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Abstract
Development of city and population in Bandung Basin cause the need of
clean water is increasing too. The increasement of groundwater abstraction and
the decreasement of recharge area will disturb the natural water balance in the
Bandung Basin. Therefore, recharge area of the Bandung Basin must be protected
and conserved. The efforts to protected this area is done with make some
regulation and policy to protect and conserved the recharge area and mapping
(delineation) recharge area. Generally the regulation is good enough, but this isn’t
detail; and monitoring and inforcement in field is still very weak. From the results of
the research that were done, the recharge area in Bandung basin is in the northen
and southern part of Bandung Basin with elevation more than 750 m. Detil
mapping and delineation of recharge area with scale 1 : 100.000 or 1 : 5.000 must
be done as soon as possible.
Keywords: consenservation area, water basin delineation
I.

PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang

Perkembangan
kota
dan
jumlah
penduduk di dalam Cekungan Bandung
menyebabkan kebutuhan akan air bersih juga
meningkat. IWACO, 1991, memproyeksikan
kebutuhan air bersih di daerah Bandung dan
sekitarnya pada Tahun 1996 adalah 2.633 l/dt
(81,9 juta m3/th) sedangkan pada Tahun 2015
sekitar 4.372 l/dt (136 juta m3/th) dan sekitar
60% dari kebutuhan tersebut dipenuhi dari air
tanah baik yang langsung diambil oleh
penduduk, maupun yang diambil oleh PDAM
(1)
. Pada Tahun 1996 air tanah yang diambil
oleh PDAM Kotamadya Bandung adalah 99,6
l/dt sedangkan oleh PDAM Kabupaten
Bandung adalah 96,3 l/dt. Pasokan air bersih
dari PDAM tersebut baru memenuhi sekitar
43% dari total kebutuhan (1). Dilain pihak
perkembangan kota itu semakin mendesak
daerah resapan (recharge area) air tanah.
Dari Tahun 1976 sampai 1992 terjadi
penurunan luas kawasan hutan sebesar 688
ha, kebun campuran 28.684 ha, sedangkan
industri naik seluas 38.619,98 ha (2). Dengan
semakin meningkatnya kebutuhan
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(pengambilan) air tanah dan di lain pihak
kualitas ruang hidrologinya semakin menurun,
sehingga akan mengakibatkan semakin
terjadi ketidakseimbangan antara pengambilan dengan pemasokan (imbuhan) air tanah.
Akibat ketidakseimbangan tersebut, antara
Juli 1994 sampai Juli 1995 terjadi penurunan
muka air tanah pada akifer tengah antara 0,12
- 8,76 m/th dan pada akifer dalam antara 1,44
- 12,48 m/th (1). Penurunan sangat besar
terjadi di kawasan industri seperti Cimahi
Selatan, Banjaran, Dayeuhkolot, Cicadas dan
Majalaya. Akibat lain adalah turunnya
produksi sumur bor PDAM Kodya Bandung
dari 542 l/dt pada Tahun 1983 menjadi hanya
148 l/dt pada Tahun 1994 (3). Akibat lain
adalah
adanya
kecenderungan
debit
maksimum sungai meningkat, debit minimum
sungai menurun, dan frekuensi banjir pada
musim hujan dan kekeringan pada musim
kemarau semakin meningkat.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas
maka perlu adanya perlindungan kawasan
konservasi daerah resapan air. Upaya-upaya
tersebut dilakukan baik melalui peraturan
perundangan maupun kajian-kajian untuk
pemetaan (delineasi) kawasan daerah
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resapan air. Tulisan ini akan membahas
berbagai peraturan dan hasil kajian tentang
kawasan konservasi daerah resapan air oleh
para pakar hidrogeologi. Kajian atas hasilhasil penelitian ini mempunyai arti penting
untuk mendukung pembangunan di Cekungan
Bandung yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan dengan cara mengembangkan
pola tata ruang yang menserasikan tata guna
lahan, air serta sumberdaya alam lainnya
dalam satu kesatuan tata lingkungan yang
harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh
pengelolaan perkembangan kependudukan
yang serasi. Dalam pengembangan tataguna
air, perhatian khusus perlu diberikan pada
penyediaan
air
yang
cukup
dan
berkesinambungan
serta
penyelamatan
daerah aliran sungai dengan berpegang pada
konsep bahwa air merupakan salah satu
parameter
kendali
dalam
penataan
ruang/wilayah.
2.

