentuk  air 
hujan.  Selanjutnya air akan membasahi  areal  seperti  jatuh 
di  Daerah Aliran Sungai (DAS) atau pepohonan. Berikut ini 
disajikan gambar siklus air (Gambar 2.2) dan  terbentuknya 
aliran air di bawah tanah dan  mata air  serta  adanya lapisan 
air di dalam tanah akibat posisi geomorfologi.
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Gambar 2.2.  Siklus Hidrologi  

Salah satu  indikator siklus  hidrologi  yang berlangsung 
dengan baik ditunjukkan dengan ketersediaan air  di wilayah 
tersebut yang  tetap tercukupi ketika musim kemarau. 
Indikasi lain adalah tidak terjadinya banjir di wilayah 
tersebut pada musim penghujan.  Hal ini   karena pada  
areal yang rendah seperti rawa dan danau mampu 
menampung limpahan kelebihan air yang tidak terserap air 
di hulu DAS sehingga  tidak  membanjiri 
permukiman.  Jika dikaitkan  dengan siklus hidrologi 
maka  usaha  konservasi SDA perlu mengupayakan agar  
air hujan dikembalikan secara optimal  ke dalam tanah 
dengan  meminimalkan evaporasi  di dataran  
Evaporasi maksimal diharapkan  terjadi di laut, 
sehingga air salin secara alami dapat mengalami 
kondensasi menjadi uap air  (hujan) yang selanjutnya 
jatuh di daratan dan mengisi lapisan Cekungan 
Air Tanah (CAT). 

Menurut  Peraturan Pemerintah  No 43  tahun 2008 
tentang  Air Tanah, CAT  adalah suatu wilayah yang 
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Salah satu  indikator siklus  hidrologi  yang berlangsung 
dengan baik ditunjukkan dengan ketersediaan air  di wilayah 
tersebut yang  tetap tercukupi ketika musim kemarau. 
Indikasi lain adalah tidak terjadinya banjir di wilayah 
tersebut pada musim penghujan.  Hal ini   karena pada areal 
yang rendah seperti rawa dan danau mampu menampung 
limpahan kelebihan air yang tidak terserap air di hulu DAS 
sehingga  tidak  membanjiri permukiman.  Jika dikaitkan  
dengan siklus hidrologi maka  usaha  konservasi SDA perlu 
mengupayakan agar air hujan dikembalikan secara optimal  
ke dalam tanah dengan  meminimalkan evaporasi  di dataran 
Evaporasi maksimal diharapkan  terjadi di laut, sehingga air 
salin secara alami dapat mengalami kondensasi menjadi uap 
air  (hujan) yang selanjutnya jatuh di daratan dan mengisi 
lapisan Cekungan Air Tanah (CAT). 

Menurut  Peraturan Pemerintah  No 43  tahun 2008 
tentang  Air Tanah, CAT  adalah suatu wilayah yang dibatasi
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dibatasi oleh batas hidrogeologis yaitu tempat terjadinya 
proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah. 
Dampak dari gangguan  siklus hidrologi yaitu minimnya air 
yang kembali  kedalam tanah menyebabkan volume air tanah di 
bawah tanah  yang terus menurun. Berikut ini ditunjukkan 
CAT  yang terdapat di DKI Jakarta seperti CAT Karawang 
Bekasi CAT Bogor dengan potensi pengisian  air tanah  
sebanyak 52 juta m 3 /tahun (Gambar 2.3).  

Gambar 2.3.  Cekungan Air Tanah DKI Jakarta dan Sekitarnya

sumber :  ht tp : / /geomagz .geologi .esdm.go . id /a i r -
tanah-dan-pembangunan-bawah-tanah-jakarta/

Melalui infiltrasi  air ke dalam lapisan ekuifer air hujan 
juga mengalami proses penjernihan  secara natural. 
Akan tetapi kondisi lingkungan dapat mempengaruhi 
kualitas air diantaranya polutan kimia  yang terdapat di 
lapisan tanah, dan juga faktor fisik seperti geomorfologi. 
Kondisi di DKI Jakarta yang sering banjir di musim 
penghujan dan kesulitan air di beberapa lokasi 
menunjukkan tidak efektifnya fungsi siklus hujan di DAS.

Gambar 2.3.  Cekungan Air Tanah DKI Jakarta dan Sekitarnya

sumber: http://geomagz.geologi.esdm.go.id/
air-tanah-dan-pembangunan-bawah-tanah-jakarta/

Melalui infiltrasi  air ke dalam lapisan ekuifer air hujan 
juga mengalami proses penjernihan  secara natural. Akan 
tetapi kondisi lingkungan dapat mempengaruhi kualitas air 
diantaranya polutan kimia  yang terdapat di lapisan tanah, 
dan juga faktor fisik seperti geomorfologi. Kondisi di DKI 
Jakarta yang sering banjir di musim penghujan dan kesulitan 
air di beberapa lokasi menunjukkan tidak efektifnya fungsi 
siklus hujan di DAS.

oleh batas hidrogeologis yaitu tempat terjadinya proses 
pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah. Dampak 
dari gangguan  siklus hidrologi yaitu minimnya air yang 
kembali  kedalam tanah menyebabkan volume air tanah di 
bawah tanah  yang terus menurun. Berikut ini ditunjukkan 
CAT  yang terdapat di DKI Jakarta seperti CAT Karawang 
Bekasi CAT Bogor dengan potensi pengisian  air tanah  
sebanyak 52 juta m 3 /tahun (Gambar 2.3). 
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 2.3.  Peranan DAS dalam Konservasi Air

DAS adalah  kawasan yang dibatasi  oleh topografi 
atau titik ketinggian sehingga  air yang berasal dari air 
hujan yang jatuh ke bumi  akan terkumpul dalam kawasan 
tersebut. Air yang jatuh akan  mengalir  mengikuti alur 
geomorfologi  untuk mencari daerah terendah. Pada waktu 
proses pengaliran akan terjadi pemasukan ke dalam tanah 
(infiltrasi) yang prosesnya dipercepat oleh sistem perakaran 
(peran dari faktor biotik). Secara alamiah air hujan yang 
masuk kedalam tanah akan menjadi persediaan air tanah dan 
menjaga stabilitas geomorfologi permukaan tanah.  Adanya 
pergerakan geomorfologi menyebabkan terjadi perubahan 
posisi air di lapisan  bawah tanah sehingga  ditemukannya   
adanya aliran air di dalam tanah dan  mata air.

Secara ekologi   DAS yang berfungsi dengan baik  dapat 
menangkap air hujan, menyerap,  dan menyimpannya di 
bawah permukaan tanah. Kondisi  alamiah ini sebenarnya  
memungkinkan DAS juga mampu menjaga ketersediaan  air 
tanah.  Namun sebaliknya jika terjadi gangguan terhadap 
DAS maka akan   menyebabkan terganggunya  fungsi 
DAS khususnya dalam menangkap dan menyerapkan air 
hujan. Gangguan-gangguan tersebut umumnya berupa  
pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, yang disertai 
dengan pembangunan  perumahan, pengembangan  lahan 
untuk  ekonomi dan industri sehingga terjadi  alih fungsi lahan  
secara besar-besaran.  Hal ini  akan lebih membahayakan 
apabila alih fungsi lahan  terjadi  pada DAS bagian  hulu yang 
semula berupa   areal hijau  seperti perkebunan dan hutan  
yang mampu dengan baik menangkap air hujan di kawasan 
tersebut. 

Alih fungi lahan yang tidak mengikuti aturan perundang-
undangan menyebabkan terjadinya gangguan yang besar 
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terhadap    fungsi DAS sehingga   air akan lepas mengalir 
deras ( run off ) menuju tempat yang  lebih rendah.  Lahan 
yang telah dipadati bangunan tidak akan  mampu menahan 
air karena tidak memiliki  sistem penahan  air hujan.  Air 
yang mengalir deras berkontribusi terhadap terjadinya erosi 
tanah  yang menyebabkan pendangkalan  dan  penyempitan 
badan  sungai.  Akibatnya pada   musim penghujan sungai 
tidak mampu lagi menampung air  sehingga terjadi luapan 
air atau banjir yang kerap melanda kawasan hilir khususnya 
permukiman di wilayah perkotaan.

Data  geomorfologi menunjukkan  DKI Jakarta  dilalui 
oleh 13 sungai  yaitu Ciliwung,  Baru Timur,  Cipinang, 
Sunter, Buaran, Jati Kramat, Cakung,  Baru Barat, Grogol, 
Pasanggrahan, Angke,  Moekevart, Cengkareng Drain 
(Gambar 2.4). Sungai-sungai tersebut   berasal  dari  Bogor 
dan  Depok. Selain itu terdapat sungai  yang berpengaruh 
terhadap kawasan di DKI yaitu sungai Citarum yang  
mengalir hingga Bekasi,  dan sungai Cisadane  di Tangerang. 
Wilayah DKI Jakarta  terletak di dataran rendah yaitu  berada 
pada ketinggian 0 sampai 10 meter dari permukaan laut.  
Dataran rendah terutama yang dekat dengan laut sangat 
rawan terhadap banjir rob yaitu banjir yang disebabkan 
peningkatan volume air di laut (air pasang) akibat  gravitasi 
bulan dan bukan karena adanya  hujan. Jumlahnya cukup 
luas  yaitu sekitar 40%  dari wilayah DKI Jakarta yang luas 
daratannya  662 Km2 (Gambar 2.5). Wilayah DKI Jakarta yang 
rawan digenangi banjir rob adalah daerah  Jakarta Utara.  
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Gambar 2.4. Sungai di DKI Jakarta 
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_sungai_di_Jakarta           

Gambar 2.5. Wilayah DKI yang   Terkena Banjir Rob
Sumber: Jakarta.go.id Portal resmi Provinsi DKI Jakarta
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Posisi sebagian wilayah DKI Jakarta yang berada 
di bawah permukaan laut menyebabkan air 
sungai bercampur dengan air laut. Genangan air 
tersebut  kualitasnya akan semakin rendah karena 
bercampur dengan limbah domestik. Pergerakan air  ke 
laut   tidak memungkinkan menyebabkan genangan 
air bercampur  limbah yang  semakin berlimpah di 
musim hujan dan juga  ketika banjir rob. Kondisi ini 
terjadi  di sepanjang waktu dan terjadi di 
permukiman warga terutama di wilayah yang posisinya 
di bawah permukaan laut. Tabel 2.1 menunjukkan 
ketinggian air ketika banjir di DKI Jakarta pada  tahun 
2013 sampai dengan 2018. Berdasarkan data tersebut 
hampir sepanjang tahun pada setiap bulan terjadi banjir, 
hanya pada tahun 2015 terdapat 5 bulan yang tidak 
dijumpai banjir. 

Tabel 2.1. Data  Genangan Air/Banjir di DKI Jakarta

2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 10-400 10-400 10-150 -80 5-10 5-40
2 10-175 10-300 10-200 5-200 10-250 5-300
3 10-250 10-200 10--200 5-300 0-160 10-100
4 10-100 10-150 20-100 3-360 10-200 5-90
5 0-100 10-200 20-100 5-200 5-120 10-150
6 0-150 30-200 -90 10-110 10-100
7 10-180 10-200 -190 10-80
8 20-300 30-150 10-120 10-80
9 5-110 10-80
10 20-100 10-100 10-105 10-80
11 10-100 20-400 20-300 5-150 10-150 5-100
12 10-200 10-200 10-100 -70 3-100

Sumber : Jakarta Open Data  

Ketinggian Genangan Air (cm)Bulan

Posisi sebagian wilayah DKI Jakarta yang berada di 
bawah permukaan laut menyebabkan air sungai bercampur 
dengan air laut. Genangan air tersebut kualitasnya akan 
semakin rendah karena bercampur dengan limbah domestik. 
Pergerakan air ke laut tidak memungkinkan menyebabkan 
genangan air bercampur limbah yang semakin berlimpah di 
musim hujan dan juga ketika banjir rob. Kondisi ini terjadi di 
sepanjang waktu dan terjadi di permukiman warga terutama 
di wilayah yang posisinya di bawah permukaan laut. Tabel 
2.1 menunjukkan ketinggian air ketika banjir di DKI Jakarta 
pada tahun 2013 sampai dengan 2018. Berdasarkan data 
tersebut hampir sepanjang tahun pada setiap bulan terjadi 
banjir, hanya pada tahun 2015 terdapat 5 bulan yang tidak 
dijumpai banjir.
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Kelebihan limpahan air  sungai dapat diminimalkan 
dengan cara rekayasa yaitu dengan membuat waduk atau 
revitalisasi DAS di bagian hulu. Revitalisasi dilakukan dalam 
upaya penambahan ruang terbuka hijau di bagian hulu yang 
saat ini umumnya di DAS  masih di bawah 30%. Sedangkan 
pembangunan waduk dilakukan untuk menahan dan 
mengendalikan kelebihan aliran sungai di bagian hulu.  

2.4.  Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Air 

Menurut UU No 17 tahun 2019 tentang SDA, konservasi 
SDA  adalah suatu upaya  yang terintegrasi dari pemerintah 
pusat hingga masyarakat untuk menjaga keberlanjutan, 
keberadaan, daya dukung, daya tampung  sumber daya air. 
Tujuan konservasi SDA adalah untuk menjamin ketersediaan 
air dan keberlanjutan sehingga memberikan manfaat 
secara adil kepada  masyarakat, melindungi dan menjamin 
pemenuhan hak rakyat atas air. Pengelolaan  kualitas air 
melalui  tahapan  perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan 
pengendalian daya rusak air dan pencemaran termasuk 
monitoring  perubahan kualitas air secara periodik dan daya 
dukung lingkungan. Pengelolaan SDA yang berkelanjutan 
perlu memperhatikan  keseimbangan ekologi khususnya 
siklus hidrologi serta  memperhatikan aspek  ekonomi, sosial, 
dan  budaya.  Setiap orang tidak boleh  melakukan kegiatan 
yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air DAS 
sehingga menyebabkan kerusakan sumber air dan/atau 
prasarana air. 

Di samping sungai dan areal yang rendah  di DKI 
Jakarta terdapat wilayah-wilayah  yang menerima limpahan 
air seperti rawa, danau,  dan waduk.  Rawa adalah  dataran 
rendah yang mampu menampung tumpahan air dari sungai 
maupun daerah  tinggi di sekitarnya dan tidak ditemukan 
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mata air.  Rawa merupakan  daerah imbuhan  mata air berupa  
cekungan air tanah dan bersifat sangat rentan 
mengalami kerusakan ekologis. Beberapa contoh rawa 
yang terdapat di DKI Jakarta yang masih berfungsi  untuk 
menampung air  ketika hujan  adalah  Rawa Rorotan di 
Marunda (Gambar 2.6)  dan  Rawa Badung di Pulo Gadung.    
Sedangkan rawa  yang  sudah beralih fungsi menjadi  lokasi 
pusat kegiatan ekonomi adalah Rawa Terate, Rawa Indah, 
Rawa Belong, Rawa Buaya, dan Rawa Bunga.

