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Analisis Dampak Kawasan Resapan                                                

Terhadap Kebutuhan Air Bagi Masyarakat  Di Kota Surakarta 

Oleh : Bhian Rangga JR 

K 5410012 Prodi Geografi – FKIP UNS 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumberdaya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 

memberikan banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup termasuk 

manusia untuk dapat melaksanakan segala aktivitas kehidupannya. Air 

merupakan zat kehidupan karena tidak satupun makhluk hdup di bumi ini 

tidak membutuhkan air. Kebutuhan air pada manusia dapat digunakan untuk 

kebutuhan rumah tangga, irigasi,kebutuhan industri, dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu, melihat pentingnya kegunaan air bagi makhluk hidup maka 

sumberdaya air harus tetap dilestarikan  secara seimbang kelestariannya.  

Kota Surakarta merupakan kota yang terus mengalami perkembangan. 

Perkembangan tersebut merupakan pembangunan fisik di bidang 

permukiman, jasa, dan industri untuk menjamin kesejahteraan penduduknya 

yang terus mengalami penambahan jumlah penduduk. Kota Surakarta 

merupakan kota terpadat di propinsi Jawa tengah, sehingga aktivitas kegiatan 

penduduk baik di bidang jasa dan lain sebagainya tumbuh pesat. Dengan 

bertambah pesatnya kegiatan tersebut mendorong pertumbuhan penduduk dan 

pembangunan  di segala bidang yang begitu cepat akan menyebabkan 

perubahan tataguna lahan. Banyak lahan – lahan yang semula berupa lahan 

terbuka berubah menjadi areal permukiman maupun industri. Sehingga 

kawasan hijau di kota surakarta seiiring bertambahnya tahun maka akan 

semakin berkurang. Sehingga dengan adanya perubahan tataguna lahan di 

kota Surakarta akan berdampak meningkatnya aliran permukaan sekaligus 

menurunnya air yang meresap ke dalam tanah. 
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Kebutuhan air bagi masyarakat Surakarta akan bertambah banyak 

seiiring dengan pertambahan jumlah penduduk di kota Surakarta. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun 

makalah dengan judul “ Analisis Dampak Kawasan Resapan Terhadap 

Kebutuhan Air Bagi Masyarakat Di Kota Surakarta “ 

  

B. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalahnya antara lain : 

1. Apakah yang dimaksud  kawasan resapan dan kebutuhan air ? 

2. Dimana sebaran  kawasan resapan tersebut berada ? 

3. Mengapa kawasan resapan berdampak terhadap kebutuhan air bagi 

masyarakat kota Surakarta ? 

4. Bagaimana solusi agar kawasan resapan dapat  seimbang dengan 

kebutuhan masyarakat kota Surakarta yang kompleks ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui  kawasan resapan dan kebutuhan air 

2. Untuk mengetahui  sebaran  kawasan resapan tersebut berada  

3. Untuk mengetahui  kawasan resapan berdampak terhadap kebutuhan air 

bagi masyarakat kota Surakarta  

4. Untuk mengetahui  solusi agar kawasan resapan dapat  seimbang dengan 

kebutuhan masyarakat kota Surakarta yang kompleks  
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Kawasan Resapan Dan Kebutuhan Air  

 Kawasan  resapan merupakan suatu ruang yang mampu meresapkan air 

hujan ke dalam tanah sehingga berfungsi sebagai pengatur tata air dan pengendali 

banjir. Konsep kawasan resapan adalah pengurangan besarnya limpasan dengan 

memberikan kesempatan lebih banyak air hujan untuk berinfiltrasi, sehingga 

kawasan resapan memiliki koefisien air larian kecil. Kawasan resapan di 

perkotaan dapat berwujud ruang terbuka hijau seperti hutan kota, lahan terbuka 

tanpa tanaman, tanah olahan, pekarangan rumah, maupun berwujud teknologi 

yang menyebabkan air mudah meresap ke dalam tanah seperti sumur resapan, 

lubang biopori, saluran porus, dan sebagainya.  (Novika Pradanesti, 2010 : 67) 

 Berdasarkan pengertian tersebutdapat disimpulkan bahwa kawasan 

resapan  merupakan suatu ruang yang mampu meresapkan air hujan ke dalam 

tanah. Daerah resapan biasanya ditandai dengan tingginya laju infiltrasi, sehingga 

air yang mengalir masuk ke dalam tanah dan menjadi air tanah. 

