
BAB III 
 MEDIA AIR 

 

3.1.Kualitas Air  
Air Tanah dan Air Sungai 

Pemanfaatan air bawah tanah yang meningkat dari tahun ke tahun lambat laun akan 

menyebabkan penurunan muka air bawah tanah, penurunan mutu air tanah, penyusupan air 

laut di daerah pantai dan juga terjadinya amblesan tanah. Pencemaran air tanah atau 

penurunan kualitas air tanah yang terjadi pada suatu daerah berhubungan erat dengan 

tingkat kepadatan penduduk di daerah tersebut, sebab semakin banyak jumlah penduduk 

maka limbah yang dibuang ke lingkungan akan semakin besar. 

Kecenderungan eksploitasi air tanah di Kota Denpasar terus terjadi, terbatasnya 

sumber air bersih mengakibatkan pemakaian air bawah tanah melalui sumur bor meningkat 

pesat dan menjadi tren masyarakat. Sementara sumur gali (dangkal) di sebagian besar 

wilayah Kota Denpasar sudah tidak layak sebagai bahan baku air minum, namun sebagian 

masyarakat masih mengandalkan sumur gali untuk pemenuhan air sehari-harinya. 

Pencemaran air bawah tanah terutama diakibatkan oleh  sanitasi yang kurang baik seperti 

adanya rembesan air limbah rumah tanggga, hotel, laundry industri dan lain sebagainya. Hal 

ini akan sangat membahayakan bagi kesehatan penduduk pengguna air sumur tersebut. 

Sumur gali yang terdapat pada rumah-rumah penduduk kebanyakan dibuat dekat dengan 

permukaan tanah (dangkal) sehingga rentan mengalami pencemaran.    

 

• Pipa  Pengaliran/ 
pembuangan air hujan dari 
pekarangan rumah, 
berfungsi mengalirkan 
limbah dari usaha/ 
kegiatan rumah tangga 

Gambar 3.1  Pengaliran limbah melalui saluran draenase 

 

Karakteristik utama yang membedakan air tanah dan air permukaan adalah 

pergerakan yang sangat lambat dan waktu tinggal yang sangat lama, dapat mencapai 
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puluhan bahkan ratusan tahun. Pergerakan yang sangat lambat dan waktu tinggal yang lama 

tersebut air tanah akan sulit untuk pulih kembali jika mengalami pencemaran. Pada saat 

infiltrasi ke dalam tanah, air permukaan mengalami kontak dengan mineral-mineral yang 

terdapat di dalam tanah dan melarutkannya, sehingga kualitas air mengalami perubahan. 

Sebagian besar struktur tanah di wilayah Kota Denpasar sudah mengalami kejenuhan 

sehingga kemampuan tanah dalam menyaring polutan sangat rendah, kecuali jarak sumber 

pencemar dengan sumur cukup jauh. 

 

                                                  

• Got/drainaseperumahan  
Menjadi bagian dari sistem 
pembuangan limbah secara 
langsung ke lingkungan 

• Got ini adalah salah satu 
sumber pencemaran sungai 
dan laut  

                                                               Gambar 3.2. Kondisi saluran air umumnya di Kota 
Denpasar 

 
Kota Denpasar dengan dinamika pertumbuhan sosio-ekonominya tercermin dengan 

pesat aktivitas masyarakat. Limbah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan usaha dan 

aktivitas pemukiman masih berimplikasi terhadap pencemaran karena belum optimalnya 

pengelolaan limbah yang merupakan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat,  

pemerintah dan berbagai pihak terkait.  Terjadinya pencemaran air sumur di Kota Denpasar 

ditunjukan dengan beberapa parameter yaitu DO yang rendah, BOD, COD, nitrit, fosfat, krom 

dan coli tinja.    

 Air tanah (sumur gali) di beberapa tampat di Kota Denpasar, warna merupakan 

parameter penting dalam pengukuran kualitas air sumur gali. Warna merupakan sifat fisik 

kualitas air yang secara langsung berpengaruh terhadap estetika pengguna sumur gali. 

