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Abstrak
Airtanah merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
sehari- hari. Keberadaan airtanah di bawah permukaan tanah menjadikannya lebih terlindung dari
pencemaran terlebih jika dibandingkan dengan air sungai, namun demikkian airtanah tetap memiliki potensi
untuk tercemar. Pencemaran airtanah akan menyebabkan menurunnya kualitas air yang akan menyebabkan
airtanah tidak dapat digunakan lagi sesuai peruntukannya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran
airtanah maka pengamatan kualitas air perlu dilakukan. Informasi mengenai teknik dan parameter yang
digunakan untuk mengamati kualitas air pada umumnya hanya dapat diperoleh melalui perkuliahan di
perguruan tinggi dan artikel ilmiah. Informasi tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat umum.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pemanataun kualitas airtanah bebas di
kawasan resapan air. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, diskusi, dan pelatihan. Hasil kegiatan
adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mitra terhadap teknik dan parameter yang dapat
digunakan untuk memantau kualitas airtanah. Berdasarkan data lapangan yang telah dikumpulkan secara
partisipatif, diketahui bahwa kondisi airtanah di lokasi kegiatan dalam kondisi baik. Pemantauan secara
rutin perlu dilakukan untuk mempertahankan agar manfaat dapat digunakan lintas generasi.
Kata kunci: airtanah, kualitas air, partisipatif
Kualitas air menjadi parameter untuk
menentukan layak atau tidaknya airtanah dijadikan
sebagai sumber pemenuhan air untuk kebutuhan
tertentu. Uji kualitas air dilakukan untuk
mengetahui kondisi fisik, kimia, dan biologis
airtanah. Hasil uji kemudian dianalisis untuk
menentukan beberapa hal, misalnya untuk
mengetahui apakah airtanah tersebut telah
mengalami pencemaran, atau untuk menentukan
layak atau tidaknya jika airtanah tersebut digunakan
sebagai sumber pemenuhan untuk kebutuhan
tertentu [7]. Pada prinsipnya, pemantauan kualitas
airtanah untuk mengetahui kondisi fisik, kimia dan
biologi dilakukan pada laboratorium pengujian
sampel. Namun demikian terdapat beberapa kondisi
yang dapat dipantau secara langsung di lapangan,
misalnya warna, bau, rasa, suhu, dan daya hantar
listrik (DHL) atau electrical conductivity (EC) [8]–
[11]. Hasil pemantauan secara langsung tersebut
dapat digunakan sebagai indikator awal untuk
mengetahui kualitas airtanah yang dikaji [12].
Informasi mengenai penentuan kualitas
airtanah secara cepat dengan mengidentifikasi
warna, bau, rasa, suhu,dan DHL pada umumnya

