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ABSTRAK

Menurut Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2020 - 2024 yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Bappenas (Kariada dkk, 2021) kelangkaan air di Pulau
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan meningkat hingga 2030. Proporsi
luas wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun
2045. Maka, program ketahanan pangan akan sulit terlaksana karena kelangkaan
air. Bukan hanya itu, kelangkaan air juga akan memberikan pengaruh terhadap
kelangsungan hidup manusia dan dinamika ekonomi suatu negara. Upaya
konservasi air menjadi hal yang perlu diprioritaskan, mengingat air adalah salah
satu kebutuhan vital bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup termasuk
manusia mempunyai ketergantungan dengan air. Di Kelurahan Podorejo terdapat
suatu mata air yaitu sendang Kaliancar yang memiliki dua sendang, yaitu
sendang Panguripan, dan sendang Pengasihan. Di tengah-tengah memudarnya
kearifan lokal ternyata masih ada kearifan lokal yang mampu memelihara dan
melestarikan mata air sendang Kaliancar. Penelitian dilakukan dengan metode
penelitian kualitatif untuk mendalami situasi sosial yang mendalam, dengan
penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling. Data yang diperoleh
dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasilnya adalah 1)
Sendang Kaliancar terletak di Kelurahan Podorejo RT 01 RW 01 Kecamatan
Ngaliyan, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Debit air yang terpancar dari
sendang Panguripan sebesar 708,84ml/s sedangkan debit air yang terpancar dari
sendang pengasihan sebesar 50,17ml/s. 2) Terdapat Kearifan lokal di sendang
Kaliancar sebagai bentuk konservasi air di Kelurahan Podorejo, Kecamatan
Ngaliyan, Kota Semarang berupa Wayangan, Sadranan, Grebeg Gunungan, dan
Norma-Norma masyarakat, serta etika dan moral masyarakat di sendang
Kaliancar. 3) Sendang Kaliancar dimanfaatkan airnya oleh warga untuk minum,
mandi dan mencuci baju. Asas-asas konservasi air terwujud dalam kearifan lokal
di kelurahan Podorejo. Asas partisipatif, kemanfaatan, dan kelestarian terwujud
dengan penggunaan air sendang sebagai pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari. Kemudian asas keterpaduan, keseimbangan, keadilan, dan kearifan
lokal tercermin melalui norma-norma, etika, dan moral di sendang Kaliancar.

Kata Kunci : Konservasi air, Kearifan lokal, Sendang Kaliancar.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2019 mencatat bahwa

2,2 miliar orang atau seperempat populasi dunia masih kekurangan air minum

yang aman dikonsumsi. Sementara itu, 4,2 miliar orang tidak memiliki

layanan sanitasi yang aman dan 3 miliar tidak memiliki fasilitas cuci tangan

dasar. (Iswara, 2021).

Menurut Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2020 - 2024 yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Bappenas (Kariada dkk, 2021) kelangkaan air di

Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan meningkat hingga 2030.

Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi

9,6% di tahun 2045. Maka, program ketahanan pangan akan sulit terlaksana

karena kelangkaan air. Bukan hanya itu, kelangkaan air juga akan

memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia dan dinamika

ekonomi suatu negara.

Prediksi kekeringan yang kemungkinan terjadi di masa depan akan

berdampak terhadap kehidupan manusia sebagai individu serta pada tatanan

makro akan mempengaruhi program pembangunan daerah. Oleh karena itu,

diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya preventif melalui

kegiatan konservasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air adalah

upaya untuk mempertahankan keberadaan, keberlanjutan kondisi, sifat dan

fungsi sumber daya air sehingga selalu tersedia dalam jumlah dan kualitas
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yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada saat ini

maupun di generasi mendatang (Eryani, 2014).

Upaya konservasi air menjadi hal yang perlu diprioritaskan,

mengingat air adalah salah satu kebutuhan vital bagi makhluk hidup. Semua

makhluk hidup termasuk manusia mempunyai ketergantungan erat dengan air.

Air berperan dalam menyusun sel tubuh, proses metabolisme, senyawa

penting dalam reaksi fotosintesis dan berbagai fungsi lainnya. Kebutuhan

air mesti diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup setiap aspek biotik

yang ada di bumi (Jeni, 2014).

Seluruh lapisan masyarakat adalah subjek utama dalam kegiatan

konservasi air. Hal tersebut dapat ditemukan dalam bentuk kearifan lokal

masyarakat. Kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan, yang

mempunyai pengertian segala bentuk yang diciptakan dari hasil budaya yang

didukung oleh lingkungan alam sekitar manusia itu sendiri (Wiradimadja,

2018). Manik (2009) menjelaskan bahwa kearifan lokal yang mulai pudar

memberikan akibat kerusakan lingkungan hidup. Sumber daya alam tidak

terpelihara dengan baik, khususnya sumber daya air yang menjadi elemen

penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kearifan lokal telah berhasil

mencegah kerusakan fungsi lingkungan. Budaya atau tradisi masyarakat di

desa seperti tradisi Nyabuk Gunung dan Merti Desa di wilayah Jawa Tengah,

tradisi Subak di Bali, Sasi di wilayah Maluku, dan Senguyun di Kalimantan.