Gambar 2.6. Rawa Rorotan  di Marunda Jakarta Utara

Waduk  juga merupakan daerah tampungan air  berasal 
dari air sungai yang dibendung. Limpahan air sungai  
tersebut selanjutnya dialirkan ke wilayah-wilayah yang 
membutuhkan. Beberapa waduk yang terdapat di DKI 
Jakarta adalah  Waduk Melati, Waduk Rawa Babon, dan 
Waduk Grogol. Wilayah tersebut sering mengalami banjir 
yang berasal dari hulu  DAS maupun banjir Rob.  Seperti 
halnya waduk, danau  juga merupakan  areal limpahan air  
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namun  di dalamnya dijumpai mata air.  Beberapa danau yang 
terdapat di DKI Jakarta adalah danau  Si Gura-gura, Kenanga, 
Situ Lembang, Danau Sunter, dan Danau Ragunan. 

Alih fungsi lahan illegal menyebabkan wilayah-wilayah 
tampungan air tersebut berubah menjadi permukiman.  
Masalah  lingkungan di wilayah tersebut  adalah  sistem 
drainase yang tidak memadai,  banjir, dan areal limpasan air 
dijadikan tempat pembuangan sampah. Sejumlah Waduk 
telah berubah fungsi untuk kepentingan lain seperti 
Waduk Teluk Gong, Waduk Pegangsaan, Waduk Bujana 
Tirta, Waduk Tomang Barat dan Waduk Situ Kembang.  

Namun ada juga proses  alih fungsi lahan yang dilakukan 
secara terencana   dengan mempertahankan aspek konservasi 
SDA seperti yang dilakukan di Waduk  Rawa Malang  yang 
dirubah menjadi  Taman Kota, sedangkan Rawa Rorotan 
Cakung dan Rawa Badung masih  tetap dipertahankan seperti 
kondisi semula. 

UU No 17 tahun 2019  tentang  SDA juga mengatur 
masyarakat  yang menggunakan air  tanah  untuk kebutuhan 
sehari-hari.  Penggunaan SDA  sebagai sarana  bahan baku 
produksi untuk kegiatan usaha   juga diatur oleh UU. Izin untuk 
mengakses SDA harus berdasarkan rencana pelaksanaan 
kegiatan usaha yang telah  dikonsultasikan dengan publik agar 
tidak terjadi  resistensi. Selain  itu juga perlu ada izin  pemerintah 
dalam penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha. Kegiatan 
usaha tersebut diantaranya Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM), Perusahaan Minuman dalam Kemasan, Pembangkit 
Listrik Tenaga Air (PLTA), Olahraga  seperti Arung Jeram, 
dan Eksplorasi Bahan Tambang. Penggunaan SDA untuk 
kegiatan usaha bukan berarti kewenangan  memperolehnya 
secara bebas tetapi dibatasi dengan kuota. Pengguna wajib 
menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang 
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diperoleh. Kebutuhan air untuk pertanian seperti irigasi 
juga  diperbolehkan melalui pemanfaatan air tanah. Hal ini 
disebabkan karena usaha pertanian  dapat mengembalikan 
air yang telah  digunakan  ke dalam tanah.  

Upaya konservasi air  yang telah dilaksanakan oleh 
Pemprov DKI Jakarta diantaranya adalah  Pengembangan 
Waduk, Pengendalian Sedimen di Waduk dan Danau 
Prioritas, penambahan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan 
Kota, penggunaan Sumber Air Bawah  Tanah tanpa merusak 
lingkungan,  terjaganya mata air di DAS, peningkatan Kualitas 
Air Sungai, dan Revitalisasi  Sungai Terpadu. Selain itu juga 
telah dilakukan  pembuatan Biopori dan Sumur Resapan. 
Upaya lain yang telah dilakukan adalah penambahan 
jaringan pipa air minum agar masyarakat sebanyak 
mungkin menggunakan air PDAM sehingga dapat 
mengurangi penggunaan air tanah. 
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   BAB III

FAKTOR FAKTOR 
YANG MEMPENGARUHI 

KETERSEDIAAN 
AIR BERSIH
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3.1.  Ketersediaan Air Bersih         

Air bersih adalah air yang dapat dimanfaatkan dalam 
kehidupan sehari-hari untuk MCK dan  setelah dilakukan 
pemanasan 1000 C kualitasnya memenuhi syarat sebagai 
air minum. Namun secara umum yang lazim dijadikan 
patokan oleh  masyarakat awam bahwa air bersih adalah 
air yang jernih,  tidak  berwarna, tidak berbau, tidak ada 
rasa, dan tidak tampak bahan-bahan  terlarut di dalamnya. 
Kualitas  yang lebih spesifik untuk air bersih  perlu diketahui  
secara laboratorium (Tabel 3.1) karena dikhawatirkan  jika 
dimanfaatkan tanpa diketahui kualitasnya akan mengandung 
cemaran seperti detergent, pestisida, logam-logam berat, dan 
mikroba seperti Coliform.  Dengan kata lain  untuk memenuhi 
persyaratan sebagai air  minum (Tabel 3.2) terlebih dahulu 
harus memenuhi kriteria   air bersih. 

Pada beberapa wilayah di DKI ketersediaan air 
bersih dan air minum untuk masyarakat sehari-hari 
masih sering terkendala. Akan tetapi kondisi ini masih 
dianggap oleh sebagian  masyarakat sebagai masalah lokal 
sehingga penyelesaian masalah tidak pernah tuntas,  hanya 
menyelesaikan sesaat. Pendapat ini  bisa dipahami karena tidak 
semua lapisan  sosial masyarakat mengalami  dampaknya 
secara langsung.  Masyarakat yang penghasilannya sehari-
hari hanya terbatas untuk  mencukupi kebutuhan primer 
tentunya juga  akan berusaha memperoleh air bersih. Akan 
tetapi umumnya masyarakat tidak perduli akan kesehatannya 
meskipun  kebutuhan air  sehari-hari   berasal dari  sumber 
yang telah terkontaminasi oleh polutan.  Kebutuhan air bersih 
yang tidak terpenuhi baik dari segi  volume, kualitas termasuk 
tingkat polutan,  dan salinisasi  merupakan  ancaman bagi 
sanitasi masyarakat dan lingkungan. 
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Keterbatasan air bersih menyebabkan masyarakat 
menggunakan air yang kurang layak kualitasnya  misalnya 
untuk mencuci pakaian dan peralatan makan minum.  Berbagai 
penyakit yang dapat timbul dari kondisi tersebut adalah diare, 
disentri, thypus, penyakit kulit, dan  leptospirosis.  Kondisi 
ini dapat ditemukan di beberapa permukiman 

Tabel 3.1 
Kriteria Air Bersih Menurut Permenkes 

No. 416/Men/Kes/IX/1990
No Parameter Satuan Standar Teknik Pengujian

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5

1

A. FISIKA
Bau
Jumlah Zat Padat Terlarut
Kekeruhan
Rasa
Suhu
Warna
B. KIMIA
a. Kimia Anorganik
Air Raksa (Hg)
Arsen (As)
Besi (Fe)
Fluorida (F)
Kadmium (Cd)
Kesadahan sebagai Ca
CO3
Klorida (Cl)
Kromium Valensi 6
Mangan (Mn)
Nitrat (NO3)
Nitrit (NO2)
pH
Selenium (Se)
Seng (Zn)
Sianida (CN)
Sulfat (SO4)
Timbal (Pb)
b. Kimia Organik
Detergent
Zat Organik
Pestisida Gol Organo
Pestisida Gol Klorida
Pestisida Gol Organo
Karbamat
C. MIKRO BIOLOGI
MPN (Golongan Coliform)

-
mg/l
NTU
-
C
TCU

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
-
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Per 100 
ml

-
1.500
25
-
S u h u 
Udara=1-3 
C
50

0,001
0,05
1,0
1,5
0,005
500
500
0,05
0,5
10
1,0
6,5-9,0
0,01
15
0,1
400
0,05

0,50
10,00
0,00
0,00
0,00

50 

Organoleptik
Gravimetri
Spektrofotometri
Organoleptik
Termometer
Spektrofotometri

AAS
AAS
AAS
Spektrofotometri
AAS
Titimetri
Argenitometri
AAS
AAS
S p e k t r o f o t o m e t r i 
(Brusin)
S p e k t r o f o t o m e t r i 
(Nesler)
pH Meter
-
AAS
Destilasi
Spektrofotometri
AAS

Spektrofotometri
Gravimetri
-
-
-

MPN
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Tabel 3.2
Persyaratan Mutu Air Minum 

Sesuai Syarat Mutu SNI  01-3553 2006

No Parameter Satuan Air Mineral Air Dimineral

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Bau
Rasa
Warna
Kekeruhan
pH
Zat Organik
Nitrat (NO3)
Nitrit (NO2)
Ammonium (NH4)
Sulfat (SO4)
Klorida (Cl)
Fluorida (F)
Sianida (SN)
Besi (Fe)
Mangan (Mn)
Klor Bebas (Cl2)
Kromium (Cr)
Barium (Ba)
Boron (Br)
Selenium (Se)
Timbal (Pb)
Tembaga (Cu)
Kadmium (Cd)
Raksa (Hg)
Perak (Ag)
Kobalt (Co)
Bakteri Ecoli

-
-
Unit Pt-Co
Ntu
-
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
APM 100 ml

Tidak berbau
Tidak berwarna
Maks 5
Maks 3
6,0-8,5
Maks 10
Maks 45
Maks 3
Maks 0,15
Maks 200
Maks 250
Maks 1
Maks 0,05
Maks 0,1
Maks 0,4
Maks 0,1
Maks 0,005
Maks 0,7
Maks 0,3
Maks 0,01
Maks 0,05
Maks 0,5
Maks 0,03
Maks 0,001
-
-
< 2

Tidak  berbau
Tidak berasa
Maks 5
Maks 3
5,0 – 7,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maks 0,05
Maks 0,5
Maks 0,03
Maks 0,01
Maks 0,025
Maks 0,01
< 2

 Sumber: Badan Standardisasi Nasional, 2009

Penduduk DKI Jakarta khususnya permukiman yang 
berada di bantaran sungai seperti yang terdapat pada  Gambar 
3.1  Masalah  kesehatan lingkungan  diperberat dengan kondisi 
bumi yang menghadapi pemanasan global (global warming) 
dan pandemi Covid 19. 
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Gambar  3.1  Aktifitas Masyarakat  yang Memanfaatkan Air Sungai
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3.2.  Dampak Pemanasan Global terhadap Ketersediaan Air Bersih

Pemanasan global menyebabkan peningkatan evapo-
transpirasi, kebutuhan air metabolisme  bagi manusia 
dan hewan, pertamanan dan pertanian. Dengan demikian 
pemanasan global secara langsung akan meningkatkan 
kebutuhan air  bersih.  Karena itu air bersih harus selalu 
tercukupi agar tidak terjadi ketidak seimbangan di dalam 
ekosisitem. Akan tetapi kenyataannya ketersediaan air bersih 
masih menjadi masalah. Hal ini terjadi karena kecepatan 
peningktan   evapotranpirasi akibat  peningkatan temperatur 
tidak diiringi dengan kesiapan DAS untuk menyimpan air. 
Pemanasan global dapat  mempengaruhi  siklus  hidrologi  
yaitu terjadinya peningkatan temperatur seperti di troposfer, 
permukaan dan dalam  laut, daratan, evapotrasnpirasi,  
daratan, pencairan  gleitser dan salju dan peningkatan 
kecepatan evapotranspirasi (Gambar  3.2). 

Gambar 3.2.  Faktor-faktor yang Dipengaruhi Pemanasan Global                                                                              

Proses evaporasi  akibat pemanasan global  kemungkinan  
juga akan menimbulkan akumulasi garam di permukaan
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tanah jika air permukaan merupakan air salin. Kondisi ini 
disebabkan oleh genangan air laut di daratan akibat banjir 
rob maupun intrusi air laut (Gambar 3.3). Tanah yang 
mengandung garam  akan menyebabkan kerusakan tanah  
baik dari aspek biologi,  kimia, maupun fisik tanah. Selain itu 
di daerah yang  lebih rendah dari permukaan laut  juga wilayah 
yang sudah terjadi intrusi air laut  air tanah terasa salin. Air  
tanah tersebut umumnya tetap digunakan untuk kebutuhan  
masyarakat seperti mandi dan  mencuci. Selanjutnya air salin 
akan menjadi air permukaan yang menimbulkan masalah 
ekologi. Ancaman lain akibat salinitas air adalah kerusakan 
konstruksi-konstruksi  bangunan akibat korosi.

Gambar 3.3. Daerah yang Rawan Terkena Banjir Rob di Jakarta Utara 

Pemanasan global juga dapat menyebabkan  dehidrasi 
pada makhluk hidup. Efek dari dehidrasi adalah 
gangguan metabolisme pada tubuh manusia. Berbagai 
pengaruh tersebut diantaranya adalah penurunan volume 
darah dan  pengentalan darah yang berdampak pada 
sistem sirkulasi 
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dan cardiovascular. Peningkatan resiko serangan jantung 
dan terganggunya sistem renalis akibat dehidrasi.  Demikian 
juga  terganggunya sistem yang lain yaitu respon syaraf yang 
lemah dan gangguan sistem endokrin seperti aldosterone, 
vasopressin dan mineralokortikoid. Hal ini tidak hanya 
terjadi di dalam metabolisme  manusia tetapi juga hewan dan 
tumbuhan.  Dari gambaran tersebut maka usaha konservasi 
SDA juga harus bersamaan dengan upaya  menurunkan atau 
paling tidak memperlambat peningkatan suhu bumi. Solusi  
dalam menghadapi masalah di atas adalah perluasan areal 
terbuka hijau.

3.3. Dampak Peningkatan Jumlah Penduduk Terhadap 
Ketersediaan Air Bersih

  Peningkatan jumlah penduduk  berimplikasi pada 
peningkatan kebutuhan air bersih.  Berikut ini dimodelkan 
keterkaitan peningkatan kebutuhan air bersih dengan faktor 
penting lainnya dan peranan konservasi SDA (Gambar 
3.4). Model tersebut  menjelaskan bahwa peningkatan 
jumlah penduduk  menuntut  ketersediaan lahan untuk 
permukinan.  Peningkatan jumlah penduduk  di perkotaan 
yang salah satunya disebabkan oleh urbanisasi memberikan 
dampak  pada peningkatan kebutuhan lahan  untuk tempat 
tinggal dan air bersih. Kebutuhan lahan menyebabkan 
areal terbuka hijau bergeser menjadi tempat tinggal. Hal ini  
tentunya  berkontribusi  pada kurangnya peresapan air hujan 
dan  ketersediaan air tanah karena  kebutuhan air bersih di 
masyarakat masih tergantung pada tanah. Pengambilan 
air tanah tanpa diimbangi dengan konservasi SDA dapat 
menyebabkan penurunan air tanah intrusi air laut  akibatnya 
adalah ancaman keberlanjutan SDA. 