DASAR HUKUM

2.1.

Pengelolaan Kawasan Lindung

Keputusan Presiden No. 32/ 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
menetapkan bahwa kawasan resapan air
digolongkan sebagai kawasan lindung yang
berfungsi untuk memberikan perlindungan
bagi kawasan di bawahnya. Hal tersebut
diperkuat dengan Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. 39/MENLH/8/1996
tentang Usaha atau Kegiatan yang Wajib
Dilengkapi
dengan
Studi
AMDAL,
menyatakan bahwa semua kegiatan di
kawasan lindung (termasuk di dalam kawasan
resapan air) wajib dilengkapi studi AMDAL.
Menindaklanjuti keputusan tersebut, Pemda
Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan PERDA
No. 2/ 1996 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung di Daerah Tingkat I Jawa Barat yang
menyebutkan bahwa kawasan resapan air
adalah kawasan yang mempunyai curah
hujan lebih besar dari 1.000 mm/tahun, tanah
berukuran pasir halus, permeabilitas lebih
besar dari 1 m/hari, kedalaman muka air
tanah lebih besar dari 10 m, kemiringan
lereng lebih besar dari 40% dan muka air
tanah dangkal lebih tinggi dari muka air tanah
dalam.
2.2.

Pola
Rehabilitasi
Lahan
&
Konservasi Tanah (PRLKT) Di DAS
Citarum

PRLKT DAS Citarum ini disusun oleh
Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi
Tanah (BRLKT) Wilayah IV Jawa Barat.
Dalam PRLKT DAS Citarum ini, penggunaan

lahan di DAS Citarum Hulu diarahkan sebagai
kawasan lindung 50.078 ha, kawasan
penyangga 75.885 ha dan kawasan budidaya
102.707 ha. Kenyataannya pada Tahun 1986
dari seluruh luas kawasan lindung yang
berupa hutan lindung hanya 27.900 ha dan
sisanya
sekitar
22.178
ha
berupa
penggunaan lain. Sedangkan dari seluruh
luas kawasan penyangga yang berupa hutan
produksi sekitar 25.760 ha dan sisanya seluas
40.125 berupa sawah, pertanian lahan kering,
perkebunan dan penggunaan lain.
2.3.

SK Gubernur Jawa Barat

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat
No.181.1/ SK. 1624 - Bapp/ 1982 tentang
Peruntukan Lahan Di Wilayah Inti Bandung
Raya Bagian Utara. Surat keputusan tersebut
menyebutkan bahwa peruntukan lahan di
Bandung Utara adalah untuk kawasan hutan
lindung 25%, pertanian tanaman keras 60%
dan
pertanian
non-tanaman
keras,
pemukiman dan lingkungan khusus 15%.
Pembagian tersebut terutama di dasarkan
pada kemiringan lahan yang dianalisis dari
Peta Topografi skala 1 : 50.000 dan kepekaan
tanah terhadap erosi dan ketinggian.
2.4.