Menurut Tumanggor (2007: 1) menjelaskan bahwa

Kearifan lokal (local wisdom) adalah pandangan hidup
dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang
berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam
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menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan
mereka.

Kearifan lokal yang sering dikonsepsikan sebagai pengetahuan

setempat (local knowledge), kecerdasan setempat (local genius), dan

kebijakan setempat (local wisdom), oleh UU RI No.32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaknai sebagai

nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang antara

lain dipakai untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari

(Siswadi dkk, 2011).

Pengelolaan sumber daya air menurut Aulia dan Dharmawan (2010)

harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kearifan lokal pada setiap

daerah, karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam

sebagai tata pengaturan lokal yang telah ada sejak masa lalu dengan

sejarah dan adaptasi yang lama dapat ditemukan pada kelompok

masyarakat di Indonesia.

SMA Negeri 16 Semarang merupakan sekolah Adiwiyata memberikan

perhatian kepada lingkungan hidup dan berkomitmen dalam upaya pelestarian

lingkungan. Pada tahun 2021, peringatan Hari Air dimeriahkan dengan

penampilan tari Tirta Kencana oleh Kepala Sekolah, guru, dan siswa. Dengan

begitu, sekolah berusaha membangun mindset bahwa air sangat penting bagi

kehidupan. Berdasarkan observasi pada bulan Maret 2022 di kelurahan

Podorejo terdapat sumber mata air yaitu sendang Kaliancar. Sendang

Kaliancar dapat dilihat sebagai kearifan lokal yang menjadi bentuk konservasi
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air di kelurahan Podorejo, yang letaknya tidak jauh dari SMA Negeri 16

Semarang. Jarak sekolah menuju sendang Kaliancar 4,3 km.

Direktorat Pengkajian Bidang Sosial dan Budaya (2013)

Salah satu strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan

tersebut adalah membangun mindset masyarakat dan seluruh pemangku

kepentingan, bahwa air bukan merupakan sumber daya alam yang tak

terbatas. Sumber daya air perlu dikelola secara baik dan bertanggung jawab

melalui beberapa upaya yang melibatkan masyarakat dan memperhatikan

kearifan lokal yang telah berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kajian

tentang Kearifan Lokal Sendang Kaliancar sebagai Bentuk Konservasi

Air di Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari kajian Kearifan Lokal Sendang Kaliancar

sebagai Bentuk Konservasi Air di Kelurahan Podorejo, Kecamatan

Ngaliyan, Kota Semarang diantaranya :

1. Bagaimana gambaran sendang Kaliancar di Kelurahan Podorejo,

Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang?

2. Bagaimana kearifan lokal sendang Kaliancar sebagai bentuk

konservasi air di Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota

Semarang?

3. Bagaimana pemanfaatan sendang Kaliancar, Kelurahan podorejo,

Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan kajian Kearifan Lokal Sendang Kaliancar sebagai

Bentuk Konservasi Air di Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota

Semarang diantaranya :

1. Mengetahui gambaran sendang Kaliancar Kelurahan Podorejo,

Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

2. Mengetahui kearifan lokal sendang Kaliancar sebagai bentuk

konservasi air di Kelurahan podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota

Semarang.

3. Mengetahui pemanfaatan sendang Kaliancar, Kelurahan Podorejo,

Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
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BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Mata air/sendang

Menurut Harijoko (2020) mata air atau sendang merupakan

sumber air yang muncul dengan sendirinya ke permukaan dari

dalam tanah. Aliran ini dapat bersumber dari air tanah dangkal

(freatis) maupun dari air tanah dalam (artesis). Mata air yang

berasal dari air tanah dalam, hampir tidak terpengaruh oleh musim

dan kualitasnya sama dengan keadaan air tanah dalam itu sendiri

(Kodoatie, 1996). Sebagian besar air yang bersumber dari mata air

kualitasnya baik sehingga umumnya digunakan sebagai sumber air

minum oleh masyarakat sekitarnya.

2. Konservasi Sumber Daya Air

Arsyad (2000) menyatakan, bahwa konservasi air dan

konservasi tanah merupakan dua kegiatan yang berhubungan

sangat erat satu sama lainnya. Sehingga setiap perlakuan yang

dilakukan pada sebidang tanah akan mempengaruhi tata air pada

tempat itu (on site) dan areal-areal di hilirnya (off site).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan pemerhati

lingkungan untuk melaksanakan program konservasi air.