Perubahan warna air sumur di perkotaan seperti halnya Kota Denpasar sangat dipengaruhi 

oleh aktivitas di permukaan. Semakin besar aktivitas yang melepaskan limbah ke lingkungan 

sebagai dampak dari kegiatannya, semakin besar kemungkinan pencemaran warna air 

sumur terjadi. Dari data pengamatan terhadap  sampel air sumur gali  pada bulan Februari 

tahun 2008 (Tabel 1.8) terindikasi air sumur di daerah Suwung dan Kelurahan Sesetan 

dengan kedalaman 3-4 meter tercemar dengan indikator nilai BOD, COD, Nitrit, fosfat, 

coliform yang tinggi dan Kadar DO yang rendah. Disamping pengaruh TPA, berbagai 
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kegiatan di wilayah tersebut seperti pemukiman, industri rumah tangga, penginapan, laundry 

dan lainnya yang sebagain tergolong kegiatan yang luput dari upaya pengelolaan lingkungan 

sementara yang memiliki dokumen lingkungan tidak konsisten melaksanakan pengelolaan 

lingkungan. Sementara sumur gali di daerah Sanglah, dan Sanur disamping mengalami 

pencemaran seperti di Suwung dan Sesetan juga teleh tercemar logam krom. Limbah tidak 

terkelola dan menjadi sumber pencemar bagi air tanah. Limbah cair terserap kedalam tanah, 

rembesan dari gundukan sampah dipermukaan meresap hingga ke air tanah. Adanya limbah 

dan sampah merupakan konsekuensi dari tidak terkelolanya limbah dan sampah dengan baik 

yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia.   

 

Tabel 3.1. Indikasi pencemaran air sumur di beberapa kawasan di Kota Denpasar 

Parameter Satuan Jl. Sudirman Sanur Sanglah 

pH  6.92 7.69 7.35

TSS Mg/L 0.131 1.4 0.136

BOD Mg/L 3.2 48 12

COD Mg/L 7.71 95.262 28.487

PO4 Mg/L 1.057 1.761 0.227

NH3 Mg/L 1.238 1.105 22.149

Cr Mg/L 0.108 0.103 0.239

• Status air sumur 
tidak lagi sebagai 
bahan baku air 
minum, telah 
tercemar BOD,COD, 
PO4 dan NH3 

Sumber : Data Primer, Tahun 2008  

 

Kekeruhan merupakan suatu ukuran banyaknya bahan-bahan organik yang 

tersuspensi dalam air. Dalam  PPRI No. 82 tahun 2001 kekeruhan tidak dipersyaratkan  

sedangkan dalam KepMenKes RI No 907 tahun 2002 tingkat kekeruhan air maksimal 5 mg/L. 

Secara visual warna air sumur di lokasi Sanur Kauh  dan Suwung pada kedalaman 3-4 meter  

berwarna dan keruh. Ditinjau dari kedalaman air sumur yang rendah dan sifat tanah di lokasi 

tersebut bersifat porous sehingga air dari atas permukaan tanah hasil kegiatan penduduk 

seperti memasak, mencuci dan kegiatan lainnya yang mengandung bahan bahan organik 

terserap ke dalam tanah dengan adanya pengaliran permukaan.  

 Padatan terlarut (TDS) merupakan zat padat yang mempunyai ukuran lebih kecil dari  

pada padatan tersuspensi. Padatan ini terdiri dari senyawa-senyawa anorganik dan organik 

yang larut air, mineral dan garam-garamnya.  Padatan terlarut air sumur  di daerah Suwung  

dengan kedalaman sumur 3-4 meter pada bulan Februari 2008 (Tabel 1.8) yang melebihi 

baku mutu air kelas I Pergub Bali No 8 Tahun 2007. Dari hasil analisis di lokasi Sanur Kauh 

kedalaman 3-4 meter, terlihat keruh dengan adanya bahan-bahan terlarut dan tersuspensi 

tinggi. Selain dari kondisi kedalaman sumur yang rendah dan sifat tanah yang berpasir, 

Status Lingkungan Hidup (SLH) Kota Denpasar Tahun 2008  
 

       III - 3 



diketahui penyebab pencemaran air sumur adalah  karena sebagian besar masyarakat 

meresapkan secara langsung limbah cairnya ke dalam tanah. Dampak dari prilaku tersebut 

adalah tertekanya ekosistem tanah dan menurunnya kapasitas dan fungsi penyerapan alami 

ekosistem tersebut.  

