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ABSTRAK 

Air merupakan penunjang utama bagi kehidupan. Wilayah Gunung Kidul di DI 

Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar kekurangan air. 

Kondisi  alam  yang  berupa  pegunungan  kapur,  merupakan  penyebab  utama 

kondisi  tersebut.  Masyarakat  di  sana  selama  bertahun-tahun  mengandalkan 

droping air dari luar wilayah mereka. Selanjutnya masyarakat mesti membelinya 

dengan harga yang relatif meningkat. Keadaan yang kontradiktif, karena belasan 

atau puluhan meter di bawah mereka tinggal, ternyata tersedia air tanah yang 

cukup  melimpah.  Namun  demikian,  kondisi  geografis  yang  sulit  merupakan 

penghalang   utama  bagi  mereka  untuk  bisa  memanfaatkan  ketersediaan  air 

tersebut. Oleh karena itu, kami mahasiswa terpanggil untuk melakukan kegiatan 

yang berorientasi pada eksplorasi air tanah yang bertujuan membantu mengatasi 

masalah  kekurangan  air,  khususnya  masyarakat   sekitar  gua.  Program  ini 

menggunakan metode yang sangat beragam, dimulai dari survey  sampai tahap 

operasional. Sejauh ini pengangkatan air bersih Gua Galis sudah sampai pada 

tahap IV yaitu uji kualitas air, Instalasi pipa, pembuatan bak didalam dan luar 

gua serta pemasangan instalasi listrik. 
 

Kata Kunci :“Air Kebutuhan utama bagi kehidupan” 
 
 

PENDAHULUAN 

Pengangkatan  air  bersih  Gua  Galis  Kecamatan  Purwosari,  Kabupaten 

Gunung Kidul Yogyakarta untuk kebutuhan masyarakat sekitar di latar belakangi 

masalah air merupakan penunjang utama bagi kehidupan. Arti penting air sangat 

terasa bila mahluk hidup berada dalam kondisi alam yang ketersediaan air tidak 

optimal,   apalagi   kekurangan.   Wilayah   Gunung   Kidul   di   DI   Yogyakarta 

merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar minus air. 

Kondisi air  yang  berupa  pegunungan  kapur,  merupakan  penyebab  utama 

kondisi tersebut. Masyarakat di sana selama bertahun-tahun sangat mengandalkan 

droping air dari luar wilayah mereka. Selanjutnya masyarakat mesti membelinya. 

Keadaan demikian tentu saja  menjadikan potensi mayarakat serta pengelolaan 

tanah tidak maksimal. Keadaan makin berbeda dengan masyarakat di wilayah lain 

yang tidak mempunyai masalah dengan sumber air. 

Droping  air  yang  terbatas  jumlahnya,  menjadikan  konsumsi  air  pada 

masyarakat   hanya  untuk  kepentingan  utama  dan  sangat  terbatas.  Keadaan 

demikian relatif belum  berubah hingga kini. Keadaan yang kontradiktif, karena 

belasan atau puluhan meter di bawah mereka tinggal, ternyata tersedia air tanah 

yang cukup melimpah. Namun demikian, kondisi geografis yang sulit merupakan 

penghalang  utama  bagi  mereka  untuk  bisa  memanfaatkan   ketersediaan  air 

tersebut. Oleh karena itu, kami mahasiswa terpanggil untuk melakukan kegiatan 

yang berorientasi pada eksplorasi air tanah bagi masyarakat sekitar. 
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Dari latar belakang masalah dapat diperoleh beberapa masalah pokok yang 

berarti pula sebagai rumusan masalah dalam kegiatan ini. Selanjutnya akan dicari 

bentuk operasionalisasi solusinya, yaitu : 

1. Bagaimana membangun suatu sistem eksploitasi air tanah yang bertujuan 

memberi suplai air yang cukup berarti pada masyarakat? 

2. Bagaimana membangun sistem penggunaan air yang adil dan murah? 

3. Bagaimana  membangun  norma  masyarakat  yang  secara  kongkrit  berupa 

pemeliharaan sistem tersebut? 