 Kebutuhan air merupakan kebutuhan air yang digunakan untuk menunjang 

segala kegiatan manusia, meliputi air bersih domestik dan non domestik, air 

irigasi baik pertanian maupun perikanan, dan air untuk penggelontoran kota           

( Kodoatie, 2005 : 150 ). 

a. Kebutuhan air domestik 

 Kebutuhan air domestik sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, dan 

konsumsi perkapita. Kecenderungan populasi dan sejarah populasi dipakai 

sebagai dasar perhitungan kebutuhan air domestik terutama dalam penentuan 

kecenderungan laju pertumbuhan. Pertumbuhan ini juga tergantung dari 

rencana pengembangan tataruang kabupaten / kota setempat. 

b. Kebutuhan air non domestik 

 Kebutuhan air non domestik meliputi pemanfaatan komersial, kebutuhan 

institusi dan kebutuhan industri. Kebutuhan air komersil untuk suatu daerah 

cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan penduduk dan perubahan 

tataguna lahan. Kebutuhan institusi antara lain meliputi kebutuhan – kebutuhan 
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air untuk sekolah, rumah sakit, gedung – gedung pemerintah, tempatibadah, 

dan lain – lain. Untuk penentuan besaran kebutuhan ini cukup sulit karena 

sangat tergantung dari perubahan tataguna lahan dan populasi. 

 

B. Sebaran Kawasan Resapan  

Adapun cakupan wilayah yang menjadi obyek kajian adalah kota 

Surakarta. Secara astronomis kota Surakarta terletak pada 110
0
 46’00” BT – 

110
0
51’00” BT dan 7

0
31’30” LS - 7

0
34’30” LS. Sedangkan secara 

administratif Kota Surakarta sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Boyolali dan Karanganyar, selatan berbatasan Kabupaten Sukoharjo, sebelah 

timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan sebelah barat 

berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan Boyolali.  

Berdasarkan peta kawasan resapan kota Surakarta tahun 2010 dapat 

diketahui bahwa persebaran kawasan di kota Surakarta dapat terbagi menjadi 

4 kriteria, yaitu kawasan resapan tinggi meliputi kelurahan Manahan, 

Kadipiro ( di kecamatan Banjarsari ). Sedangkan kawasan resapan sedang 

berada di kelurahan Jebres ( di kecamatan Jebres ), kawasan resapan rendah 

meliputi kelurahan Mojosongo ( di kecamatan Jebres ), kelurahan 

Banyuanyar dan Kadipiro ( di kecamatan Banjarsari ), serta kawasan 

terbangun meliputi wilayah kecamatan Laweyan, Serengan, Pasarkliwon. 

Berdasarkan peta dapat diketahui bahwa wilayah Surakarta bagian utara 

memiliki kawasan resapan yang luas dan tinggi, sedangkan di wilayah bagian 

selatan memiliki kawasan resapan yang rendah. Hal ini disebabkan karena di 

Surakarta bagian utara memiliki banyak lahan yang kosong, seperti 

Mojosongo dan kadipiro. Sedangkan Surakarta bagian selatan, sebagian besan 

lahannya digunakan untuk areal permukiman maupun gedung. Berikut Peta 

Kawasan resapan Kota Surakarta Tahun 2010 yang disusun oleh Novika P, 

Mahasiswa Geografi UNS. 
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C. Kawasan Resapan Berdampak Terhadap Kebutuhan Air Bagi 

Masyarakat Kota Surakarta 

Kawasan resapan merupakan merupakan suatu ruang yang mampu 

meresapkan air hujan ke dalam tanah. Daerah  resapan biasanya ditandai dengan 

tingginya laju infiltrasi, sehingga air yang mengalir masuk ke dalam tanah dan 

menjadi air tanah.  Kota Surakarta merupakan kota yang memilikimkepadatan 

penduduk yang padat. Aktivitas penduduk yang begitu kompleks dapat 

mendorong akan bertambahnya kebutuhan air.  Dalam siklus hidrologi, energi 

matahari menyebabkan terjadinya evaporasi di laut atau badan – badan air 

lainnya. Uap air tersebut akan terbawa leh angin melintasi daratan yang 

bergunung maupun datar, dan apabila keadaan atmosfer memungkinkan sebagian 

uap air akan turun menjadi hujan. 