Data  jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2018  
menunjukkan jumlah 10.467.629  jiwa, dengan kepadatan
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15.000/km2 dan meningkat  menjadi 11.063.324 jiwa 
pada tahun 2019 (BPS. Pertumbuhan penduduk   tersebut 
tentunya akan diiringi dengan  meningkatnya  penggunaan 
air bersih. Data menunjukkan  bahwa terdapat korelasi 
positif antara  peningkatan jumlah penduduk dan  kebutuhan 
air rata-rata seperti yang terjadi pada tahun 2010, 2011, dan 
2012.  Hasil survei menunjukkan bahwa konsumsi perhari 
penduduk Indonesia adalah 144  liter (http://www. pu.go. 
id.  Kebutuhan air bersih dengan asumsi jumlah penduduk 
12  juta orang adalah 210 juta m3  per tahun. Hal ini akan 
menyebabkan eksploitasi air tanah sebesar  40%  melebihi dari 
yang diperbolehkan yaitu 10%.  Pengambilan air tanah masih 
dengan sumur bor dengan kedalaman  minimal 100 m terus 
berlangsung dan cenderung meningkat seperti yang disajikan 
berikut ini secara berurutan yaitu 2013, 2014, dan 2015.

Volume pengambilan air terendah dari sumur  dalam 
terdapat pada wilayah Jakarta Utara. Hal ini dapat 
disebabkan kondisi air di wilayah Jakarta Utara yang salin 
sehingga masyarakat memenuhi  air bersih dari sumber lain 
seperti PAM dan membeli air. Data menunjukkan bahwa 
jumlah sumur dalam terbanyak terdapat  di wilayah Jakarta 
Selatan dan berkorelasi positif dengan  volume air tanah  
yang diambil.  Penelitian yang dilakukan oleh  (Agus et al 
2014) pada  Oktober 2013 hingga 2014 di Jakarta Utara dan 
Jakarta Pusat dengan jumlah  86  titik menunjukkan anomaly  
gravity antar waktu  positif dengan kisaran   nilai 0.0016 
mGal sampai dengan 0.1783 mGAL. Angka ini 
mengindikasikan  telah terjadi intrusi air laut  di wilayah 
tersebut Jakarta Utara dan Pusat. Anomaly grafity antar 
waktu negatif  pada kisaran nilai -0.1912 mGAL sampai 
dengan – 0,0017 mGAL yang terjadi di Jakarta Selatan 
yang mengindikasikan  turunnya permukaan air tanah 
pada wilayah tersebut. Data menunjukkan ion-ion
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terkait salinitas adalah Na+, K+, Mg+, Ca+ , Cl+ ,  Bicarbonat, 
Carbonat dan Nitrat. Sejak 2014 air tawar di sekitar Monas 
sudah  tercemar air laut pada 150 m di bawah permukaan laut.

Tabel 3.3.  
Pengambilan Air Tanah di DKI Jakarta  

Sumber:  Dinas PU Provinsi DKI Jakarta, 2016

Pengambilan air tanah dapat menyebabkan penurunan 
muka air tanah sehingga memicu  intrusi air laut yaitu 
masuknya air laut ke dalam  permukaan air tanah yang 
dikarenakan oleh  terganggunya keseimbangan air tanah. 
Kondisi ini memberikan dampak yang luas  seperti ancaman 
terhadap keberlanjutan hidup tanaman  khususnya di hutan 
kota, taman-taman, dan RPTRA.  Peningkatan  konsentrasi 
garam pada air tanah akibat salinitas  menyebabkan perubahan 
tekanan osmosis sehingga  sel tanaman mengalami plasmolysis 
yang akhirnya tanaman mati.  Dampak  yang ditimbulkan 
dari terancamnya tanaman adalah serangga termasuk 
semut, kupu-kupu, juga burung-burung di perkotaan yang 
berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Garam 
yang terakumulasi di tanah akan menyebabkan kerusakan 
tanah dan matinya organisme  seperti cacing yang berfungsi 
sebagai detritifor maupun mikroorganisme tanah seperti 
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bakteria yang mempunyai  peran dalam nitrifikasi, nitrogen
fiksasi, dan ammonifikasi juga  fungi yang mempunyai  fungsi 
sebagai dekomposer.     

Kualitas air tanah dipengaruhi  juga oleh kandungan 
mineral batuan dan jenis tanah, kedalaman permukaan air 
tanah, adanya air yang merembes ke dalam air tanah seperti 
adanya kontaminasi air limbah,  termasuk limbah MCK, jarak 
antara septitank dengan sumber air tanah, bercampurnya 
dengan air hujan misalnya hujan asam yang mengandung SOx 

dan NOx.  Kondisi ini akan mengancam  keberlanjutan  areal 
padat penduduk yang menggunakan air tanah yang sehari-
hari,  ditambah dengan peningkatan air tanah akibat pandemi 
Covid 19.   

Eksploitasi air tanah juga disebabkan masyarakat 
kurang memanfaatkan layanan PDAM. Adanya anggapan di 
masyarakat bahwa air tanah lebih bersih, sehat, dan tidak ada 
unsur kimia. Pemahaman ini tidak sepenuhnya benar karena 
kualitas air PDAM adalah air bersih, sedangkan  air tanah tidak 
semuanya berkualitas air bersih yang layak minum. Air yang 
dihasilkan PDAM  sesuai aturan Permenkes 492 tahun 2010 
adalah  air  dapat diminum  akan tetapi dalam distribusinya 
belum dapat dijamin keamanan seperti kebocoran dan kondisi 
pipa  sehingga lebih tepat disebut air bersih. Akan tetapi 
monitoring terhadap kualitas air PAM selalu dilaksanakan. 
Walaupun demikian sebagian  masyarakat masih beranggapan 
bahwa air PDAM dikhawatirkan berasal dari air kotor  yang 
dibersihkan secara kimia sehingga masih mengandung bahan 
kimia. Di samping itu  ada asumsi bahwa biaya 
penggunaan air PDAM lebih mahal dari air tanah. 
Anggapan ini juga merupakan kekeliruan, ketika 
memperhitungkan listrik untuk memompa air tanah. 
Dengan demikian pengambilan air tanah  menjadi pilihan 
masyarakat luas.  
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Gambar 3.3 Model Hubungan Sebab Akibat 
Pertambahan Penduduk

3.4.  Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Ketersediaan 
 Air Bersih
Penyakit Covid 19  yang disebabkan oleh virus 

Corona tipe baru pertama kali ditemukan kasusnya di 
Wuhan China sekitar akhir tahun 2019.  Penyakit tersebut 
kini  menjadi pandemi global karena menyebar ke 
seluruh dunia. Kasus yang  pertama kali di Indonesia 
penularannya terjadi di Jakarta pada awal Maret 2020. 
Berdasarkan data dari gugus tugas Covid 19 hingga 5 
September  2020  jumlah kasus Covid 19 secara Nasional  
mencapai lebih dari 190 ribu kasus, dengan penambahan 
kasus harian sebanyak  lebih dari 3.000 kasus per hari. 
Sedangkan  untuk DKI Jakarta jumlah kasus lebih dari 45 
ribu kasus dengan penambahan kasus harian lebih dari 
800 kasus per hari.   Jumlah penderita dari awal 
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kasus ini menunjukkan kecendrungan  yang terus meningkat.

Penyebaran virus ini terjadi antar manusia  melalui 
mikro droplet di  udara.  Penyakit ini mirip penyakit  in 
luenza dengan ciri-ciri tenggorokan  sakit,  badan terasa lelah 
dan linu,  batuk  dan peningkatan suhu tubuh. Perbedaannya 
dengan in luensa jika tidak segera diobati dalam waktu yang 
singkat akan mengganggu sistem pernafasan khususnya paru-
paru.  Kondisi ini akan semakin berat dan mengancam   jiwa 
jika menyerang orang yang sudah  memiliki penyakit yang 
diderita sebelumnya seperti  asma, pneumonia, TBC, diabetes 
mellitus, cardio vascular, dan hipertensi. 

Upaya untuk  menanggulangi penyakit ini adalah dengan 
vaksinasi, namun hingga saat ini vaksin tersebut masih dalam 
tahap  riset dan  membutuhkan uji klinis dengan waktu 
yang cukup panjang.  Selain vaksin  untuk penanggulangan 
penyebaran penyakit ini juga diperlukan perubahan life style 
masyarakat yaitu meningkatkan kewaspadaan terhadap 
kesehatan diri dan keluarga. Penggunaan masker, menjaga 
jarak,  dan menghindari kerumunan merupakan hal yang 
harus mendapat perhatian dalam situasi Pandemi Covid 19.  
Dalam menjaga stamina  dan meningkatkan sistem imun 
tubuh masyarakat juga dianjurkan untuk mengkonsumsi  
makanan bergizi tinggi seperti sayuran, buah-buahan, dan 
berbagai sumber protein, suplemen,  dan vitamin.  Hal penting 
lainnya adalah harus sering  mencuci tangan ketika akan dan 
setelah melakukan kegiatan  juga membersihkan tubuh atau 
mandi setelah melakukan akti itas di luar rumah.  

Upaya lain yang telah dilakukan pemerintah adalah 
dengan menerapkan Tatanan Kehidupan Baru di masyarakat 
dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Perubahan 
dalam kehidupan di masyarakat pada  masa pandemi ini 
menyebabkan  kegiatan masyarakat lebih banyak  dilakukan
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di rumah seperti  belajar mengajar, mengerjakan pekerjaan 
kantor, bahkan kegiatan bermain bagi  anak-anak.   Industri 
kecil rumah tangga  berbasis online juga bermunculan di masa 
Pandemi Covid 19 seperti pembuatan masker, desinfektan, 
pelindung wajah, obat-obatan tradisional seperti jamu, empon-
empon,  dan makanan segar dalam kemasan.  Disamping itu 
juga timbul  usaha pertanian sayuran di perkotaan seperti 
hidroponik untuk keperluan konsumsi keluarga.

Perubahan tatanan kehidupan masyarakat pada masa 
pandemi Covid 19 seperti diuraikan di atas menimbulkan 
konsekuensi   terjadinya peningkatan kebutuhan air bersih 
di rumah tangga secara signifikan termasuk  di permukiman 
padat. Untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan air 
terutama di masa pandemi  yang belum dapat diprediksi 
kapan akan berakhir   maka  upaya konservasi air  sangat 
realistis dan mendesak untuk  dilakukan.
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BAB IV

POTRET  
PERMUKIMAN  PADAT  DI 

DKI JAKARTA
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Wilayah DKI Jakarta banyak memiliki perkampungan 
urban atau yang dikenal sebagai permukiman 
padat penduduk atau permukiman kumuh.  

Permukiman jenis ini dicirikan dengan penduduk yang padat, 
fasilitas umum yang kurang memadai, kondisi hunian yang 
tidak sehat, tata bangunan tidak teratur,  fasilitas jalan sempit, 
drainase tidak memadai, fasilitas air bersih sangat minim, 
dan penduduknya sebagian besar berkerja di sektor 
informal.  

Perkampungan Lampiri, kelurahan Pondok 
Kelapa Jakarta Timur yang dijadikan sebagai obyek 
studi kasus adalah salah satu wilayah permukiman 
padat huni yang  didominasi masyarakat urban (Gambar  
4.1 dan 4.2).  Pada sebelum  tahun 2000  areal ini 
merupakan tempat tinggal masyarakat Betawi pinggiran 
dengan komposisi kebun yang  lebih luas 
dibandingkan tempat tinggal.  Berjualan hasil kebun 
merupakan mata pencarian utama masyarakat tempo 
itu  seperti papaya, rambutan, durian, nangka, singkong, 
pisang, sirsak, pete, jengkol, buni, jamblang, cereme, 
kedongdong. Pertambahan jumlah penduduk dan 
peningkatan masyarakat urban yang  berdatangan 
dari Jawa, Sumatera, dan Madura dengan tingkat 
pendidikan menengah telah menggeser keberadaan 
kebun rakyat.

Gambar 4.1. Jalan Utama Kampung Lampiri Pondok Kelapa
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Sebagian besar wilayah ini sejak tahun 2000  
secara perlahan berubah menjadi perkampungan yang 
tidak tertata dan sebagian  lagi adalah areal 
permukiman yang teratur khususnya di kompleks 
perumahan dan beberapa klaster perumahan. 
Perumahan di perkampungan umumnya tidak 
mempunyai pekarangan untuk penyerapan air hujan. 
Sebagian besar rumah penduduk langsung bersentuhan 
dengan jalan yang dibatasi oleh  selokan  yang ditutup  
dengan beton.  Penutupan selokan bertujuan untuk 
memperluas ruang untuk berakti itas seperti  menjemur 
pakaian, berjualan serta parkir kendaraan bermotor. 

Gambar 4.2. Lahan dan Selokan yang Tertutup  Aspal dan Beton 

Sebagian besar wilayah ini sejak tahun 2000  secara 
perlahan berubah menjadi  perkampungan yang tidak 
tertata dan sebagian  lagi adalah  areal pemukiman yang 
teratur khususnya  di kompleks perumahan dan beberapa 
klaster perumahan. Perumahan di perkampungan umumnya 
tidak mempunyai pekarangan untuk penyerapan air hujan. 
Sebagian besar rumah penduduk langsung bersentuhan 
dengan jalan yang dibatasi oleh  selokan  yang ditutup  dengan 
beton.  Penutupan selokan bertujuan untuk memperluas 
ruang untuk beraktifitas seperti  menjemur pakaian, berjualan 
serta parkir kendaraan bermotor.

Gambar 4.2. Lahan dan Selokan yang Tertutup  Aspal dan Beton
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Kebersihan selokan diabaikan oleh masyarakat 
walaupun sebagian masyarakat  menggunakannya untuk 
tempat bersosialisasi antar warga  karena berhadapan 
langsung dengan teras rumah.   Kurangnya perhatian 
warga  terhadap lingkungan khususnya mengenai  
areal penyerapan air disebabkan penduduk urban yang 
tidak menetap.  Limbah  cair domestik sebagian dibuang  ke 
dalam selokan sehingga drainasenya  yang tersendat dan 
menimbulkan genangan dalam kondisi anaerob (Gambar 
4.4).  Sistem pengelolaan sampah sudah berjalan  namun 
belum optimal.  Keterbatasan lahan juga menyebabkan 
warga  tidak memperhatikan  jarak yang ideal  antara 
septic tank dengan  lubang sumber pengambilan air bersih. 

