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Keberadaan air merupakan hal yang sangat penting untuk 
keberlanjutan kota. Isu air dalam perencanaan kota bukan 
hanya terbatas bagaimana penyediaan prasarana air untuk 
kegiatan kota, akan tetapi juga terkait dengan lingkungan 
yang lebih luas yaitu bagaimana perencanaan kota dapat 
menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya air, atau 
disebut sebagai daya dukung air. Dari literatur, daya dukung 
air terkait dengan penyediaan dan permintaan air. Oleh 

Sebelum melihat regulasi, kita lihat dahulu mengenai konsep 
daya dukung air dalam perencanaan. Pertimbangan daya 
dukung – atau pada literatur disebut sebagai carrying 
capacity- dalam perencanaan atau dalam pembangunan 
baru mulai sekitar tahun 1970an. Hal ini mulai diperkenalkan 
oleh Meadows dalam “Limit to growth” dan juga McHarg 
dalam “Design with nature” (Neuman, 2015). 

Konsep carrying capacity sebagai pertimbangan batasan 
lingkungan mulai berkembang di bidang ekologi yang 
melihat batasan jumlah populasi hewan dalam lingkungan 
habitatnya (Sayre, 2008). Pertimbangan carrying capacity 
dalam teori perencanaan juga mengalami perkembangan, 
walaupun pada awal diperkenalkan oleh Meadows dan 
McHarg dalam perencanaan sebagai batasan lingkungan 
untuk mendukung aktivitas manusia atau disebut sebagai 
supportive carrying capacity. Akan tetapi pada tahun 1970an 

Pertimbangan daya dukung air dalam perencanaan kota 
menyangkut setidaknya tiga undang-undang yang perlu 
menjadi pedoman, yaitu UU No. 26 tahun 2007 tentang 
Penataan ruang, UU No. 32 tahun 2009 tentang 

Konsep daya dukung air 

k a r e n a  i t u  d a l a m  p e r e n c a n a a n  k o t a  p e r l u  
mempertimbangkan daya dukung air, mengenai keterkaitan 
antara penyediaan sumber daya air- baik yang disediakan 
secara alami maupun dari keberadaan infrastruktur - 
dengan permintaan air yang diperlukan untuk kegiatan sosial 
ekonomi kota. Tulisan ini mencoba melihat secara literatur 
bagaimana peraturan telah mencakup pentingnya 
pertimbangan daya dukung air dalam perencanaan kota. 

hingga 1980an konsep carrying capacity lebih sebagai 
pertimbangan batas polusi pada lingkungan atau disebut 
sebagai assimilative carring capacity, misalnya pertimbangan 
batas polutan pada air, hal ini seiring dengan perhatian 
perencanaan kota pada sanitasi lingkungan. Baru kemudian 
pada tahun 1990an carrying capacity sebagai pertimbangan 
batasan lingkungan dalam perencanaan untuk mencapai 
pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya polusi tetapi 
juga batas penggunaan sumber daya lingkungan termasuk 
air atau daya dukung (Daniels, 2006). Pada perspektif 
perencanaan, menurut Berke dkk (2006), daya dukung 
lingkungan, termasuk juga sumberdaya air, perlu dilihat dari 
tiga hal yaitu kapasitas secara alami yang tersedia, kapasitas 
infrastruktur yang tergantung dari kemampuan manusia 
untuk menyediakannya serta persepsi kapasitas dari sisi 
permintaan atau pengguna.
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Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta UU 
No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya air, dimana konsep 
dan cakupan daya dukung pada peraturan perundang-
undangan tersebut dapat dilihat di Tabel 1.
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Perspektif daya dukung air pada peraturan masih terbatas 
sebagai sisi lingkungan. Pada dasarnya penentuan daya 
dukung air tidak bisa terpisah-pisah, perlu melihat secara 
terintegrasi antara kapasitas lingkungan alami, kapasitas 
infrastruktur dan tuntutan kapasitas yang sesuai dengan 
penggunanya. Pada UU Penataan ruang dan Permen PU 
tentang Pedoman penyusunan rencana tata ruang kota, daya 
dukung diihat sebagai bagian dari sisi lingkungan dan air 
menjadi bagian dari prasarana, sehingga perhitungan dan 
lingkup daya dukung air diserahkan pada peraturan di bidang 
lingkungan. Akan tetapi jika melihat UU Sumber daya air, 
terlihat air sebagai bagian dari lingkungan tetapi dalam 
pengelolaannya perlu melihat sisi kondisi alami, prasarananya 
juga manusia penggunanya. 