 Kadar oksigen dalam air yang masuk ke dalam tanah  menurun, digantikan oleh 

karbondioksida yang berasal dari aktivitas biologi, yaitu dekomposisi bahan organik yang 

terdapat dalam lapisan tanah pucuk (top soil). Oksigen terlarut merupakan kebutuhan dasar 

untuk kehidupan organisme akuatik baik hewan maupun tumbuhan air. Konsentrasi oksigen 

terlarut dalam keadaan jenuh bervariasi dari suhu dan tekanan atmosfer. Dari hasil 

pengukuran secara in-situ pada beberapa sumur gali di wilayah Suwung dan Sesetan 

diperoleh nilai DO kurang dari 6 ppm sehingga tidak memenuhi standar baku mutu yang 

ditetapkan. Hal ini sebagai indikasi air sumur telah banyak mengandung bahan tersuspensi 

maupun terlarut, sebagai konsekuensinya penguraian bahan-bahan organik dan anorganik 

oleh mikroorganisme aerob yang menggunakan oksigen membuat konsentrasi DO di setiap 

sumur semakin  rendah. Hal ini terbukti dengan  tingginya nilai BOD5 pada semua lokasi 

pengambilan sampel.  

 Hasil analisis pada semua lokasi sampling pada bulan Februari tahun 2008 (Tabel 

1.8) diperoleh nilai BOD yang melebihi baku mutu yang diperbolehkan. Nilai BOD yang tinggi 

menandakan tingginya bahan-bahan organik biodegradable yang menjadi beban perairan 

telah dioksidasi secara biologi. Dari hasil pengamatan lapangan, terindikasi  bahwa air 

limbah rumah tangga dibuang pada sumur resapan, didukung oleh kualitas tanah di daerah 

Sanur bersifat porus maka air limbah tersebut dapat terinfiltrasi masuk ke dalam akifer air 

tanah. 

Hasil analisis pada bulan Februari 2008(Tabel 1.8) konsentrasi amonia air sumur di 

stasiun Sanur dan Sanglah mengandung amonia yang sangat tinggi yaitu 18,11 dan 22,15 

ppm jauh melampaui baku mutu yang ditetapkan yaitu 0,5 ppm. Seluruh sampel air sumur 

yang diambil di  statsiun pengambilan sampel air sumur tercemar amonia. Tingginya amonia 

juga mengindikasikan tingginya konsentrasi bahan-bahan organik yang terkandung dalam air 

sumur. Dilihat dari lokasi fisik pada semua stasiun, kedalaman sumur 3-5 meter, 

pembuangan limbah rumah tangga dan septic tank dilakukan dengan peresapan ke dalam 

tanah sehingga  bahan-bahan organik dapat dengan mudah terinfiltrasi masuk ke dalam 

sumur.  Pencemaran ammonia pada air sumur penduduk merupakan dampak dari sanitasi 

yang buruk berupa peresapan limbah mandi, cuci dan kakus (MCK), limbah dapur, industri 

rumah tangga serta limbah binatang piaraan. Amonia di perairan adalah hasil pemecahan 

nitrogen organik (protein dan urea) dan nitrogen anorganik yang terdapat  di dalam  tanah 
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dan air, yang berasal dari dekomposisi bahan organik (tumbuh-tumbuhan dan biota akuatik 

yang telah mati) oleh mikroba dan jamur. 

Pencemaran fosfat juga terjadi pada air sumur, hasil analisis yang ditunjukan pada 

Tabel 1.8 pada semua stasiun terindikasi tercemar fosfat dengan kandungan tertinggi di 

stasiun Sanur (18,11 ppm) jauh melampaui baku mutu yang di ditentukan. Konsentrasi fosfat 

yang tinggi di semua lokasi penelitian mengindikasikan  masuknya senyawaan fosfat yang 

tinggi pada sumur-sumur tersebut. Ditinjau dari kegiatan penduduk di semua lokasi 

penelitian, semuanya menggunakan detergen untuk mencuci baik mencuci piring maupun 

mencuci pakaian. Oleh karena komposisi dari detergen yang digunakan oleh penduduk 

mengandung senyawaan fosfat dan pembuangan limbah cucian tidak dilakukan pengolahan 

lebih lanjut melainkan langsung dialirkan ke bak peresapan atau langsung di buang disekitar  

sumur yang digunakan maka air yang mengandung senyawaan fosfat dapat dengan mudah 

masuk ke air sumur. Selain dari penggunaan detergen yang tinggi di sekitar Sanur Kaja juga 

terdapat lahan pertanian yang luas dengan penggunaan pupuk yang besar sehingga 

memungkinkan masuknya limbah pertanian yang mengandung fosfat kedalam air tanah. 