Gambar 4.3. Kondisi Drainase yang Tidak Lancar  

Pada wilayah ini melintas  jalur transportasi perkotaan 
yaitu Jalan Tol Becakayu dan Jalan Tol Cikampek serta  
jalan lintas antar kelurahan sehingga daerah ini terkesan  
panas dan bising.  Rumah ideal dengan lahan pekarangan  
untuk penyerapan air dan ruang  bermain anak di hampir  
sulit ditemukan, sehingga masyarakat  mengandalkan 

Kebersihan selokan diabaikan oleh masyarakat 
walaupun sebagian masyarakat menggunakannya untuk 
tempat bersosialisasi antar warga karena berhadapan 
langsung dengan teras rumah. Kurangnya perhatian warga 
terhadap lingkungan khususnya mengenai areal penyerapan 
air disebabkan penduduk urban yang tidak menetap. Limbah 
cair domestik sebagian dibuang ke dalam selokan sehingga 
drainasenya yang tersendat dan menimbulkan genangan 
dalam kondisi anaerob (Gambar 4.4). Sistem pengelolaan 
sampah sudah berjalan namun belum optimal. Keterbatasan 
lahan juga menyebabkan warga tidak memperhatikan 
jarak yang ideal antara septic tank dengan lubang sumber 
pengambilan air bersih.

Pada wilayah ini melintas jalur transportasi perkotaan 
yaitu Jalan Tol Becakayu dan Jalan Tol Cikampek serta 
jalan lintas antar kelurahan sehingga daerah ini terkesan 
panas dan bising. Rumah ideal dengan lahan pekarangan 
untuk penyerapan air dan ruang bermain anak di hampir 
sulit ditemukan, sehingga masyarakat mengandalkan
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fasilitas umum seperti RPTRA, sekolah dan halaman masjid 
(Gambar 4.5) Topografi perkampungan  Lampiri sebagian 
besar datar, namun  beberapa lokasi terdapat terletak pada 
daerah yang rendah yang umumnya tergenang  banjir ketika 
hujan.  Penduduk umumnya mengambil  sumber air untuk 
kebutuhan sehari-hari dari air tanah dengan menggunakan 
pompa listrik. 

Gambar  4.4.  RPTRA Pondok Kelapa Berseri 
di  Kampung Lampiri  Pondok Kelapa

Kondisi ekonomi masyarakat di wilayah tersebut 
tergolong menengah kebawah dengan tingkat pendidikan 
terakhir didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah.  
Pendapatan keluarga sebagai hasil kerja  masih terbatas 
untuk memenuhi konsumsi sehari-hari dan tempat tinggal.  
Penduduk dengan rentang usia balita hingga usia sekolah  
ditemukan hampir pada setiap keluarga.   Pekerjaan penduduk 
dengan jenis kelamin perempuan  berusia antara 19 sampai 50 
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tahun adalah sebagai ibu rumah tangga dan atau merangkap 
sebagai  tenaga kerja paruh waktu  seperti berjualan sayuran, 
kue-kue tradisional Betawi, asisten rumah tangga dan 
pengawai laundry  yaitu  sebagai pencuci dan penyetrika 
pakaian.  Penduduk dengan jenis kelamin perempuan  di atas 
usia 50 tahun adalah membantu mengurus rumah tangga dan 
menjaga anak cucu di rumah.  Sedangkan penduduk dengan 
jenis kelamin  laki-laki umumnya bekerja sebagai tukang 
ojek, tukang sayur, tenaga harian lepas, supir, dan penjual 
makanan.  Kondisi ini menyebabkan perhatian masyarakat 
terhadap lingkungan khususnya penyediaan dan konservasi 
air untuk kebutuhan hidup terabaikan.

Permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh 
masyarakat adalah daya dukung lingkungan yang meliputi :

1. Minimnya areal resapan air ke dalam tanah sehingga
aliran  permukaannya  melimpah dan menimbulkan
banjir serta genangan yang lambat surut ketika hujan.

2. Keterbatasan lahan yang menyebabkan  jarak sumber
air bersih dan  septic tank tidak sesuai dengan standar
kesehatan.

3. Kesulitan memperoleh air bersih  yang bersumber
dari tanah di musim kemarau, hal ini sudah dirasakan
masyarakat yaitu  harus memperdalam/menambah pipa
untuk pemompaan air.

4. Sistem drainase   yang tidak terdukung akibat  selokan
yang ditutup dan diubah peruntukannya menjadi
perluasan areal tempat tinggal. Kondisi selokan sulit
dimonitor sehingga penumpukan sampah .di dalamnya
mengakibatkat perlambatan aliran dan ketika hujan
memicu terjadinya banjir.
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Berikut ini ditunjukkan diagram alir sebab akibat 
permasalahan dampak keterbatasan lahan di perkampungan 
Lampiri Pondok Kelapa (Gambar 4.6)

Gambar 4.5. Model Hubungan Sebab  
Akibat  Kondisi Lingkungan  Kampung  Lampiri  Pondok Kelapa 

Potret serupa juga dijumpai di beberapa  perkampungan 
lain di Jakarta seperti di Kebon Baru Tebet, Kampung Melayu, 
Menteng Dalam, Cikokol, Bidara Cina, Rawajati, 
Mampang Prapatan,  Bali Matraman, dan lain-lain.  

Konservasi air di permukiman padat penduduk perlu 
dilakukan  secara lebih intensif mengingat kondisi ketersediaan 
air tanah pada daerah tersebut sudah sangat kritis. Hal ini 
terutama disebabkan terbatasnya lahan terbuka yang dapat 
meresapkan air hujan.  Berdasarkan hasil pengamatan yang 
dilakukan di Kampung Lampiri, Pondok Kelapa yang 
merupakan lokasi  studi kasus,  hanya  3% dari lahan yang 
ada yang tergolong  lahan terbuka dan dapat menyerap air 
hujan.  Lahan terbuka tersebut umumnya berupa 
tanah/kavling kosong yang belum dibangun rumah, 
pemakaman 
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Gambar 4.5. Model Hubungan Sebab   
Akibat  Kondisi Lingkungan  Kampung  Lampiri  Pondok Kelapa 

Potret serupa juga dijumpai di beberapa  perkampungan 
lain di Jakarta seperti di Kebon Baru Tebet, Kampung Melayu, 
Menteng Dalam, Cikokol, Bidara Cina, Rawajati, Mampang 
Prapatan,  Bali Matraman, dan lain-lain.  

Konservasi air di permukiman padat penduduk perlu 
dilakukan  secara lebih intensif mengingat kondisi ketersediaan 
air tanah pada daerah tersebut sudah sangat kritis. Hal ini 
terutama disebabkan terbatasnya lahan terbuka yang dapat 
meresapkan air hujan.  Berdasarkan hasil pengamatan 
yang dilakukan di Kampung Lampiri, Pondok Kelapa yang 
merupakan lokasi  studi kasus,  hanya  3% dari lahan yang 
ada yang tergolong  lahan terbuka dan dapat menyerap air 
hujan.  Lahan terbuka tersebut umumnya berupa tanah/
kavling kosong yang belum dibangun rumah, pemakaman 
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keluarga, dan lahan di sekitar gedung sekolah (Gambar 4.7). 
Sedangkan yang berupa pekarangan rumah jumlahnya sangat 
sedikit, karena rata-rata rumah di kampung tersebut tidak 
mempunyai lahan pekarangan.  

Gambar 4.6.   Lahan  Terbuka berupa Pemakaman Keluarga 

Salah satu  alternatif dalam rangka melakukan konservasi air 
di  permukiman padat di wilayah perkotaan  adalah 
pembuatan Lubang Biopori. Kegiatan ini telah dikenal 
oleh masyarakat luas dan  telah banyak dilakukan 
masyarakat baik secara individu maupun kelompok. 
Biopori merupakan  teknologi sederhana  yang mudah 
diterapkan dan sangat efektif  untuk melakukan 
penyimpanan air tanah.  Biopori terdiri atas 2  yaitu 
biopori alam  dan biopori buatan.  Biopori alam adalah 
lubang-lubang kecil pada tanah yang terbentuk karena 
adanya aktivitas dari organisme yang hidup di tanah seperti 
cacing.  Selain itu, biopori  juga dapat terjadi karena 
pergerakan akar-akar tanaman yang berada di dalam tanah. 
Biopori buatan adalah pembuatan lubang buatan secara 
vertikal ke dalam tanah  dengan diameter 10-30 cm, 
dengan kedalaman sekitar 100 cm dan tidak melebihi 
kedalaman muka air tanah. Biopori dapat meningkatkan 
kemampuan tanah untuk meresapkan air. 
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Salah satu  alternatif dalam rangka melakukan konservasi 
air di  permukiman padat di wilayah perkotaan  adalah 
pembuatan Lubang Biopori. Kegiatan ini telah dikenal oleh 
masyarakat luas dan  telah banyak dilakukan masyarakat 
baik secara individu maupun kelompok. Biopori merupakan  
teknologi sederhana  yang mudah diterapkan dan sangat efektif  
untuk melakukan penyimpanan air tanah.  Biopori terdiri atas 
2  yaitu biopori alam  dan biopori buatan.  Biopori alam adalah 
lubang-lubang kecil pada tanah yang terbentuk karena adanya 
aktivitas dari organisme yang hidup di tanah seperti cacing.  
Selain itu, biopori  juga dapat terjadi karena pergerakan akar-
akar tanaman yang berada di dalam tanah. Biopori buatan 
adalah pembuatan lubang buatan secara vertikal ke dalam 
tanah  dengan diameter 10-30 cm, dengan kedalaman sekitar 
100 cm dan tidak melebihi kedalaman muka air tanah. Biopori 
dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk meresapkan air.
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Hal ini dikarenakan sampah-sampah organik yang 
dimasukkan ke dalam lubang biopori membuat bidang 
resapan yang dibangun oleh mikroba dan mikro fauna tanah 
akan menjadi lebih luas. Lubang-lubang biopori akan dapat 
menyerap air sebagai cadangan air dalam tanah. Biasanya 
biopori ditempatkan di sekitar tanaman untuk membangun 
sistem geometri akar yang lebih baik sehingga juga dapat 
terjadi proses pembuatan lubang biopori secara alami. Biopori 
memerlukan pemeliharaan karena perlu diisi sampah-sampah 
organik dan pemeliharaan eksistensi lubang.

Kurangnya perhatian dan pemeliharaan biopori 
menyebabkan lubang kembali tertimbun tanah. Selain untuk 
penyimpanan air pada waktu pemanenan air hujan, biopori 
dapat digunakan untuk menimbun daun-daun maupun 
sampah-sampah organic dan akan menghasilkan kompos. 
Akan tetapi lubang biopori tidak stabil dalam artian mudah 
tertimbun tanah kembali. Oleh sebab itu pembuatan biopori 
perlu dilakukan secara berkala. Hal ini menjadi kendala 
dalam penerapannya karena umumnya masyarakat kurang 
memiliki perhatian terhadap keberlanjutan biopori sehingga 
dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menanamkan 
kesadaran. Pada umumnya kesadaran tersebut baru timbul 
ketika masyarakat merasakan langsung masalah kekurangan 
air. Pembuatan biopori dapat juga dilakukan di sekolah 
dengan pendampingan dari guru dan tim teknis. Kendala 
yang sering dijumpai adalah proses pengeboran tanah secara 
manual yang sulit dikerjakan oleh siswa SD dan SMP.  

Upaya konservasi air lainnya adalah panen air hujan 
seperti yang sudah dilaksanakan di Pondok Pesantren 
Yayasan Al Hidayah, Kampung Lampiri, Pondok Kelapa 
Jakarta Timur yang membuat bak-bak untuk menampung 
air hujan. Air tampungan tersebut digunakan oleh Santri 
untuk menyiram tanaman, membersihkan toilet, mencuci 
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kendaraan, dan memelihara ikan. Adanya ikan juga dapat 
dijadikan indikator apakah air hujan yang jatuh  tidak 
tercemar  dengan zat  asam atau yang dikenal dengan hujan 
asam. Bertahannya ikan di dalam bak  memberikan petunjuk 
bahwa  air  tersebut aman untuk dimanfaatkan.  Adanya 
ikan juga sebagai perlindungan agar air di dalam bak tidak 
menjadi sarang jentik-jentik nyamuk Aedes aegipty. Upaya 
ini juga  secara tidak disadari merupakan tindakan konservasi 
air  karena telah mengurangi volume pengambilan air 
tanah dan adanya pengembalian air hujan  ke dalam tanah.    

Kegiatan  konservasi air lainnya adalah Panen Air Hujan 
yang dapat dilakukan di daerah yang terdapat cekungan dan 
menjadi sasaran limpahan air ketika hujan. Areal terendah 
di satu wilayah sebagian dapat dijadikan kolam karena 
kemampuannya untuk menampung air hujan. Daerah 
cekungan seperti tersebut terdapat juga di Kampung Lampiri,  
namun sangat disayangkan saat ini sebagian telah dijadikan 
fasilitas umum berupa Gedung Sekolah. (Gambar 4.7)  Di 
masa yang akan datang sebagian lahan di daerah cekungan 
tersebut dapat dibuat waduk kecil untuk menampung air 
pada  saat musim penghujan.
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Gambar  4.7. Gedung Sekolah  Dasar yang Dibangun 
pada Daerah Cekungan

Di Kampung Lampiri juga telah dibangun Ruang Publik 
Terbuka Ramah Anak (RPTRA) seluas 2 Ha.  Di samping sebagai 
taman bermain dan tempat edukasi bagi masyarakat sekitar,  areal  
RPTRA ini telah ditanami berbagai pepohonan yang cukup banyak 
sehingga sangat efektif dalam menyerapkann air hujan yang jatuh di 
areal tersebut (Gambar 4.8).

  Gambar 4.8  Ruang Terbuka  Hijau di Lingkungan  RPTRA
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BAB V

KONDISI SUMBER DAYA AIR 
DI DKI JAKARTA

DAN UPAYA KONSERVASI 
YANG TELAH  DILAKUKAN
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Kondisi sumber daya air di DKI Jakarta saat ini sudah 
berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Terjadinya 
hal tersebut didukung oleh adanya peningkatan 

jumlah penduduk yang disertai dengan alih fungsi lahan yang 
tidak sesuai peraturan, eksploitasi air tanah,  dan pemanasan 
global.   Kondisi ini  perlu diantisipasi  dengan melakukan 
upaya  konservasi secara lebih intensif, menyeluruh dan 
terpadu sehingga  ketersediaan air bersih dapat berlanjut.  

Sehubungan dengan upaya konservasi air, badan dunia 
PBB telah merumuskan  konsep keberlanjutan pembangunan 
seperti yang  dituangkan dalam Sustainable Developement 
Goals (SDGs).  Khusus yang terkait dengan keberlanjutan 
air bersih terdapat pada SDGs No.6.  Selanjutnya dari poin 6 
tersebut  dipilih  6 indikator yang berkaitan langsung dengan 
upaya konservasi air  di perkotaan yaitu: (1) Pengelolaan 
Danau, Waduk dan Rawa (2) Pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau (3) Penggunaan Sumber Daya Air  Bawah  Tanah (4) 
Konservasi Mata Air di  Daerah Aliran Sungai (5)  Peningkatan 
Kualitas Air Sungai, Waduk, dan  Sumber Air Bersih (6) 
Revitalisasi Sungai Terpadu.