4. Bagaimana mengikut sertakan masyarakat dalam operasionalisasi 

pembangunan,  sehingga  muncul  rasa  ‘handarbeni’  masyarakat?  Hal  ini 

merupakan  kondisi  mendasar  yang  harus  ada  untuk  munculnya  perilaku 

kongkrit yang mendukung tujuan proyek ini. 

Program  ini  mempunyai  beberapa  tujuan,  pertama  untuk  meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekitar gua, setidaknya berupa terpenuhinya - paling 

tidak sebagian - kebutuhan hidup yang mendasar yaitu air yang murah dan dalam 

kuantitas yang lebih serta kualitas yang cukup. Selanjutnya, kedua, meningkatkan 

kegiatan mahasiswa dengan kegiatan yang bersifat pengabdian sosial. Suatu misi 

utama  dalam  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi.   Serta  akhirnya  menjadi  mitra 

pemerintah dengan mengkreasi suatu kegiatan mahasiswa yang  berupa kegiatan 

sosial yang kongkrit. 

Kegunaan  program   ini   adalah   bisa   terpenuhinya   kebutuhan   air   bagi 

msayarakat sekitar Gua Galis,selain itu program ini diharapkan bisa menghasilkan 

bentuk  baru  kegiatan   UKM  yang  langsung  dirasakan  berarti  positif  bagi 

masyarakat. Sementara pada sisi lainnya, bisa menjembatani adanya jurang yang 
dalam  antara  masyarakat  nyata  dan  lingkungan  perguruan  tinggi  yang  sangat 

teoritis yang pada akhirnya memang dituntut untuk bisa memberi sumbangan bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 

 
METODE PENELITIAN 

 

Pada tahap awal (pra operasional) survey dilakukan pada banyak hal, diantaranya: 

a. Dokumentasi berupa : 

 Pencarian  peta  geografis  yang  diperoleh  dari  Bakosurtanal  (Badan 

Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional) 

 Pemotretan lokasi, baik di dalam maupun di luar gua 

 Sosiologis,  berupa  wawancara  tentang  tanggapan  serta  antusiasme 

masyarakat maupun aparat setempat tentang rencana program 

 Eksplorasi  gua,  untuk  mengetahui  tingkat  kesulitan  pengangkatan, 

debit serta kualitas air 

b. Analisa Teknis 

Untuk  mendapatkan  mesin  serta  peralatan  lain  yang  diperlukan  untuk 

berhasilnya program 

c. Diskusi 

Dilakukan bersama warga dan aparat untuk memperoleh kondisi sosial serta 

pembangunan dan pemeliharaan sistem. 

d. Uji Kualitas Air 

Dilakukan di BTKL (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan) untuk 

mengetahui kelayakan penggunaan air oleh masyarakat. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

1.  OPERASIONAL 

a. Tahap I 

Tahap I ( 23 Juli 2005 ) dibagi dalam dua kelompok, kelompok pertama 

melakukan  ekplorasi untuk mencari sumber air yang lain, karena informasi dari 

penduduk ada sumber lain,  setelah di ekplorasi ternyata ditemukan sumber lain 

dan debitnya kecil serta jauh dari sumber yang akan diangkat. 

Sedangkan kelompok  kedua  survey  jalur  pemasangan  instalasi  pipa  dari 

sumber 1, sember 2 dan sumber 3, dengan hasil sember 1 dan sumber 2 di buatkan 

bendungan dan  dialirkan melalui pipa menuju bak. Sedangkan sumber 1 dikasih 

terpal untuk mengalirkan supaya tetesan air masuk ke dalam bak penampungan. 

Untuk bak penampungan rencanan akan ditambah ketinggian dari sisi bak. 

b. Tahap II 

Tanggal :  01 - 04 Agustus 2005 

• Sosialisai dengan perangkat Desa Karang Tengah. 