 Sebelum mencapai permukaan air hujan akan tertahan oleh tajuk 

tumbuhan, sebagian kecil air hujan tidak akan sampai di permukaan tanah 

melainkan terevaporasi kembali ke atmosfer ( evapotranspirasi )yang tersimpan 

dari tajuk tumbuhan. Sedangkan air hujan yang mencapai ke permukaan tanah 

sebagian akan masuk ke dalam tanah ( infiltasi ) dan air hujan yang tidak terserap 

ke dalam tanah akan tertampung sementara yang kemudian akan mengalir di atas 

permukaan ke tempat yang lebih rendah ( runoff ) yang selanjutnya masuk ke 

sungai. Berikut gambar siklus hidrologi 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. Siklus hidrologi 

  

  

Gambar 2. Siklus Hidrologi 
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 Air tanah merupakan komponen dari siklus hidrologi, sehingga perlu 

dijaga kelestariannya. Kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan besarnya 

laju pengambilan air tanah oleh masyarakat menjadi problema bagi ketersediaan 

debit air tanah. Ketika volume pengambilan air tanah dari banyak sumur terlalu 

besar dibandingkan dengan suplai air, maka lengkungan – lengkungan permukaan 

air tanah dari satu sumur ke sumur lain mengalami penurunan tinggi permukaan 

air tanah secara permanen. Ditinjau dari suplai air tanah, sebagian besar kota 

Surakarta mulai tertutup oleh adanya bangunan. Penggunaan lahan berupa 

permukiman dapat menyebabkan air hujan akan mengalami runoff. Sehingga 

volume debit air di dalam tanah akan mengalami keterbatasan. Kawasan resapan 

di kota Surakarta bagian utara diharapkan menjadi kawasan “ cadangan air “ bagi 

kehidupan masyarakat. Bila dibandingkan dengan kota Surakarta bagian selatan 

yang sebagian besar merupakan daerah permukiman, dapat diindikasikan bahwa 

kebutuhan akan suplay air di daerah tersebut sangat banyak. Sedangkan untuk 

cadangan debit air tanah sudah mengalami keterbatasan akibat adanya 

permukiman.  Kawasan resapan air di kota yang memiliki cakupan luas berada di 

Surakarta bagian utara atau lebih tepatnya di kecamatan Banjarsari dan kecamatan 

Jebres bagian timur. Sedangkan kawasan resapan yang memiliki resapan rendah 

berada di kecamatan Serengan, Laweyan dan pasar Kliwon. Selain faktor 

penggunaan lahan, faktor kandungan tekstur tanah terutama kandungan liat pada 

lapisan permukaannya juga sangat mempengaruhi. Apabila ditinjau dari jenis 

tanahnya, Surakarta bagian timur dan utara adalah aluvial dan bahan induknya 

adalah endapan liat yang menempati fisiografi dataran, sifatnya tergantung dari 

asal tanah itu diendapkan sehingga kesuburannya ditentukan oleh keadaan bahan 

asalnya.  Sedangkan surakarta bagian selatan memiliki jenis tanah regosol 

dan bahan induknya tanah ini adalah abu/pasir vulkan intermidiair yang 

menempati fisiografi vulkan. Kawasan resapan air merupakan kawasan yang 

ditandai dengan tingginya laju infiltrasi sehingga kawasan ini air akan mengalir ke 

daerah tersebut masuk ke dalam tanah dan akan menjadi air tanah. Kawasan 

resapan air juga berfungsi sebagai penyaring air tanah, artinya ketika air masuk ke 

dalam daerah resapan, akan terjadi proses pemisahan ( penyaringan ) air dari 

partikel – partikel ( sedimen, bakteri, maupun unsur organisme lainnya ) yang 
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terlarut di dalamnya. Sehingga kawasan resapan air memiliki peranan penting 

sebagai penyuplai cadangan air tanah dan juga berfungsi sebagai penyaring. 

Kaitannya kawasan resapan air terhadap kebutuhan air bagi masyarakat di kota 

Surakarta adalah dengan adanya kawasan resapan air akan berdampak 

terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat kota Surakarta. Kawasan resapan air 

memiliki cadangan debit air tanah yang melimpah. Sehingga diharapkan dengan 

adanya kawasan resapan air, maka kebutuhan air bagi masyarakat Surakarta akan 

terpenuhi. Namun demikian, meskipun luas kawasan resapan air di kota Surakarta 

sebagian besar berada di bagian utara, keberadaanya perlu dilestarikan. Hal ini 

disebabkan apabila terjadi alihfungsi lahan permukiman di daerah tersebut, maka 

dipastikan kawasan resapan air di kota Surakarta akan menipis.  