1.1.  Danau, Waduk, dan Rawa 

Danau atau situ adalah badan air yang dikelilingi 
daratan dan tertutup/tergenang air  yang berasal dari 
mata air.  Pada umumnya  kedalaman danau bervariasi 
antara 50 sampai 200 meter  tetapi ada juga yang lebih 
rendah dari 50 meter.  Berbeda dengan danau, waduk 
adalah sungai yang dibendung yang pembangunannya 
bertujuan untuk pemenuhan air untuk pertanian  karena dari 
waduk dapat dialirkan air menuju lahan-lahan pertanian. 
Sedangkan rawa adalah lahan daratan yang tergenang  secara 
periodik atau terus menerus secara alami dalam waktu lama 
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karena drainase yang terhambat.  Genangan lahan rawa  dapat 
disebabkan terjadinya pasang air laut,  air hujan, atau luapan 
air sungai.  Lahan rawa terbagi  menjadi  rawa pasang surut,  
rawa lebak, dan rawa lebak perairan.    

Kendala yang menyebabkan  fungsi danau, waduk, dan 
rawa  yang tidak optimal adalah sedimen atau pengendapan 
sebagai hasil  dari  erosi yang terjadi di bagian hulu sungai  
hingga ke hilir.  Oleh sebab itu diperlukan pemeliharaan dan 
pengelolaan  yang  bertujuan untuk menjaga daya tampung 
air  pada danau, waduk, dan rawa  agar dapat maksimal 
menampung air.  

Kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan danau, waduk 
serta rawa meliputi :

1. Pengerukan untuk menghindari pendangkalan

2. Pembuatan batas berupa jalan  untuk mencegah ekspansi 
pendulum  baik berupa permukiman illegal, kegiatan 
pertanian dan  ekonomi .

3. Rehabilitasi saluran inlet untuk mencegah terjadinya 
penyumbatan akibat penumpukan sampah.

4. Rehabilitasi  bangunan pengairan berupa pintu air agar 
dapat berfungsi dengan baik

5. Perbaikan kawasan di sekitarnya dengan menanam 
pohon pelindung untuk mencegah erosi.

6. Membangun terasering untuk melindungi danau, waduk 
dan rawa  terhadap  erosi  yang berasal dari kawasan di 
sekitarnya yang lebih tinggi

Berdasarkan data tahun 2016,  lahan di DKI Jakarta yang 
berupa danau,  waduk dan rawa  hanya adalah 0.64% dari 
luas daratan  (Gambar 5.1 ).
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luas daratan  (Gambar 5.1 ).

Gambar 5.1. Penggunaan Lahan di DKI Jakarta
Sumber: Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah  Provinsi DKI 

Jakarta, 2016

DKI Jakarta harus memiliki rasio luasan 
penampungan air berupa danau, waduk dan rawa  
sebanyak 5% dari total daratan yaitu 3310 Ha. DKI 
Jakarta sudah mempunyai 117 areal penampungan 
air  yaitu sekitar 815 Ha, namun belum berfungsi 
secara efektif. Hal-hal yang perlu mendapat 
perhatian adalah kondisi aktualnya, ungsi dan 
keberlanjutannya untuk persediaan air bersih, 
dan kemampuannya dalam mengumpulkan air. 
Dari luasan  yang tersedia areal penampungan air  
tersebut yang perlu direvitalisasi  adalah  168 Ha. 
Sebanyak  213 Ha perlu dibangun dan 234 Ha harus 
dibebaskan (Kepala Dinas SDA Juaini Yusuf). 

5.2. Ruang Terbuka Hijau  (RTH) 

Ruang Terbuka Hijau adalah  areal  yang  berbentuk  
memanjang  atau mengelompok yang bersifat  terbuka 
sebagai tempat tumbuh  berbagai tanaman  secara alamiah  
maupun sengaja  ditanam sehingga  tidak ada penghalang 
air hujan berupa bangunan 
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DKI Jakarta harus memiliki rasio luasan penampungan 
air berupa danau, waduk dan rawa sebanyak 5% dari total 
daratan yaitu 3310 Ha. DKI Jakarta sudah mempunyai 117 
areal penampungan air yaitu sekitar 815 Ha, namun belum 
berfungsi secara efektif. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian 
adalah kondisi aktualnya, ungsi dan keberlanjutannya 
untuk persediaan air bersih, dan kemampuannya dalam 
mengumpulkan air. Dari luasan yang tersedia areal 
penampungan air tersebut yang perlu direvitalisasi adalah 
168 Ha. Sebanyak 213 Ha perlu dibangun dan 234 Ha harus 
dibebaskan (Kepala Dinas SDA Juaini Yusuf).

5.2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau adalah areal yang berbentuk 
memanjang atau mengelompok yang bersifat terbuka sebagai 
tempat tumbuh berbagai tanaman secara alamiah maupun 
sengaja ditanam sehingga tidak ada penghalang air hujan 
berupa bangunan dan areal tertutup  untuk meresapkan 
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ke dalam tanah.  Penanaman pohon merupakan upaya 
konservasi air  karena akar tanaman mampu untuk menahan 
air.   Beberapa jenis pohon yang mampu mengikat air  dan 
dapat menahan erosi tanah  diantaranya  Akasia, Mahoni, 
Angsana,  Flamboyan, Bambu, Jati, dan Trembesi.

Keberadaan RTH dapat berupa Hutan Kota, Taman 
Kota,  Sabuk Hijau, Tepi Sungai, Tempat Pemakaman Umum, 
Bantaran Jalur Rel Kereta,  dan RPTRA.   Berdasarkan Undang-
Undang  No.26 tahun 2007 tentang Penataan  Ruang,  RTH 
mempunyai fungsi ekologis, sosial, ekonomi dan estetika. 
Selanjutnya berdasarkan  Peraturan Menteri  No. 05 PRT/M 
2008  tentang Pedoman  Penyediaan dan Pemanfaatan  RTH di 
Kawasan Perkotaan  menetapkan bahwa luas RTH di kawasan 
perkotaan  adalah  30%  dari  luasan wilayah keseluruhan.  
Dari luasan tersebut  20% berupa  Ruang Terbuka Publik 
(RTH, Taman dan Hutan Kota,  RTH Jalur  Hijau Jalan,  RTH 
Fungsi Tertentu)  dan 10% adalah hak milik pribadi   (RTH 
Pekarangan).  Berikut ini disajikan alokasi 30% RTH di 
perkotaan  (Gambar 5.2).

Ruang Terbuka Hijau memiliki beberapa fungsi yang 
berkaitan dengan konservasi air, diantaranya sbb:

1. Menjaga  ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan 
air hujan.

2. Menahan air melalui sistem perakaran tanaman  dan 
serasah.

3. Mencegah intrusi air laut.

4. Membantu berfungsinya siklus hidrologi.

5. Menjaga keseimbangan ekologi.
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Gambar  5.2. Alokasi Pembagian Lahan RTH di Perkotaan

Data tahun 2020 menunjukkan jumlah RTH yang telah 
tercatat di DKI Jakarta  sebanyak  3.043 RTH    dengan rincian 
jumlah Taman Kota 8, Taman Interaktif/RPTRA 94,  Jalur 
Hijau 1.537, Taman Rekreasi 4, Taman Bangunan 8, Taman 
Lingkungan  1.170,  Tepian Air 144,  dan Tempat Pemakaman 
Umum 78 (Jakarta Open Data). 

Salah satu Hutan Kota   yang cukup luas dan dikelola 
dengan baik adalah Hutan Kota  Arboretum  Ir. Lukito Daryadi  
yang berada di areal  kantor Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan dengan   luas 4 Ha dan ditanami oleh 52 jenis 
tanaman endemik Indonesia.  Tempat ini sekaligus menjadi 
tempat koleksi dan pelestarian plasma nutfah di Indonesia.     
Hutan Kota lainnya yang sudah dibangun  adalah Hutan 
Mangrove Muara Angke, Hutan dan Srengseng,  Hutan Kota 
Mabes TNI Cilangkap, Taman Honda Tebet, Hutan Kota 
Kemayoran, dan Hutan Kota Lanud Halim Perdana Kusuma.  

Pada tahun 2015 luas Hutan Kota di DKI Jakarta adalah 
181,28 Ha (Dinas Kehutanan Provinsi  DKI Jakarta, 2016). 
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Pada tahun berikutnya dilakukan  pembebasan lahan untuk 
penambahan Taman Kota dan  Ruang Terbuka Hijau 
sebanyak 111,42 Ha.   Berdasarkan hasil  penelitian  luas RTH 
di DKI hingga 2030 diprediksi  baru akan  mencapai  12,12% 
dari seluruh areal DKI Jakarta yang luasnya 791.940 Ha 
(Febianti,  at al, 2015).

5.3.  Sumber Air Bawah Tanah  

Sumber air bawah tanah di DKI Jakarta dipengaruhi 
oleh ketersediaan  air di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT)   
dengan luasan 1.439 Km2.  Posisi  CAT sebelah Selatan  
adalah di sekitar wilayah Depok,  sebelah Barat adalah sungai 
Cisadane dan sebelah Timur  Kali Bekasi dan  Laut Jawa.  Air 
tanah tersebut berada pada sistem akuifer bersifat multi 
layer  yang dibentuk  oleh endapan kuarter.  Potensi  air 
tanah di DKI Jakarta diprediksi sekitar  52 juta  m3 sedangkan  
pengambilan air  tanah 21 juta m3/tahun  yaitu sekitar 40%.  
Terdapat  ketentuan untuk menghindari  terjadinya intrusi air 
laut  yaitu penggunaan air tanah  dibatasi hanya 20%   dari 
ketersediaan air tanah  (Badan Regulator PAM DKI).  Hal 
ini berarti pengambilan air tanah di wilayah DKI Jakarta 
sudah melampaui batas ketentuan yang berlaku. Kondisi ini 
cukup mengkhawatirkan  mengingat keberadaan RTH yang 
merupakan tempat  pengembalian air hujan  ke dalam  tanah  
luasnya hanya sekitar  9,98% dari target yang seharusnya 30 
%.

5.4.  Mata Air di Daerah Aliran Sungai  

DAS berfungsi untuk  menerima, menyimpan, dan 
mengalirkan air hujan yang jatuh melalui sungai.  Dalam 
proses pengalirannya sebagian  air ada yang meresap masuk  
ke  dalam tanah dan disebut sebagai air tanah. Air pada 
DAS merupakan air yang mengikuti siklus hidrologi secara 
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alamiah yang tidak pernah berhenti, yaitu perjalanan air 
dari permukaan laut ke atmosfir dan kembali lagi ke laut.  
Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut  DAS terdiri atas 
bagian hulu, tengah dan hilir. Wilayah DKI Jakarta merupakan 
DAS dari 13 sungai . 

Perlindungan mata air di DAS merupakan  salah  upaya 
yang penting dalam sistem penyediaan SDA.  Terjadinya 
kerusakan  pada mata air dan air  sungai dapat dipengaruhi 
oleh tekanan lingkungan, permasalahan lingkungan, dan 
bencana ekologis. Tekanan lingkungan adalah adanya kondisi 
yang terganggu dalam keseimbangan ekosistem sebagai 
akibat penggunaan  sumber daya alam yang melebihi daya 
dukung lingkungan.  Permasalahan lingkungan pada DAS   
diantaranya adalah  areal yang tertutup vegetasi kurang 
dari 30% baik di DAS bagian hulu, tengah,  atau  hilir akibat 
penggunaan lahan yang lebih banyak untuk  permukiman.  
Menurut UU No. 17 tahun 2019  tentang Sumber Daya Air  
dan  UU No. 26 tahun 2007  tentang  tentang Penataan Ruang  
menetapkan bahwa Kawasan Hutan paling sedikit 30% 
dari luas DAS untuk menjaga keberadaan  mata air.  Data 
penelitian  DAS di DKI Jakarta menunjukkan bahwa DAS 
yang masih terdapat  penutupan vegetasi yang cukup  adalah 
DAS Ciliwung yaitu sebesar 12,2%, sedangkan DAS lain yaitu 
Kali  Angke, Pasanggrahan, Buaran, Cakung,  Krukut, dan 
Sunter penutupan vegetasinya sudah tidak ada lagi atau 0 % 
(Tabel 5.1 ).
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Tabel 5.1 
Penutupan Vegetasi  pada Beberapa DAS Tahun 2009

No Nama DAS Luas DAS    
(Ha)

Tutupan 
H u t a n 
(Ha)

B u k a n 
Tu t u p a n 
H u t a n 
(Ha)

Tutupan 
H u t a n 
(%)

1
2
3
4
5
6

Ciliwung
Kali Angke Pesanggrahan
Kali Buaran
Kali Cakung
Kali Krukut
Kali Sunter

29.186,54
-
-
-
-
-

3.565,61
-
-
-
-
-

25.620,93
-
-
-
-
-

12,22
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00

Sumber: Adikusuma, 2015

DAS bagian hulu merupakan daerah yang mempunyai 
fungsi konservasi terutama  untuk  perlindungan sumber 
daya air,  sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan dari 
mata air baik di bagian tengah maupun di hilir.  DAS bagian 
tengah umumnya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial 
dan ekonomi seperti untuk irigasi persawahan dan sumber 
air baku.  Indikasi berfungsinya DAS bagian tengah adalah 
kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan 
ketinggian muka air tanah yang  dapat  dibendung 
untuk dijadikan  waduk.  DAS  bagian hilir terdapat di dataran 
rendah  yaitu di daerah akhir aliran sungai.  DAS yang 
dikonservasi akan mampu menyimpan  air ketika musim 
hujan  sehingga tidak menimbulkan banjir dan tetap 
mampu mensuplai air ketika kemarau.  Berfungsinya 
keterkaitan biofisik dalam daur hidrologi dapat menjaga 
eksistensi mata air. 

Hasil penelitian Hamdan Muhamad (2010) 
menunjukkan  bahwa penutupan lahan pada bagian hulu 
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DAS Ciliwung  seluas  5.020,36 Ha adalah berupa Hutan 
(39,12%),  Semak  Belukar 88,52 Ha  (0,69% ), Perkebunan 
440,07 Ha (3,43%) Lahan Kering/Tegalan 6449.32 Ha(50.25%) 
dan   Lahan Terbuka 12,65 Ha (0,10%).  Sedangkan pada bagian 
hilir  sampel diambil di wilayah Bukit Duri) dipadati 
dengan permukiman dan mengalami banjir ketika musim 
penghujan (Gambar 5.3).

