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Bila ingin ditelusuri faktor penyebab mengapa kondisi tersebut diatas terjadi, salah satu
faktor yang sering dikemukakan adalah berkurangnya daerah resapan air akibat berubahnya
fungsi lahan dari pertanian menjadi non perta-

Pendahuluan

nian (perumahan, pabrik dan lain-lain). Seba-

Pada awal tahun 2018, Badan Meteorologi,

gaimana diketahui, akibat lanjut dari berku-

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memper-

rangnya daerah resapan, maka hal ini akan me-

kirakan puncak musim hujan akan berlangsung

ningkatkan percepatan dan koefisien aliran per-

mulai Februari hingga Maret 2018. Kondisi ini

mukaan air dan menurunkan laju infiltrasi, se-

menyebabkan bencana tanah longsor di kawasan

hingga sebagian besar air hujan ditransfer secara

Puncak, Bogor dan banjir di beberapa wilayah

langsung, tanpa mampu diserap lagi oleh tanah

Jakarta akibat luapan bendungan Katulampa.

dan tumbuhan. Selain itu juga kantung-kantung

sebagai upaya mengurangi banjir di Jakarta,

tempat air berkumpul seperti danau, waduk, situ

Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat

banyak yang diurug ataupun mengalami pe-

tengah membangun dua bendungan di Bogor,

nyempitan dan pendangkalan; yang akan terlihat

yaitu Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang

jelas pada musim kemarau

sekarang mulai dalam proses, bendungan ini

Tulisan ini ingin membahas tentang penge-

digunakan untuk mengurangi banjir yang akan

lolaan situ bukan hanya sebagai satu kawasan

ditargetkan akan selesai pada 2019 mendatang

yang berfungsi sebagai daerah resapan air, tetapi

(Anonimus 2018).

juga

memberikan manfaat secara

langsung

Berita-berita seperti diatas, selalu berulang

kepada masyarakat sekitar. Namun sebelum

setiap tahun. Pada musim penghujan, akan ba-

sampai pada pokok permasalahan tersebut akan

nyak daerah mengalami kebanjiran, sebaliknya

terlebih dahulu dipaparkan fungsi situ, dan fak-

pada musim kemarau mengalami kekeringan.

tor yang dapat menimbulkan kerusakan situ.

Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi

Lebih jauh lagi diuraikan bagaimana masyarakat

masyarakat. Masyarakat mengeluh mengapa hal

dapat berperan dalam pengelolaan situ.

ini harus terjadi, padahal dulu tidak pernah. Di
mana akar permasalahannya?
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Definisi

Pengertian “Situ”

ekosistem

lahan

basah,

menurut

situ berdasarkan Keputusan

Konvensi Ramsar adalah meliputi: ”Daerah-da-

Presiden No. 114 tahun 1999 tentang Penataan

erah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan:

Ruang Kawasan Bogor Puncak Cianjur dinya-

alami atau buatan; tetap atau sementara; dengan

takan bahwa situ adalah suatu wadah genangan

air yang tergenang atau mengalir, tawar, payau

air di atas permukaan tanah yang terbentuk

atau asin; termasuk wilayah perairan laut yang

secara alami maupun buatan, yang airnya berasal

kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada

dari tanah atau air permukaan sebagai siklus

waktu air surut” (Anonimus 1991, Matthews

hidrologi yang potensial dan merupakan salah

2013). Menurut Pusat Bendungan, Direktorat

satu bentuk kawasan lindung (Anonimus 1999).

Sumber Daya Air, Kementerian PUPR jumlah

Rincian komponen pengelolaan situ menurut

danau/situ di Indonesia yang terdata sebanyak

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang

1.033 genangan baik yang berukuran besar mau-

Sumberdaya Air, pengelolaan danau/situ terdiri

pun kecil yang tersebar di 23 provinsi (Anonimus

atas tiga komponen utama yaitu konservasi,

2015a). Berdasarkan data dari berbagai sumber,

pemanfaatan, dan pengendalian daya rusak air.

danau yang terbesar di Indonesia adalah Danau

Waduk embung, situ, dan danau yang meru-

Toba yang tercatat dengan seluas berkisar antara

pakan sumber air telah banyak mengalami

1.124 km2 sampai 1.130 km2 dan termasuk danau

penurunan fungsi dan kerusakan ekosistem. Hal

vulkanik terbesar di dunia (Lukman 2011,

ini disebabkan oleh pengelolaan danau yang

Hananto 2016,

banyak mengalami kendala (Anonimus 2004).