Pencemaran bakteriologis ditunjukan dengan hasil analisis yang ditunjukkan pada 

Tabel 1.8  teridentifikasi tercemar E .coli pada stasiun Suwung dan Sesetan. Kadar fosfat 

stasiun Sesetan dipengaruhi oleh kerapatan penduduknya yang sangat tinggi, jarak antara 

satu rumah dengan rumah yang lain sangat dekat, jarak antara pembuangan limbah  rumah 

tangga  dan septic tank  dengan sumur berdekatan. Selain itu dilihat dari letak septic tank 

yang sulit untuk dijangkau oleh penyedot WC, maka kemungkinan septic tank tersebut telah 

jenuh sehingga mengkontaminasi air tanah. Sementara stasiun Suwung, tingginya kadar 

fosfat dipengaruhi oleh keberadaan TPA,  didukung juga dengan jenis tanah  yang porous 

sehingga memungkinkan terjadinya pencemaran oleh E. coli.  

Berbagai kegiatan yang berkembang pesat di Kota Denpasar berdampak pada 

pencemaran air sungai, hal ini terjadi karena belum optimalnya upaya pengelolaan limbah 

cair dan padat. Pembuangan limbah secara langsung, lindi dari gundukan sampah maupun 

resapan limbah dari berbagai kegiatan usaha dan pemukiman masih terjadi. Indikasi 

pencemaran ini terlihat dari tingginya nilai BOD,  fosfat, warna dan coliform air sungai di Kota 

Denpasar. Air sungai yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kerugian, lingkungan 

hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan manusia 

serta makhluk hidup lainnya. 
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• Air mengalir sampai ke laut, sampah dan limbah tidak saja mengalir tapi 

mencemari sampai ke laut

Gambar 3.3 Sebagian sampah dan limbah yang dibuang ke saluran air dan sungai 

terakumulasi di bagian hilir 

 

Air sungai di Kota Denpasar umumnya telah tercemar dengan indikasi nilai BOD 

yang relatif tinggi, telah melampaui baku mutu air kelas II (Pergub No. 8 Tahun 2007). 

Tingginya nilai BOD ditunjukan sudah sejak air sungai memasuki Kota Denpasar dengan 

kecenderungan meningkat. Namun demikian tipikal yang paling jelas terlihat adalah adanya 

perubahan warna air sungai setelah melintasi Kota Denpasar. Hal ini dimungkinkan karena 

semakin padatnya pemukimam dan kegiatan usaha yang membuang limbahnya ke sungai. 

Namun demikian nilai BOD ditentukan juga oleh kondisi sungai terutama banyaknya 

masukan (inlet) langsung ke sungai melalui got/saluran air bahkan oulet langsung dari 

kegiatan industri. Jarak antara sungai dengan sumber pencemar juga mempengaruhi nilai 

BOD, semakin meningkat karena berdekatan dengan pemukiman penduduk dan kegiatan 

usaha. Seluruh aktivitas menghasilkan limbah domestik yang mengandung bahan organik 

dan gugus sulfonat (S) dan fosfat (P) dari pemakaian sabun. Pada daerah tertentu padatnya 

pemukiman letak kegiatan usaha  mengelompok, sehingga menghasilkan limbah dengan 

konsentrasi bahan pencemar yang cukup besar.  