Gambar 5.3.  Kondisi Bantaran Sungai Ciliwung di Bagian Hilir 
Sumber : Muhammad Adimaja, 2020 (ANTARA dalam Berita 1)

DAS Ciliwung  didominasi oleh warna coklat 
yang artinya  dipenuhi dengan permukiman penduduk. 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penutupan 
vegetasi rata-rata di DAS sungai di Jakarta  adalah hanya 
4.2%  (Gambar 5.4.)
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Sumber: Pramono et.al, 2016
Gambar 5.4.  Penggunaan Lahan di DAS Ciliwung

5.5. Kualitas Air Sungai, Waduk  dan  Sumber Air Bersih 

Penyediaan air baku untuk pemenuhan air minum  di 
Provinsi  DKI Jakarta  sebagian besar  (81%)  berasal dari 
sungai Citarum (Waduk  Jatiluhur),  15%  dari sungai 
Cisadane untuk PDAM Tangerang,  dan 4% berasal dari 
sungai-sungai  di Jakarta yang dinilai masih layak (PDAM 
Jaya, 2018).  Di wilayah DKI Jakarta terdapat 4 sungai  
yang dimanfaatkan untuk sumber air minum yaitu  
sungai Ciliwung, Krukut, 



~63~

~63~

Tarum Barat, dan Kali Baru. Berdasarkan Indeks Kualitas Air 
(IKA)  sungai- sungai tersebut memiliki IKA sedang kecuali 
Kali Baru yang tergolong buruk.  Untuk itu dibutuhkan 
proses pengolahan agar menjadi air bersih.  Kondisi yang 
mempengaruhi kualitas air adalah volume  sampah baik 
padat dan cair serta sedimen atau endapan akibat erosi di 
bagian hulu. Adanya  sampah  tersebut akan  menyebabkan 
terganggunya aliran dan debit air.  

Berdasarkan informasi dari BPLHD DKI Jakarta bahwa 
61% sungai DKI tercemar berat sejak 2014.  Selain air sungai, 
pencemaran juga masih terjadi pada air waduk dan situ. 
Data mengenai situ/waduk di provinsi DKI Jakarta pada 
pengambilan bulan Februari dan 

Tabel 5.2 Rekapitulasi Indeks Pencemaran Air Situ

No           Status              Periode I           Periode II
Jumlah Persen Jumlah Persen

1
2
3
4

Memenuhi Baku Mutu
Tercemar Ringan
Tercemar Sedang
Tercemar Berat

5
55
27
14

4,95
54,46
26,73
13,86

3
62
24
12

2,97
61,39
23,76
11,88

Total 101 100 101 100

Sumber : BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2016

Agustus 2016 pada 202 titik dari 43 lokasi terdapat 
perubahan tingkat pencemaran pada ke dua periode 
walaupun  perbedaannya tidak mencolok. Pencemaran yang 
masih menunjukkan kenaikan adalah pada kelas pencemaran 
ringan yang naik dari 54,46 % pada Periode I menjadi 61,39 
% pada Periode II, untuk kelas pencemaran sedang dan berat 

Tarum Barat, dan Kali Baru. Berdasarkan Indeks Kualitas 
Air (IKA)  sungai- sungai tersebut memiliki IKA sedang 
kecuali Kali Baru yang tergolong buruk.  Untuk itu dibutuhkan 
proses pengolahan agar menjadi air bersih.  Kondisi yang 
mempengaruhi kualitas air adalah volume  sampah baik 
padat dan cair serta sedimen atau endapan akibat erosi di 
bagian hulu. Adanya  sampah  tersebut akan  menyebabkan 
terganggunya aliran dan debit air.  

Berdasarkan informasi dari BPLHD DKI Jakarta bahwa 
61% sungai DKI tercemar berat sejak 2014.  Selain air sungai, 
pencemaran juga masih terjadi pada air waduk dan situ. 
Data mengenai situ/waduk di provinsi DKI Jakarta pada 
pengambilan bulan Februari dan 

Agustus 2016 pada 202 titik dari 43 lokasi terdapat 
perubahan tingkat pencemaran pada ke dua periode 
walaupun  perbedaannya tidak mencolok. Pencemaran yang 
masih menunjukkan kenaikan adalah pada kelas pencemaran 
ringan yang naik dari 54,46 % pada Periode I menjadi 61,39 
% pada Periode II, untuk kelas pencemaran sedang dan berat 
kondisinya cenderung menurun  (Tabel 5.2).  Banyak faktor 
yang mempengaruhi seperti musim hujan dan kemarau,  serta 
perilaku masyarakat yang belum peduli terhadap pentingnya 
menjaga lingkungan.

Tabel 5.2 Rekapitulasi Indeks Pencemaran Air Situ

Sumber: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2016
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kondisinya cenderung menurun  (Tabel 5.2).  Banyak faktor 
yang mempengaruhi seperti musim hujan dan kemarau,  serta 
perilaku masyarakat yang belum peduli terhadap pentingnya 
menjaga lingkungan.   

Demikian juga  kondisi air tanah yang masih terdapat 
pencemaran atau kualitasnya belum memenuhi  standar baku 
mutu seperti yang disajikan pada Tabel 5.3.. Pencemaran yang 
tertinggi adalah yang tergolong pencemaran ringan yaitu 
mencapai 44, 67 %, sedangkan yang tergolong pencemaran 
tinggi  3,05 %.  Untuk kualitas air yang sudah memenuhi 
standar baku mutu jumlahnya tergolong kurang yaitu hanya  
37,56 %.

Tabel 5.3. Status Mutu (Indeks Pencemaran) Air Tanah
Periode Kesatu di DKI Jakarta

No Status Mutu (IP) Jumlah Persen (%)
1
2
3
4

Memenuhi Baku Mutu
Tercemar Ringan
Tercemar Sedang
Tercemar Berat

74
88
29
6

37,56
44,67
14,72
3,05

Total 197 100
Sumber: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2016

Selain air tanah, sumber air bersih penduduk DKI 
Jakarta berasal dari air PDAM.   Berdasarkan data yang ada 
penggunaan air PDAM cenderung meningkat dari tahun ke 
tahun.  Pada tahun 2010 penggunaan air PDAM sebanyak 
283.965.498 m3, selanjutnya meningkat pada tahun 2011 dan 
2012 menjadi masing-masing  297.819.232 m3 dan 310.004.991 
m3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih bagi 
masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama 
dengan beberapa perusahaan air minum. Sumber air baku 
berasal dari air sungai yang diolah dengan teknologi 

Demikian juga  kondisi air tanah yang masih terdapat 
pencemaran atau kualitasnya belum memenuhi  standar baku 
mutu seperti yang disajikan pada Tabel 5.3.. Pencemaran yang 
tertinggi adalah yang tergolong pencemaran ringan yaitu 
mencapai 44, 67 %, sedangkan yang tergolong pencemaran 
tinggi  3,05 %.  Untuk kualitas air yang sudah memenuhi 
standar baku mutu jumlahnya tergolong kurang yaitu hanya  
37,56 %.

Tabel 5.3. Status Mutu (Indeks Pencemaran) Air Tanah 
Periode Kesatu di DKI Jakarta

Sumber: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 2016

Selain air tanah, sumber air bersih penduduk DKI 
Jakarta berasal dari air PDAM.   Berdasarkan data yang ada 
penggunaan air PDAM cenderung meningkat dari tahun ke 
tahun.  Pada tahun 2010 penggunaan air PDAM sebanyak 
283.965.498 m3, selanjutnya meningkat pada tahun 2011 dan 
2012 menjadi masing-masing  297.819.232 m3 dan 310.004.991 
m3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih bagi 
masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama 
dengan beberapa perusahaan air minum. Sumber air 
baku berasal dari air sungai yang diolah dengan teknologi
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tertentu  seperti yang dilakukan  oleh Perum Jasa Tirta (PJTI) 
II menggunakan  teknologi Moving Bed Biofilm Reactor 
(MBRR).  Dengan metode tersebut instalasi Pengolahan Air 
(IPA) terbesar di PAM-PALYJA, yakni IPA Pejompongan IPA 
1 dan IPA 2  memiliki kapasitas produksi air bersih sebesar 
6.300 liter/detik, yang sebelumnya  5.800 liter/detik.

5.6. Revitalisasi Sungai Terpadu 

Definisi revitalisasi menurut  Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum No 18 tahun 2010 adalah upaya untuk 
meningkatkan nilai lahan /kawasan  melalui pembangunan 
kembali  suatu kawasan yang dapat meningkatkan  fungsi 
kawasan sebelumnya. Maryono (2007)  menyebutkan  bahwa 
revitalisasi sungai adalah usaha mengembalikan fungsi-fungsi 
sungai  yaitu sebagai saluran drainase, fungsi saluran irigasi, 
dan fungsi ekologi agar berfungsi  sebagaimana mestinya.  

Revitalisasi sungai di DKI Jakarta yang saat ini dikenal 
dengan sebutan normalisasi sungai,  adalah suatu   metode 
yang digunakan untuk  menyediakan alur sungai  dengan 
kapasitas yang mencukupi. Normalisasi  dilakukan karena  
mengecilnya kapasitas sungai akibat pendangkalan dan 
penyempitan  badan sungai.  Dinding sungai menjadi  rawan 
longsor  akibat pembangunan  permukiman di bantaran 
sungai.   Hal ini  terutama terjadi ketika terdapatnya aliran air 
sungai yang  berlebih di kala musim penghujan.  

Kegiatan normalisasi meliputi intervensi fisik yang   
bertujuan untuk menormalkan kembali aliran sungai melalui 
pengerukan sedimen, pembuatan dinding saluran dan 
pembersihan sampah. Intervensi sosial yaitu mengubah cara 
pandang masyarakat tentang sungai  sehingga masyarakat  
ikut memelihara sungai dan meningkatkan  ekonomi. Sungai  
yang memiliki saluran drainase baik jika  kinerja sistem yang 
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dibuat dapat mengatasi masalah banjir. Indikator kinerja  
revitalisasi sungai adalah  kondisi  dinding sungai, tingkat 
sedimentasi, penumpukan sampah, genangan, kebiasaan 
masyarakat membuang sampah ke sungai, rutinitas 
masyarakat  membersihkan sungai  (Suryanti, Norken 
dan Sila, 2015). Dengan demikian upaya meminimalkan 
pendemaran air termasuk dalam usaha revitalisasi. Menurut  
UU no 82 tahun 2001 Pencemaran air adalah masuknya  
atau dimasukkannnya makhluk hidup, zat, enegi dana atau 
komponen lain ke dalam air  oleh kegiatan manusia, sehingga  
kualitas air turun  sampai ke tingkat yang menyebabkan air 
tidak dapat  berfungsi sesuai dengan peruntukannya.  Baku 
mutu  air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, 
energi atau komponen  yang ada atau harus ada  dan unsur 
pencemar yang ditenggang  keberadaannya di dalam air.

Pemerintah  pada tahun 2020 akan  merevitalisasi  
tiga sungai yaitu sungai Krapu yang merupakan segmen  
Kali Ciliwung Lama,  dan 2  segmen di Kanal Banjir Barat 
yaitu Shangrila-Karet dan Sudirman-Manggarai. Kegiatan  
revitalisasi sungai juga  akan dilakukan pada   sungai Ciliwung  
yang semula  lebarnya  7 sampai 10 meter  ditingkatkan 
menjadi 40 sampai 65 meter.  Sedangkan beberapa sungai 
yang sudah direvitalisasi antara lain Kali Sunter, Kali Angke, 
dan Pasanggarahan. 

Revitalisasi Sungai Ciliwung dilakukan secara 
terintegrasi baik dari aspek kelembagaan sosial dan budaya, 
yang dilakukan  dari hulu sampai hilir melalui penanganan 
secara struktural dan terkoordinasi antar lintas sektor. Selain 
itu, revitalisasi  berupa pembersihan air dilakukan di kali 
Krukut, serta pembangunan sistem filterisasi air di Kawasan 
Pasar Asemka. 

Efek revitalisasi sungai untuk konservasi air adalah 
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kualitas air yang dapat mendukung ekosistem sungai dan 
dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Air yang 
mengalir dapat memperbaiki kadar oksigen terlarut (DO)  di 
dalam air. Menurut Odum 1971  Pergerakan masa air dan 
udara yang disebabkan oleh  arus, gelombang dan pasang  
surut mempercepat  kecepatan  difusi oksigen dari udara ke 
badan air. Faktor  lain yang mempengaruhi difusi oksigen 
adalah kekeruhan air, suhu dan salinitas (Odum  EP. 1971).  
Jumlah limbah baik berupa sampah padat dan cair  ke dalam 
air dapat merubah kualitas air. Oksigen terlarut  (DO) melalui 
proses aerobik dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan 
organik  dan anorganik.  Proses oksidasi   akan menguraikan  
senyawa kimia menjadi  yang lebih sederhana. Oksigen juga 
dibutuhkan  oleh organisme untuk  memecahkan bahan 
organik  yang digunakan oleh  organisme sebahan  bahan 
makanan dan energi yang diperoleh dari proses oksidasi yang 
disebut dengan Biokogical Oxigent Demand (BOD). Berikut 
ini adalah indikator DO dan BOD  yang terdiri atas rendah, 
sedang dan tinggi (Tabel 5.4)..

Tabel 5.4. 
Kriteria Pencemaran Perairan Berdasarkan Nilai DO dan 

BOD
No Tingkat Pencemaran Parameter

DO (ppm) BOD (ppm)
1
2
3

Rendah 
Sedang
Tinggi

>5
0 -5
0

0 -10
10 -20
25

Sumber: Wirosarjono, 1974

Sungai di Jakarta  yang tergolong tercemar   dengan 
status  kualitas air  tercemar ringan  hingga tercemar berat 



~68~
~68~

dengan sumber pencemaran  adalah 80% berasal dari  
limbah rumah tangga dan sisanya limbah usaha (BPLHD DKI 
Jakarta 2016). Berikut disampaikan beberapa sungai yang 
sudah mengalami pencemaran:

1. Sungai Ciliwung dengan parameter melebihi baku mutu
seperti fosfat, detergen dan organik (status tercemar
ringan dan berat). Hasil pemantauan pada tahun 2015
menunjukkan bahwa  BOD, COD,  Fosfat, Detergen dan
Bahan Organik  melebihi  baku mutu.

2. Sungai Angke  semua parameter  melebihi baku mutu
dengan indeks pencemaran ringan hingga tercemar berat.

3. Sungai Cipinang parameter indeks pencemaran sedang
dan berat dengan   Fosfat, Detergen,  BOD, dan  COD
melebihi baku mutu.

4. Sungai Mookervart semua parameter kimia  melebihi
baku mutu dengan indek pencemaran  sedang hingga
berat.

5. Sungai Grogol di daerah Lebakbulus dan Radio Dalam
masih sesuai baku mutu namun ketika mencapai Pal
Merah dan Pluit sudah melebihi  baku mutu dengan
indeks pencemaran ringan sampai berat.

6. Sungai Sunter  semua titik  baik  hulu maupun hilir  telah
melebihi baku mutu. Indeks pencemarannya sedang
hingga berat.