1. PENDAHULUAN
Air merupakan salah satu sumberdaya alam
yang memiliki peranan penting dalam kehidupan.
Hidrologi, sebagai cabang dari ilmu Geografi,
mengklasifikasikan keberadaan air di bumi menjadi
dua macam, yaitu air permukaan dan airtanah [1].
Airtanah merupakan air yang terletak di bawah
permukaan tanah pada zone jenuh air [1], [2].
Airtanah bebas dalam kajian Geografi didefinisikan
sebagai air dalam kondisi jenuh yang terdapat
dalam suatu lapisan akuifer bebas [3]. Airtanah
bebas sering disebut sebagai air sumur, yaitu air di
bawah permukaan tanah yang diperoleh dengan
cara membuat lubang pada permukaan tanah
dengan diameter tertentu hingga kedalaman
tertentu. Jika dibandingkan dengan air permukaan,
keberadaan airtanah di bawah permukaan tanah
menyebabkannya relatif terlindung dari polutanpolutan yang berpotensi menimbulkan pencemaran
air. Namun potensi pencemaran airtanah bebas
yang berujung pada penurunan kualitas air mungkin
saja terjadi [4]–[6]
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hanya dapat dapat dibaca dalam skripsi, tesis,
disertasi, jurnal, dan berbagai macam artikel ilmiah
lainnya. Keadaan ini menyebabkan tidak semua
penduduk atau masyarakat mengetahui informasi
tersebut. Sebagai upaya pengelolaan sumberdaya
air yang berkelanjutan, informasi tersebut sudah
sepantasnya disebarluaskan kepada masyarakat.
Tersebarluasnya informasi mengenai penentuan
kualitas air diharapkan mampu mewujudkan
kemandirian dan kesadaran masyarakat untuk
senantiasa menjaga kelestarian airtanah, agar
manfaatnya dapat dirasakan oleh lintas generasi.
Salah satu upaya penyebarluasan informasi
pemantauan kualitas airtanah adalah dengan
melakukan sosialisasi yang disertai pelatihan.
Sebagai mitra, penulis memilih organisasi pemdua
pada salah satu dusun di Kecamatan Pakem.
Terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan
penulis dalam memilih lokasi maupun mitra,
pertimbangan pertama adalah seluruh area yang
berada dalam administrasi Kecamatan Pakem
merupakan kawasan yang dalam disiplin ilmu
Geografi berfungsi sebagai kawasan resapan air
hujan (KRAH). KRAH berfungsi sebagai
penangkap air hujan menjadi cadangan airtanah
yang kemudian didistribusikan bagi daerah di
sekitarnya, atau dengan kata lain KRAH merupakan
penyedia cadangan airtanah [13] Pemantauan yang
bertujuan untuk mengetahui kualitas air tentu
sangat penting dilakukan. Buruknya kondisi
kualitas air pada KRAH tentu akan berdampak pula
pada kualitas airtanah di daerah sekitarnya.
Organisasai pemuda dipilih sebagai mitra dalam
kegiatan pengabdian masyarakat dengan alasan
bahwa pada usia tersebut informasi yang bersifat
akademik masih dapat diterima dengan baik, alasan
yang kedua adalah untuk menumbuhkan kesadaran
dan kemandirian bahwa kelak merekalah yang akan
menjadi generasi penerus, bukan hanya dalam hal
meneruskan penggunaan lahan, namun juga dalam
hal menjaga kelestarian sumberdaya airtanah.

Lokasi kegiatan berada di wilayah
administratif Dusun Kertodadi Kecamatan Pakem.
Jarak lokasi dari Universitas Amikom kurang lebih
15 km. Rangkaian kegiatan diawali dengan survei
lapangan. Survei lapangan merupakan kegiatan
dimana pelaksana melakukan survei dengan
mendatangi lokasi kegiatan, berkoordinasi dan
berdiskusi dengan mitra, merumuskan masalah, dan
menawarkan solusi dalam pemecahan masalah.
Kegiatan selanjutnya adalah bagian inti dalam
kegiatan pengabdian masyarakat.
Kegiatan inti dilaksanakan selama dua kali,
yaitu pada periode bulan September- Oktober 2019.
Kegiatan pertama dilakukan dengan metode
sosialisasi dan diskusi. Materi yang disampaikan
meliputi pengertian airtanah, kualitas air, parameter
pemantauan kualitas airtanah secara langsung, dan
peralatan yang dapat digunakan untuk memantau
kualitas airtanah. Selain melalui sosialisasi dan
diskusi, mitra pengabdian masyarakat juga
diberikan pelatihan untuk mengamati dan
mengumpulkan data- data kualitas airtanah secara
langsung di rumah- rumah penduduk yang tersebar
di wilayah administratif Dusun Kertodadi. Diagram
alir pengabdian masyarakat dapat diamati pada
Gambar 1.

Perumusan masalah di daerah mitra
Kurangnya infromasi mengenai kawasan resapan
air hujan (KRAH) dan kualitas airtanah
Sosialisasi dan diskusi mengenai:
1. Definisi, fungsi, dan pengelolaan kawasan
resapan air hujan (KRAH)
2.