Sedangkan danau tektonik terdalam di Indonesia

Dalam UU tersebut diamanatkan semua pe-

adalah Danau Matano di Provinsi Sulawesi

mangku kepentingan untuk melakukan penge-

Selatan yang tercatat sedalam 590 m, yang juga

lolaan danau dengan melakukan konservasi,

tercatat di WorldAtlas sebagai danau terdalam

pemanfaatan, pengendalian daya rusak air.

nomor 10 di dunia. Tampilan kedua danau

Pengertian

Anonimus 2017, Nontji 2017).

dimaksud diatas dapat disimak pada Gambar 1.

Ditinjau dari sudut ekosistem, situ merupakan salah satu bentuk ekosistem lahan basah.

(b)

(a)

Gambar 1. (a) Danau Toba, danau terluas di Indonesia (a), dan
(b) Danau Matano, danau terdalam di Indonesia
(sumber: katalogwisata.com. dan suara.com)
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Secara umum manfaat ekosistem situ/

Permasalahan

danau meliputi:
a.

b.

c.

Pengatur

Pada uraian di atas telah dikemukakan bahfungsi

hidrologis:

mem-

wa cakupan pemanfaatan situ cukup luas, na-

pengaruhi iklim mikro dan keseimba-

mun pada sisi lain pemanfaatan tersebut beserta

ngan ekosistem di sekitarnya.

tingginya intensitas kegiatan yang berlangsung

Habitat tumbuhan dan satwa: beragam

di sekitarnya dapat menimbulkan kerugian

jenis tumbuhan dan satwa hidup dan

terhadap situ. Beberapa permasalahan yang ber-

berkembang di sini; bahkan beberapa

peluang muncul pada areal situ, yaitu: (a) se-

jenis termasuk endemik dan dilindungi.

dimentasi, (b) penurunan kualitas air, (c) gulma

Penghasil sumberdaya hayati: seperti

air, (d) penurunan sumber daya perikanan, dan

sumberdaya perikanan dan pertanian

(e) hilangnya situ; yang masing-masing diu-

yang memberikan manfaat bagi pen-

raikan sebagai berikut:

duduk sekitar.
d.

(a) Sedimentasi

Penghasil energi; beberapa danau besar

Daerah sekitar perairan yang terbuka dan ti-

airnya digunakan untuk pembangkit

dak tertutupi oleh tumbuhan karena kerusakan

tenaga listrik.
e.

hutan di daerah hulu, akan mudah tererosi ke-

Irigasi pertanian: airnya dimanfaatkan

tika hujan. Air larian (run off) akan masuk ke da-

untuk mengairi persawahan.
f.

lam badan air. Hal ini terlihat ketika situ menjadi

Sarana wisata dan olah raga: berbagai

keruh kecoklatan.

kegiatan olah raga dapat berlangsung

Kondisi perairan yang keruh, akan menim-

disini antara lain pemancingan, ski air,

bulkan gangguan pada sistem respirasi ikan,

dayung, layar. Pemandangan yang in-

akibat penempelan partikel tanah pada in-

dah menarik wisatawan untuk me-

sangnya. Selain itu, bagian terbesar dari partikel

ngunjunginya, misalnya Danau Toba.
g.

tanah secara perlahan akan turun ke dasar per-

Sarana pendidikan dan penelitian: eko-

airan dan menumpuk pada areal situ. Peristiwa

sistem danau merupakan kajian yang

pengendapan partikel-partikel tanah ke dasar pe-

menarik bagi berbagai disiplin ilmu

rairan ini dinamakan sedimentasi. Proses sedi-

(limnologi, biologi, geomorfologi dan

mentasi yang berlebihan akan menjadi faktor

lain-lain) yang akan memperkaya pe-

utama yang mengganggu kelangsungan hidup

mahaman tentang alam.

organisme bentik di dasar perairan.