Peraturan
dan
Kebijaksanaan
Tentang Kawasan Bandung Utara

Kawasan Bandung Utara adalah daerah
di utara Kota Bandung yang berada di
ketinggian 750 - 2.076 m dpl. Berdasarkan
kriteria tersebut luas Kawasan Bandung Utara
adalah 361,04 km2.
Saat ini kegiatan
pembangunan di Kawasan Bandung Utara
berkembang sangat pesat dan menjadi
perhatian semua pihak. Akibat perkembangan
tersebut fungsi perlindungan dan pelestarian
tata air menjadi berkurang. Untuk itulah pada
tanggal 5 Nopember 1982 telah dikeluarkan
Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.
181.1/ SK. 1624- Bappeda/ 1982 tentang
Peruntukan Lahan di Wilayah Inti Bandung
Raya Bagian Utara. Berdasarkan SK tersebut
peruntukan lahan di Kawasan Bandung Utara
sebagai berikut :
a. Kawasan hutan lindung seluas 25%.
b. Kawasan pertanian tanaman keras
seluas 60%.
c. Kawasan pertanian non-tanaman
keras, pemukiman dan lingkungan
khusus seluas 15%.
Bersamaan dengan keputusan itu
dikeluarkan juga Surat Edaran No. 649/ SK.
1625 - Bappeda/ 1982 tentang Pemberian Ijin
Pembangunan di Wilayah Inti Bandung
Bagian Utara yang merupakan Instruksi
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Gubernur kepada Bupati dan Walikota
Bandung untuk mengambil langkah-langkah
pengamanan,
pengawasan
serta
meningkatkan koordinasi dan seleksi dalam
pemberian ijin pembangunan di Wilayah Inti
Bandung Raya Bagian Utara serta SK
Gubernur No. 146/ SK. 1626 - Bapp/ 1982
tentang
Perpanjangan
Tugas
Serta
Penyempurnaan Keanggotaan Kelompok
Kerja Penyusunan Rencana Terperinci
Pengembangan Wilayah Inti Bandung Raya
Bagian Utara yang terdiri dari 11 instansi
terkait. Peraturan/ kebijaksanaan lain tentang
Kawasan Bandung Utara adalah :
a. Surat Edaran No. 593/4538-Bappeda/1993
tentang Pengendalian Penggunaan lahan
di Kawasan Bandung Utara yang berisi
Instruksi Gubernur kepada Kakanwil BPN
Jawa
Barat
untuk
memerintahkan
Kakantor Pertanahan Kabupaten dan
Kotamdya Bandung agar untuk sementara
tidak memberikan ijin lokasi pembangunan
di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian
Utara sebelum dilakukan penelitian rinci
oleh Bappeda Tingkat I Jawa Barat. Surat
edaran ini kemudian ditindak lanjuti
dengan
dikeluarkannya
Keputusan
Kakanwil BPN Jawa Barat No. 460-3932
pada tanggal 7 Desember 1993 yang
menyatakan untuk sementara tidak
memberikan ijin lokasi baru bagi kegiatan
pembangunan di Wilayah Inti Bandung
Raya Bagian Utara dan jika habis tidak
dapat diperpanjang.
b. Surat
Edaran
No.
593.82/1174Bappeda/1994 tentang Permohonan Ijin
Lokasi dan Pembebasan Tanah di
Kawasan Bandung Utara.
c. Surat Edaran No. 593/1221-Bappeda/1994
tentang Pengendalian Penggunaan Lahan
di Kawasan Bandung Utara, yang
memaparkan hasil penelitian Bappeda
Tingkat I Jawa Barat dengan LPM-ITB
tentang kajian aspek geologi lingkungan di
Kawasan Puncrut.
d. Surat Edaran No. 660/4244/Bappeda/1994
tentang
Pengamanan
Wilayah
Inti
Bandung Raya Bagian Utara yang berisi
Instruksi Gubernur kepada Bupati dan
Walikota Tingkat II Bandung, untuk
pengamanan kawasan Bandung Utara.
e. Surat
Edaran
Gubernur
No.
660/4281/Bappeda/1994 tentang Studi
AMDAL Bagi Rencana Kegiatan di
Daerah-Daerah Rawan Lingkungan yang
menyatakan bahwa studi AMDAL perlu
dilaksanakan sebelum persetujuan prinsip
dan/atau lokasi dan perolehan tanah
diberikan, bagi semua rencana kegiatan
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f.

g.

h.

i.

