
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 02 Tahun 

2017 tentang cekungan airtanah (CAT) di Indonesia. CAT dapat didefinisikan 

sebagai wilayah yang memiliki batasan hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi 

geologis dan kondisi hidraulika airtanah, mempunyai daerah imbuhan dan daerah 

lepasan airtanah dalam satu sistem pembentukan airtanah, dan memiliki satu 

kesatuan sistem akuifer. 

Wilayah CAT Pagatan yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki 

luas wilayah sebesar 5.067 km2 (506.714 Ha) atau 13,50% dari total luas Provinsi 

Kalimantan Selatan yang terdiri dari sepuluh kecamatan. Jumlah penduduk 

Kabupaten Tanah Bumbu yang termasuk CAT Pagatan sebesar 253.256 penduduk 

pada akhir tahun 2016 (BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2016). Bertambahnya 

jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan air bersih juga terus bertambah. 

Sebagai salah satu sumber terbaik untuk air bersih, airtanah terus diambil secara 

intensif, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Seringkali, 

pengambilan airtanah ini menjadi tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan 

ketersediaan serta zona pemanfaatannya yang dapat berdampak terhadap kuantitas, 

kualitas dan daya dukung lingkungan pada CAT setempat. Dampak dari 

pengambilan airtanah bisa menimbulkan terjadinya penurunan muka airtanah yang 

melebihi ambang batas dan juga amblesan tanah dan daya rusak airtanah lain seperti 

pencemaran airtanah dan penyusupan (intrusi) air laut.  

Tata guna lahan CAT Pagatan pada umumnya digunakan sebagai kawasan 

hutan produksi, lahan pertanian pangan, dan kawasan peruntukan pemukiman. 

Untuk itu  pengelolaan airtanah harus diarahkan untuk perlindungan dan pelestarian 

airtanah (konservasi) agar tata guna lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

Konservasi airtanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi 

dan lingkungan airtanah guna mempertahankan kelestarian atau kesinambungan 

ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, demi kelangsungan 
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fungsi dan kemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu 

sekarang maupun pada generasi yang akan datang (Danaryanto dkk., 2007). 

Penelitian ini berisi tentang pembuatan zona konservasi dan pemanfaatan airtanah 

akuifer bebas pada CAT Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan 

Selatan berdasarkan matriks penentuan peringkat kerusakan kondisi dan 

lingkungan airtanah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa 

pertanyaan antara lain: 

1. Bagaimana hubungan antara kondisi geologi dan geomorfologi secara umum 

pada daerah penelitian terhadap kondisi hidrogeologi pada CAT Pagatan di 

Kabupaten Tanah Bumbu? 

2. Bagaimana kualitas airtanah pada daerah penelitian jika digunakan sebagai 

keperluan air minum? 

3. Bagaimana kondisi pemanfaatan dan pengelolaan airtanah di wilayah CAT 

Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu? 

4. Bagaimana penentuan zona konservasi di wilayah CAT Pagatan di Kabupaten 

Tanah Bumbu? 

5. Bagaimana perencanaan pemanfaatan tata ruang wilayah pada CAT Pagatan di 

Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan zona konservasi airtanah? 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini antara lain: 

1. Melakukan pengamatan jenis litologi dan morfologi permukaan secara umum, 

serta pengambilan data kedudukan muka airtanah pada daerah penelitian. 

2. Melakukan pengambilan sampel airtanah untuk keperluan uji sifat fisik dan 

kimia airtanah di laboratorium. 

3. Pembuatan peta pemanfaatan airtanah berdasarkan penggunaan airtanah di 

daerah penelitian 
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4. Pembuatan peta konservasi airtanah berdasarkan matriks penentuan peringkat 

kerusakan kondisi dan lingkungan airtanah di daerah penelitian. 

5. Melakukan analisis kesesuaian hasil peta pemanfaatan dan konservasi 

airtanah dengan perencanaan tata ruang wilayah daerah penelitian. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui jenis dan variasi litologi permukaan dan morfologi secara umum, 

serta data hidrogeologi berupa muka airtanah di daerah penelitian. 

2. Mengetahui kualitas airtanah untuk keperluan air minum pada daerah 

penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.492 Tahun 2010. 

3. Mengetahui penggunaan airtanah yang meliputi keperluan domestik, irigasi 

dan industri pada daerah penelitian. 

4. Mengetahui batas penentuan zona konservasi meliputi zona aman, rawan, 

kritis, dan rusak, dan daerah yang harus dilindungi pada daerah penelitian. 

5. Mengetahui kesesuaian perencanaan tata ruang wilayah dengan peta zona 

konservasi daerah penelitian. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan terbagi menjadi 3, meliputi manfaat 

untuk peneliti, manfaat untuk institusi terkait, dan manfaat untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

1. Manfaat untuk peneliti 

a. Dapat dijadikan untuk pengaplikasian ilmu geologi sehingga mampu 

menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan zona 

pemanfaatan dan konservasi airtanah. 

b. Menambah wawasan mengenai tahapan salah satu pekerjaan pengelolaan 

airtanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

2. Manfaat untuk institusi terkait 

a. Dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan, pemantauan dan konservasi 

airtanah oleh instansi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. 
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b. Dapat digunakan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk 

mengevaluasi perencanaan tata ruang wilayah CAT Pagatan dan daerah di 

sekitarnya. 

3. Manfaat untuk masyarakat 

a. Dapat digunakan sebagai informasi dalam pengelolaan airtanah terkait 

wilayah yang dapat dimanfaatkan dan harus dilindungi. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Deskripsi secara umum jenis litologi permukaan, morfologi, dan 

interpretasi kenampakan morfologi secara umum di lapangan. 

b. Pengukuran muka airtanah (MAT), derajat keasaman airtanah (pH) dan 

daya hantar listrik (DHL) pada sampel airtanah bebas yang dilakukan pada 

bulan Agustus hingga September 2017. 

c. Penentuan kondisi MAT bebas dan pola aliran airtanah bebas berdasarkan 

pengukuran di 150 sumur gali yang tersebar pada akuifer bebas di daerah 

penelitian. 

d. Hasil analisis uji kimia airtanah terhadap 10 sampel airtanah yang terdiri 

sumur gali. 

e. Pembuatan zona pemanfaatan airtanah berdasarkan penggunaan airtanah 

di daerah penelitian. 

f. Zona konservasi yang disusun merupakan zona konservasi pada akuifer 

bebas berdasarkan parameter kualitas airtanah berupa nilai DHL. 

g. Identifikasi kesesuaian rencana tata ruang wilayah berdasarkan zona 

konservasi di CAT Pagatan dan peta RTRW Kabupaten Tanah Bumbu 

tahun 2017-2037. 

h. Daerah penelitian berada di Kabupaten Tanah Bumbu dalam CAT Pagatan 

(Gambar 1.1) 
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