Pengelolaan sumber daya air sebagai bagian dari 
perencanaan kota mempertimbangkan tuntutan 
kapasitas dari sisi pengguna yang mencerminkan 
permintaan sumberdaya air. Hal ini terangkum dari visi dan 
strategi daerah yang tercermin dari prediksi jumlah populasi 
dan sektor yang akan dikembangkan. United Nations atau PBB 
menyatakan bahwa standar kebutuhan air manusia antara 50 – 
100 liter per hari, sedangkan Indonesia ditetapkan 60 liter per 
hari, akan tetapi untuk kebutuhan perencanaan kebutuhan air 

ULASAN
dilihat untuk penggunaan domestik dan non domestik dalam 
skala kota, yang memerhitungkan kesejahteraan serta 
kebutuhan atau karakteristik masyarakat kota dan desa yang 
membedakan fasilitas penunjangnya. Oleh karena itu standar 
perhitungan menjadi berbeda-beda, misalnya kajian di 
Indonesia melihat berdasarkan tipe atau kelas kota, mulai dari 
kota metropolitan yang berpopulasi lebih 1 juta orang 
memerlukan 150 liter/orang/hari hingga desa yang berpopulasi 
lebih dari 20 ribu jiwa memerlukan 60 hingga 80 
liter/orang/hari. Untuk kajian di negara lain bisa berbeda, misal 
di Cina menggunakan standar 115 liter/orang/hari untuk 
perkotaan dan 51 liter/orang/hari untuk perdesaan (Dang dkk, 
2014), sedangkan di Kota New Delhi yang merupakan kota 
besar di India  memperhitungkan 300 liter/orang/hari untuk 
total kebutuhan orang di kota baik untuk domestik maupun 
kegiatan penunjangnya (Soni, 2003). 

Selain itu, penggunaan air per sektor juga akan berbeda yang 
bisa terlihat dari karakteristik penggunaan lahannya atau jenis 
dan skala kegiatannya, seperti apakah untuk perumahan, 
industri, pertanian, jasa komersial atau lainnya. Terdapat juga 
perbedaan kualitas air untuk kebutuhan domestik/niaga 
dengan untuk produksi industri atau pertanian. Misalkan 
pendekatan dalam panduan pengembangan air minum dari 

UU 26/2007 tentang 
Penataan Ruang

Permen PU No 
17/PRT/M/2009 
tentang Pedoman 
penyusunan rencana 
tata ruang wilayah 
kota

D i s e b u t k a n  b a hw a  p e n a t a a n  r u a n g  p e r l u 
memperhatikan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup untuk keberlanjutan, akan tetapi 
tidak dijelaskan lebih lanjut dan penjelasannya 
diserahkan pada bidang lingkungan hidup. 

Daya dukung lebih dilihat sebagai kapasitas untuk 
perencanaan struktur ruang dan pola ruang dari sisi 
lingkungan.

Peraturan Cakupan Daya Dukung

Tabel 1. Cakupan Daya Dukung Air dalam Peraturan Perundang-Undangan

Air tidak disebutkan secara spesifik sebagai sumber daya 
lingkungan, walaupun disebutkan perlunya konservasi 
untuk menjaga lingkungan.

A d a n y a  p e n a t a g u n a a n  a i r  t e r m a s u k  a l a m i  d a n 
buatan/prasarana. Kondisi alami termasuk meteorologi, 
klimatologi, geofisika dan kondisi buatan dari prasarana 
sumber daya air, jaringan drainase dan pengendalian banjir.