yang berlokasi di Kabupaten dan
Kotamdya Bandung
Surat
Edaran
No.
660.04/695Bappeda/1995 tentang Laporan Kajian
Penanganan Wilayah Inti Bandung Raya
bagian Utara yang merupakan hasil
kerjasama dengan LPM ITB. Dari hasil
kajian ini ekosistem di Kawasan Bandung
Utara diklasifikasikan dalam 3 kelompok,
yaitu :
- Ekosistem A : berfungsi lindung
optimal, harus dipertahankan dan
dipelihara kelestariannya.
- Ekosistem B : berfungsi lindung tidak
optimal, longsor, erosi dan pengikisan,
pergerakan tanah tinggi, budidaya
pangan dominan.
- Ekosistem C : telah rusak, vegetasi
budidaya tidak produktif.
SK
Gubernur
Jawa
Barat
No.
912.05/SK.1845-Bappeda/95 tentang Tim
Pengendali Pembangunan Wilayah Inti
Bandung Raya Bagian Utara yang
bertugas untuk membantu Gubernur dalam
mengendalikan pembangunan di Wilayah
Inti Bandung Raya Bagian Utara agar
fungsinya sebagai kawasan lindung tidak
menurun.
Surat Edaran No. 912/333-Bappeda/1996
tentang
Penanganan
Kegiatan
Pembangunan di Wilayah Inti Bandung
Raya Bagian Utara yang merupakan tindak
lanjut untuk memberikan arahan penataan
pada tiap ekosistem di butir (f) di atas.
Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup/
Ketua BAPPEDAL kepada Gubernur KDH
Tingkat
I
Jawa
Barat
No.
755/MENLH/5/1995 yang menetapkan
bahwa AMDAL Regional harus disusun
oleh pemrakarsa yang merencanakan
pembangunan di Kawasan Bandung Utara
dalam
batas-batas
sesuai
dengan
peraturan yang berlaku.

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.

Analisis Peta Konservasi Air Tanah
Di Daerah Bandung Dan Sekitarnya

Peta Konservasi Air Tanah ini disusun
Direktorat Geologi Tata Lingkungan Bandung
(1)
. Peta tersebut menggambarkan daerah
resapan utama di Cekungan Bandung dimana
pada daerah tersebut pengambilan air tanah
pada semua kedalaman tidak disarankan
kecuali untuk keperluan rumah tangga.
Berdasarkan peta ini luas daerah resapan
adalah 658,039283 km2. Daerah resapan
sebagian besar tersebar di bagian utara, timur
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dan sedikit
Bandung.
3.2.

di

selatan

dari

Cekungan

Model Aliran Air Tanah Di Daerah
Bandung Dan Sekitarnya

Model aliran air tanah ini disusun oleh
Soekrisno dan Warsono, 1990 serta Haryadi
dan Schmidt, 1991 (1). Model ini disusun
dengan perhitungan besarnya aliran air tanah
yang masuk ke Dataran Bandung pada
daerah
berketinggian
1.000
m
dpl.
Berdasarkan model aliran air tanah ini
disimpulkan bahwa sebagian besar daerah
dengan ketinggian lebih besar dari 1.000 m
dpl di Cekungan Bandung merupakan daerah
resapan untuk aliran air tanah secara
semiregional atau regional. Besarnya aliran
air tanah dari daerah berketinggian lebih
besar dari 1.000 m dpl yang masuk ke
Dataran Bandung adalah 107,81 juta
m3/tahun (total air yang meresap ke dalam
tanah sekitar 400 juta m3/tahun). Dari jumlah
tersebut yang berasal dari bagian utara
Cekungan Bandung sebesar 58,9 juta
m3/tahun, dari bagian selatan 42,73 juta
m3/tahun dan dari bagian timur 6,18 juta
m3/tahun. Dari hasil digitasi peta hasil model
aliran air tanah ini luas daerah resapan air
adalah 1.013,525805 km2. Sebagian besar
sekitar 75% berada di bagian selatan dan
sisanya sekitar 25 % berada di bagian utara
dan timur.
3.3.

Penelitian Rezim Stokastik Hujan Di
DAS Citarum Hulu

Berdasarkan hasil penelitian rezim
stokastik hujan di DAS Citarum Hulu, daerah
resapan air di Bandung terletak pada
ketinggian lebih besar dari 750 m karena
pada daerah tersebut curah hujan relatif tinggi
(2.000 - 3.500 mm/tahun) dan kejadian hujan
berturutan 2 hari sampai 5 hari berurutan
mempunyai probabilitas meninggi dari 0,55
sampai 0,78 (4). Berdasarkan kajian ini, luas
daerah resapan air adalah 1.419,629298 km2
dan sebagian terbesar berada di bagian timur
dan selatan yaitu 1.041,706216 km2 dan yang
berada di bagian utara seluas 377,923082.
3.4.