2. METODE PELAKSANAAN

Definisi kualitas air, fungsi dari penentuan
kualitas air, definisi airtanah bebas, dan
metode pemantauan kualitas airtanah bebas

Kurangnya infromasi mengenai kawasan resapan
air hujan (KRAH) dan kualitas airtanah

Pemantauan kualitas airtanah merupakan
kesadaran dan kemandirian yang perlu dilakukan
sebagai upaya untuk menjaga kelestarian airtanah,
terutama di kawasan resapan air hujan (KRAH).
Mitra merupakan masyarakat umum (organisasi
kepemudaan) pada wilayah yang secara geografis
memiliki fungsi sebagai KRAH. Keadaan tersebut
menjadi dasar bahwa penyebarluasan informasi
mengenai pemantauan kualitas airtanah dinilai
sangat tepat. Terlebih jika dikaitkan dengan upaya
untuk menjaga kelestarian sumberdaya airtanah.

Pelatihan dan praktik pemantauan kualitas airtanah
bebas, adapun kondisi airtanah yang diamati
meliputi rasa, warna, bau, dan daya hantar listrik,
Pemahaman
mengenai pentingnya
menjaga kualitas
airtanah kawasan air

Informasi kondisi
kualitas airtanah
bebas di daerah mitra

Gambar 1. Diagram Alir Pengabdian Masyarakat
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3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiataan inti pengabdian masyarakat
terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah
sosialisasi dan diskusi, bagian kedua adalah
pelatihan pemantauan dan pengumpulan data
kualitas airtanah. Kegiatan pertama dilaksanakan di
salah satu rumah anggota orgainsasi pemuda.
Materi yang disampaikan dalam kegiatan tahap
pertama ini meliputi pengertian airtanah, kualitas
air, dan parameter pemantauan kualitas airtanah.
Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah anggota
organisasi pemuda yang berada di lokasi
pengabdian masyarakat.
Materi yang telah disusun kemudian
disampaikan menggunakan istilah yang mudah
dimengerti. Beberapa istilah sengaja diubah ke
dalam bahasa sehari- hari, misanya airtanah bebas
menjadi banyu sumur atau air yang terdapat dalam
sumur galian, istilah akuifer diubah menjadi lapisan
penampung dan penyedia airtanah, kualitas airtanah
menjadi keadaan airtanah, dan lain sebagainya.
Perubahan istilah tersebut dilakukan agar materi
yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami
oleh mitra. Antusiasme mitra meningkat ketika
sampai pada tutorial penggunaan alat untuk
mengetahui nilai daya hantar listrik airtanah. Alat
yang digunakan dalam tutorial adalah electrical
conductivity meter ukuran saku. Pengoperasian alat
yang mudah dan ukuran alat yang kecil menjadikan
alat ini dapat digunakan untuk mengamatai salah
satu parameter kualitas air, yaitu daya hantar listrik
dengan mudah. Pelaksanaan sharing dan diksusi
dapat dilihat pada Gambar 2 hingga Gambar 4.
Sedangkan tutorial penggunaan alat ukur daya
hantar listrik dapat dilihat pada Gambar 5 hingga
Gambar 7.

Gambar 2. Suasana Sosialisasi dan Diskusi

Gambar 3. Suasana Sosialisasi dan Diskusi

Gambar 4. Suasana Sosialisasi dan Diskusi
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kemudian melakukan pengumpulan data. Obyek
yang menjadi tempat pengamatan dan pengumpulan
data kualitas air adalah sumur yang berada di
rumah warga. Sebaran lokasi pengumpulan data
kualitas air dapat dilihat pada Gambar 8. Gambar 8
memperlihatkan sebaran lokasi pengumpulan data
kualitas airtanah. Data kualitas air yang
dikumpulkan meliputi bau, rasa, warna, dan nilai
daya hantar listrik. Rincian data yang telah
dikumpulkan dapat dilihat pada Tabel 1.