Melihat fungsi/manfaat situ yang begitu ba-

Akibat lain dari sedimentasi adalah pen-

nyak baik secara teknis maupun ekologis, maka

dangkalan suatu perairan. Sebagai contoh, dari

menjadi sangat wajar dan merupakan keharusan

data berbagai sumber dinyatakan terdapat sem-

bagi kita untuk mempertahankan keberadaan

bilan situ yang berada di Kota Tangerang Sela-

situ dan keberlanjutan fungsinya bagi kesejah-

tan.

teraan masyarakat.
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Empat situ dinyatakan telah hilang atau ber-

Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan; memiliki

ubah fungsi sebagai lahan pertanian atau pe-

luas 32 ha. Dari beberapa sumber data menye-

mukiman warga; yaitu situ Legoso. Rumpang,

butkan luas Situ Babakan yang tercatat sampai

Kayu Antap dan Bungur Tiga situ dinyatakan

dengan tahun 2009, tertinggal hanya 17 ha

berada dalam kondisi rawan, yaitu situ Pamu-

(Ayuputri 2006, Anonimus 2009). Dilaporkan

lang, Parigi dan Kedaung karena rawan pen-

juga status Setu Babakan tercemar ringan sampai

dangkalan akibat erosi tebing maupun erosi da-

sedang (Anonimus 2015).

erah hulu, pencemaran, dan jebolnya tanggul,

Situ Cipondoh di Kota Tangerang dalam

serta okupasi penduduk menjadi permukiman

daftar inventarisasi situ-situ di Jabotabek oleh

atau persawahan. Situ Pamulang juga mengalami

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

pendangkalan dari enam meter menjadi empat

menyusut menjadi 125 ha, padahal luas sebe-

meter (Anonimus 2008, Susanto et al. 2016).

lumnya 142 ha.

Pendangkalan situ berarti menurunkan ke-

Jumlah situ di Kabupaten Bogor dalam daf-

mampuan situ untuk menampung air dan akibat

tar inventarisasi situ-situ di Jabotabek dari

lanjutannya adalah: ketika musim hujan air situ

Proyek Ciliwung-Cisadane tercatat 121 situ; se-

melimpah/banjir ke sekitarnya. Kita sudah meli-

mentara data dari Suryanta (2016) hasil peme-

hat dan menyadari bersama, tingginya kerusakan

taan satelit penginderaan jauh, tercacat jum-

yang dapat terjadi akibat banjir. Berkurangnya

lahnya hanya 106 dan bisa terindentifikasi se-

luas genangan situ, juga diakibatkan dari me-

banyak 101 situ , dengan kondisi 23 rusak, 26

ningkatnya pemukiman di daerah genangan

sed-ang dan 52 bagus, sedangkan 5 situ tidak

yang membuat rusaknya daerah tangkapan air.

jelas atau tidak terindentifikasi dengan citra

Beberapa situ yang kedalamannya relatif

kemungkinan kering/menjadi daratan. Salah

dangkal mengalami penyusutan luas. Dalam in-

satu contoh situ berdasarkan kajian Suryanto

ventarisasi situ-situ di Jabodetabek oleh Balai Be-

(2016) termasuk dalam kondisi baik adalah Situ

sar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane tercatat

Citata-Cibinong,

luas

Gambar 2.

awal Situ Babakan yang terletak di

sebagaimana

(b)

(a
)

Gambar 2. Contoh situ dengan kondisi baik: Situ Citata-Cibinong
(a) foto citraquickbird; (b) foto outlet situ
(sumber: Suryanta 2016)
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(b) Penurunan kualitas air

hasil buangannya. Apabila buangan tersebut

Sebagai suatu sistem yang terbuka, situ akan

dibebankan ke perairan, lama kelamaan beban

sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan

masukan ini akan melampaui kemampuan air

kegiatan yang ada di daerah sekitarnya.

untuk memulihkan diri secara alami sehingga

Limbah domestik merupakan satu dari se-

terjadi penurunan kualitas air. Kondisi situ di

kian penyebab turunnya kualitas perairan su-

wilayah Kota Depok, tercatat berjumlah 28 situ

ngai. Yang dimaksud dengan limbah domestik

berdasarkan data Pemda Provinsi Jawa Barat;

adalah semua buangan yang berasal dari rumah

sedangkan data dari Pemkot Depok tercatat 22

tangga. Buangan ini dapat berupa cairan (air

situ, sehubungan enam situ dinyatakan sudah

bekas cuci dan mandi) maupun padatan (kaleng,

beralih fungsi. Sebagian besar situ mengalami

plastik, kertas, tinja dan lain-lain). Bila diper-

pencemaran akibat kegiatan rumah tangga yang

hatikan lebih dalam, limbah rumah tangga ini

menggunakan situ sebagai saluran pembuangan

dapat dipilah menjadi dua golongan yakni go-

limbah.