Upaya-upaya tersebut diantaranya melalui peraturan

perundang-undangan yang ada, salah satunya pada UU Nomor 37

Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. UU Nomor 37

6



Tahun 2014 pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan

konservasi tanah dan air berdasarkan pada

beberapa asas yaitu: (1) partisipatif; (2) keterpaduan; (3)

keseimbangan; (4) keadilan; (5) kemanfaatan; (6) kearifan lokal;

serta (7) kelestarian. Pengelolaan air berdasarkan keberadaannya

sebagai sumber daya alam adalah merupakan bagian dari program

konservasi air yang secara utuh memelihara, merehabilitasi,

menjaga dan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada secara

efektif dan efisien terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbagai

teknologi konservasi air dirancang untuk meningkatkan masuknya

air kedalam tanah melalui proses infiltrasi dan pengisian

kantong-kantong air di daerah cekungan, serta mengurangi

kehilangan air melalui proses evapotranspirasi dan menguap ke

atmosfer. Sehingga adanya strategi konservasi air yang diarahkan

untuk meningkatkan cadangan air pada lapisan tanah dan disekitar

zona perakaran tanaman pada wilayah pertanian, diharapkan bisa

mendapatkan keuntungan, antara lain:

terwujudnya pengendalian aliran permukaan, peningkatan infiltrasi

dan pengurangan evaporasi (Salata, 2015).

3. Kearifan Lokal

Kearifan lokal (local wisdom) mempunyai pengertian

sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana,

penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh

anggota masyarakatnya. Keberadaan kearifan lokal menjadi salah
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satu hal yang sangat penting di dalam perlindungan dan

pengelolaan konservasi lingkungan hidup. Keraf (2005)

menyampaikan, kearifan lokal merupakan semua bentuk

pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat

kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam

kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan

lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari

generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia

terhadap sesama manusia, alam maupun gaib.Sedangkan

bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada di Indonesia dilaksanakan

oleh masyarakat di suatu tempat dan diwariskan dari generasi ke

generasi. Sehingga pengetahuan-pengetahuan tersebut bersifat

lokal, dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain,

meskipun memiliki makna yang sama (Maridi, 2015).

B. Kerangka Berpikir

Menurut Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2020 - 2024 yang dikeluarkan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Bappenas (Kariada dkk, 2021) kelangkaan air di

Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan meningkat hingga 2030.

Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi

9,6% di tahun 2045. Maka, program ketahanan pangan akan sulit terlaksana

karena kelangkaan air. Bukan hanya itu, kelangkaan air juga akan

memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia dan dinamika

ekonomi suatu negara. oleh karena itu upaya konservasi air menjadi hal yang
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perlu diprioritaskan, mengingat air adalah salah satu kebutuhan vital bagi

makhluk hidup. Pengelolaan sumber daya air menurut Aulia dan Dharmawan

(2010) harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kearifan lokal pada

setiap daerah, karena setiap daerah memiliki karakteristik yang

berbeda-beda.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Podorejo, Kecamatan

Ngaliyan, Kota Semarang untuk mendapatkan informasi tentang Kearifan

Lokal Sendang Kaliancar sebagai Bentuk Konservasi Air. Waktu

pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret hingga April 2022.

B. Rancangan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif untuk

mendalami situasi sosial yang mendalam.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah juru kunci Sendang Kaliancar, tokoh

masyarakat, Petugas Kelurahan, dan Masyarakat Kelurahan Podorejo.

Sampel sumber data adalah narasumber/informan/partisipan yang

penentuannya dilakukan secara purposive sampling.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi

adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis

fenomena-fenomena yang diselidiki (Nana Sudjana, 1989). Dalam

arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada

pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak

langsung (Singarimbun dkk, 1995).
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2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses

tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah , artinya pertanyaan

datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh

yang diwawancara (Abdurahman, 2011). Menurut Hopkins,

wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di

dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain (Sutrisno Hadi,

2002)

3. Studi Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data

dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan

(dokumen) sebagai berikut: metode dokumenter, sumber

informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada

metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransfer

bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang

telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya (Sanafiah,

2002)

E. Metode Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis

kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang

diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapun

langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi

data, display data, dan conclusion drawing atau verification.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Sendang Kaliancar

Pintu Masuk Sendang Kaliancar
Sumber : Dokumen Pribadi, 2022

Sendang Kaliancar merupakan sendang yang terbentuk secara

alami yang terpancar di bawah pohon besar. Sendang Kaliancar terletak di

Kelurahan Podorejo RT 01 RW 01 Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil survei lapangan Sendang

Kaliancar memiliki dua sendang yang masing-masing diberi nama sendang

Panguripan dan sendang Pengasihan.
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Tampak Depan Sendang Panguripan
Sumber : Dokumen Pribadi, 2022

Sendang Panguripan letaknya di bawah dekat dengan pintu masuk,

sedangkan sendang Pengasihan letaknya di atas pengunjung harus berjalan

menaiki anak tangga semen sekitar 5-10 menit dengan berjalan kaki untuk

menuju ke Sendang Pengasihan.