Daerah Resapan : SK Gubernur Jawa
Barat No. 181.1/SK. 1624-Bapp/ 1982

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat
No.
181.1/SK.1624-Bapp/1982
tentang
Peruntukan Lahan Di Wilayah Inti Bandung
Raya Bagian Utara. Surat keputusan tersebut
menyebutkan bahwa peruntukan lahan di
Bandung Utara adalah untuk hutan lindung
25%, pertanian tanaman keras 60% dan

pertanian non-tanaman keras, pemukiman
dan lingkungan khusus 15%. Pembagian
tersebut terutama di dasarkan pada
kemiringan lahan yang dianalisis dari Peta
Topografi skala 1 : 50.000 dan kepekaan
tanah terhadap erosi dan ketinggia. Dari hasil
digitasi Peta Peruntukan Lahan Di Wilayah
Inti Bandung Raya Bagian Utara yang masuk
dalam batas daerah penelitian ternyata luas
lahan untuk pertanian non-tanaman keras,
pemukiman dan lingkungan khusus adalah
49,10 km2 (4.910 ha) dan padahal saat ini
luas pertanian non-tanaman keras telah
mencapai sekitar +15.226 ha dan lahan
terbangun 5.365 ha. Berdasakan SK ini luas
kawasan
lindung
seharusnya
sekitar
90,338686 km2, tapi pada saat ini yang
berupa hutan lindung tinggal sekitar
58,961661 km2.
3.5.

Peta Kesesuaian Lahan Untuk
Perkotaan di Cekungan Bandung
(MBUDP, 1994)(5)

Dalam hal ini diasumsikan bahwa Peta
Kesesuaian Lahan Untuk Kegiatan Perkotaan
berkebalikan dengan Peta Kesesuaian Lahan
Sebagai Daerah Resapan Air artinya lahan
yang tidak sesuai untuk kegiatan perkotaan
dianggap sesuai sebagai daerah resapan air.
Dari hasil kajian ini, daerah yang sesuai untuk
kegiatan perkotaan seluas 994,603782 km2
dan yang tidak sesuai seluas 930,292857
km2.
3.6.

Peta Kesesuaian
Kawasan
Daerah
(Wibowo, M., 1998)

Lahan Untuk
Resapan
Air

Dengan menggunakan teknologi SIG
dan mempertimbangkan variabel-variabel :
Curah Hujan, Jenis Tanah, Jenis Batuan,
Ketinggian dan Kemiringan Lahan diperoleh
Peta Kesesuaian Lahan Sebagai Daerah
Resapan Air. Luas tiap kelas dan
penyebarannya terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Luas tiap kelas kesesuaian lahan
sebagai daerah resapan air
Klas
1.
2.
3.
4.
5.

Deskripsi
Tidak Sesuai
Kurang Sesuai
Agak Sesuai
Sesuai
Sangat Sesuai
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Luas (km2)

