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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Tingkat perkembangan penduduk yang semakin tinggi berpengamh

terhadap perkembangan pemukiman. Hal ini secara tidak langsung akan

berpengamh terhadap segala kegiatan manusia termasuk di dalamnya kegiatan

rumahtangga yang membutuhkan airtanah yang banyak jumlahnya dan layak

untuk dimanfaatkan penduduk dalam memenuhi kebutuhan rumahtangganya.

Oleh karena itu, keberadaan sumberdaya airtanah hamslah di jaga dan dilestarikan

agar pemanfaatanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penduduk. Daerah

penelitian saat ini perkembangan pemukimannya semakin pesat, mulai dari

pemukiman penduduk yang bempa komplek perumahan menengah sampai

komplek pemmahan kelas atas seperti Alamanda, Dago permai, Alam asri, dan

lainya yang secara tidak langsung akan berpengamh terhadap perkembangan

penduduk yang semakin bertambah. Hal tersebut berpengamh juga terhadap

tingkat pemanfaatan airtanah bagi keperluan rumahtangga.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 poin yang dapat dijadikan inti

atau hasil dari penelitian, yaitu:

1) Berdasarkan prediksi 20 tahun mendatang potensi airtanah di daerah penelitian

mengalami kekurangan atau minus. Hasil perhitungan menunjukkan potensi

airtanah di daerah penelitian mengalami kekurangan sebesar 2.153.127.410

liter/tahun dengan rata-rata kebutuhannya sebesar 603.328.575 liter/tahun.
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Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kekurangan sumber airtanah bagi

pemenuhan kebutuhan rumahtangga penduduk, hal tersebut sangatlah

mengkhawatirkan karena kekurangan airtanah di daerah penelitian dari tahun

ketahun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah

penduduk.

2) Minus potensi airtanah di daerah penelitian yaitu sebesar 2.153.127.410

liter/tahun selama 20 tahun mendatang. Hal ini dapat diprediksikan bahwa

daerah penelitian sudah mengalami kemsakan sumber daya airtanahnya,

karena setiap tahunnya mengalami kekurangan airtanah bagi penduduknya.

Apabila di kaitkan dengan jumlah penduduk yang setiap tahunnya semakin

meningkat, hal tersebut di khawatirkan akan memperparah kondisi potensi

airtanah di daerah penelitian sehingga memperburuk keadaan penduduk yang

semakin kesulitan memperoleh airtanah.

3) Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang menunjukkan bahwa di daerah

penelitian memiliki potensi airtanah yang kurang mencukupi, maka perlu

dilakukan suatu upaya untuk mengembalikan kelestariansumber daya airtanah

agar dapat dimanfaatkan kembali oleh penduduk secara maksimal. Upaya

peiestarian yang dapat dilakukan yaitu:

a. Pengambilan airtanah sebaiknya di arahkan pada akuifer yang masih

potensial dengan jumlah pengambilan sesuai dengan debit rekomendasi,

yaitu pada kedalaman 40-150 meter.

b. Daerah resapan airtanah di daerah penelitian dapat dilakukan penataan tata

ruang dengan meperhatikan kondisi Hidrogeologinya. Jika pada kenyataan



32

tata ruangnya sudah tidak sesuai dengan pemntukkannya, maka harus

dilakukan pengawasan dan pemantauan yang ketat terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa potensi airtanah di

daerah penelitian yang kurang mencukupi, maka perlu upaya yang dapat

dilakukan agar potensi airtanah yang mengalami kekurangan tersebut di lestarikan

kembali dan selanjutnya dapat dipelihara sebaik mungkin. Dalam hal ini, perlu

adanya kesadaran bersama dan usaha-usaha yang didukung oleh berbagai pihak

baik masyarakat, pemerintah dan para pengembang. Maka secara faktual hasil

survey dilapangan , rekomendasi atau saran dari penulis untuk daerah penelitian

yaitu sebagai berikut:

1. Daerah Dago mempakan daerah resapan air hamslah di atur dan di jaga

dengan ketat mengenai penggunaan lahan dan tata mnagnya, karena jika

dilihat secara faktual di lapangan, daerah ini yang seharusnya menjadi daerah

konservasi tetapi secara garis besar sudah di manfaatkan untuk pemukiman.

Hal ini akan berpengamh terhadap keberadaan sumber airtanah di daerah

penelitian yang secara tidak langsung akan mengurangi proses infiltrasi air ke

dalam tanah.

2. Daerah Sekeloa dan Sadang serang yang mempakan zone daerah yang yang

memiliki potensi yang masih aman, maka harus dibatasi dalam pemanfaatan

dan pengambilan airtanahnya yang secara tidak langsung akan mempengaruhi
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kualitas airtanahnya jika pemanfaatannya tidak maksimal dan tidak sesuai

dengan kaidah lingkungan.

3. Daerah Lebak Gede, Cipaganti dan Siliwangi yang mempakan daerah secara

konservasi masih aman karena di sana masih ada runag terbuka hijau yang

masih dilestarikan yaitu seperti kebun binatang Bandung, maka harus di

upayakan penduduk yang memanfaatkan airtanah terutama airtanah dangkal

(sumur gali) harus di jaga dan lestarikan. Meskipun daerah ini sudah

berkembang menjadi daerah perdagangan.