• Mengadakan syukuran dan selamatan bersama penduduk setempat, kemudian 
dilanjutkan dengan proser pemasangan pipa dari sumber 1 dan 2 dengan cara 

pengecoran. 

• Pengecekan cor - coran pipa sumber 1 dan 2, lanjutkan dengan pembuatan 
pondasi mesin 1 dan mesin 2. 

c. Tahap III 
Tanggal : 15 - 22 Agustus 2005 

• Meninggikan bak yang sudah ada didalam gua. 

• Tim  1  mengambil  dokumentasi  gua  dan  tim  2  mengumpulkan  batu-batu 

disekitar gua untuk bahan pondasi bak. 

• Tim 1 memplester bak karena masih ada yang bocor. Tim 2 mentransfer air 
didalam gua, tim 3 siaga di pitch sedangkan tim 4 mentansfer air diatas mulut 
gua, tim 5 mengambil air didekat SD Karang Tengah, dan masyarakat dusun 

sendiri  memberikan  bantuan  sukarela  mentransfer  pasir  yang  ada  di  atas 

ataupun depan Puskesmas untuk ditransfer kelokasi pembuatan bak. 

• Tim mulai mengerjakan pondasi sedangkan yang lainnya tetap mencari batu 
dan mengambil air. 

• Melanjutkan tahapan pembuatan pondasi dan proses pengecoran. 

d. Tahap IV 

Pemasangan mesin didalam gua dan Simulasi pengangkatan air bersih Gua 

Galis. 

e. Tahap V 

Jika tahap  IV  sesuai  dengan  target  yaitu  simulasi  pengangkatan  berhasil 

maka akan  dilakukan peresmian dan penyerahan kepada Masyarakt Dusun 

Karang Tengah. 

 
2.  KARAKTERISTIK & POTENSI GUA 

a.  SUMBER AIR 

Sumber  1  merupakan  rembesan  yang  tertampung  dalam  sumuran,  sumber  2 

merupakan rembesan yang mengalir ke sumber 3 dan merupakan tetesan perkulasi 

yang jatuh dari stalaktit. 
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b.  DEBIT AIR 

Jumlah debit yang tertampung dalam bak penampungan yang ada di dalam gua, 

dalam satu hari (86.400 detik) adalah: 4.338 liter perhari atau 4,3 m
2  

perhari. 

c.  GEOGRAFIS GUA 

Vertikal : 32 m 
Harizontal : 120 m 

 

 
 

3. HASIL SOSEKBUD 

Kondisi perairan keluarga masyarakat Karang Tengah, Giricahyo, Purwosari, 

Gunung Kidul, boleh dibilang sangat minim, masyarakat sangat tergantung pada 

air hujan, hampir semua masyarakat Karang Tengah mempunyai bak 

Penampungan  Air  Hujan  (PAH),  yang  berfungsi  untuk  menampung  air  hujan 

sebanyak  mungkin, akan tetapi kapasitas bak PAH berkisar antara 1000 – 2000 

liter,  maka  pada  waktu  musim  kemarau  datang  kondisi  perairan  masyarakat 

Karang  Tengah  sangat  kekurangan,   sehinggga  dengan  terpaksa  masyarakat 

Karang Tengah membeli air pada PDAM atau  penjual air dengan harga yang 

cukup mahal. Adapun harga air untuk 5000 liter berharga Rp.  100.000 – Rp. 

150.000.- . 

Sedangkan penggunaan air tergantung dari jumlah anggota keluarga, ada 

yang cuma menghabiskan sedikit air dan ada yang membutuhkan banyak air, tapi 

rata-rata masyarakat Karang Tengah untuk 5000 liter air dihabiskan dalam waktu 

lebih kurang 2 minggu, jadi dalam  1 bulan diharuskan membeli air sebanyak 2 

mobil Tangki. Jadi pengeluaran  masyarakat Karang Tengah untuk  membeli air 

dalam  satu  bulan  saja  sudah  menghabiskan  uang  sebesar  Rp.  200.000  -  Rp. 