Tampak Depan Sendang Pengasihan
Sumber : Dokumen Pribadi, 2022

Menurut Sarwono selaku ketua Paguyuban sendang pada

wawancara 22 April 2022, sendang Panguripan memiliki makna yaitu

penghidupan artinya air yang terpancar dari sendang memiliki manfaat

sebagai penghidupan untuk masyarakat Kelurahan Podorejo. Masyarakat

Podorejo percaya bahwa air yang terpancar dari sendang penghidupan

mampu mengobati beberapa penyakit, seperti penyakit kulit hingga

diabetes. Sendang pengasihan memiliki makna yaitu suatu perasaan

kasihan kepada seseorang artinya air yang terpancar dari sendang terwujud

dari belas kasih Tuhan.
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Pertama kali ditemukannya sendang belum bisa dipastikan

berdasarkan cerita turun temurun orang yang pertama kali babat alas

(menemukan) Kaliancar adalah mbah Kyai Mbubak (Mbah Sambirejo).

Kyai Mbubak-lah yang selama hidupnya merawat sendang sehingga warga

sekitar mempercayai bahwa Kyai Mbubak yang pertama kali menemukan

sendang. Kyai Mbubak dimakamkan di depan SMP Hasanuddin 7

Semarang. Namun, pembangunan kedua sendang dimulai tahun 1965.

Menurut Sapuan selaku warga sekitar sendang pada wawancara channel

YouTube Misteri Cakra Semarang TV tahun 2016 Kyai Mbubak Kertoso

merupakan nama samaran dari mbah Sambirejo yang berasal dari Keraton

Solo. Daerah sekitar sendang awalnya adalah pemukiman warga kemudian

di permukiman banyak yang diburu harimau akhirnya warga Kaliancar

pindah ke atas sendang yang sampai sekarang menjadi pemukiman.

Semenjak ditemukannya sendang Kaliancar sampai sekarang airnya tidak

pernah kering meskipun musim kemarau. Debit air yang terpancar dari

sendang Panguripan sebesar 708,84ml/s sedangkan debit air yang

terpancar dari sendang pengasihan sebesar 50,17ml/s.

B. Kearifan Lokal Sendang Kaliancar

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data terkait kearifan lokal

sendang kaliancar berupa :

No Kearifan Lokal Makna / Tujuan

1 Wayangan Berdasarkan cerita turun temurun
wayangan diselenggarakan agar air
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Sumber : Dokumen
Paguyuban, 2019

yang ada di sendang terus mengalir
(Anton, Wawancara 2022)

2 Sadranan

Sumber : Dokumen
Paguyuban, 2019

Sebagai bentuk sedekah bumi/
syukur terhadap hasil bumi
Masyarakat Kelurahan Podorejo
(Sarwono, Wawancara, 2022).

3 Grebeg Gunungan

Sumber : Dokumen
Paguyuban, 2019

Tradisi iring-iringan tumpeng hasil
bumi dari pemukiman ke sendang
Kaliancar (Sarwono, Wawancara,
2022)

4 Norma-norma yang Ada di
masyarakat :

Dipercaya oleh masyarakat jawa
bahwa malam jumat kliwon sebagai
malam sakral yang semakin ampuh
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1. Aturan menggunakan
sendang pagi hingga
sore untuk ibu-ibu.

2. Aturan menggunakan
sendang sore hingga
malam hari untuk
bapak-bapak.

3. Aturan mandi malam
Jumat Kliwon untuk
bapak-bapak.

memberikan penyembuhan dan
kesehatan (Warga, Wawancara
2022)

5 Etika dan moral masyarakat :

1. Ojo Sembrono.
2. Dilarang memburu

hewan.
3. Gotong royong

membersihkan
sendang.

4. Tidak menebang
pohon.

5. Tidak memperjual
belikan air sendang.

Etika dan moral ini bertujuan untuk
melestarikan segala sesuatu yang
ada di sekitar sendang (Sarwono,
Wawancara, 2022).

C. Pemanfaatan Sendang Kaliancar

Pemanfaatan Sendang Untuk Mencuci dan Mandi
Sumber : Dokumen Pribadi, 2022

Sendang Kaliancar dimanfaatkan airnya oleh warga untuk minum,

mandi, dan mencuci baju (Anton dan Sarwono, 2022). Air sendang tidak
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disalurkan ke rumah-rumah warga karena letaknya yang di lembah

sedangkan pemukiman warga terletak di atas sendang, menurut Anton

pada wawancara 2022 kondisi seperti inilah yang menyebabkan air

sendang tidak dapat disalurkan ke rumah warga apabila dipaksa untuk

disalurkan perlu teknologi yang memadai. Warga mempercayai bahwa air

sendang dapat menyembuhkan beberapa penyakit dari penyakit kulit

sampai diabetes. Namun, terkait hal ini perlu adanya penelitian mendalam.

Selain itu, sendang Kaliancar juga pernah dijadikan sebagai

destinasi wisata yang akhirnya membawa Kelurahan Podorejo menjadi

Juara 3 dalam Lomba Desa Wisata tahun 2019.

