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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lain perlu dijaga kelestariannya. Upaya menjaga kelestarian 

lingkungan harus selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dimana 

pembangunan berkelanjutan mengharuskan dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

dasar bagi semua tanpa membahayakan sistem alam yang mendukung kehidupan 

di muka bumi dan meminimumkan dampak yang berbahaya terhadap kualitas 

udara, air, dan unsur-unsur alam lainnya sehingga dapat mempertahankan 

integritas keseluruhan ekosistem tersebut. Salah satu upaya untuk menjaga 

kelestarian lingkungan dan daya dukungnya adalah kegiatan konservasi 

sumberdaya air. 

Air merupakan zat esensial yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air yang 

banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah air tanah. Air 

tanah menjadi komoditi ekonomi yang memiliki peran penting dalam menunjang 

kehidupan masyarakat dan segala aktivitasnya, terutama sebagai sumber pasokan 

air bersih untuk keperluan sehari-hari penduduk, proses industri dan irigasi, 

sehingga menjadikannya komoditi strategis. Sebagai sumber daya, air tanah 

merupakan sumber daya yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat 

mengakibatkan dampak yang luas. Danaryanto, dkk., (2008) mengatakan bahwa 

sebagai sumber daya yang melimpah di bumi ada dua sifat air tanah, yaitu air 

tanah sebagai sumber daya terbarukan dan tak-terbarukan. Sebagai sumberdaya 

terbarukan didasarkan pada proses alami yaitu adanya sirkulasi pada sistem 

akuifer, ada inflow dan outflow, ada recharge dan discharge. Sebagai sumber tak 

terbarukan karena adanya konsep bahwa periode pengisian ulang air tanah 

mencapai puluhan tahun bahkan ribuan tahun (Riastika, 2011). 

Seiring dengan pertambahan penduduk dan kemajuan berbagai 

pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya air tanah 
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menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Sumberdaya air 

mengalami degradasi, distribusi air terhadap waktu makin timpang dan 

kualitasnya menurun. Kondisi tersebut diperparah oleh perubahan iklim global 

yang menyebabkan berbagai persoalan lingkungan seperti perubahan pola curah 

hujan yang mengakibatkan banjir di musim penghujan atau menyebabkan 

kekeringan karena kemarau panjang (Asdak, 2014).  

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan mengingat air sebagai 

sumberdaya yang esensial, sebagai sumberdaya yang tak terbarukan, dan 

pemanfaatannya yang cenderung semakin meningkat memerlukan upaya 

konservasi agar tetap terjaga kelestariannya. Penelitian tentang air itu sendiri telah 

banyak dilakukan, misalnya oleh Moh. Solichin, Emma Yuliani, dan Alivia 

Maharani Kahfi pada Tahun 2013 dan Karta Sirang pada Tahun 2011 yang 

meneliti tentang air permukaan, Meyra Riastika pada Tahun 2011, Maridi pada 

Tahun 2011 dan Pusat Studi Kebumian UNDIP pada Tahun 2002 yang meneliti 

tentang air tanah.  Penelitian-penelitian tersebut bertujuan pada upaya konservasi 

sumberdaya air untuk menjaga dan meningkatkan daya dukung lingkungan serta 

keberlanjutan sumberdaya air baik dari segi ketersediaan air, efisiensi 

penggunaannya, maupun kualitas airnya.  

Kegiatan konservasi sumberdaya air sangat penting dilakukan terutama di 

wilayah yang didominasi oleh lahan kritis dan lahan kering, di wilayah yang telah 

diidentifikasi sebagai daerah dengan akuifer produktivitas kecil-sedang, dan 

daerah air tanah langka. Apalagi jika di wilayah tersebut laju pertumbuhan 

penduduknya sangat tinggi, karena ketersediaan air akan mengalami penurunan 

seiring dengan pertambahan penduduk dan pembangunan apabila tidak disertai 

dengan upaya pelestarian sumber daya air. Dengan demikian, upaya konservasi 

sumber daya air harus dilakukan di daerah/wilayah yang telah diidentifikasi 

sebagai daerah dengan akuifer kecil, akuifer produktivitas sedang, dan daerah air 

tanah langka sebagaimana yang mendominasi wilayah Kabupaten Semarang. 