longan yang mudah terurai (biodegradable waste)

Beberapa

kegiatan

industri

membuang

dan golongan yang sukar terurai secara alami

limbahnya tanpa melalui proses pengolahan

(non biodegradable waste). Limbah yang termasuk

langsung ke perairan. Zat padat, busa, zat pe-

golongan pertama dapat terurai melalui proses

warna dapat mengakibatkan kekeruhan. Bau

pembusukan oleh bakteri pembusuk, karena

busuk yang timbul akibat hasil reaksi anaerobik

umumnya merupakan limbah organik. Proses

limbah secara langsung akan mengganggu es-

pembusukan tersebut terjadi dalam keadaan

tetika perairan. Zat-zat berbahaya dalam air lim-

aerob (memerlukan oksigen). Proses ini umum-

bah dapat berasal dari pencucian logam, plating,

nya merupakan proses biokimiawi yang meng-

pencelupan, dan pembuatan pulp. Keseluruhan

hasilkan gas CO2, CH4, H2S, dan senyawa nitro-

buangan ini menjadi penyebab utama penurunan

gen, yang selanjutnya akan mempengaruhi kua-

kualitas air.
Beberapa

litas perairan. Golongan limbah yang sukar teru-

kajian

menyimpulkan

bahwa

rai antara lain adalah logam berat, deterjen,

fitoplankton dalam situ/danau yang berada

plastik, kaca dan lain-lain. Kandungan logam

dekat kawasan industri tercatat mengandung

berat yang melebihi batas normal dapat mem-

konsentrasi tinggi Cd dan Pb; juga dilaporkan

bahayakan kesehatan manusia, karena bersifat

pencemaran lingkungan hidup di Jabodetabek

akumulatif dan racun di dalam tubuh manusia.

banyak terjadi pada pencemaran air dengan penyebab

Sampah-sampah padat yang dibuang ke situ

utamanya

adalah

dari

aktivitas

dan kian lama kian bertumpuk menyebabkan

pabrik/industri (Satya et al. 2011, Bekti et al.

pendangkalan

situ.

2014). Contoh tampilan kondisi situ yang

Peningkatan jumlah penduduk, terutama di

tercemar limbah industri terlihat pada Situ Rawa

daerah perkotaan, akan meningkatkan jumlah

Kalong, Depok Jawa Barat (Gambar 3)

dan

penyusutan

luas

14

Lenny S. Syafei
PENGELOLAAN SITU SEBAGAI WUJUD NYATA PEMBANGUNAN
YANG RAMAH LINGKUNGAN

Gambar 3. Pencemaran buangan limbah industri pada Situ Rawa Kalong, Depok Jawa Barat
(sumber: Radar Depok 2017, Metro Depok 2017, dan Suara Depok 2018)
Disamping itu, upaya peningkatan produksi

Namun

ketika

jumlahnya

menjadi

terlalu

pertanian yang menggunakan pestisida sebagai

banyak, hal ini akan menimbulkan berbagai

komponen pemberantasan hama dan penyakit

kerugian. Dalam kondisi demikian, tumbuhan air

tanaman, ikut menekan tingkat kelangsungan

disebut sebagai gulma. Beberapa kerugian yang

hidup biota air. Proses tersebut terjadi melalui

ditimbulkan oleh gulma air antara lain ialah

pencemaran pestisida dalam aliran air dari areal

mengganggu arus

pertanian.

Kadar pestisida yang tinggi dapat

dalam penangkapan ikan, menyebabkan pen-

menimbulkan kematian biota perairan secara

dangkalan, menutup permukaan air sehingga

langsung dan cepat, sedangkan kadar yang ren-

proses fotosintesis terganggu yang berakibat

dah kemungkinan besar mengakibatkan kema-

pertumbuhan plankton terhambat, dan selan-

tian secara perlahan (lama) akibat akumulasi

jutnya ikan pemakan plankton tidak dapat

pestisida dalam organ tubuhnya.

berkembang.