Nilai COD yang melampaui baku mutu yang ditetapkan ditunjukan pada lokasi hilir 

Sungai Mati (Tabel 1.6). Kondisi ini menggambarkan banyak masukan limbah yang 

mengandung bahan-bahan kimia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sungai-sungai yang 

lain di Kota Denpasar. Karakteristik kegiatan usaha menonjol dengan outlet-nya di kedua 

sungai tersebut tidak dapat dibedakan secara jelas, namun tingginya nilai COD di hilir 
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sebagai indikasi adanya pembuangan limbah dari rumah sakit, industri rumah tangga yang 

memakai bahan-bahan  kimia. Disamping dari limbah dari aktivitas pemukiman. Limbah dari 

aktivitas pencucian juga merupakan  penyumbang bahan- bahan organik tersuspensi berupa 

rantai cabang alkyl dan rantai lurus linier panjang yang merupakan bagian hidrofod dari 

surfaktan, hal ini terlihat dari nilai COD pada perairan (sungai) tinggi. Bahan-bahan tambahan 

untuk pencerah, pewangi dan zat pencegah melekatnya kembali kotoran menghasilkan 

residual yang juga berpengaruh terhadap tingginya nilai COD.  Sumbangan bahan kimia lain 

dari limbah laundry adalah pelepasan fosfat, bahan pembangun ini yang bersifat memperkuat 

daya cuci dari pengganggu berupa kation-kation logam yang ada dalam air.   
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BOD
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• Air sungai Badung 
di Denpasar 
memiliki nilai BOD 
dan COD yang 
tinggi 

• Tidak layak jika 
dipakai sebagai 
pemenuhan 
kebutuhan air 
sehari-hari  

Gambar 3.4. Nilai BOD dan COD air sungai Badung  

Nilai  fosfat (PO4) pada sungai Tebe (Tabel 1.6) melampaui ambang batas baku 

mutu air kelas II. Air sungai lain terindikasi tercemar fosfat adalah bagian hilir Sungai 

Pendem, dan Sungai Ngenjung. Pencemaran fosfat ini dimungkinkan karena kondisi lokasi 

dengan air yang mengalir. Sumber fosfat di perairan adalah disamping dari sumber domestik, 

juga sisa pemakaian pestisida golongan orthofosfat pada areal persawahan.  

Pada Gambar 3.2  ditunjukkan terjadinya pencemaran posfat pada air sungai dan air 

sumur di sekitar RSUP Sanglah. Sampel air sungai yang diambil dua kali yaitu pada bulan 

Februari dan bulan Juli tahun 2008 menunjukan indikasi pencemaran, sedangkan air sumur 

masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Namun indikasi pencemaran amonia terjadi 

baik pada air sungai maupun air sumur penduduk.   
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• Air sumur terindikasi 
tecemar dengan nilai 
BOD,COD dan NH3 
tinggi, berstatus 
tidak layak sebagai 
bahan baku air 
minum 

• Air selokan memiliki 
nilai BOD dan COD 
melebihi baku mutu 
limbah 

          Gambar 3.5  Nilai parameter kualitas air sungai dan sumur di sekitar RSUP Sanglah 

Demikian juga kondisi lingkungan perairan sungai di daerah Wangaya terindikasi 

pencemaran fosfat dan amonia (Gambar 3.2). Sampling yang diambil pada bulan Februari 

maupun bulan Juli tahun 2008 menunjukan konsentrasi fosfat dan amonia melampaui baku 

mutu yang ditetapkan.    
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• Air sungai di sekitar outlet RS Wangaya mengandung amonia dan fosfat 

yang tinggi 

                 Gambar 3.6   Nilai parameter kualitas air sungai  di sekitar RSU Wangaya  
                        (Juli  Tahun  2008) 
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Sementara kualitas air sumur di kawasan Sanur dengan sampel diambil pada bulan Juli 2008 

ditunjukkan pada Gambar 3.2.3. Konsentrasi fosfat dan amonia air sumur dengan kedalaman 

4 – 5 meter melampaui baku mutu yang ditetapkan.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Nilai parameter kualitas air selokan Kawasan Sanur (Juli tahun 2008) 

Pada Sungai Tebe  memiliki kandungan fosfat tertinggi, hal ini disebabkan adanya 

kombinasi dari limpasan daerah pertanian (hulu) dan daerah domestik/pemakaian detergen 

dan minyak pelumas. Sementara bahan pengikat detergen yang berupa polifosfat dapat 

menimbulkan  pengkayaan hara (eutrofikasi) yang berpengaruh terhadap perubahan tatanan 

kehidupan dalam habitat perairan. Penyuburan ini menimbulkan pertumbuhan yang pesat 

(blomming) plankton, alga dan makrofita secara besar-besaran sehingga menimbulkan 

masalah tersendiri. Kandungan fosfat pada stasiun tengah mencapai 12,622 mg/l jauh 

melampaui baku mutu yang ditetapkan.   