%

32,494781
857,958036
508,499417
795,683025
86,586217

1,42
37,61
22,29
34,88
3,80

2.281,141638

100,00
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Dari Tabel 1 terlihat bahwa lahan di
Cekungan Bandung sebagian besar tergolong
dalam kelas kurang sesuai yaitu sekitar
857,96 km2 (+ 37,6 % dari luas Cekungan
Bandung). Lahan ini terutama ada di Dataran
Bandung bagian barat dan tengah pada
ketinggian < 750 m dpl.
Lahan yang tergolong sangat sesuai
tersebar di bagian paling utara (sekitar G.
Tangkuban Perahu dan sebelah timur
Cisarua), dengan luas sekitar 40,2 km2 dan di
bagian selatan (sekitar G. Patuha, G. Malabar
dan Pangalengan), dengan luas sekitar 46,39
km2. Lahan ini umumnya berketinggian lebih
besar dari 1.500 m dpl dan sebagian kecil
lainnya pada ketinggian 1.000 - 1.500 m dpl.
Lahan yang tergolong sesuai sebagian
besar berada di bagian selatan yaitu sekitar
460,2 km2 (20,17% dari luas Cekungan
Bandung atau 57,84% dari luas lahan yang
tergolong sesuai), di bagian utara sekitar
263,79 km2 (11,56% dari luas Cekungan
Bandung atau 33,15% dari seluruh luas lahan
yang tergolong sesuai) sedang yang ada di
bagian timur hanya 71,69 km2.
Lahan yang tergolong tidak sesuai
tersebar setempat-setempat terutama di
sebelah timur Waduk Saguling (sekitar Cililin
dan Batujajar) yaitu pada daerah dengan
batuan berupa intrusi andesit.
Dari uraian di atas maka secara
keseluruhan luas daerah di Cekungan
Bandung yang secara alami baik sebagai
daerah resapan air adalah 882,27 km2 (+
38,68% dari luas Cekungan Bandung). Di
Cekungan Bandung daerah yang baik
sebagai daerah resapan air ternyata tidak
hanya di Kawasan Bandung Utara tetapi
bahkan sebagian besar di Kawasan Bandung
Selatan.
Berdasarkan uraian pada Bab 3
tersebut di atas, terdapat bebarapa hal
penting yang perlu diperhatikan dan perlu
ditindaklanjuti, yaitu :
a. Berdasarkan uraian tentang peraturan
perundangan
di
atas
sebenarnya
peraturan atau kebijaksanaan untuk
mempertahankan fungsi ekologi daerah
resapan air sudah memadai. Tetapi sering
informasi dan batasannya kurang jelas
dan rinci misalnya peraturan itu berlaku di
daerah/ lokasi mana (sebaiknya ada
deliniasi yang jelas dan tegas pada peta
dengan skala minimal 1 : 5.000),
persyaratan BCR yang tidak dijelaskan
lingkupnya apakah untuk seluruh tapak
atau hanya untuk tiap kapling, pembuatan
bangunan
peresapan
yang
tidak
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dijelaskan
secara
rinci
kriterianya,
kemiringan lahan yang merupakan dasar
penentu jenis peruntukkan lahan tidak
dijelaskan berapa panjangnya dan
dianalisis pada skala peta berapa.
b. Kelemahan
lain
adalah
kurang
terkendalinya pembangunan pemukiman
oleh perorangan karena umumnya
peraturan
diberlakukan
untuk
pembangunan pemukiman dalam skala
besar oleh pengembang (developer) serta
peraturan/ kebijaksanaan yang dibuat
sering belum dilengkapi peta yang
representatif dan applicable misalnya SK
Gubernur
No.181.1/SK.1624-Bappeda/
1982
yang
menetapkan
bahwa
peruntukan lahan bagi pertanian non
tanaman
keras,
pemukiman
dan
lingkungan khusus di Bandung Utara
seluas 15% (6.000 ha) padahal pada
kenyataannya saat itu luas pertanian non
tanaman keras dan lahan terbangun lebih
dari 20.000 ha.
c. Selain itu juga karena kurangnya pranata
(sistem) yang baik dan kuat, kuantitas dan
kualitas sumberdaya manusia yang
terbatas, serta biaya dan waktu yang
terbatas pula sehingga dalam proses
pelaksanaan dan pengawasannya sering
terjadi penyimpangan. Contohnya :
menurut SK Ka.Kanwil BPN No. 4603932,
7
Desember
1993
yang
menyatakan untuk sementara tidak
menerbitkan ijin lokasi baru di Wilayah Inti
Bandung Bagian Utara serta Surat
Edaran No. 660/4244/ Bappeda/ 1994
yang menginstruksikan kepada Bupati/
Walikota Tk. II Bandung untuk sementara
tidak memberikan ijin bagi pembangunan
real estate, villa atau kegiatan lainnya di
Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara
tetapi pada kenyataannya selama Tahun
1994 dikeluarkan 38 ijin baru dan 16 ijin
perpanjangan
yang
keseluruhannya
mencapai luas sekitar 31,11 km2.
d. Berdasarkan hasil-hasil kajian di atas
ternyata tidaklah mudah mengevaluasi
apalagi melakukan validasi atas berbagai
hasil penelitian yang telah ada, hal ini
antara lain disebabkan oleh : kepentingan
dan tujuan penelitian yang berbeda, skala
hasil penelitian yang berbeda, metode
dan cara pengolahan data yang beragam,
parameter dan variabel yang dugunakan
berbeda-beda.
e. Berdasarkan hasil-hasil kajian di atas di
ketahui bahwa secara umum kawasan
konservasi daerah resapan air berada di
daerah yang sama, yaitu di bagian utara
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f.