Cakupan Sumber Daya Air dan Daya Dukung Air

UU 32/2009
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

Permen Lingkungan 
Hidup No 17/2009 
tentang Pedoman 
Penentuan Daya 
Dukung Lingkungan 
Hidup dalam Penataan 
Ruang Wilayah

Lebih jelas mendefinisikan daya dukung dan daya 
tampung yang disebutkan dalam UU Penataan 
Ruang, dimana daya dukung lebih melihat 
kemampuan untuk menyediakan sumberdaya 
lingkungan sedangkan daya tampung kemampuan 
lingkungan untuk menetralisir polutan.

Pertimbangan daya dukung masuk dalam RPPLH 
( R e n c a n a  P e r l i n d u n g a n  d a n  P e n g e l o l a a n 
Lingkungan Hidup) untuk penyusunan RPJP/MD, 
juga dalam KLHS (Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis) untuk penyusunan RTRW dan juga 
RPJP/MD.

Pada UU terlihat pendekatan batasannya adalah ekoregion 
yang memperhatikan karakteristik batasan alami 
lingkungan termasuk sumber daya air, akan tetapi pada 
Permen terlihat lebih memberikan pedoman perencanaan 
kota dengan batasan wilayah administratif. Hal ini 
menyebabkan pertimbangan kapasitas air menjadi terbatas 
yaitu dari curah hujan dan limpasan. Daya dukung air tidak 
melihat kapasitas dari ketersediaan infrastruktur/prasarana.

UU 17/2019 Sumber 
Daya Air

Disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air 
perlu melihat keseimbangan ekosistem dan daya 
dukung lingkungan. Disini terlihat bahwa sumber 
daya air termasuk bagian dari lingkungan ekosistem.

Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang 
terkandung di dalamnya. Air yang dimaksud adalah air 
permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di 
darat.

Perlunya menyusun rencana pengelolaan sumber daya air.

Dalam pengelolaan sumber daya air melihat bagaimana 
perlunya konser vasi  sumbernya dan bagaimana 
pengelolaan prasarananya (infrastruktur).



Ditjen Cipta Karya PU (2007), dibedakan untuk industri 
menggunakan 0,1-0,3 liter/ha/hari, untuk niaga dibedakan 
antara niaga kecil 900 liter/usaha/hari atau niaga besar 5000 
liter/usaha/hari. Untuk kebutuhan air industri pada pedoman 
tersebut terlihat terlalu kecil jika menggunakan skala luas 
penggunaan lahan, padahal untuk kebutuhan air industri 
sangat bervariasi tergantung jenis dan skala industrinya, 
selain itu perlu dibedakan air untuk kegiatan atau proses 
produksinya ataukah untuk kebutuhan domestik populasi 
atau pekerja dalam industri. Sebagai gambaran dari suatu 
kajian disebutkan untuk industri dimana produknya 
mengandung air seperti minuman ringan skala menengah 
memerlukan 1.500-11.500 liter/hari sedangkan untuk skala 
besar 68.000 – 7,8 juta liter/ hari atau industri kecap skala 
sedang memerlukan 12.000 - 97.000 liter/hari, sedangkan 
untuk industri tekstil yang mungkin lebih padat karya 
menggunakan pendekatan jumlah orang yaitu 400 – 700 

1liter/kapita/hari .

Sebagai bagian dari kebijakan daerah, perencanaan kota akan 
terbatas pada batas administrasi, akan tetapi akan tetapi 
pertimbangan daya dukung air perlu melihat batasan 
sumberdaya air yang mempunyai karakteristik lintas 
administrasi, baik sumber daya alami seperti sungai maupun 
air tanah, begitu pula prasarana penyediaan air kota bisa 
mengambil air dari daerah yang jauh, misalnya sebagian besar 
sumber air baku (94,3%) di Jakarta berasal dari luar Jakarta 
yaitu Jatiluhur, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Serpong dan 
Cikokol. Pertimbangan daya dukung air seperti dalam 
Permen LH yang lebih memfokuskan pada batas administrasi 
menyebabkan daya dukung air yang dipertimbangkan 
menjadi terbatas yaitu curah hujan dan limpasan. Dalam UU 
sumber daya air, daya dukung air dilihat sebagai sistem air 
secara menyeluruh. Dalam pengelolaan sumber daya air, 
isunya adalah bagaimana menjaga sumber air agar tetap ada, 
dalam hal ini perencanaan kota menjabarkannya dalam 
bentuk kawasan konservasi untuk menjaga ketersediaan 
sumber air, infrastruktur air, termasuk dalam pendayagunaan 
air. Ketika kota memerlukan air baku yang didatangkan dari 
wilayah sungai yang lain, atau transfer inter-basin, maka 