 

D. Solusi agar kawasan resapan dapat  seimbang dengan kebutuhan 

masyarakat kota Surakarta yang kompleks 

Kawasan resapan air di kota Surakarta haruslah dilestarikan. Adapun 

solusi yang dpaat penulis emukakan berkenaan dengan kawasan resapan air dapat 

seimbang dengan terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat kota Surakarta 

adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya kerjasama antara peran pemerintah, masyarakat, serta 

lembaga / pihak terkait dalam mendukung adanya kawasan resapan air 

yang keberadaannya sangat perlu dilestarikan. Salah satu caranya 

antara lain : penanaman pohon, adanya ruang hijau terbuka di kota 

Surakarta, dan lain sebagainya 

2. Perlu adanya pengelolaan lebih lanjut akan pentingnya air sebagai 

kebutuhan primer bagi masyarakat kota Surakarta, salah satunya 

dengan pola hidup hemat daam mempergunakan air.  
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BAB II 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil pembahasan  yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 

1. kawasan resapan  merupakan suatu ruang yang mampu meresapkan air 

hujan ke dalam tanah. Daerah resapan biasanya ditandai dengan 

tingginya laju infiltrasi, sehingga air yang mengalir masuk ke dalam 

tanah dan menjadi air tanah. 

2. kawasan di kota Surakarta dapat terbagi menjadi 4 kriteria, yaitu 

kawasan resapan tinggi meliputi kelurahan Manahan, Kadipiro( di 

kecamatan Banjarsari ). Sedangkan kawasan resapan sedang berada di 

kelurahan Jebres ( di kecamatan Jebres ), kawasan resapan rendah 

meliputi kelurahan Mojosongo ( di kecamatan Jebres ), kelurahan 

Banyuanyar dan Kadipiro ( di kecamatan Banjarsari ), serta kawasan 

terbangun meliputi wilayah kecamatan Laweyan, Serengan, 

Pasarkliwon. Kawasan resapan terluas berada di Kecamatan Jebres dan 

Banjarsari, sedangkan kawasan resapan terkecil / terendah di 

kecamatan Laweyan, Pasarkliwon dan Serengan. 

3. kawasan resapan air berdampak pada  terpenuhinya kebutuhan air bagi 

masyarakat kota Surakarta 

4. Perlu adanya kerjasama antara peran pemerintah, masyarakat, serta 

lembaga / pihak terkait dalam mendukung adanya kawasan resapan air 

guna  memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat kota Surakarta 

B. Saran  

Kawasan resapan air di ota Surakarta masih berpotensi untuk 

memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat kota Surakarta. Berkaitan 

dengan kondisi tersebut perlu adanya upaya pelestarian, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Perlu adanya kerjasama antara peran pemerintah, masyarakat, serta 

lembaga / pihak terkait dalam mendukung adanya kawasan resapan air 
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yang keberadaannya sangat perlu dilestarikan. Salah satu caranya 

antara lain : penanaman pohon, adanya ruang hijau terbuka di kota 

Surakarta, dan lain sebagainya 

2. Perda penyusunan RTRW perlu dioptimalkan dalam rangka 

mengembangkan kawasan resapan perlu dilakukan salah satunya 

dengan pengimbementasian ruang hijau terbuka di kota Surakarta 

3. Perlu adanya pengelolaan lebih lanjut akan pentingnya air sebagai 

kebutuhan primer bagi masyarakat kota Surakarta, salah satunya 

dengan pola hidup hemat daam mempergunakan air.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arsyad, Sitanala. 2010. Konservasi Tanah dan Air. Bogor : IPB Press 

Asdak, Chay. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. 

Yogyakarta : Gadjah Mada University Press 

Kodatie, J. Kodatie., Sjarief, Rustam., 2008. Pengelolaan Sumber Daya Air 

Terpadu. Yogyakarta : Andi Offset 

Partoso hadi.2010. Peta geografi kawasan resapan kota surakarta tahun 

2010.http://partosohadi.staff.fkip.uns.ac.id/files/2012/02/10.jpg, diunduh 1 

November 2012. 

Pradanesti, Novika. 2010. Potensi Kawasan Resapan Kota Surakarta Tahun 2010. 

Skripsi. P. Geografi FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Suripin. 2004. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Yogyakarta : Andi Offset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