5.

dan selatan dari Cekungan Bandung.
Perbedaan sedikit terjadi terutama di
daerah berketinggian 750 – 800 m yang
berada di bagian selatan dari Cekungan
Bandung.
Dengan
demikian
pada
prinsipnya kawasan konservasi daerah
resapan air di Cekungan Bandung telap
dapat ditentukan (dideliniasi) dengan
sangat baik dan rinci, permasalahan yang
terjadi adalah peruntukan lahan yang ada
di kawasan tersebut tidak sesuai dengan
fungsinya sebagai kawasan konservasi
daerah resapan air.
Pemetaan detil kawasan resapan air di
Cekungan Bandung merupakan suatu
tahap yang harus cepat dilaksanakan
pada skala setidak-tidaknya 1 : 10.000
dan kalau memungkinkan pada skala 1 :
5.000 dengan mangacu pada kaidahkaidah ilmu rekayasa air tanah.
PENUTUP

a. Telah terjadi degradasi kuantitas dan
kualitas kawasan konservasi untuk
daerah resapan air di DAS Citarum Hulu.
b. Telah banyak peraturan dan kebijakan
serta kajian yang dilakukan dengan tujuan
untuk mempertahankan atau kalau
mungkin memulihkan kawasan konservasi
daerah resapan air di DAS Citarum Hulu.
Secara umum peraturan dan kebijakan
tersebut sudah memadai tetapi kurang
detil/rinci
serta
pengawasan
dan
pelaksanaanya masih sangat lemah.
c. Secara umum dari kajian hasil-hasil
penelitian tersebut kawasan konservasi
daerah resapan air berada di daerah yang
sama, yaitu di bagian utara dan selatan
dari Cekungan Bandung. Perbedaan
sedikit terjadi terutama di daerah
berketinggian 750 – 800 m yang berada di
bagian selatan dari Cekungan Bandung
d. Pemetaan detil kawasan resapan air di
Cekungan
Bandung
harus
segera
dilaksanakan pada skala 1 : 10.000,
kalau memungkinkan untuk skala 1 :
5.000 dengan mangacu pada kaidahkaidah ilmu rekayasa air tanah

DAFTAR PUSTAKA
1. Harnandi, D., dkk., 1997, Konservasi Air
Tanah
di
Daerah
Bandung
dan
Sekitarnya,
Buletin
Geologi
Tata
Lingkungan No. 20, Sept 1997, Dit. GTL,
Dept.
Pertambangan
dan
Energi,
Bandung, 10 – 27
2. Wibowo, S., dan Yulianto, 1995,
Penanganan Resapan Air Cekungan
Bandung Ditinjau Dari Sisi Pandang
Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah
DAS, Prosiding Seminar Air Tanah
Cekungan Bandung 1995, Satgas PSDA,
ITB, Bandung, II-1 - II-7
3. Yusuf, A., 1995, Pemanfaatan dan
Penurunan Produksi Air Tanah, Prosiding
Seminar Air Tanah Cekungan Bandung
1995, Satgas PSDA, ITB, Bandung, II-74 II-80
4. Sabar, A., dan Bandono, 1995, Strategi
Pengambilan Air Tanah di Cekungan
Bandung, Prosiding Seminar Air Tanah
Cekungan Bandung 1995, Satgas PSDA,
ITB, Bandung, II-59 - II-73.
5. Anonim, 1995, Kesesuaian Lahan Untuk
Kegiatan Perkotaan di Bandung, MBUDP,
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.
6. Wibowo, 1998, Pengkajian Potensi
Resapan Air Menggunakan Sistem
Informasi Geografi – Studi Kasus
Cekungan Bandung, Tesis Magister di
ITB-Bandung, tidak diterbitkan
7. Supriyo, A., 1992, Penyusunan Model
Pengkajian dan Rencana Pengelolaan
Daerah
Resapan
(Makalah
pada
Penyusunan
Rencana
Pengelolaan
Daerah Resapan Air di Jawa Tengah, di
Semarang).
8. Salama, R.B., dkk., 1993, Distribution of
Recharge and Discharge Areas in A First
Order Catchment as Interpreted from
Watter Level Pattern, Journal of
Hydrology v. 143, Elseiver, Amsterdam,
259 – 277.

Wibowo. M. 2005: Kajian atas Hasil…….J. Tek. Ling. P3TL-BPPT. 6. (3):463-468

468