Sungai yang direvitalisasi diharapkan dapat ditingkatkan 
baku mutunya sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan 
sebagai sumber air baku di DKI Jakarta.  Dengan demikian 
dapat mengurangi sumber air bersih yang digunakan dan 
juga membantu pengembalian air  ke dalam tanah.
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BAB VI

GERAKAN MASYARAKAT 
SEDEKAH AIR WUDHU  
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Upaya konservasi air di wilayah perkotaan saat 
ini telah banyak dilakukan, diantaranya adalah 
pembuatan Lubang Biopori, pembangunan  RPTRA, 

pembangunan Taman Hutan Kota  pembuatan Sumur 
Resapan Air Hujan, dsb.   Pembuatan lubang resapan bekas air 
wudhu yang selanjutnya akan dirancang dan dikembangkan 
menjadi Gerakan Masyarakat Sedekah Air Wudhu (GM-SAW) 
dimaksudkan untuk melengkapi upaya-upaya konservasi air  
yang selama ini sudah berjalan, sehingga upaya konservasi 
air di wilayah perkotaan yang dilakukan akan memberikan 
hasil yang lebih nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
6.1. Air Wudhu

”Hai orang-orang yang beriman apabila kalian hendak 
mengerjakan shalat maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian 
sampai siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai 
dengan ke dua mata kaki, dan jika kalian junub, maka mandilah…… 
dan seterusnya”.   

Dalam surah al-ma’idah ayat 5, Allah menjelaskan bahwa 
sebelum melaksanakan sholat, umat Isalm diperintahkan 
untuk membasuh muka dan tangan serta kepala dan kaki 
yang dijelaskan oleh para ahli tafsir dan ahli fiqih sebagai 
tuntunan bersuci (thaharah).

Tuntunan yang didapat dari surah al-ma’idah ini disebut 
dengan cara berwudhu.

Air wudhu adalah air tawar yang bersih dan memenuhi 
kriteria sebagai air suci dan mensucikan sesuai dengan  
persyaratan  sebelum  melaksanakan shalat. Ketika seseorang 
berwudhu tentunya  ada air yang tersisa dan terbuang.  
Sedikitnya 5 kali sehari masjid menyelenggarakan kegiatan 
ibadah shalat.  Air wudhu yang sudah dipakai selama ini 
disalurkan dan dibuang ke selokan bercampur dengan air 
kotor lainnya,  padahal sesungguhnya sisa air wudhu  ini  
dapat dikembalikan lagi ke dalam tanah  yang selanjutnya 
dapat menjadi cadangan air tanah.  Untuk itu  dibutuhkan 
instalasi  resapan bekas air wudhu yang sudah digunakan 
sehingga  dapat dikembalikan ke dalam tanah.
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Jumlah masjid di DKI  Jakarta  berdasarkan data tahun 
2016 adalah 3.047 masjid. Dengan simulasi sederhana  dapat 
dihitung volume air bekas wudhu yang dapat dikembalikan  
ke dalam tanah.  Jika rata-rata 1 buah masjid di Jakarta    
terdapat  jamaah  50 orang yang shalat dan menggunakan  
air masing-masing 2 liter setiap kali waktu  shalat,  maka   
dengan 5 kali waktu sholat  maka  bekas air wudhu    yang 
dapat diselamatkan dalam 1 hari adalah   sebanyak 500 liter.  
Dengan demikian jumlah  air yang dapat dikembalikan ke 
dalam tanah dari seluruh masjid di DKI Jakarta dalam 1 hari  
berjumlah  1.523.000  liter air.  Angka ini diprediksi akan lebih 
besar lagi mengingat simulasi tersebut adalah jumlah jamaah 
minimal dalam sehari.  Jika dalam 1 minggu ditambah dengan 
sholat Jum’at maka volume air tanah yang dikembalikan 
dapat membantu memecahkan masalah keterbaatasan air 
tanah dan mengurangi penurunan muka air tanah. Jika 
dikalkulasikan dengan  air wudhu yang menggunakan PAM 
maka air bersih yang kembali ke dalam tanah jumlahnya akan 
lebih  besar lagi.  Selanjutnya jika dibandingkan dengan air 
hujan selama 1 tahun  yang kembali terserap ke dalam tanah  
dengan keterbatasan RTH di DKI Jakarta  bisa jadi   air wudhu 
yang dipakai setiap hari dan dikembalikan ke dalam tanah 
volumenya akan lebih besar.  

6.2. Gerakan Konservasi Air Dimulai dari Masjid

Gerakan konservasi air  dapat  dimulai dari kalangan 
yang teredukasi dan mampu  menginspirasi  masyarakat di 
sekitar  tempat tinggalnya dan juga tokoh masyarakat  yang 
mudah untuk menerima perubahan. Berdasarkan hasil survei 
umumnya para tokoh  yang langsung bersentuhan dengan  
masyarakat seperti ketua RT, RW, Pengurus Masjid (DKM), 
Kepala Sekolah, dan Guru telah memahami  pentingnya 
konservasi air.  Peranan  tokoh masyarakat dalam bentuk 
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inisiasi sangat dibutuhkan.  Masyarakat tidak mungkin 
akan  bergerak sendiri untuk melakukan upaya konservasi 
tanpa adanya arahan dan dukungan dari tokoh-tokoh yang 
dipercaya.  Hal ini disebabkan selain keterbatasan pengetahuan 
juga dukungan finansial dan jejaring kerja (network) yang 
terbatas.  Disamping itu terdapat budaya di masyarakat 
yang baru akan bergerak jika ada  instruksi dari orang yang 
berpengaruh.  Oleh sebab  itu konsep konservasi melalui 
pendekatan  agama dan kearifan lokal merupakan salah satu 
yang dapat ditempuh karena umumnya  perkampungan 
padat DKI Jakarta mempunyai Masjid dan Mushola.

Gambar 6.1. Madrasah dan Masjid di Kampung Lampiri Pondok Kelapa 

Masjid  adalah tempat  yang sangat strategis untuk 
memulai upaya konservasi air, karena jamaah masjid sangat 
mudah disentuh  untuk hal-hal yang bersifat kebaikan.  
Masalah semakin berkurangnya air bersih sangat mudah 
dipahami oleh  kalangan masyarakat yang aktif ke masjid. 
Hal ini disebabkan seorang  muslim akan langsung dapat 
memahami dan membayangkan jika suatu saat  mengalami 
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kesulitan air bersih untuk berwudhu. Berwudhu merupakan 
syarat bagi seorang muslim untuk melakukan sholat. Terdapat 
beberapa hadist yang terkait dengan perintah berwudhu:
1. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya saudara-saudara kami itu akan datang dalam 
keadaan putih cemerlang karena wudhu dan aku yang akan 
membimbing mereka ke telaga”. (HR Muslim).

2.  Dari Abu Hurairah ra , Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya pada hari kiamat nanti umatku akan 
dipanggil dalam keadaan putih cemerlang dari bekas wudhu. 
Dan barangsiapa yang mampu untuk memperlebar putihnya 
maka kerjakanlah hal itu“. (HR Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits di atas maka umat muslim harus 
berupaya menjaga diri agar selalu dalam keadaan bersih dan 
berwudhu. Dengan demikian kelestarian dan ketersediaan air 
wudhu senantiasa harus selalu terjaga setiap waktu. 

Masjid sebagai sarana beribadah perlu berperan aktif 
untuk mengkonservasi air wudhu. Selain masjid, umat muslim 
juga mempunyai tempat ibadah yang disebut Musholla yaitu 
suatu ruangan untuk sholat. Secara lebih luas Musholla juga 
tersebar di tempat-tempat umum seperti Terminal, Stasiun 
Kereta Api, Pasar, Mall, Perkantoran, Tempat Hiburan, dan 
Rumah Sakit. Jamaah musholla di tempat-tempat umum 
jumlahnya cukup banyak di saat tiba waktu shalat sehingga 
banyak membutuhkan air bersih untuk berwudhu.

6.3. Instalasi Resapan Air Bekas Wudhu

Instalasi resapan air bekas wudhu adalah satu 
upaya yang dapat dilakukan dalam rangka konservasi 
air di permukiman padat wilayah perkotaan yakni 
dengan membangun resapan air bekas wudhu yang
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berbasis partisipatif. Pendekatan partisipasi masyarakat 
dalam melaksanakan program ini perlu mendapat penekanan, 
sehingga menumbuhkan tanggung jawab bersama dan rasa 
memiliki.

Teknologi yang digunakan untuk keperluan tersebut 
sangat sederhana dan praktis sehingga monitoring eksistensi 
lubang cukup dilakukan paling banyak 2 kali dalam setahun. 
Pembangunan instalasi resapan air bekas wudhu dapat 
dilakukan di masjid, mushalla, sekolah, bahkan rumah tangga 
yang memiliki fasilitas tempat berwudhu.

Pembangunan instalasi resapan air bekas wudhu dimulai 
dengan memasang pipa paralon dengan diameter 2 inchi 
yang diletakkan di bawah saluran pembuangan air wudhu 
untuk dialirkan ke dalam lubang instalasi berdiameter 40-
60 cm dan kedalaman 1-2 meter. Pembuatan lubang instalasi 
dilakukan dengan menggali tanah dan meletakkan buisbeton 
yang dindingnya diberi lubang dengan ukuran diameter 
3 cm. Agar buis beton stabil maka di permukaannya diberi 
dinding penguat. Pada bagian dasar lubang diletakkan kerikil 
atau pasir untuk memudahkan air menyerap kedalam tanah. 
Pipa Paralon dengan diameter 2 inchi diletakkan di bawah 
saluran air wudhu untuk dialirkan ke dalam lubang instalasi. 
Berikut disajikan gambar konstruksi instalasi lubang resapan 
air wudhu.
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6.2.  Tempat Berwudhu dan Posisi Lubang Instalasi Resapan
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Gambar 6. 3. Instalasi Resapan Bekas Air Wudhu

Selanjutnya lubang  ditutup dengan lempeng cor beton 
agar tidak mengganggu fungsi  ruang dan  tutup beton dapat 
dibuka/ditutup  sehingga kondisi lubang dapat dimonitor.

Biaya pembangunan instalasi resapan bekas air wudhu  
relatif murah, yaitu sebesar Rp. 680.000,- per unitnya, dengan 
rincian biaya sbb:

Selanjutnya lubang ditutup dengan lempeng cor beton 
agar tidak mengganggu fungsi ruang dan tutup beton dapat 
dibuka/ditutup sehingga kondisi lubang dapat dimonitor.

Biaya pembangunan instalasi resapan air bekas wudhu 
relatif murah, yaitu sebesar Rp. 680.000,- per unitnya, dengan 
rincian biaya sbb:
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1 buah Buis Beton  seharga        Rp. 130.000,-   

Semen  ………….............. Rp.   20.000,-

Pasir ………….................. Rp.   25.000,- 

Besi beton ...……….......... Rp.   55.000,-

2 Orang Tukang………..... Rp. 300.000,-

Pipa Paralon 2,5 inchi……. 

Knee Paralon  ………........ 

Konsumsi Tukang............. 

Rp.  70.000,-

Rp.  20.000,-

Rp.   60.000,-

Kerikil    …………………. Rp    20.000

Total.................................. Rp. 700.000,-  

             (Tujuh ratus  ribu rupiah)

Pada satu  masjid dapat dibangun  1-3 unit 
instalasi resapan air bekas wudhu  tergantung dari besar 
kecilnya ukuran masjid.  Biaya pembangunan instalasi  
dapat diperoleh dari dana mandiri masyarakat/sedekah 
umat maupun para donatur.  

6.4. Pendekatan  Pelaksanaan yang Perlu Dilakukan

Gerakan Sedekah Air Wudhu ini  akan mendapat respon 
yang positif dari masyarakat jika disampaikan dengan 
pendekatan yang logis, berbasis iptek dan agama demi 
kepentingan bersama. Landasan agama yang dapat 
dijadikan  media untuk menyampaikan pesan  adalah  dengan 
menyampaikan  hadits-hadits Nabi yang dapat menyentuh 
dan menggugah masyarakat.  Berikut ini adalah salah satu  
contoh hadits yang dapat digunakan, yaitu:  Utsman berkata 
Nabi Muhammad SAW bersabda : “Barang siapa membeli 
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sumur rumah lalu menjadikan timba pada sumur itu..... untuk 
sebuah kebaikan, maka baginya adalah pahala di surga. Lalu aku 
membelinya dengan hartaku. Mereka menjawab, Demi Allah Benar” 
(HR Bukhari).

Pesan Hadits ini adalah umat muslim perlu melestarikan 
air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan 
bagi yang melakukan akan mendapat balasan Surga dari 
Allah SWT.

Keberhasilan upaya konservasi air bersih perlu dilakukan 
lewat 2 cara yaitu edukasi dan teknis. Cara edukasi dapat 
melalui para Ustadz dan Ustadzah melalui tausiah, pengajian 
dan khutbah Jum’at. Berbagai ayat Al Qur’an mengenai air 
dan perintah untuk mengkonservasi/melestarikan perlu 
sering disampaikan kepada masyarakat luas, diantaranya 
dalam surat An Naml ayat 60 :” Bukan kah Dia (Allah SWT) 
yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan 
untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang 
berpemandangan indah? Kamu tidak akan mampu menumbuhkan 
pohon-pohon itu. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? 
Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari 
kebenaran”.

Pada surat Ar Rum ayat 30: “Allah lah yang 
mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah 
membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan 
menjadikan bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar 
dari celah-celahnya, apabila Dia menurunkannya kepada Hamba-
hambaNYA yang Dia kehendaki tiba-tiba mereka bergembira”.

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa ada kaitan 
antara hujan dengan keberadaan bumi dan langit. Komponen 
bumi terkait keberadaan air secara umum adalah sungai,
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danau, mata air,  dan laut.  Sedangkan langit  dapat dikaitkan 
dengan lapisan atmosfir yang terdiri atas troposfer  yaitu 
lapisan terdekat dari bumi yang berjarak 10 Km, stratosfer 
10 sampai 30 Km, mesofir 30 sampai 50 Km, thermosfer 50 
sampai 400 Km  dan eksosfer lebih dari 400 Km.  Uap air 
hasil  evaporasi  dari permukaan bumi dapat mencapai 
lapisan troposfer akan dibawa oleh angin yang terjadi akibat 
perbedaan tekanan udara. Air yang turun dari troposfer 
akan masuk ke dalam tanah dan  dapat mencapai lapisan 
permukaan air tanah maupun lapisan di bawahnya. 

Di sisi lain akar serabut tanaman mampu menyerap 
air permukaan tanah, sedangkan akar tunjang  mampu 
mencapai air  di bawah lapisan topsoil.  Dengan adanya  air  
tanah tersebut maka  tanaman dapat tumbuh dan selanjutnya  
menjadi padang rumput, semak belukar,  pohon, kebun,  
atau hutan.  Tanpa air,  tanaman  tidak dapat tumbuh karena 
peranan air sangat penting untuk menstimulasi enzim yang 
bekerja pada tunas dan biji.  Pada surat An Naml ayat 60 
tersebut  juga disebutkan  bahwa manusia tidak akan mampu 
menumbuhkan pohon karena  metabolisme yang rumit serta 
proses  enzimatis  yang harus distimulasi oleh air.  