Kabupaten Semarang menurut Direktorat Penataan Ruang Wilayah 

Tengah (2003) termasuk daerah air tanah sedang dan akuifer produktivitas 

sedang. Menurut Darwanto (2011) Kabupaten Semarang memiliki daerah lahan 
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kritis terluas dibandingkan daerah lainnya. Lahan kritis menyebabkan lahan tidak 

berfungsi dengan baik sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. 

Dengan kondisi umum daerah seperti ini maka diperlukan suatu upaya konservasi 

sumber daya air yang serius dan terpadu antar wilayah demi keberlanjutan 

ketersediaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu 

kecamatan di Kabupaten Semarang yang sebagian besar masyarakatnya 

memanfaatkan sumber daya air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya 

adalah Kecamatan Tengaran. 

Kecamatan Tengaran terletak pada ketinggian 729 meter dari permukaan 

laut dengan suhu rata-rata per bulan maksimum 27
0
 C dan suhu minimum 15

0
 C. 

Rata-rata hari hujan per bulan adalah 21 hari dengan curah hujan rata-rata per 

tahun adalah 23,4 m
3
 (Wikipedia, 2014). Sedangkan Desa Regunung secara 

geografis terletak di lereng Gunung Merbabu tepatnya pada koordinat 110
0
31’30” 

E - 110
0
33’00” dan 7

0
24’00” S - 7

0
25’30”S dan secara hidrogeologi terletak pada 

CAT Salatiga yang berdasarkan peta cekungan air tanah merupakan discharge 

area atau kawasan pelepasan air.  

Desa Regunung diidentifikasi sebagai wilayah dengan akuifer 

produktifitas sedang, sering mengalami kekurangan air bersih dan rawan 

kekeringan (Suara Merdeka, 2009) padahal upaya konservasi telah dilaksanakan 

sejak tahun 1995 melalui penghijauan (Nugrahanti, 2012), bahkan pada Tahun 

2008 menjadi Juara I Tingkat Nasional lomba APSI (Aksi Penanaman serentak 

Indonesia) dan pada tahun 2012 menjadi Juara ke-2 Nasional Lomba Desa Peduli 

Kehutanan. Berdasarkan data potensi kehutanan yang ada, Desa Regunung 

merupakan wilayah dengan lahan kritis terluas ke-3 di Kecamatan Tengaran, 

Kabupaten Semarang (Dinas Pertanian, 2013) dan berdasarkan data dari Bagian 

Sosial Setda Kabupaten Semarang Tahun 2005 merupakan desa rawan kekeringan 

(Adi, 2011). Hal tersebut menjadikan alasan dipilihnya Desa Regunung, 

Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang sebagai lokasi penelitian. 

Bertolak pada alasan pemilihan lokasi tersebut maka perlu dilakukan 

penelitian untuk menganalisis kondsi lahan, air, dan vegetasi Desa Regunung, 

kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Regunung, partisipasi masyarakat 
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terhadap penghijauan di Desa Regnung, dan alternatif strategi konservasi 

sumberdaya air di Desa Regunung, Kecamatan Tegaran, Kabupaten Semarang.  

Analisis kondisi lahan, air, dan vegetasi, kondisi sosial ekonomi 

masyarakat beserta kelembagaan di dalamnya, serta partisipasi  masyarakat perlu 

dilakukan karena faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi 

tindakan konservasi dan merupakan satu kesatuan dalam hal pengelolaan 

lingkungan yang harus dikaji secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan 

kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.  

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana strategi konservasi 

sumberdaya air di Desa Regunung, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang 

dengan analisis SWOT. Pertanyaan penelitian untuk masalah tersebut adalah : 

1. Bagaimana kondisi lahan, air dan vegetasi di Desa Regunung, Kecamatan 

Tengaran, Kabupaten Semarang ? 

2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Regunung, 

Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang ? 

3. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kegiatan penghijauan di Desa 

Regunung, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang?  

4. Bagaimana strategi konservasi sumberdaya air di Desa Regunung, 

Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang ?  

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis kondisi lahan, air dan vegetasi di Desa Regunung, Kecamatan 

Tengaran, Kabupaten Semarang. 

2. Menganalisis kondisi sosial ekonomi di Desa Regunung, Kecamatan 

Tengaran, Kabupaten Semarang. 

3. Menganalisis partisipasi masyarakat terhadap kegiatan penghijauan di Desa 

Regunung, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. 