D. Kearifan Lokal Sendang Kaliancar Sebagai Bentuk Konservasi Air

Kegiatan Bersih-bersih Sendang Oleh Warga
Sumber : Dokumen Paguyuban, 2018

Kearifan lokal di sendang Kaliancar sebagai bentuk konservasi air

yang efektif dan efisien untuk masyarakat di kelurahan Podorejo. Hal ini

karena masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai seperti norma, etika,

dan moral sendang Kaliancar. Asas-asas konservasi air juga terwujud

dalam kearifan lokal di kelurahan Podorejo.
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Dalam UU Nomor 37 Tahun 2014, terdapat asas-asas konservasi

air. Asas partisipatif, kemanfaatan, dan kelestarian terwujud dengan

penggunaan air sendang sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Masyarakat berpartisipasi dalam menggunakan air sendang sekaligus

menjaga lingkungan sekitar sendang agar tetap terjaga. Kemudian asas

keterpaduan, keseimbangan, keadilan, dan kearifan lokal tercermin melalui

kegiatan kebudayaan, norma-norma, etika, dan moral di sendang

Kaliancar. Misalnya penggunaan sendang bagi bapak-bapak dan ibu-ibu

diatur dalam norma, secara terpadu, etika dan moral juga menjaga

keseimbangan alam di sekitar sendang, yaitu air, tanah, dan elemen alam

yang lain.

Selain itu, pendekatan konservasi air di sendang Kaliancar juga

sangat menarik karena ada kegiatan kebudayaan. Kegiatan kebudayaan

seperti Sadranan, dimaknai sebagai bentuk syukur atas limpahan hasil

bumi, termasuk air sendang yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kearifan lokal sebagai bentuk konservasi air dikemas dalam balutan

kesenian seperti Wayangan dan Grebeg Gunungan. Maka, konservasi air

bukan hanya dimaknai sebagai upaya yang harus dilakukan oleh

pemerintah saja, namun semua lapisan masyarakat yang disatukan dengan

kesenian daerah yang menarik bagi anak-anak, orang muda, orang dewasa,

bahkan para lansia.

Berdasarkan norma, etika dan moral masyarakat Kelurahan

Podorejo terhadap sendang Kaliancar membentuk suatu budaya konservasi

air. Hal ini tampak saat warga yang memiliki sumur, PDAM, atau air
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artesis di rumahnya tetapi warga memilih untuk mandi dan mencuci baju

di sendang. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini merupakan bentuk

perilaku mengurangi penggunaan air tanah di kelurahan Podorejo, yang

harapannya air tanah selanjutnya akan tetap lestari.

Sedangkan upaya masyarakat untuk menjaga atau melestarikan

kearifan lokal di masa mendatang adalah (Yunus, 2014) sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan

budaya lokal.

b. Mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya

lokal  beserta pemberdayaan dan pelestariannya.

c. Berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi,

kekeluargaan, keramahtamahan dan solidaritas yang tinggi.

d. Selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah.

Mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman

budaya lokal
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kearifan lokal sendang kaliancar

sebagai bentuk konservasi air di Kelurahan Podorejo, Kecamatan

Ngaliyan, Kota Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sendang Kaliancar terletak di Kelurahan Podorejo RT 01 RW 01

Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Kearifan lokal yang ada di sendang Kaliancar sebagai bentuk

konservasi air di Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota

Semarang berupa Wayangan, Sadranan, Grebeg Gunungan, dan

Norma-Norma masyarakat, serta etika dan moral masyarakat di sendang

Kaliancar. Sendang Kaliancar dimanfaatkan airnya oleh warga untuk

minum, mandi dan mencuci baju. Kearifan lokal sendang Kaliancar dapat

disebut sebagai bentuk konservasi air karena memenuhi asas-asas

konservasi air yang tercantum dalam UU Nomor 37 Tahun 2014. Kearifan

lokal sendang Kaliancar secara efektif dan efisien dapat menjadi bentuk

konservasi air karena dikemas dengan menarik dan membawa unsur

kesenian.

B. Saran

Kearifan lokal sendang Kaliancar merupakan bentuk konservasi air

akan lebih efektif dan efisien dengan program pengembangan yang
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didukung oleh pemerintah. Hal ini dapat berupa pembinaan masyarakat

atau paguyuban, pendanaan, dan memperbaiki atau menambah fasilitas di

sendang Kaliancar.

Sendang Kaliancar perlu lebih banyak mendapatkan perhatian dari

masyarakat kota Semarang. Oleh karenanya, seluruh lapisan masyarakat

Kelurahan Podorejo khususnya orang muda dapat mempromosikan

sendang sebagai destinasi wisata di media sosial.

Sedangkan dalam upaya meningkatkan konservasi air, masyarakat

diharapkan bukan hanya memanfaatkan air sendang saja, namun juga

mempertahankan debit air. Untuk itu, diperlukan pembinaan dalam

pengelolaan hutan, dengan kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon

agar dapat membantu menjaga siklus air.