 
Gambar 3.8 Konsentrasi Fosfat  air sungai Tebe(sampling Bulan April 2008) 
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Kandungan coliform  melampaui baku mutu air kelas 2 pada  stasiun Sungai Badung, 

Sungai Mati, Sungai Ngenjung dan Loloan yang ada di Kota Denpasar(Tabel 1.6). Coliform 

merupakan bakteri yang hidup pada kotoran mahluk hidup berdarah panas, merupakan 

bakteri patogen penyebab penyakit. Kandungan Coliform pada seluruh stasiun pengambilan 

sampel tersebut diatas ≥ 11000 MPN/100 ml. 

                                      

• Indikasi visual 
pencemaran air 
Sungai Tebe 

• Daya dukung air 
sungai terhadap 
kehidupan biota dan 
ikan telah hilang dan 
mengancam 
kehidupan pada 
ekosistem pantai 

                                                  Gambar 3.9 Air Sungai Tebe yang berbuih 

 

Pencemaran air laut  meliputi air laut pantai Sanur  dan air laut di Pelabuhan  Benoa 

yang padat dengan aktivitas ekonomi pelabuhan. Pantai Sanur yang merupakan kawasan 

wisata  dengan pantainya yang populer dengan akomodasi wisata bertaraf international telah 

juga mengalami pencemaran yaitu parameter fosfat dan amonia. Sementara berbagai 

aktivitas pelabuhan yang tidak memperhatikan lingkungan telah mencemari air laut di 

pelabuhan Benoa dan sekitarnya. Pesatnya pertumbuhan pembangunan pesisir Kota 

Denpasar tercermin dengan alih fungsi lahan menjadi  perumahan dan industri khususnya 

industri pariwisata hotel, vila, bungalo, dan sarana kegiatan olah raga air di hampir semua 

kawasan pesisir di Bali telah mengakibatkan tekanan-tekanan terhadap kelestarian sumber 

daya alam pesisir (air, udara dan tanah). Selain kerusakan pantai, daerah pesisir Kota 

Denpasar juga sangat rentan dengan pencemaran air lautnya  yang diakibatkan 

pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan di sungai-sungai yang secara 

langsung bermuara di pantai atau laut. Sungai yang melewati kawasan Mangrove Information 

Center merupakan salah satu sungai yang langsung bermuara ke laut. Di tempat ini terdapat 

tumpukan berbagai jenis sampah yang dibuang secara sembarangan dari hului sungai. 

Tumpukan sampah tersebut tidak hanya mencemari air tetapi juga menutupi akar-akar pohon 

mangrove dipergunakan sebagai alat pernapasan sehingga mengakibatkan terhambatnya 
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pertumbuhan dan penyebaran pohon tersebut. Pencemaran serupa juga terjadi di sungai 

yang terletak di ujung Pantai Mertasari, Sanur. Sampah-sampah organik dan non organik 
secara langsung dibuang ke laut tanpa melalui proses penyaringan sehingga mengakibatkan 
terganggunya aktivitas masyarakat yang sedang berlibur dan berenang di kawasan 

tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Beban dari berbagai aktivitas yang terlimpahkan ke  
                       perairan laut Kota   Denpasar 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11.Tingginya kekeruhan air laut Pantai Sanur menyesakan  

                       napas terumbu karang 

 

 
Berbagai aktivitas masyarakat di Kota Denpasar telah berdampak terhadap perairan 

yang ada. Pembuangan  limbah cair  dan adanya gundukan-gundukan sampah dari 

masyarakat secara luas dan  berbagai kegiatan usaha yang padat menjadi biang keladi 
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berkembangnya permasalahan tersebut. Secara umum teridentifikasi sebagai sumber 

pencemar utama adalah kegiatan rumah tangga, usaha/kegiatan,industri kecil,  perdagangan 

dan rumah sakit. 