Gambar 5. Tutorial Penggunaan EC Meter

Gambar 6. Tutorial Penggunaan EC Meter

Gambar 8. Sebaran Lokasi Pengumpulan Data
Kualitas Airtanah

Tabel 1. Data Kualitas Airtanah
Pemilik
Sumur
Gambar 7. Tutorial Penggunaan EC Meter
Sutadi

Setelah sosialisasi dan diskusi terlaksana, kegiatan
bagian kedua adalah pengumpulan data kualitas
airtanah
berbasis
partisipasi
masyarakat.
Menggunakan pengetahuan yang telah didapatkan
dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi, mitra

Sugiyanto
Sutrisno
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Rasa
Air
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa

Warna
Air
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna

Bau
Air
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau

DHL
< 500
< 500
< 500
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Darmo
Wiyono
Chandra
Anik
Ruwiyati
Hardi
Utomo
Yuwono
Marto
Sudiman
Poniyem

Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa

Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna

Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau

untuk memenuhi kebutuhan domestik adalah
kurang dari 750 mikrosiemens [10], [12],
sedangkan kondisi daya hantar listrik hasil
pengamatan secara garis besar menunjukkan angka
di bawah 500 mikrosiemens.
Kualitas airtanah yang dalam keadaan baik
perlu dijaga dan dipertahankan agar manfaat
airtanah dapat dirasakan oleh lintas generasi.
Terlebih kondisi daerah mitra secara teori termasuk
dalam kawasan resapan air hujan. Kawasan ini
memiliki peranan penting dalam penyediaan
airtanah bagi daerah sekitarnya, sehingga tidak
hanya kuantitas air yang perlu mendapat perhatian,
namun kualitas air juga tidak kalah penting.
Airtanah yang melimpah atau dengan kuatitas yang
banyak tidak akan berarti jika air tersebut telah
mengalami pencemaran. Pemantauan kualitas air
dapat dilakukan secara rutin, untuk mencegah
terjadinya pencemaran airtanah yang pada akhirnya
akan menurunkan kualitasnya. Pemantauan yang
dilakukan secara rutin akan menghasilkan
kumpulan data yang dapat disusun menjadi basis
data temporal. Basis data tersebut dapat
dikembangkan untuk membuat analisis mengenai
variasi kualitas airtanah dari waktu ke waktu. Basis
data mengenai kualitas airtanah dapat digunakan
sebagai dasar untuk mendeteksi indikasi terjadinya
pencemaran airtanah. Ilmu pengetahuan yang
disampaikan kepada mitra sebagai bentuk dari
kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat
digunakan sebaik- baiknya, terutama untuk
mempertahankan agar kualitas airtanah tetap dalam
kondisi yang baik.

< 500
< 500
< 500
< 500
< 500
< 500
< 500

Lanjutan Tabel 1
Pemilik
Sumur
Adi
Wiyono
Triyanta
Gini
Sumarna
Hadi
Jumingan
Suharyono
Budi
Raharjo
Suharmoko
NN
Affandi
Sarimun
Tumirah
Mulyono
Heru
Purnomo

Rasa
Air
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa
Tidak
berasa

Warna
Air
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna
Tidak
berwarna

Bau Air
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau
Tidak
Berbau

DHL
< 500
< 500
< 500
< 500
< 500
< 500
< 500

4. KESIMPULAN
< 500

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan
maka kesimpulannya adalah
1) Penyeberluasan informasi yang berkaitan
dengan upaya untuk menjaga dan melestarikan
sumberdaya airtranah dapat dilakukan dengan
sosialisasi, diksusi, dan pelatihan.
2) Berdasarkan data kualitas airtanah yang telah
dikumpulkan dengan metode partisipatif,
diketahui bahwa kondisi airtanah di daerah mitra
masih dalam keadaan baik.
3) Perlu dilakukan pemantauan kualitas airtanah
secara rutin untuk menjaga agar airtanah tetap
dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk
kebutuhan sehari- hari.

< 500
< 500
< 500
< 500
< 500

Berdasarkan
data
lapangan
yang
telah
dikumpulkan, dapat diketahui bahwa kondisi
airtanah di lokasi pengabdian masyarakat masih
dalam kondisi baik. Hal itu dicirikan oleh kondisi
air yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak
berwarna. Nilai daya hantar listrik (DHL) bervariasi
mulai dari 200 hingga 400 mikrosiemens.
Beradasarkan teori tentang kualitas air, nilai daya
hantar listrik kondisi air yang baik atau sesuai
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