(c)

transportasi, menyulitkan

Tumbuh

dan

berkembangnya

gulma seperti eceng gondok dan teratai yang

Gulma air

pesat menjadi salah satu sebab kerusakan situ-

Tumbuhan air adalah tumbuhan yang

situ di Bogor, selain karena pendangkalan.

sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di

Contoh lain lagi adalah adalah eceng gondok

dalam air. Manfaat tumbuhan air bagi biota air

(Eichornia crassipes) dan ganggeng (Hydrilla

lainnya, sangat besar. Satu diantaranya adalah

verticillata) di Rawa Pening (Jawa Tengah) dan

menunjang proses fotosintesis dalam perairan.

Danau Tempe (Sulawesi Selatan), sebagaimana

Bagi ikan, secara langsung, tumbuhan air sebagai

terlihat pada Gambar 4. Khusus untuk per-

tempat berlindung, tempat mencari makan atau

masalahan tumbuh dan berkembangnya eceng

tempat menempelkan telur pada musim pemi-

gondok di Rawa Pening tercatat sudah ditangani

jahan. Bagi peningkatan kualitas air, makrofita

sejak tahun 1931, sebagaimana dilaporkan oleh

ini dapat diandalkan sebagai bagian dari sistem

Dinas Pelestarian Sumber Daya Air Semarang

penjernihan air dari kekeruhan ataupun berke-

Jawa Tengah; tetapi pesatnya pertumbuhan

mampuan menyerap logam berat yang berba-

gulma air ini tetap saja terjadi sampai saat ini.

haya, misalnya air raksa (Hg oleh eceng gondok).
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Rawa Pening, Jawa Tengah

Danau Tempe, Sulawesi Selatan

Gambar 4. Kondisi berkembangnya gulma di Rawa Pening dan di Danau Tempe
(Sumber: Antara 2018 dan Seruji.co.id 2018)
(d) Penurunan sumberdaya perikanan

pembusukan ikan dalam jumlah besar pada saat

Sumberdaya perikanan di perairan umum

yang bersamaan tersebut, berpengaruh sangat

akhir-akhir ini cenderung menurun, bahkan lebih

nyata terhadap penurunan sumberdaya perikan-

dari itu dikhawatirkan beberapa species teran-

an di waduk bersangkutan.

cam punah. Banyak alasan yang dapat dikemu-

Kegiatan lainnya di lapangan terlihat juga

kakan sehubungan dengan hal tersebut. Dalam

mempengaruhi keberlangsungan sumberdaya

kaitannya dengan penangkapan ikan, sering ter-

ikan, seperti penebaran ikan-ikan baru ke dalam

jadi orang melakukan penangkapan dengan alat

suatu perairan tersebut. Sebagai contoh, di Da-

yang membahayakan keberlanjutan populasi

nau Toba di Sumatera Utara, telah dilakukan pe-

ikan. Alat tersebut adalah racun, bom dan se-

nebaran ikan mas (C. carpio) sejak tahun 1937 dan

trum. Disamping itu juga didorong oleh keingin-

masih ditemukan dalam jumlah cukup besar

an meraih keuntungan yang besar tanpa mempe-

sampai saat ini (hasil tangkapan). Berbagai jenis

dulikan hari esok, banyak orang melakukan

ikan yang ditebar/masuk secara alami, turut

penangkapan yang berlebihan termasuk me-

mempengaruhi daya dukung danau tersebut.

nangkap anak-anak ikan.

Sebagaimana disampaikan di atas untuk Danau

Pada sisi yang lain, kegiatan budidaya ikan

Toba, hasil tangkapan ikan mas menurun pada

di karamba/kombong tanpa perencanaan ma-

tahun 1950-an, akibat adanya penebaran mujair

tang pada situ, akan menghambat aliran air yang

(O. mossambicus). Catatan lain memperlihatkan

berdampak langsung terhadap penurunan kela-

bahwa penebaran ikan gurame pada tahun 1920-

rutan oksigen dalam air; serta memberi beban

an di Danau Toba, pada saat ini jarang ditemu-

masukan dengan konsentrasi tinggi pada lokasi

kan sebagai hasil tangkapan. Kekhawatiran me-

budidaya dalam karamba/kombong dimaksud.