300.000,-. 

Gua Galis yang terdapat di dusun Karang Tengah mempunyai sumber mata 

air, yang pernah dimamfaatkan ataupun pernah diambil sebagai alternatif air hujan 

dan untuk mengambil  air  tersebut harus masuk gua dengan kedalaman 30 m 

kemudian berjalan 150 m, dahulu  penduduk masuk menggunakan tangga dari 

bambu yang sekarang sudah hancur. Tapi sekarang  masyarakat Karang Tengah 

sudah tidak pernah lagi mangambil air disana karena alasan  keamanan, karena 

pernah kejadian ada yang mengambil air mungkin karena terpeleset dan akhirnya 

jatuh kemudian meninggal dunia, sejak kejadian itu masyarakat Karang Tengah 

tidak pernah lagi mengambila air disana. 

SOSEKBUD  yang  kami  lakukan  di  masyarakat  Karang  Tengah  sangat 

mengharapkan agar air Gua Galis untuk diangkat, sehingga mereka tidak perlu 

masuk  gua   lagi.   Akan  tapi  permasalahan  mereka  adalah  dana  yang  untuk 

keperluan  keluarga  saja  yang  sangat  minimum.  Masyarakat  Karang  Tengah 

sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani. 

Masyarakat Karang Tengah mendukung rencana yang kami tawarkan untuk 

mengangkat  air  Gua  Galis  dalam  bentuk  bantuan  tenaga.  Dan  mereka  akan 

membeli air dari Gua Galis  sebagai ganti biaya operasional pengangkatan air. 

Karena mereka bisa membeli air hanya  sesuai dengan kebutuhan mereka, dan 

dalam  mengeluarkan  uang  untuk  membeli  air  tidak  terasa  berat.  Masyarakat 

Karang Tengah sangat mengharapkan dan sangat mendukung untuk pengangkatan 

air Gua Galis. 
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4. SAMPEL AIR GUA GALIS 

Kawasan karst  yang  identik  dengan  daerah  kering  dan  kekurangan  air, 

sebenarnya mempunyai potensi yang cukup dengan sering ditemukannya sungai – 

sungai dibawah tanah. Meskipun kuantitas dan kualitasnya belum pasti diketahui. 

Sehingga uji kualitas air juga ingin mengetahui kualitas air bawah tanah yang ada. 

Eksplorasi pada kegiatan ini sebagai perwujudan kepedulian kita terhadap aspek 

lingkungan. 

Pada survei tim PKM ini, dan dari delapan gua yang telah di eksplorasi 

semua  terdapat  air didalamnya, sebagian besar merupakan air genangan. Tetapi 

ada satu gua yang memiliki sumber air didalamnya yaitu Gua Galis yang terdapat 

di Dusun Karang Tengah, Kecamatan Purwosari. Kab.Gunung Kidul. 

Gua Galis terletak kurang lebih 500 meter dari rumah penduduk, merupakan 

gua multi  pitch dengan kedalaman pertama 21 meter, kedua 9 meter kemudian 

berjalan 150 meter baru   terdapat dua titik sumber air, yang satunya berbentuk 

seperti  sumur  dengan  kedalaman  2  m.  Sedangkan  sumber  lainnya  berbentuk 

tetesan perkulasi yang airnya menetes terus-menerus, ini terbukti dengan beberapa 

kali survei pada musim hujan dan musim kemarau. 

Oleh karena itu dengan kesepakatan bersama tim memutuskan agar air dari 

Gua Galis  untuk di ambil sampelnya dengan harapan jika hasil uji kualitas air 

layak  dikonsumsi  agar  nantinya  dapat  di  manfaatkan  oleh  masyarakat  dusun 

Karang Tengah. 

Dalam ketetapan keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor   :   214/KPTS/1991,   secara   Kualitas   Air   pada   Badan   Air   menurut 

peruntukannya digolongkan menjadi : 

• Golongan A, yaitu air yang diperuntukkan bagi air minim secara langsung 
tanpa pengolahan. 