Tekanan terhadap perairan laut  pesisir Kota Denpasar, umumnya disebabkan oleh 

beberapa hal antara lain; pergantian jenis dan penambahan jumlah populasi, peningkatan 

arus urbanisasi, peningkatan jumlah penduduk lokal, serta invasi yang dilakukan oleh para 

penanam modal (investor). Seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri khususnya 

pariwisata di Kota Denpasar yang  menawarkan keindahan alam pantai dan aktivitas wisata 

yang berhubungan dengan laut atau pantai, maka makin banyak peluang kerja dan sumber 

mata pencarian yang tercipta dan tersedia di sekitar kawasan pesisir yang dijadikan sebagai 

objek-objek wisata. Hal ini mengakibatkan banyak orang datang ke kawasan industri 

pariwisata untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya untuk 

menggapai masa depan yang lebih menjanjikan. Pertambahan jumlah penduduk inilah yang 

mengakibatkan makin kerasnya tekanan fisik maupun non fisik di kawasan pesisir Kota 

Denpasar

Respon terhadap tingginya tekanan perairan pantai Kota Denpasar yang terjadi 

sekarang ini perlu dikaji lebih jauh untuk mengidentifikasi sumber pencemar yang telah, 

sedang, dan akan terjadi yang selanjutnya dibuat dalam suatu bentuk profil kawasan pesisir. 

Peran serta masyarakat dalam pelestarian alam dan lingkungan di sekitar pesisir masih 

lemah dan sangat perlu ditingkatkan sehingga bisa turut serta dalam mewujudkan visi dan 

misi yang tertuang dalam profil penegembangan kawasan pesisir Kota Denpasar. 

Penerapan dan penegakan hukum terutama dalam pengeluaran izin pembangunan industri 

termasuk industri pariwisata harus ditingkatkan. Selain itu perlu adanya pengadopsian 

konsep pengembangan suatu kawasan pesisir di suatu daerah atau negara yang telah 

berhasil melestarikan alam kawasan pesisir serta mempererat koordinasi antar lembaga 

pemerintah seperti amdal, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, stakeholder 

pariwisata (industri pariwisata, LSM, masyarakat lokal, wisatawan, dan akademisi) agar bisa 

bersinergi dalam upaya melestarikan dan menyelamatkan kawasan pesisir Kota Denpasar. 

 
3.2.  Masalah Ketersediaan Air Bersih 
Air bersih merupakan salah satu kebutuhan hidup esensial manusia. Di Kota Denpasar, air 

bersih bersumber dari air permukaan yang berasal dari sungai atau mata air dan air tanah. 

Potensi air permukaan dari semua Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kota Denpasar 
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adalah 160,2 juta m3/tahun. Sementara potensi air tanahnya sebesar 9,2 juta m3/tahun. 

Potensi air permukaan di Kota Denpasar dari bulan ke bulan tidaklah sama. Hal ini 

berhubungan erat dengan keadaan musim. Pada musim hujan potensi air permukaan akan 

meningkat sebaliknya pada musim kemarau terjadi penurunan. Bulan Juli dan Agustus 

merupakan bulan dengan potensi air permukaan paling kecil. Sebaliknya bulan Desember 

dan Januari adalah bulan dengan potensi paling besar.  

Kebutuhan air bersih di Kota Denpasar semakin hari semakin banyak seiring dengan 

pesatnya pembangunan di berbagai bidang dan pertambahan jumlah penduduk. Kebutuhan 

air bersih sebagian masyarakat Kota Denpasar bersumber dari Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM), sebagian lagi berasal dari sumber lain seperti air tanah dan air permukaan. 

Produksi air bersih yang dapat dihasilkan oleh PDAM Kota Denpasar pada tahun 2007 

sebesar 35.397.760 m3/tahun. Sebanyak 10.861.011 m3/tahun (30, 68%) bersumber dari air 

bawah tanah berupa sumur bor, 22.821.159 (64,47%) berasal dari IPA diantaranya 

15.775.547 m3/tahun (30,68%) bersumber dari IPA Ayung III Belesung, 5.230.288 m3/tahun 

(14,78%) berasal dari IPA Waribang, dan 1.815.324 m3/tahun (5,13%) bersumber dari IPA 

Paket Ayung III Belesung. Sementara pembelian dari PDAM lain sebanyak 1.715.590 

m3/tahun (4,85%), masing-masing dibeli dari PDAM Badung sebanyak 926.248 m3/tahun 

(2,62%), dari PAM PTTB sebesar 692.747  m3/tahun (1,96%), dan dari PDAM Gianyar 

sebanyak 96.595 m3/tahun  (0,27%). Grafik sumber air bersih PDAM Kota Denpasar 

disajikan pada Gambar 2.2.1. 