4. Menyusun strategi konservasi sumberdaya air di Desa Regunung, Kecamatan 

Tengaran, Kabupaten Semarang.  
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat praktis  

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang 

Sebagai bahan referensi khususnya bagi dinas terkait untuk menyusun 

alternatif strategi konservasi sumberdaya air di discharge area dengan 

memperhatikan faktor internal dan eksternal lokasi sasaran kegiatan 

konservasi. 

b. Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perlunya 

upaya konservasi sumberdaya air sehingga diharapkan partisipasi 

masyarakat dalam konservasi sumberdaya air khususnya semakin 

meningkat.  

1.4.2. Manfaat akademis  

Menjadi referensi bagi peneliti-peneliti sejenis di masa yang akan datang. 

1.5. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai konservasi sumberdaya air secara spesifik 

di Desa Regunung, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang belum pernah 

dilakukan. Namun demikian penelitian-penelitian terkait secara lokus dan atau 

terkait secara tematis mengenai konservasi sumberdaya air dapat dilihat pada 

Tabel 1.1 (Halaman 6). 
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Tabel 1. 1. Penelitian Terkait 

No Penulis Judul Uraian Hasil Sumber & Publikasi 

1 2 3 4 5 

1. Moh. Sholichin, 

Emma Yuliani, 

Alivia Maharani 

Kahfi (2013) 

Analisis Ketersediaan dan Prediksi 

Kebutuhan Air di Kabupaten 

Jombang 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui neraca air 

atau keseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan 

air di wilayah Kabupaten Jombang dengan menitikberatkan 

pada ketersediaan air permukaan yang dibantu dengan air 

tanah yang akan dihitung mulai dari kondisi eksisting 

sampai dengan tahun 2030.  

 

Jurnal Elektronik,  

Universitas Brawijaya. 

(Sholichin, Yuliani, & 

Kahfi, 2013) 

2. Rini Umiyati, 

2012 

Dampak Pengelolaan Agroforestry 

di Kabupaten Banjarnegara 

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengelolaan 

agroforestry di Kabupaten Banjarnegara serta melihat 

dampak pelaksanaannya secara umum pada dampak erosi 

dan sedimentasi. 

 

Tesis MIL UNDIP 

(Umiyati, 2012) 

3. Darwanto, 2011 Pemberdayaan Ekonomi Lokal 

Melalui Pelestarian Hutan Rakyat 

(Studi Kasus Hutan Rakyat Desa 

Regunung Kabupaten Semarang) 

 

Penelitian ini mengkaji manfaat ekonomis dari kegiatan 

penghijauan yang dilakukan oeh masyarakat Desa 

Regunung, Kecamatan Tengaran melalui program 

sengonisasi. 

Tesis MIL UNDIP 

(Darwanto, 2011) 

4. Meyra Riastika, 

2011 

Pengelolaan Air Tanah Berbasis 

Konservasi di Recharge Area 

Boyolali (studi Kasus Recharge 

Area Cepogo, Boyolali, Jawa 

Tengah) 

 

Penelitian ini mengkaji potensi air tanah di Kabupaten 

Boyolali, menganalisis permasalahan lingkungan yang ada 

di daerah imbuhan air tanah (recharge area) Kecamatan 

Cepogo, Kabupaten Boyolali dan menemukan bentuk 

pengelolaan air tanah berbasis konservasi yang ideal sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di daerah imbuhan air tanah 

Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. 

 

Tesis MIL UNDIP  

(Riastika, 2011) 
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5. Maridi, 2011 Pendekatan Vegetatif Dalam 

Upaya Konservasi DAS Bengawan 

Solo 

Penelitian ini mengkaji bagaimana mengelola dengan baik 

green water atau air hujan yang tersimpan dalam tanah 

dengan mengkondisikan daerah tangkapan hujan sehingga 

keberadaan air secara berkelanjutan tetap dapat 

dipertahankan. Salah satu upayanya adalah dengan kegiatan 

konservasi yang meliputi konservasi sipil teknis dan 

konservasi vegetatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa  

pengelolaan secara vegetatif merupakan teknologi 

konservasi tanah dan air yang efektif untuk menekan 

degradasi (erosi dan sedimentasi). Teknologi ini 

direkomendasikan untuk pengelolaan SDA berkelanjutan 

karena dapat meningkatkan kualitas air dan memiliki nilai 

ekonomi. 

 

Jurnal Elektronik  

Seminar Nasional 

(Maridi, 2011) 

6. Karta Sirang, 

2011 

Kajian Potensi Ketersediaan 

sumberdaya Air di Daerah Aliran 

Sungai Sebelimbing Kabupaten 

Kotabaru. 