Kemudian, diperlukan pula kelengkapan administrasi terkait

sendang Kaliancar di tingkat kelurahan Podorejo sehingga memudahkan

pencarian informasi tentang sendang Kaliancar. Secara berkelanjutan juga

dapat diwujudkan dalam Peraturan Kelurahan yang mengatur tentang

status, kedudukan, hak dan kewajiban, peran serta dan tanggung-jawab

masyarakat adat, perlindungan kearifan lokal dan kawasan resapan air,

pengawasan dan sanksi-sanksi.
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Dokumentasi

Wawancara dengan Ketua Paguyuban Sendang Kaliancar

Wawancara dengan Warga Kelurahan Podorejo

Survei Sendang Kaliancar Pengukuran Debit Air Sendang
Kaliancar



HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA KELURAHAN PODOREJO

Nama  Narasumber : Anton Suwarno
Pekerjaan : Guru
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

NO PERTANYAAN JAWABAN

1. Sejak kapan menjadi warga di
kelurahan podorejo?

Saya menjadi warga Podorejo semejak
lahir hingga sekarang, belum pernah
pindah domisili.

2.

- Apa yang bapak
ketahui tentang
sendang Kaliancar?

- Bagaimana asal usul
sendang?

- Kapan pertama kali
ditemukannya
sendang?

- Apakah ada hal-hal
yang harus
diperhatikan ketika
berkunjung ke
sendang?

- Ada berapa jumlah
sendang di sendang
kaliancar? Adakah
Namanya ? apa saja
dan apa artinya?

- jadi sendang kaliancar itu sebuah
sendang alami yang ada di Dukuh
Kaliancar Kelurahan Podorejo
yang sendang itu dimanfaatkan
oleh masyarakat sekitar untuk
kebutuhan sehari-hari.

- Kalo asal usul terjadinya sendang
itu saya sendiri kurang tau ya,
karena sendang itu sudah sangat
tua bahkan sudah ada semenjak
saya belum lahir.

- Saya juga kurang tahu ya tentang
asal mula ditemukannya ya, tapi
sendang itu sudah sejak dulu ada,
sehingga perlu ditanyakan pada
tokoh-tokoh yang lebih sepuh.

- Betul ya. Jadi ketika berkunjung
disana ada aturan pertama dilarang
berburu, kemudian dua menjaga
kebersihan lingkungan, kemudian
yang ketiga menjaga sopan santun.

- Disana ada dua sendang tapi setau
saya sendang itu Namanya hanya
satu ya sendang panguripan jadi
tidak ada nama sendang yang
pertama dan kedua tapi satu
komplek itu namanya sendang
panguripan. Panguripan itu kalo
diartikan artinya sumber kehidupan
karena sendang itu menjadi sumber
air dari warga setempat.



3. Apa saja pemanfaatan
sendang kaliancar ?

Dulu sebelum masyarakat mengenal lebih
sumur bor, warga itu memanfaatkan air di
Sendang Kaliancar untuk mandi, mencuci
dan sebagai sumber air minum. Tapi
karena sekarang mayoritas warga sedang
menggunakan sumur bor akhirnya air
sendang dimanfaatkan untuk mandi dan
mencuci.

4. Apakah sendang kaliancar
dijadikan destinasi wisata ?

Program lurah sebelum lurah yang
sekarang itu memang sempat mencuatkan
wisata ke Kelurahan Podorejo diantaranya
yang menjadi objek wisata yaitu Sendang
Kaliancar. Cuma setelah terjadi pergantian
lurah saya tidak tahu apakah program ini
akan dilanjutkan apa tidak oleh lurah yang
sekarang.

5.
Apakah ada peran dari
pemerintah setempat? Apa
bentuk peran tersebut?

Setahu saya pemerintah pernah
memberikan bantuan dalam bentuk
pembangunan fasilitas sarana prasarana di
sekitar sendang.

6.

Apakah warga yang
menggunakan sendang, di
rumahnya tidak memiliki
sumur, atau PDAM?

Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa
saat ini mayoritas warga yang
menggunakan air dari sumur bor yang
dikelola oleh masyarakat jadi bukan
PDAM dari Kota Semarang ya, tapi air
artesis yang disalurkan ke rumah-rumah
warga sehingga sumber air utamanya
sekarang adalah dari sumur tersebut.

7.
Apakah air sendang
disalurkan ke rumah-rumah
warga?

Setahu saya tidak. Ya karena kondisi
geografis sendangnya itu sendiri di dasar
lembah sedangkan perkampungan warga
itu ada di atasnya jadi kalo mau disalur
dari sendang disalurkan ke warga agak
sulit katanya.

8.

Apa saja usaha masyarakat
untuk menjaga dan
melestarikan sendang
kaliancar?

Usaha masyarakat setahu saya diantaranya
ya menjaga kebersihan sendang, tidak
berburu binatang yang ada di sekitar
sendang, tidak menebang pohon-pohon
yang ada di sendang,dan melakukan kerja
bakti untuk kebersihan dan perawatan
lingkungan sendang.



9.
Apa saja mitos/kepercayaan
yang dipercaya masyarakat
terhadap sendang kaliancar?

Setahu saya ada satu kepercayaan yang
menonjol di Sendang Kaliancar tersebut
bahwa jika masyarakat tidak
menyelenggarakan wayang dalam setahun
sekali, itu diyakini mata air di sendang
tersebut akan mati.

10

Saya mendengar, cerita
bahwa setiap tahun ada acara
‘wayangan’, benarkah hal
tersebut?