dalam UU tersebut disebutkan transfer bisa dilakukan jika 
sudah mencukupi untuk wilayah sungai tersebut. Isu 
distribusi menjadi penting dalam batas pengelolaan atau 
batas wilayah (antar daerah), bagaimana distribusi antara 
daerah dan antar kebutuhan untuk perkotaan, industri dan 
pertanian serta lingkungan.

Seperti telah disebutkan di atas, daya dukung disebutkan 
menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam 
perencanaan kota baik perencanaan tata ruang maupun 
perencanaan pembangunan, akan tetapi perlu adanya 
kesinambungan pertimbangan daya dukung untuk 
berbagai dokumen perencanaan. Hal ini disebabkan 
karena daya dukung menjadi salah satu komponen 
pertimbangan dalam penyusunan Rencana Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). RPPLH sebagai dasar 
dalam penyusunan rencana pembangunan daerah baik 
RPJPD maupun RPJMD, sedangkan KLHS sebagai dasar 
dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
j u g a  u n t u k  R e n c a n a  P e m b a n g u n a n  J a n g k a  
Panjang/Menengah Daerah (RPJP/MD). Walaupun daya 
dukung air di RPPLH untuk dijabarkan dalam sektor 
sedangkan daya dukung air dalam KLHS untuk dijabarkan 
dalam wilayah atau ruang, tetap perlu ada kesinambungan 
perhitungan daya dukung air untuk KLHS dan RPPLH. 
Penyusunan RPPLH terlihat cenderung lebih diutamakan 
daripada KLHS, hal ini karena adanya tuntutan untuk 
pembuatan RMPJD dari kepala daerah terpilih. Untuk 
penyusunan KLHS tergantung dari adanya revisi rencana 
tata ruang adanya suatu program pembangunan skala besar, 
seperti di Jakarta disusunnya KLHS untuk Kawasan strategis 
Pantura Jakarta, disamping itu Jakarta juga telah mengusun 
RPPLH untuk wilayah provinsinya. Yang menarik adalah 
untuk daya dukung air pada KLHS merujuk pada kajian daya 
dukung dan daya tampung Jakarta yang telah dilakukan. Oleh 
karena itu sebaiknya daya dukung air pada kedua kajian 
tersebut juga merujuk pada kajian daya dukung dan daya 
tampung yang telah dilakukan. 

KESIMPULAN

Peraturan terkait perencanaan kota sudah memperhatikan 
perlunya pertimbangan daya dukung lingkungan untuk 
keberlanjutan. Akan tetapi untuk isu daya dukung air, daya 
dukung lebih dilihat dari sisi lingkungan, padahal air untuk 
penggunaan di perkotaan akan menyangkut prasarana yang 
perlu direncanakan dalam dokumen perencanaan, selain itu 
juga akan menyangkut penggunaannya yang juga akan 

mempengaruhi kapasitasnya. Lebih jauh lagi, perencanaan 
kota menjadi strategis untuk menjadi pedoman bagaimana 
pengelolaan penyediaan sumber daya air dalam hal 
konservasi dan bagaimana pengelolaan permintaan air dalam 
hal intensitas penggunaan lahan. 

¹  https://younggeomorphologys.wordpress.com/2011/03/19/konsepsi-kebutuhan-air-batasan-dan-cara-perhitungannya/

https://younggeomorphologys.wordpress.com/2011/03/19/konsepsi-kebutuhan-air-batasan-dan-cara-perhitungannya/
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