 

Melakukan kajian potensi ketersediaan sumber daya air 

terhadap DAS Sebelimbing yang dapat memenuhi 

kebutuhan akan sumberdaya air untuk kepentingan rumah 

tangga, pertanian dan industri. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui kuantitas (debit) potensi sumber daya air di 

Sebelimbing. Hasil penelitian ini adalah ketersediaan 

sumberdaya air (debit air) pada saat dilakukan kajian bahwa 

terjadi kelebihan sumber daya air jika dilakukan 

optimalisasi nilai ekonomi kebutuhan air dengan asumsi 

kebutuhan air rata-rata penduduk sebanyak 0,0003 

liter/detik/jiwa dan kebutuhan rata-rata tanaman pertanian 

lahan kering 0,26 liter per detik/ha.  

 

Jurnal Hutan Tropis 

(Sirang, 2011) 
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7. Patabang et.al, 

2008 

Strategi Pembangunan Hutan 

Rakyat Pinus diTana Toraja (IPB, 

Bogor) 

Penelitian ini mengkaji nilai ekonomi hutan pinus rakyat, 

peubah apa saja yang mempengaruhi strategi 

pengembangannya dan strategi apa yang dapat diterapkan 

dalam pengembangan hutan pinus rakyat sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan petani pemilik hutan rakyat. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa faktor internal kekuatan 

yang dominan berperan dalam pengembangan hutan rakyat 

pinus berupa nilai ekonominya cukup baik, luasan dan 

potensinya cukup besar, teknologi sederhana sedangkan 

yang menjadi kelemahan adalah faktor ketergantungan 

petani terhadap pedagang pengepul sangat tinggi. Strategi 

pengembangan hutan pinus rakyat sebaiknya dilakukan 

dengan strategi ST yaitu dengan cara membentuk dan 

meningkatkan peran kelompok/kelembagaan petani, 

mengembangkan pola agrohutani. 

 

Jurnal Manajemen 

Hutan Tropika, IPB 

(Patabang, Wijayanto, 

& Hardjanto, 2008) 

8. Pusat Studi 

Kebumian (2002) 

Survei Potensi Air Bawah Tanah 

Kabupaten Semarang 

Penelitian ini mengkaji mengenai potensi air bawah tanah 

di seluruh wilayah Kabupaten Semarang meliputi kondisi 

geologi dan hidrogeologi, dan pengukuran geolistrik. Hasil 

penelitian ini diantaranya adalah topografi yang khas di 

Kabupaten Semarang yang berada pada suatu daerah 

pegunungan vulkanik menyebabkan konsentrasi air bawah 

tanah bebas berada di bagian tengah pada daerah lembah 

antar pegunungan (intermountain basin). Daerah yang 

potensial untuk dimanfaatkan air tanahnya adalah sekitar 

Kemambang (Kecamatan Banyubiru), Pojoksari & 

Ngampin (Ambarawa), Bulusan (Kecamatan Jambu), 

Lanjan (Kecamatan Sumowono), dan Sruwen (Tengaran). 

Tipe akuifer di Kabupaten Semarang terbagi atas tiga 

Laporan Akhir 

(Pusat Studi Kebumian 

UNDIP, 2002) 
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akuifer, Kecamatan Tengaran termasuk ke dalam akuifer 

produktifitas sedang dengan penyebaran luas, keterusan 

sangat beragam, kedalaman muka air tanah umumnya 

dalam, debit umumnya kurang dari 5lt/detik, mata air 

umumnya berdebit sedang, muncul terutama pada daerah 

tekuk lereng. Survei penelitian melakukan perhitungan 

ketersediaan air dengan asumsi bahwa ketersediaan air 

adalah Luas wilayah dikalikan (Curah hujan dikurangi 

Penguapan). Dan ketersediaan air tanah di hitung 

berdasarkan ketersediaan air tersebut dikurangi luahan air 

di lokasi penelitian. 
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Penelitian Sholichin, Yuliani, & Kahfi (2013) yang berjudul Analisis 

Ketersediaan dan Prediksi Kebutuhan Air di Kabupaten Jombang bertujuan untuk 

mengetahui neraca air atau keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air 

di wilayah Kabupaten Jombang yang dihitung mulai dari kondisi eksisting sampai 

dengan tahun 2030. Kebutuhan air dihitung berdasarkan standar dan dilakukan 

pembagian kelompok pengguna air untuk mempermudah proses analisis 

kebutuhan air menjadi a) kebutuhan air rumah tangga/domestik (Q domestik); b) 