ngemuka lainnya, adalah masuknya jenis ikan

Kegiatan budidaya dengan dampak serupa ter-

yang dapat mengganggu komunitas ikan yang

jadi juga di perairan danau, situ atau waduk

ada. Masuknya ikan sapu-sapu (H. pardalis) ke

yang relatif besar; misalnya tingginya intensitas

Situ Cigudeg (Bogor) menjadikan ikan yang lain

kegiatan budidaya kantung jaring terapung di

jumlahnya meyusut, sementara itu ikan ini tidak

waduk Saguling, Cirata dan lainnya. Akumulasi

bernilai ekonomis. Tampilan Situ Gigudeg dan

sisa pakan dan buangan hasil metabolisme yang

kegiatan perikanan dapat dilihat pada Gambar 6.

tinggi berdampak buruk saat umbalan (upwelling) terjadi di waduk Cirata. Tentu saja
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Gambar 6. Tampilan Situ Cigudeg & kegiatan penebaran benih ikan nila
(sumber: TribunnewsBogor.com, PojokJabar.com)
(e) Hilangnya situ
Berbagai permasalahan yang dikemukakan

hektare; berita koran Kompasiana pada bulan

di atas mengibatkan rusaknya ratusan situ yang

Desember 2013 bahkan menuliskan judul: save

ada di wilayah Jabopdetabek. Lebih parah lagi,

Situ Legoso di Kota Tangerang Selatan, Banten

sebagian situ itu bukan sekadar rusak, melainkan

(Gambar 7.). Lahan bekas situ digunakan untuk

telah hilang. Di Jakarta, empat rawa dan satu

kegiatan

waduk rawa telah hilang. Keempatnya adalah

Pembangunan

Waduk Ulujami, Rawa Kendal, Rawa Rorotan,

mempertimbangkan lingkungan. Padahal, situ

dan Rawa Penggilingan. Sementara dua situ,

merupakan

yakni Situ Babakan dan Situ Mangga Bolong,

menjaga ketersediaan air tanah di musim

mulai menyusut. Situ Legoso di Kota Tangerang

kemarau. Upaya untuk menyelamatkan situ-situ

Selatan

yang sudah mulai hilang sepatutnya segera

misalnya,

sebelumnya

luasannya

mencapai empat hektare sekarang tinggal satu

perekonomian

dan

pemukiman

reservoir

yang

permukiman.
yang

berguna

tidak
untuk

dilakukan

.

Gambar 7. Kondisi Situ Legoso di Kota Tangerang Selatan yang mulai hilang

bagaimana upaya manusia agar perairan umum

Pengelolaan Situ
Sebagaimana telah dikatakan bahwa penge-

dapat memberikan fungsi yang maksimal dan

lolaan perairan umum pada hakekatnya adalah

lestari bagi kesejahteraan masyarakat di seki17
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tarnya. Beberapa masalah yang dikemukakan di

ke

atas perlu mendapatkan penanganan yang se-

peresapan air, sehingga air dikeluarkan secara

baik-baiknya.

pelahan.

Prinsip dasar apakah yang perlu mendapat

badan

air,

memperbesar

kemampuan

Secara teknis upaya perlindungan daerah

perhatian dalam pengelolaan situ? Jawaban

tangkapan hujan dapat dilakukan melalui:

pertanyaan di atas inilah yang harus menjadi

a.

Menerapkan secara konsisten daerah

kata kunci dalam setiap pengelolaaan situ. Kata

sempadan danau, penjagaan sabuk hi-

kunci dari pengelolaan situ tidak lain adalah

jau (green belt) sekitar waduk dan da-

keberlanjutan (kelestarian), keseimbangan dalam

nau

pemanfaatan, serta kesejahteraan masyarakat. Di

b.

sini diartikan bahwa suatu pengelolaan perairan

Upaya penghijauan daerah sekitar perairan terutama lahan kritis

harus ditangani secara terpadu (integrated).

c.