• Golongan  B,  yaitu  air  yang  diperuntukkan  bagi  air  baku  untuk  diolah 
menjadi air minum dan keperluan rumah tangga. 

• Golongan C, yaitu air yang diperuntukkan untuk keperluan perikanan dan 

peternakan. 

• Golongan  D,  yaitu  air  yang  diperuntukkan  bagi  pertanian  dan  dapat 

digunakan untuk usaha perkotaan dan industri. 

Adapun untuk proses uji kualitas air ini dalam pengujian sampel air Gua 

Galis,   maka   kami   bekerja   sama   dengan   Balai   Besar   Tehnik   Kesehatan 

Lingkungan  (BBTKL),  hasil   pengujian  oleh  BBTKL  yang  didapat  dalam 

pengujian baik secara kimia dan biologi, dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel Hasil Uji Parameter Kimia Air Gua Galis,dsn Karang Tengah, Gunung 

Kidul 
 

PARAMETER 

  KIMIA  
SATUAN

 
HASIL UJI 

8681 K  
METODE UJI

 

1 Kekeruhan 

2 Suspended Solid (SS) 

3 Kesadahan (CaCO3) 
4 BOD 

5 COD 

 
6 Besi (Fe) 

7 Mangan (Mn) 

NTU 

Mg/l 

Mg/l 

Mg/l 

Mg/l 

 
Mg/l 

Mg/l 

1 

8 

171,02 
3,7 

16 

 
0,05 

< 0.05 

SNI 06-2413-1991 

In House Methode 

SNI 06-2430-1991 
SNI 06-2503-1991 

APHA 1998, Section 

5220 
SNI 19-1127-1989 

SNI 19-1133-1989 
 
 

 

Tabel Hasil Uji Parameter biologi Air Gua Galis,  Karang Tengah, Gunung Kidul 
 

PARAMETER 

  BIOLOGI  
SATUAN

 
HASIL UJI 

8680 B  
METODE UJI

 

1 Coliform 

 
2 Coli Tinja 

/100 ml 

 
/100 ml 

600 APHA 9221-B Ed 20- 

1998 

APHA   9221   E   Ed. 

20-1998 

 

Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  dilakukan  oleh  Balai  Besar  Teknik 
Kesehatan Lingkungan Yogyakarta, maka air Gua Galis telah memenuhi standar 

untuk dikonsumsi sebagai kebutuhan rumah tangga. 

 
HASIL AKHIR 

Sejauh ini pengangkatan air bersih goa Galis sudah sampai pada tahap IV 

yaitu Instalasi  pipa sudah terpasang mencapai 90%, sumber air 1 dan 2 sudah 

disatukan  dengan  sumber  air  3  dan  dialirkan  ke  bak  penampungan  yang  ada 

didalam goa. Kapasitas bak penampungan  sudah diperbesar dengan menambah 

ketinggian sisi bak setinggi 40 cm. 

Adapun diluar goa juga sudah dibuat bak penampungan air dengan kapasitas 

bak sebesar  3,5 m
3.
. Sedangkan pemasangan instalasi   listrik sudah sampai ke 

mulut gua. 

Dalam hal ini tim masih mengalami masalah kekurangan dana,akan tetapi 

sampai saat ini tim masih berusaha mencari dana dari berbagai instansi maupun 

pihak lain yang sekiranya dapat membantu dalam proses pengangkatan air bersih 

Gua Galis. 
 

KESIMPULAN 
 

Dari hasil kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dari hasil sample Uji Kualitas Air di Laboratorium Balai Besar Kesehatan 

Lingkungan ( BBTKL) maka air Gua Galis layak untuk penggunaan rumah 

tangga. 

2. Air dapat diangkat dengan 3 mesin pemompa dengan daya listrik 900 Watt. 

3. Operasional  pengangkatan  Air  Gua  Galis  diserahkan  sepenuhnya  kepada 

karang taruna Dusun Karang Tengah dan tim PKM sebagai  pemantau. 
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