Sejalan dengan itu keberadaan air tanah sangat  
tergantung pada siklus hidrologi yang sejatinya harus selalu 
terjaga dan terus berlangsung. Sedemikian rumitnya proses 
tersebut karena  itu Allah SWT menantang manusia untuk 
menunjukkan tuhan lain yang mampu mengatur keberadaan 
air dan menumbuhkan tanaman.  Pada ayat ini juga dikatakan 
adanya orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. 
Dalam  konteks ini adalah orang-orang yang mempunyai 
pengetahuan dan memahami keteraturan alam ini namun 
masih  memilih untuk menyimpang dari kebenaran yang 
absolut. 
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Selanjutnya pada surat an Naml ayat 61 Allah SWT 
menyatakan bahwa  bumi termasuk lapisan di bawahnya 
mempunyai aliran air yang terpisah-pisah seperti sungai 
yang tampak di permukaan bumi.  Ketika ayat-ayat Al 
Qur’an menyebutkan tentang  sungai dan gunung   dapat 
diartikan  bahwa manusia harus memperhatikan keberadaan 
dan keberlanjutan  daratan tinggi dan Daerah Aliran Sungai 
(DAS).  Gunung-gunung  saling  berhubungan antara satu 
dan lainnya di lapisan kerak bumi  menggambarkan benua 
terhubung, walaupun   yang tampak dari  permukaan bumi 
seolah dipisahkan oleh laut.  

Hanya Allah SWT yang mampu menciptakan alam yang 
rumit ini namun dengan penuh keharmonisan, keteraturan, 
dan  saling berkaitan antara satu dengan lainnya.  Pada surat 
An Naml Ayat 61 dan al Ankabut ayat 44  juga ditegaskan 
bahwa  kebanyakan manusia tidak  mengerti tentang  sistem 
alam semesta,  seperti disajikan berikut ini:

1.  Bukankah Dia (Allah) yang telah menjadikan bumi sebagai 
tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-
celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk 
mengkokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara 2 
laut. Apakah di samping Allah ada tuhan yang lain, sebenarnya 
kebanyakan mereka tidak mengetahui.

2.  Allah menciptakan langit dan bumi dengan haq (penuh 
hikmah). Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat 
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang beriman.

Materi dakwah tentang pengetahuan konservasi sangat 
efektif disampaikan di masjid karena orang yang sering ke 
masjid mempunyai semangat untuk berusaha mendapatkan
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ridho Allah SWT dengan  cara menjalankan  hal-hal yang 
dipesankan oleh pemuka agama. Para pencinta masjid 
umumnya  juga mempunyai keinginan untuk belajar dan 
memahami fenomena alam  seperti yang terdapat dalam surah 
al Ankabut  43 : “Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami 
buat untuk manusia,  dan tidak ada yang akan memahaminya 
kecuali mereka yang berilmu”. 

Peranan air sangat  penting untuk ibadah  umat Islam oleh 
sebab itu ancaman terhadap keberlanjutan menjadi hal yang 
akan sangat mendapat  perhatian.  Ancaman keberlanjutan 
ketersediaan air bersih merupakan kelalaian masyarakat  
sangat mudah dipahami oleh umat muslim, karena hal ini 
sudah dinyatakan dalam Surah ar Rum 41:  “Telah tampak 
kerusakan di darat dan di laut disebabkan  perbuatan tangan 
manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka  sebagian 
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan 
yang benar”.               

6.5.  Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 

Upaya konservasi air melalui GM-SAW di wilayah 
perkotaan perlu didahului dengan melakukan kegiatan 
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.  Kegiatan ini dapat dilakukan  
dengan menggunakan media sosial yang saat ini digandrungi 
masyarakat luas khususnya kaum milenial. Tokoh muda yang 
mempunyai kemampuan dalam menginfluenc  masyarakat 
sangat efektif untuk mengedukasi masyarakat.  Demikian 
juga sosok yang  membawa nuansa kedaerahan sehingga  
dapat mempengaruhi  masyarakat  untuk  menyampaikan 
tema-tema tentang pentingnya  melakukan upaya konservasi  
air pada konten videonya.

Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis sangat 
perlu dilakukan mengingat kondisi di lapangan  tampaknya  
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masyarakat belum siap untuk melakukan  inovasi gerakan 
konservasi air di lingkungannya, apalagi gerakan ini belum 
dipahami dan belum populer di masyarakat.  Berdasarkan 
hasil survei dan pengamatan di lapangan pada umumnya 
masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang 
pentingnya melakukan konservasi air di lingkungannya. 
Hasil wawancara  menunjukkan  bahwa 25% masyarakat di  
perkampungan Lampiri tidak  mengetahui  bahwa  air 
tanah dapat berkurang. Di samping itu juga tidak mengetahui 
bahwa  air hujan sulit meresap pada lahan yang tertutup 
aspal dan semen. 

Kegiatan Bimbingan Teknis  yang dilakukan sekaligus 
sebagai upaya transfer of knowledge  yang bertujuan untuk    
menyadarkan masyarakat agar berperan aktif dalam 
konservasi  SDA  yang dikaitkan dengan  keseimbangan 
siklus hidrologi dan lingkungan.  Permasalahan lingkungan 
setempat yang perlu diangkat misalnya  penurunan kualitas air 
bersih, adanya penutupan areal resapan air,  dan pengelolaan 
sampah yang dapat mempengaruhi kualitas air bersih.  
Sebelum diberikan informasi mengenai kondisi lingkungan 
sebaiknya dilakukan pengukuran pengetahuan masyarakat 
melalui pretest. Setelah masyarakat disadarkan akan kondisi 
lingkungan terkini, selanjutnya masyarakat diperkenalkan 
tentang beberapa upaya untuk menanggulanginya. Indikator  
peningkatan pengetahuan masyarakat adalah partisipasi 
masyarakat untuk bersedia mendanai Gerakan Masyarakat 
Sedekah Air Wudhu dan persetujuan pengurus masjid 
atau mushola di sekitar tempat tinggalnya.  

Pada kegiatan bimbingan teknis  ini masyarakat 
diberikan bimbingan, pelatihan, dan pendampingan cara-
cara pemasangan instalasi resapan air bekas wudhu.  
Pelatihan perlu dilakukan di tempat agar mudah dimengerti 
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dan selanjutnya dapat diterapkan di tempat lain.  Namun  
pelatihan dapat juga dilakukan dengan cara online yang 
dapat dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa  Universitas 
Al Azhar Indonesia  (UAI). 

6.6.  Stakeholder yang Perlu Dilibatkan

Stakeholder yang dapat dilibatkan  untuk melaksanakan 
Gerakan Masyarakat Sedekah Air Wudhu  ini diantaranya 
adalah: 

1. Pegiat Lingkungan

Pegiat lingkungan adalah motor penggerak masyarakat 
di bidang lingkungan hidup, yang umumnya memiliki  ide 
kreatif yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. 
Peranan pegiat lingkungan  sangat penting karena umumya 
mereka adalah  relawan yang sangat perhatian terhadap 
lingkungan.  Kerjasama para pegiat lingkungan dengan 
Pengurus DKM Masjid, Ketua Yayasan  Pendidikan, Kepala 
Sekolah, Aparat Kelurahan serta RW akan mempercepat 
terlaksananya Gerakan Masyarakat Sedekah Air Wudhu 
di setiap  kelurahan DKI Jakarta.  Pegiat lingkungan dapat 
berasal dari Dosen, Mahasiswa, Guru, Tokoh Masyarakat, 
Tokoh Agama  bahkan Siswa.  

2. Aparatur Pemerintah Daerah

Berdasarkan koordinasi  dengan Kantor Kelurahan 
Pondok Kelapa, pihak kelurahan sangat mendukung 
program konservasi  air yang akan dilakukan terlebih jika 
kegiatan ini diinisiasi oleh masyarakat.  Pada umumnya di 
setiap instansi kelurahan terdapat bagian yang menangani 
lingkungan hidup.  Jika diperlukan pihak kelurahan juga 
siap melibatkan Petugas Prasarana dan Sarana  Umum 
(PPSU) untuk membantu memperlancar  kegiatan yang akan 
dilakukan khususnya dalam  pembangunan instalasi resapan 
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air bekas wudhu.   Pendekatan program ini juga dapat 
dilakukan melalui Lembaga Musyawarah Kelurahan yang 
mewakili RW di kelurahan setempat, bahkan sampai ke level 
RW dan RT.

Gambar 6.4.  Kantor Kelurahan Pondok Kelapa  Jakarta Timur 

3. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi perlu dilibatkan dalam 
rangka merealisasikan program konservasi air ini. 
Melalui Tri Dharma yang dimiliki,  Perguruan Tinggi  
sangat berpotensi untuk membangun kesadaran masyarakat 
akan pentingnya konservasi air dilakukan di permukiman 
padat.  Pengetahuan  praktis tentang Lingkungan dan 
Ekologi  perlu disampaikan kepada masyarakat  dalam 
rangka membentuk mindset, sehingga masyarakat merasa 
memperoleh manfaat ekologi, sosial dan ekonomi dari 
program yang dilaksanakan. Selanjutnya produk inovasi 
ini perlu diperkenalkan secara lebih luas kepada 
masyarakat sehingga  menjadi program yang populer di 
kalangan masyarakat.
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4. Pimpinan Sekolah

Pimpinan sekolah baik Kepala Sekolah maupun 
Ketua Yayasan Pendidikan umumnya sangat antusias  dan 
dinilai dapat  berperan aktif  dalam pelaksanaan program  
konservasi air ini.  Hal ini berdasarkan pengalaman yang 
telah dilakukan  di Kampung Lampiri Pondok Kelapa  yaitu 
Yayasan Pendidikan Al Manar dan Yayasan Al Hidayah. 
Ketua Yayasan dan Kepala  Sekolah  umumnya memiliki  
pemahaman yang baik tentang  permasalahan  air dan 
pentingnya konservasi air, sehingga bersedia  untuk berperan 
aktif.  Mereka berharap pelaksanaan Gerakan Masyarakat 
Sedekah  Air Wudhu perlu  didokumentasikan  dalam bentuk 
video yang dapat dijadikan  bahan  pembelajaran untuk para 
murid  baik tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah,  dan Aliyah.

5. Pengurus  Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM)

Karena memiliki pengaruh yang sangat kuat di
masyarakat, Pengurus DKM dapat dijadikan  ujung tombak 
kesuksesan Gerakan M a s y a r a k a t  Sedekah Air Wudhu  
dan merupakan faktor kunci.  DKM juga memiliki net work 
atau jejaring kerja yang luas di lingkungan kelurahan 
sehingga kesuksesan program ini akan dengan mudah dapat 
terinfokan dan tertular ke  masjid-masjid  lain di lingkungan 
kelurahan atau wilayah lainnya.  Pendekatan  kepada pihak 
DKM  melalui silaturahmi sangat efektif  dilakukan disertai 
dengan kepercayaan bahwa pelaksanaan pembangunan 
instalasi  resapan air wudhu tidak akan menyebabkan   
kerusakan dan gangguan  terhadap konstuksi masjid  
maupun perubahan instalasi air.  

6. Kelompok Pengajian/Majlis Ta’lim.

Kondisi Pandemi  Covid 19 saat ini telah  membatasi
langkah para ibu untuk melaksanakan  pengajian secara 
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tatap muka.  Namun  kegiatan pengajian para ibu sebagian 
dialihkan pada pengajian melalui sarana smart phone yaitu 
grup WA. Karena itu   pimpinan Kelompok  Pengajian/
Majlis Ta’lim dan para Tokoh Agama tetap memegang 
peranan dan memiliki posisi yang strategis.  Mereka akan 
mudah diberi pemahaman mengenai hal-hal yang 
mendesak di sekitar tempat tinggal mereka.  Hal ini 
pernah dilakukan  uji coba dengan menjelaskan bahwa 
saat ini air hujan sulit meresap ke dalam tanah akibat 
lahan di wilayah sekitar permukiman semua tertutup semen 
dan aspal.  Jika  hal ini  tidak diantisipasi akan terjadi 
kekurangan air karena  mayoritas  rumah tangga di wilayah 
tersebut menggunakan air tanah untuk kebutuhan sehari-
hari.  Secara tak terduga ternyata  para ibu sangat 
antusias dan mendukung program konservasi air  ini dan 
bersedia menyisihkan  sebagian uang belanja mereka untuk 
melaksanakan Gerakan  Masyarakat Sedekah Air Wudhu. 

6.7. Kendala-kendala  yang Mungkin Dihadapi
Berdasarkan  pengalaman di lapangan, terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi untuk melaksanakan program 
konservasi air ini diantaranya  adalah adanya sebagian kecil 
pengurus masjid  yang sulit diberikan pemahaman, walaupun 
umumnya mereka setuju bahwa diperlukan upaya  konservasi 
air  tanah.   Hal yang di khawatirkan  adalah  tempat wudhu 
di  masjid akan mengalami kerusakan dan adanya luapan air 
di dalam masjid akibat penampungan sisa air wudhu  yang 
penuh di dalam lubang.  Hal ini dapat dipahami karena 
lahan masjid di permukiman padat sangat terbatas dan 
umumnya areal  tempat wudhu dan sekitarnya  sudah 
permanen.  Menghadapi hal ini dibutuhkan komunikasi yang 
lebih intensif dengan memberi pemahaman bahwa dalam 
pelaksanaan kegiatan pembangunan instalasi resapan 
air bekas wudhu ini tidak akan merusak bangunan atau 
sarana  yang sudah ada. Selain itu tehadap pihak-pihak yang 
masih ragu juga perlu diajak untuk melihat langsung contoh 
instalasi yang sudah dibuat.            
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BAB VII

PENUTUP
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Gerakan Masyarakat Sedekah Air Wudhu (GM-SAW) 
merupakan tindakan mulia untuk mengkonservasi 
air sekaligus untuk mendidik dan membangun 

kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian 
lingkungan. Gerakan ini cocok dan sangat mungkin 
diimplementasikan di permukiman padat dan perlu 
dimulai dari Masjid. Hal ini disebabkan konten tausiah 
yang disampaikan oleh para Ustadz/Ustazah tentang upaya 
konservasi air akan lebih mudah diterima dan dipahami 
para jamaah mengingat konservasi air sangat berhubungan 
dengan ibadah umat Islam. Karena itu Pengurus Masjid, 
Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat sangat berperan untuk 
suksesnya gerakan ini karena masyarakat di permukiman 
padat pada umumnya sangat mudah disentuh dengan hal-hal 
yang bernilai keagamaan.

Gerakan Masyarakat Sedekah Air Wudhu dimaksudkan 
untuk melengkapi upaya-upaya konservasi air yang selama ini 
sudah berjalan, sehingga upaya konservasi air di permukiman 
wilayah perkotaan yang dilakukan akan memberikan hasil 
yang lebih nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat. 

Teknik pemasangan Instalasi Resapan Bekas Air Wudhu 
akan segera dipatenkan dan dapat dilihat pada link video, 
atau menghubungi Universitas Al Azhar Indonesia.
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