Pembebasan lahan sekitar perairan

Permasalahan yang ada bila dikaji lebih men-

dari bangunan hunian ataupun indus-

dalam

tri, sehingga terbentuk ruang hijau un-

akan

ditemukan

bahwa

penyebab

utamanya adalah kegiatan yang dilakukan tanpa

tuk peresapan air

melalui pendekatan integral, di mana satu

Keppres 114 Tahun 1999 menyatakan bahwa

kegiatan ingin lebih menonjol dari kegiatan lain.

kawasan sekitar waduk/danau/ situ adalah

Kegiatan tersebut dilakukan tanpa memedu-

kawasan di sekeliling waduk/danau/situ yang

likan kepentingan yang lain.

mempunyai manfaat penting untuk memper-

Berangkat dari pemikiran tersebut beberapa

tahankan kelestarian fungsi waduk/danau/situ.

langkah pengelolaan situ secara garis besar dapat

Pemanfaatan ruang yang tidak boleh dilakukan

disampaikan sebagai berikut:

di kawasan sekitar waduk/danau/situ adalah
sebagai berikut:

Perlindungan daerah tangkapan hujan

a.

Keberadaan dan kelestarian suatu perairan

bentang alam, mengganggu kesuburan

tidak terlepas dari lingkungan sekitar sebagai
satu

wilayah

hidrologis.

Kawasan

dan keawetan tanah, fungsi hidrologi,

lindung

kelestarian flora dan fauna serta keles-

sekitar perairan harus terbebas dari hunian dan

tarian fungsi lingkungan hidup;

kegiatan industri ataupun budidaya yang tidak
terkendali dan merusak tata guna tanah, air dan
tata guna sumberdaya alam lainnya yang ada di
perairan dan sekitarnya.

Pemanfaatan ruang yang mengganggu

b.

Pemanfaatan hasil kayu;

c.

Perusakan kualitas air waduk/danau
/situ, kondisi fisik kawasan sekitar wa-

Perlindungan daerah

duk/danau/situ,

tangkapan hujan akan memberikan manfaat

serta

mengganggu

debit air.

dalam mencegah air hujan yang turun langsung

umum. Oleh karena itu, upaya pengendalian
pencemaran perairan dilakukan dengan pen-

Pengendalian pencemaran perairan

dekatan mengendalikan penyebabnya. Beberapa

Penyebab pencemaran atau penurunan kua-

cara yang dapat dilaksanakan antara lain:

litas air, sebagaimana telah dikemukakan di atas,
adalah kegiatan yang ada di sekitar perairan
18
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Menyadarkan masyarakat agar tidak
b. Pembatasan ukuran maupun jenis alat
membuang limbah rumah tangganya

b.

c.

tangkap

langsung ke perairan

c.

Penutupan waktu penangkapan

Limbah industri harus melalui pe-

d.

Budidaya perikanan, seperti pema-

ngolahan terlebih dahulu sebelum di-

sangan keramba, tidak mengganggu

buang ke perairan

aliran air; kepadatan/intensitas kan-

Pemantauan kualitas perairan secara

tung jaring terapung yang tidak me-

berkala dan kontinyu, agar tindakan

lebihi daya dukung perairan

penanggulangan dapat dilakukan sedid.

e.

ni mungkin

yang tidak menekan populasi ikan

Inventarisasi kondisi lingkungan per-

lokal/langka di perairan

airan yang ada
e.

Penebaran ikan yang aman, khususnya

Pengembangan ekowisata dan tirtawisata

Penggunaan pupuk dan pestisida se-

Kawasan situ sebagai sebagai obyek dan

cara bijak

daya tarik wisata sangat bergantung kepada

Pengaturan perikanan situ
Kegiatan

perikanan

kualitas lingkungan situ untuk dapat menarik
bertujuan

untuk

pengunjung.

Dengan

demikian

pengelolaan

optimasi produksi disesuaikan dengan tingkat

sumberdaya alam bagi kesejahteraan masyarakat

kesuburan alami perairan dan daya dukung

sekitar menjadi tanggung jawab kita bersama.

perairan tersebut.

Berbagai upaya pengaturan

Pengelolaan setiap unsur alam dan unsur buatan

agar produksi yang maksimum dan lestari perlu

manusia akan memberikan implikasi dalam

dilaksanakan. Penangkapan ikan yang berle-

perencanaan keseluruhan. Kesanggupan untuk

bihan atau penggunaan alat yang berbahaya

menciptakan lingkungan yang menarik tidak

seperti racun, bom ataupun setrum (electrofishing)

terlepas dari upaya bagaimana mengelola unsur

akan sangat membahayakan populasi ikan. Da-

rekreasi yang mendorong usaha-usaha konser-

lam hal yang ekstrim penggunaan alat tersebut

vasi situ itu sendiri.

dapat menyebabkan kepunahan ikan.