 
Gambar 3.12. Sumber air bersih PDAM Kota Denpasar. 
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Sementara total volume distribusi air bersih PDAM Kota Denpasar sebesar 28.089.840 

m3/tahun, dengan rincian untuk rumah tangga sebanyak 23.909.232 m3/tahun (85,12%), 

niaga sebesar 2.962.152 m3/tahun (10,55%), untuk industri sebanyak 552.636 m3/tahun 

(1,97%), dan untuk lainnya (pelabuhan dan sosial) sebesar 665.820 m3/tahun (2.37%) (Tabel 

6.6 dan Gambar 2.2.2). Bila dilihat dari jumlah pelanggan, penggunaan air bersih PDAM 

sebagian besar dimanfaatkan oleh rumah tangga yaitu sebesar 56.077 pelanggan (85,93%). 

Kemudian diikuti oleh niaga sebanyak 7.916 sambungan (12,13%), penggunaan lain 

(pelabuhan dan sosial) sejumlah 899 sambungan (1,38%), dan terkecil inustri, yaitu 365 

sambungan (0,56%).  

Di lain pihak, data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar menunjukkan bahwa 

penggunaan air tanah oleh industri pariwisata (hotel, villa dan restoran), rumah sakit, dan 

perusahaan lainnya setiap tahun sekitar 49,37 juta m3/tahun. 

Data dari PDAM Kota Denpasar untuk bulan Juni 2008 menyebutkan bahwa perbandingan 

jumlah pelanggan domestik dan non domestik adalah 84,67% dan 15,33%, sedangkan 

perbandingan pemakaian air antara pelanggan domestik dan non domestik adalah 80,75% 

dan 19,25%. Sementara rata-rata pemakaian air per sambungan adalah 35%,87 m3/bulan 

dengan jumlah penduduk yang terlayani mencapai 65,49%. 

 

 
Gambar 3.13  Proporsi penggunaan air bersih PDAM Kota Denpasar. 

 

Kondisi penyediaan air bersih di lapangan menunjukkan bahwa air bersih yang bersumber 

dari PDAM seringkali tidak memenuhi debit kebutuhan masyarakat sehingga penyediaan air 

bersih khususnya pada pagi hari menjadi sangat terbatas. Walaupun jumlah produksi air 
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bersih PDAM lebih besar dari distribusi air ke pelanggan, namun kebutuhan air pada pagi 

hari di waktu yang sama melebihi kapasitas produksi PDAM sehingga penyediaan air bersih 

melalui PDAM sampai saat ini belum dapat dipenuhi secara optimal. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan petugas PDAM diperoleh informasi bahwa penyebab belum optimalnya 

penyediaan air bersih melalui PDAM kepada masyarakat karena kapasitas produksi air 

masih rendah. Pembuatan sumber-sumber air bersih baru seperti pembuatan sumur bor 

masih belum dapat dilakukan karena tingginya biaya yang dibutuhkan, sementara tarif dasar 

air per m3 di Kota Denpasar masih rendah, lebih rendah dari harga pembelian dari PDAM 

lain. 

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah adalah mencari alternatif sumber-sumber air 

lain baik dari air permukaan maupun air tanah. Pembuatan sumur resapan guna 

meningkatkan potensi air tanah, dan himbauan penggunaan air secara efesien telah pula 

dilakukan. Pemantauan penggunaan air bawah tanah belum dapat dilakukan secara optimal 

mengingat masih banyak pengambilan air bawah tanah yang belum mempunyai izin. 

Masalah penyediaan air bersih sebenarnya adalah lintas daerah dan instansi. Ketersediaan 

air di Kota Denpasar sangat dipengaruhi oleh kondisi di daerah hulunya yang terletak di 

kabupaten lain, seperti Badung, Gianyar, dan Tabanan. Dengan demikian, kerjasama dan 

koordinasi yang baik antar instansi terkait dan dengan kabupaten lain hendaknya dilakukan 

dengan serius, intensif, dan berkesinambungan untuk memperolah hasil pemecahan 

masalah yang optimal. 
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