Kebutuhan non domestik (Q non domestik); c) Kebutuhan air industri (Q industri) 

dan d) Kebutuhan air irigasi (Q irigasi). Penelitian ini mengkaji persamaanan 

strategi konservasi sumberdaya air di Desa Regunung Kecamatan Tengaran 

Kabupaten Semarang dengan analisis ketersediaan air tanah berdasarkan 

persamaan Schicht dan Walton (1961) dalam (Pusat Studi Kebumian UNDIP, 

2002). Kebutuhan air di Desa Regunung diprediksikan hingga tahun 2037 

berdasarkan proyeksi jumlah penduduk. Kebutuhan air dihitung berdasarkan 

kebutuhan air domestik, non domestik, pertanian dan peternakan.  

Penelitian Umiyati (2012) meneliti tentang dampak pengelolaan 

agroforestry di Kabupaten Banjarnegara dengan metode analisis data ekonomi 

dan metode analisis data lingkungan untuk menghasilkan persamaanan 

pengelolaan agroforestry yang lestari dan berkelanjutan. Data sekunder berupa 

besarnya erosi yang terjadi di Dataran Tinggi Dieng menjadi bahan rujukan dalam 

melakukan analisis data lingkungan. Sedangkan penelitian di Desa Regunung 

agroforestry merupakan salah satu faktor untuk mengkaji strategi KSD Air dan 

tidak memperhatikan dampak terhadap erosinya.  

Darwanto (2011) dalam penelitiannya mengkaji dampak penghijauan 

(hutan rakyat) dengan tinjauan khusus dampak ekonomi di Desa Regunung 

sedangkan dalam penelitian ini kondisi ekonomi dianalsis sebagai salah satu 

faktor tindakan konservasi di Desa Regunung.  

Penelitian Riastika (2011) yang berjudul Pengelolaan Air Tanah Berbasis 

Konservasi di Recharge Area Boyolali (studi Kasus Recharge Area Cepogo, 
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Boyolali, Jawa Tengah) meneliti upaya konservasi di recharge area sebagai 

upaya pengelolaan air tanah.  

Maridi (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Pendekatan Vegetatif 

Dalam Upaya Konservasi DAS Bengawan Solo mengkaji pengelolaan baik green 

water atau air hujan yang tersimpan dalam tanah dengan mengkondisikan daerah 

tangkapan hujan melalui pengelolaan secara vegetatif. Sedangkan dalam 

penelitian ini, menjadikan pemanenan air hujan sebagai salah satu rencana 

program untuk mewujudkan strategi prioritas yang dihasilkan melalui analisis 

SWOT.  

 Karta Sirang (2011) dalam penelitiannya mengkaji potensi ketersediaan 

sumber daya air dalam suatu wilayah DAS sedangkan peneliti melakukan kajian 

sumber daya air dan strategi konservasinya di wilayah adminitrasi yaitu Desa 

Regunung, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. 

 Patabang et.al (2008) dalam penelitiannya mengkaji internal dan 

external factors untuk mepersamaankan strategi pengembangan hutan rakyat 

pinus sedangkan dalam penelitian ini faktor internal dan eksternal dikaji untuk  

mepersamaankan strategi konservasi sumberdaya air di Desa Regunung, 

Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang dengan salah satu indikatornya 

adalah hutan rakyat. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebumian UNDIP (2002) 

dalam laporan penelitiannya yang berjudul Survei Potensi Air Bawah Tanah 

Kabupaten Semarang mengkaji potensi air bawah tanah di seluruh wilayah 

Kabupaten Semarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti hanya 

dilakukan di salah satu wilayah administrasi desa di Kabupaten Semarang. 

Peneliti dalam menghitung ketersediaan air mengacu pada Laporan Penelitian 

Pusat Studi Kebumian UNDIP tersebut. 

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut merupakan penelitian tentang air 

tanah maupun air permukaan dan konservasinya. Penelitian yang dilakukan di 

Desa Regunung ini merupakan salah satu saran penelitian Riastika yaitu 

perlunya upaya konservasi sumberdaya air di daerah lepasan/recharge area 
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yang perlu dilakukan mengingat air merupakan zat esensial dan merupakan 

sumberdaya yang harus dijaga kelestariannya dan kegiatan konservasi 

sumberdaya air harus dilakukan baik di wilayah resapan maupun wilayah 

lepasan cekungan air tanah.  