Betul

11. Apa makna penyelenggaraan
acara ‘wayangan’ tersebut?

Seperti yang saya sampaikan pada
kepercayaan warga sebelumnya, bahwa
tujuan awal mulanya menyelenggarakan
wayang itu adalah kepercayaan turun
temurun. Jika wayang itu tidak
diselenggarakan nanti sumber airnya akan
mati. Kalo sumber airnya mati kan nanti
warga akan kesulitan sumber air. Tapi
makin kesini warga lebih ke melestarikan
budaya wayang jika warga kaliancar tidak
menyelenggarakan wayang biasanya di
Kelurahan Podorejo ya tidak ada sama
sekali yang menyelenggarakan wayang,
maka diniatkan untuk melestarikan budaya
wayang.

12
Mengapa mitos wayangan
dipercaya oleh masyarakat
podorejo?

pada mulanya wayangan dianggap sebagai
salah satu ritual kemudian cerita ini
menjadi cerita turun temurun. sekarang
kegiatan wayangan di gelar dengan tujuan
sebagai bentuk melestarikan budaya
wayangan.

13

Bagaimana proses kegiatan
wayangan di desa podorejo
ini ?

- apakah pembiayaan
tersebut ada batas /
nominal yang
ditentukan ?

Kegiatan wayang biasanya masyarakat
membentuk panitia lokal untuk membahas
pelaksanaan nya, adapun pembiayaannya
masyarakat bergotong royong di seluruh
dukuh kaliancar itu. Mereka bergotong
royong iuran untuk menopang pembiayaan
kegiatan wayang tersebut.

- Biasanya panitia lokal itu membuat
anggaran, jadi kebutuhan wayang
itu berapa, kemudian dibagi dengan
jumlah warga kaliancar itu ada



berapa warga, kemudian dihitung
warga-warga yang ekonominya
menengah ke atas itu biasanya
diberi beban lebih, kemudian
warga-warga yang ekonominya
biasa atau menengah kebawah itu
diberikan yang lebih ringan, seperti
itu

14

Apakah bapak setuju bahwa
sendang kaliancar merupakan
bentuk konservasi air di desa
podorejo ini?

- Jika setuju, apa yang
dilakukan sebagai
upaya lanjutan
konservasi air di desa
podorejo?

Saya sangat setuju ya, karena apalagi di
kota Semarang ya sekarang sudah jarang
dijumpai lingkungan yang begitu asri
seperti di Sendang Kaliancar ya.

15
Apa harapan bapak pada
pemerintah terkait pelestarian
sendang kaliancar ?

Harapan saya pemerintah juga ikut turun
tangan dalam pelestarian Sendang
Kaliancar. Mungkin melalui bantuan
pembangunan sarana prasarananya,
mungkin dengan bantuan promosi atau
mungkin dengan pelatihan kesadaran
wisata atau lain sebagainya.



HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA PAGUYUBAN SENDANG
KALIANCAR

Nama : Sarwono
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Usia : 44 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

No. Pertanyaan Jawaban

1.
Sejak kapan bapak menjadi ketua
dari paguyuban Sendang
Kaliancar?

saya sudah menjabat selama 2 periode
dari tahun 2018.

2.
- Apa yang bapak ketahui tentang
Sendang Kaliancar?

- Kapan pertama kali ditemukan
Sendang Kaliancar?

- Bagaimana asal-usul sendang?

- Apakah ada hal-hal yang harus
diperhatikan ketika berkunjung ke
sendang?

- Ada berapa jumlah sendang yang
ada di sendang kaliancar? Adakah
namanya? Apa saja dan apa
artinya?

-Sendang Kaliancar yaitu suatu sendang
yang berada di Dukuh Kaliancar,
Kelurahan Podorejo, kecamatan
Ngaliyan, Kota Semarang.
- Tahun ditemukannya sendang kurang
bisa dipastikan. Namun pembangunan
sendang dimulai pada tahun 1965.
- Jadi pada awalnya tempat tersebut
merupakan pemukiman warga. Namun
ada mbah Mbubak yang merawat
sendang ini. Kemungkinan besar yang
menemukan sendang ini adalah mbah
Mbubak. Sehingga mbah Mbubak
dianggap sesepuh wilayah tersebut. Dan
ketika beliau meninggal dimakamkan di
wilayah tersebut.
- Ada hal-hal yang harus diperhatikan
ketika berkunjung ke sendang yaitu:
1. Harus menjaga sopan santunnya.
2. Dilarang berburu.
3. Dilarang mengambil ekosistem yang
ada pada sendang tersebut. Karena
pernah terjadi peristiwa orang
mengambil kayu di sendang tersebut,
dan akhirnya orang tersebut terkena
karmanya dan mengakibatkan dia
meninggal setelah mengambil kayu
tersebut. Dan alhasil keluarga



mengembalikan kayu-kayu tersebut ke
sendang lagi.
- Di sendang kaliancar terdapat dua
sendang yaitu bagian atas dan bawah.
Sendang panguripan sendiri memiliki
arti yaitu untuk menghidupi kebutuhan
masyarakat di sekitar sendang.
Sedangkan sendang pengasihan sendiri
memiliki arti sebagai bentuk belas kasih
terhadap warga sekitar sendang.

