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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Konservasi adalah upaya yang dilakukan untuk melestarikan 

lingkungan namun tetap memperhatikan manfaat yang didapat dengan tetap 

mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk 

dimanfaatkan di masa mendatang. Sedangkan konservasi sumber daya alam 

adalah pengelolaan untuk berbagai jenis sumber daya alam yang dilakukan 

secara bijak dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dengan cara 

meningkatkan kualitas dan memelihara keanekaragaman dan nilainya. Jadi, 

konservasi sumber daya air adalah upaya mengelola sumber daya air yang 

dilakukan secara bijak dengan memperhatikan manfaat yang didapat serta 

mempertahankan komponen penyusunnya agar dapat dinikmati di masa 

mendatang (Suparmoko, 1998). 

Dalam kehidupan sehari-hari makhluk hidup membutuhkan air yang 

merupakan salah satu komponen penting. Ketersediaan di Indonesia 

ketersediaan air cukup berlimpah dibandingkan dengan negara-negara lain 

seperti Afrika. Namun, Masyarakat Indonesia masih kurang kesadaran dan 

kurang menghargai terhadap sumberdaya air yang ada. Sehingga tidak 

mengherankan apabila setiap tahun di musim kemarau banyak daerah yang 

mengalami kekurangan air bersih, sedangkan pada musim hujan terjadi banjir 

dimana-mana. Kondisi kelangkaan terhadap air bersih sangat dipengaruhi 

oleh perilaku manusia terhadap alam dan belum banyaknya upaya melakukan 

konservasi sumber daya air.  
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Menurut (Awang, 2005) “menyatakan bahwa dampak negatif tidak 

saja ditimbulkan dari kekurangan air, tetapi juga dari kelebihan air. Kelebihan 

air dapat menimbulkan bencana seperti banjir yang sering melanda beberapa 

daerah di Indonesia, seperti di Jakarta yang menyebabkan aktivitas ekonomi 

lumpuh dan kerugian lainnya. Maka dari itu Pengelolaan sumberdaya air 

yang tepat sangat penting untuk mengakomodasi krisisnya sumberdaya air, 

mewujudkan konservasi air, dan pendayagunaan sumberdaya air yang 

berkelanjutan”. 

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, 

dimensi pengelolaan sumber daya air meliputi konservasi, pendayagunaan 

dan pengendalian daya rusak air. Selain itu, diamanatkan pula bahwa dalam 

proses pengelolaan sumber daya air harus melibatkan peran masyarakat serta 

para pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan 

seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, baik koperasi, badan usaha 

milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta dianggap 

perlu dalam pengelolaan sumber daya air. Sejalan dengan prinsip demokratis, 

masyarakat tidak hanya diberi peran dalam penyusunan perencanaan saja 

namun berperan pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, 

operasi dan pemeliharaan, pemantauan, serta pengawasan atas pengelolaan 

sumber daya air. 

Salah satu sumber daya alam yang perlu dan wajib dijaga 

kelestariannya adalah sumber daya air. Sumber mata air di Desa Kucur 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang merupakan salah satu dari sekian banyak 

sumber mata air yang perlu untuk dijaga kelestariannya. Sumber mata air di 
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Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang berasal  dari aliran air 

sumber Coban Glotak. Aliran air Coban Glotak kemudian disalurkan ke 

empat Dusun antara lain Dusun Klasman, Dusun Krajan, Dusun Klampok, 

dan Dusun Turi. Selain itu juga Coban Glotak menjadi satu-satunya sumber 

mata air yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa 

Kucur tersebut. Sehingga pada pemanfaatannnya tidak teratur dalam 

pendistribusian air ke setiap Dusun yang berada di Desa Kucur (Hardiansyah, 

2015). Oleh karena itu perlu dilakukan penyuluhan terkait upaya konservasi 

kepada masyarakat sekitar sehingga terciptanya kelestarian sumber mata air 

di lokasi tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diketahui 

permasalahan bagaimana peran dari masyarakat Desa Kucur Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang terhadap upaya konservasi sumber mata air hutan 

pendidikan bambu Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan 

mengetahui : 

1. Karakteristik debit air di lokasi sumber mata air hutan pendidikan 

bambu Universitas Muhammadiyah Malang, Desa Kucur, Kecamatan 

Dau, Kabupaten Malang. 

2. Karakteristik masyakat sekitar di sekitar lokasi sumber mata air hutan 

pendidikan bambu Universitas Muhammadiyah Malang, Desa Kucur, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 
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3. Peran dan partisipasi masyarakat di sekitar lokasi sumber mata air

hutan pendidikan bambu Universitas Muhammadiyah Malang, Desa

Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam 

mengembangkan teori  dan praktek. Selain itu juga diharapkan bermanfaat 

dalam bentuk informasi bagi peneliti selanjutnya dan juga masyarakat sekitar 

kawasan sumber mata air. 