1.6. Kerangka Pikir Penelitian  

Kerangka pikir penelitian disusun untuk menjadi panduan dalam 

pelaksanaan penelitian berdasar kondisi dan permasalahan yang melatarbelakangi 

timbulnya gagasan penelitian, cara memperoleh data, cara mengolah data hingga 

akhirnya gambaran bagaimana cara untuk mencapai tujuan penelitian. Lokasi 

penelitian dalam penelitian ini dipilih secara purposif dengan alasan-alasan yang 

menjadikan penting dan perlunya konservasi sumberdaya air dilakukan, 

sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1 berikut. Selain alasan pemilihan lokasi, 

untuk mempermudah memahami penelitian ini maka ditampilkan kerangka pikir 

penelitian pada Gambar 1.2 (Halaman 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Alasan Pemilihan Lokasi di Desa Regunung 

 

 

Desa Regunung, 

Kecamatan Tengaran, 

Kabupaten Semarang 

Lahan kritis terluas nomer 3 di Kec. 

Tengaran, Kab. Semarang (Dinas 

Pertanian, 2013) 

Sudah melakukan penghijauan sejak 

tahun 1995 (Nugrahanti, 2012) 

Desa rawan kekeringan berdasar data 

dari Bagian  Sosial Setda Kab. 

Semarang Th. 2005 (Adi, 2011) 

Pernah menjadi juara nasional APSI 

pada tahun 2008 tetapi masih 

dinyatakan sebagai desa yang 

kekurangan air bersih dan rawan 

kekeringan (Suara Merdeka, 2009) 

Wilayah dengan akuifer produktivitas 

sedang (Dinas Pertambangan dan 

Energi, 2005) 
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Analisis 

Perlunya strategi konservasi di Desa 

Regunung sebagai wilayah dengan akuifer 

produktifitassedang, lahan kritis terluas ke-

3 di Kec. Tengaran, wilayah potensi 

kekeringan dan kekurangan air bersih. 

Latar Belakang 

Pepersamaanan 

Masalah 

Tujuan 

1. Kondisi lahan, air, dan vegetasi 

2. Kondisi Sosial Ekonomi & Kelembagaan 

3. Partisipasi masyarakat 

4. Strategi konservasi SDA  

1. Menganalisis kondisi lahan, air, dan vegetasi 

2. Menganalisis kondisi sosial ekonomi & kelembagaan 

3. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat 

4. Mengkaji strategi konservasi SDA di Desa Regunung 

Gambar 1.2. Kerangka Pikir Penelitian 

Citra landsat 

penutupan 

lahan, peta 

tematik, Peta 

CAT Salatiga, 

Data CH dan 

T, Data 

monografi, dll  

 

 

 

Kondisi Air 

Data Primer 
Data Sekunder 

Kondisi Vegetasi Tingkat Partisipasi 

Masyarakat 

Analisis vegetasi  

(Indriyanto, 2012): 

- Densitas 

- Frekuensi 

- Index nilai 

penting 

- Luas Penutupan 

- Keanekaragaman 

spesies 

 

 

Instrumen 

menggunakan tahapan 

Cohen dan Uphoff. 

 

Penilaian tingkat 

partisipasi 

menggunakan tahapan 

Arsntein 

 

 
Wawancara dan 

kuisioner 

 

 

 

Observasi langsung 

di lapangan 

 

 

 

Faktor internal (Slamet, 1994; 

Sastropoetro, 1986) dalam 

(Angin, 2013) : 

1. Umur 

2. Jenis Kelamin 

3. Pendidikan Formal 

4. Pekerjaan 

5. Pendapatan 

6. Lama Tinggal di desa 

tersebut 

 

Faktor Eksternal (Sunarti, 2003) 

dalam (Angin, 2013) : 

1. Peraturan (desa) 

2. Lembaga Asosiasi HR 

 

 

Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif 

 

 

 
SWOT 

 

Rekomendasi strategi KSD Air di Desa 

Regunung, Kec. Tengaran, Kab Semarang 

diskusi 
 

Kualitas Air  

 

Proyeksi kebutuhan 

air 

Observasi langsung 

di lapangan 

 

 

 

Ketersediaan air 

 

Kebutuhan air 

 