Peran serta masyarakat

Beberapa cara dalam melestarikan sum-

Seiring dengan era reformasi dalam per-

berdaya perikanan dilakukan sebagai berikut:

kembangannya menunjukkan adanya perubahan
paradigma pembangunan yang meliputi alih

a.

Pelarangan penangkapan ikan dengan

peran pemerintah, di mana pemerintah tidak lagi

alat yang berbahaya (racun, bom, set-

berperan sentral dan peran serta masyarakat

rum)

yang makin ditingkatkan.

Keterlibatan masyarakat menjadi sangat
penting,

tidak

hanya

dalam

tang peran dan fungsi situ serta kerugian yang

pemanfaatan

timbul akibat rusaknya situ akan mendorong ma-

danau/situ, tetapi juga dalam proses peme-

syarakat untuk turut serta lebih aktif dalam

liharaan. Rasa memiliki yang besar terhadap situ

pengelolaan situ.

tersebut serta pemahaman yang mendalam ten19
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Dengan keterbatasan yang ada pada Pe-

Pengesahan Convention on Wetlands of
International Importance Especially Waterfowl Habitat

merintah terutama yang menyangkut dana untuk pembangunan prasarana dan sarana fisik

Anonimus. 1999. Keputusan Presiden No. 114
tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor Puncak Cianjur.

pengendali banjir, maka peran serta masyarakat
harus lebih ditingkatkan.

Anonimus. 2004. Undang-undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32

Agar kerusakan situ tidak menimbulkan
masalah yang besar pada masyarakat, dan juga
agar masyarakat mengetahui dan menyadari

Anonimus. 2008. Laporan tahunan Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan tahun 2008. Kota Tangerang
Selatan.

adanya berbagai penyebab terjadinya masalah
yang datangnya sebagian besar dari masyarakat
sendiri, serta menyadari atas segala keterbatasan

Anonimus. 2009. Laporan Review Masterplan
Pengendalian Banjir dan Drainase. Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

yang ada pada setiap upaya mengatasi masalah
banjir, maka masyarakat perlu diberi pengertian
yang benar. Dengan mengetahui permasalahan

Anonimus. 2014. Mengenal sembilan situ di Tangerang Selatan. Jurnal Tangsel. Jurnaltangsel.blogspot.com

secara benar diharapkan masyarakat dapat berpatisipasi aktif untuk ikut mengatasi dan meng-

Anonimus. 2015a. Jumlah Danau/Situ menurut
provinsi. Unit Data Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Buku
Informasi Statistik. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. 113 hal.

hindarkan timbulnya masalah.
Upaya menyadarkan dan menjadikan masyarakat mengerti dan mau berpartisipasi perlu
ditingkatkan lewat penyuluhan dengan meng-

Anonimus. 2015b. Laporan Status Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta tahun 2015. Badan Pengelola
Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 398
hal.

gunakan media massa berupa pers, televisi, radio
maupun dari rumah kerumah oleh petugas RT
dan pemuka masyarakat agar mencintai sungai.
Dengan mencintai situ maka masyarakat tidak

Anonimus. 2017. Danau Toba. Wikipedia. Ensiklopedia Bebas.

akan merusak sarana yang telah dibangun,
mempersempit situ dengan membangun ba-

Anonimus. 2018. Puncak Musim Hujan Berlangsung Hingga Maret. www.bmkg.go.id.
diakses 7 Februari 2018.

ngunan, mengotori sungai dengan membuang
sampah dan limbah padat dan cair, me-

Ayuputri M. 2006. Perancangan lanskap waterfront Situ Babakan, di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan.
Skripsi. Program Studi Arsitektur Lanskap
Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
151 hal.

manfaatkan situ tanpa ijin dan sebagainya.
Kesadaran masyarakat terhadap peraturan
yang telah ada baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang
terkait dengan masalah ini perlu ditingkatkan

Bekti D. R., H. Tanty, Herlina T., Solihudin. 2014.
Pemetaan kualitas kandungan zat anorganik
pada air tanah di Jabodetabek menggunakan metode spasial. Laporan Tahunan
Hibah Pekerti. Universitas Bina Nusantara. 65
hal.

lewat penyuluhan hukum, yang diawali dengan
penyuluhan kepada seluruh aparat terkait di
daerah.
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