3.
Apa saja pemanfaatan sendang
kaliancar?

Sendang kaliancar dimanfaatkan airnya
oleh warga untuk minum, mandi,
mencuci baju, dll. Tidak hanya itu di
sendang ini juga mempunyai fasilitas
pendopo yang biasanya digunakan
sebagai tempat berkumpulnya warga
untuk rapat, tasyakuran, dan masih
banyak lagi.

4.
Apakah sendang kaliancar akan
dijadikan destinasi wisata?

Sendang kaliancar pernah mengikuti
lomba nguri-nguri sendang yang
diselenggarakan oleh pemkot Kota
Semarang, tepatnya di bawah naungan
Dinas Lingkungan Hidup.

5.
Apakah ada peran dari pemerintah
setempat? Apa bentuk peran
tersebut?

Pemerintah kurang memperhatikan
untuk sendang ini. Pemerintah juga tidak
turun tangan dalam proses pembangunan
sendang ini. Malah warga sekitar yang
turun tangan dengan dana yang
didapatkan dari swadaya masyarakat
sekitar sendang. Namun juga banyak
donatur dari luar yang menyumbang
untuk proses pembangunan sendang ini.

6.
Apakah warga yang menggunakan
sendang, di rumahnya tidak
memiliki sumur, atau PDAM?

Warga di rumahnya juga memiliki sumur
dan PDAM. Namun meskipun begitu
warga sekitar sendang juga
memanfaatkan sendang tersebut buat
diambil airnya, cuci baju, dan mandi.

7.
Apakah air sendang disalurkan ke
rumah-rumah warga?

Tidak. Karena pada saat itu sudah
pernah dicoba untuk disalurkan ke
rumah-rumah warga namun tidak bisa.
Posisi sendang yang berada di bawah
dan posisi pemukiman warga yang



diatas mengakibatkan air sendang tidak
bisa dialirkan kerumah-rumah warga.

8.
Apa saja usaha masyarakat untuk
menjaga dan melestarikan sendang
kaliancar?

Usaha masyarakat untuk menjaga dan
melestarikan sendang kaliancar yaitu
dengan cara warga gotong royong untuk
membersihkan lingkungan sekitar
sendang. Sehingga sendang kaliancar
tetap bersih dan asri.

9.
Apa saja mitos/kepercayaan yang
dipercaya oleh masyarakat
terhadap Sendang kaliancar?

-Pernah ada suatu kejadian dimana
orang itu meninggal karena kecelakaan.
Akibat orang itu meninggal karena
orang itu mengambil kayu sembarangan
di Sendang kaliancar. Padahal di
Sendang kaliancar tidak boleh
mengambil ekosistem yang terdapat di
Sendang kaliancar dengan sembarangan.
- warga boleh mengambil air sebagai
pasnya di Sendang kaliancar tetapi tidak
boleh dijual di luar desa tersebut.
-air di sendang kaliancar dipercaya bisa
mengobati orang yang sakit.

10. Saya mendengar, cerita bahwa
setiap tahun ada acara 'wayangan',
benarkah hal tersebut?

Iyaa ada. Setiap tahun ada acara
wayangan sebagai memperingati
sedekah bumi.

11. Apa makna penyelenggaraan acara
'wayangan' tersebut?

Makna penyelenggaraan wayang
tersebut yaitu kepercayaan turun
temurun, seiring berjalannya waktu
menjadi budaya setempat sebagai bentuk
kesenian daerah itu.

12. Mengapa mitos wayangan
dipercaya oleh masyarakat
podorejo?

karena ini sudah jadi cerita turun
temurun yang harapannya cerita ini tidak
akan punah oleh zaman.

13. Bagaimana proses kegiatan
wayangan di desa podorejo ini?

Tanggal ditentukan oleh warga (diambil
Minggu pertengahan), tempatnya di
kampung, menggunakan arak-arakan
tumpengan(dari Sendang dibawa ke
kampung), sejak covid hanya
diselenggarakan pengajian di Sendang
tersebut. Untuk dana wayangan sendiri
diambil dari swadaya masyarakat yang
sesuai dengan tingkatan ekonominya



(60k, 80k,100k,50k,200k/KK), kurang
lebih terdiri dari 700 KK,

14. Apakah anda setuju bahwa adanya
Sendang kaliancar merupakan
bentuk konservasi air di desa
podorejo ini
- jika setuju, apa yang dilakukan
sebagai upaya lanjutan konservasi
air di desa podorejo

Setuju, upaya saat ini yang sudah
dilakukan adalah tidak menjual belikan
air sendang, terjadwal untuk
bersih-bersih sendang, tidak menebang
pohon, dan tidak memburu binatang
yang ada di sini.

15. Apa harapan Anda pada
pemerintah terkait pelestarian
sendang kaliancar

Untuk menjaga lingkungan sendang,
tidak menebang pohon sembarangan,
pemerintah lebih memperhatikan
kelestarian sendang.
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