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POTENSI DEBIT AIR SUNGAI BAWAH TANAH GUA BENDO UNTUK 

KETERSEDIAAN AIR KELURAHAN BAYEMHARJO KECAMATAN 

GIRITONTRO KABUPATEN WONOGIRI 

INTISARI 

Penelitian ini dilakukan di kawasan karst dengan judul Potensi Debit Air Sungai 

Bawah Tanah Gua Bendo Untuk Ketersediaan Air Kelurahan Bayemharjo 

Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Tujuan penelitian ini untuk (1) 

Mengevaluasi debit air sungai bawah tanah Gua Bendo terhadap kebutuhan air 

masyarakat di Kelurahan Bayemharjo, (2) Mengetahui pola penggunaan air 

domestik di Kelurahan Bayemharjo, dan (3) Mengetahui manajemen penggunaan 

air penduduk di Kelurahan Bayemharjo. Metode yang digunakan adalah metode 

survei. Metode pengambilan sampel menggunakan metode Stratifed Random 

Sampling dengan memperhatikan asal sumber air penduduk Kelurahan 

Bayemharjo. Analisis hasil dalam penelitian ini menggunakan analisis diskriptif 

komparatif dan analisis kualitatif. Analisis diskriptif komparatif digunakan untuk 

membandingkan hasil kuantitas debit air sungai bawah tanah gua Bendo dengan 

jumlah kebutuhan air harian penduduk Kelurahan Bayemharjo. Analisis kualitatif 

digunakan untuk mengetahui pola penggunaan air tiap dusun dan manajemen 

pengelolaan air penduduk Kelurahan Bayemharjo. Hasil yang di dapatkan dalam 

penelitian ini. (1) Debit air sungai bawah Gua Bendo belum mampu untuk 

mencukupi kebutuhan air penduduk Kelurahan Bayemharjo, baik pada musim 

kemarau maupun musim hujan. (2) Pola penggunaan air pada musim kemarau 

menurut asal sumber mata air sebesar 97,15 liter/orang/hari, menurut asal sumber 

air telaga sebesar 58,05 liter/orang/hari dan menurut asal tangki air sebesar 69,72 

liter/orang/hari. Pola penggunaan air pada musim hujan menurut asal sumber mata 

air dan PAH sebesar 109,91 liter/orang/hari, menurut asal sumber air telaga dan 

PAH sebesar 84,14 liter/orang/hari dan menurut asal PAH sebesar 90,96 

liter/orang/hari. (3) Manajemen pengelolaan air di kawasan karst harus 

mempertimbangkan aspek menjaga sumber air dan aspek penggunaan air. 

Kata kunci : Debit Air, Air Domestik, Manajemen Pengelolaan Air 

WATER DISCHARGE POTENTIAL OF BENDO CAVE UNDERGROUND 

RIVER FOR WATER AVAILABILITY IN BAYEMHARJO VILLAGE 

GIRITONTRO SUBDISTRICT OF WONOGIRI 

ABSTRACTS 

The research was conducted in karst region entitled Water Discharge Potential of 

Bendo Cave Underground River for Water Availability in Bayemharjo Village 

Giritontro Subdistrict of Wonogiri. The aim of this reasearch is to: (1) Evaluate the 

water discharge of Bendo cave underground river to community needs of water in 
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Bayemharjo Village. (2) Know the pattern of domestic water use in the Bayemharjo 

Village, and (3) know water use management by resident of Bayemharjo village. 

The method used is survey. The sampling method used is the Stratifed Random 

Sampling by considering water source the residents of Bayemharjo Village. The 

analysis of the results in this study used comparative descriptive and qualitative 

analysis. Comparative descriptive analysis to compare the results of the quantity of 

underground river water flow in Bendo cave with the amount of daily water needs 

of the residents of Bayemharjo Village, it also used qualitative analysis to determine 

the pattern of domestic water use and management of water use by resident of 

Bayemharjo village. The result of this research are (1) the water discharge of bendo 

cave underground river has not been able to meet the water needs of the residents 

of Bayemharjo Village, both during the dry season and rainy season (2) The pattern 

of water use in the dry season according to the source of the spring is 97.15 

liters/person/day, according to the origin of the lake water source of 58.05 

liters/person/day and according to the origin of the water tank is 69.72 

liters/person/day. The pattern of water use in the rainy season according to the 

origin of the spring and PAH is 109.91 liters/person/day, according to the source of 

the lake water source and PAH is 84.14 liters/person/day and according to the origin 

of PAH is 90.96 liters/person/day. (3) Water management in the karst area must 

consider aspects of maintaining water resources and aspects of water use. 

 

Keywords: Water Discharge, Domestic Water, Water Management. 

 

1. PENDAHULUAN 

Karst merupakan suatu daerah yang memiliki ciri - ciri topografi dan drainase 

tersendiri yang berbeda dari daerah yang lain. Kawasan karst yang terlihat sebagai 

lahan gersang dan tandus sebenarnya memiliki potensi air cukup besar meski 

keberadaannya jauh di bawah permukaan tanah. Morfologi daerah karst yang 

terlihat kering di permukaan sebenarnya merupakan daerah yang dapat menangkap 

air hujan yang jatuh diatasnya. Kawasan karst didominasi oleh batuan gamping 

yang memiliki sifat porositas sekunder yang tinggi, sehingga dapat dengan mudah 

untuk meloloskan air. Menurut Jauhari, (2002) besarnya porositas sekunder 

(rongga-rongga lain akibat pelarutan, tunjaman akar vegetasi atau celah akibat 

patahan) daerah karst mempercepat pengatusan. Hal ini menyebabkan konsentrasi 

air lebih banyak di bawah permukaan yang membentuk sistem – sistem aliran, 

selanjutnya berkembang menjadi sungai bawah tanah. 

Konsumsi air daerah pedesaan berkisar antara 60-80 liter/orang/hari, 

sedangkan daerah perkotaan di Indonesia antara 60-150 liter/orang/hari (Soenarso 
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Simoen, 1985 dalam Widodo dkk, 2002). Salah satu problem masyarakat kawasan 

karst adalah ketersediaan akan air yang minim. Ketersediaan air penduduk kawasan 

karst bergantung dengan musim. Pada musim hujan masyarakat dapat 

memanfaatkan air hujan yang di tampung dalam penampungan air hujan (PAH) dan 

air dari telaga untuk kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan musim kemarau, 

penduduk memanfaatkan sisa air dari tampungan air hujan, apabila masih kurang 

masyarakat membeli air dari tangki air. Fenomena ini banyak dialami oleh 

masyarakat yang tinggal di Kawasan Karst Gunung Sewu. 

Kelurahan Bayemharjo Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri 

merupakan salah satu desa/kelurahan yang berada di kawasan karst Gunungsewu. 

Seperti pada desa di kawasan karst Gunungsewu, masyarakat dihadapkan dengan 

masalah ketersediaan air, terutama pada musim kemarau. Berdasarkan pengamatan 

di lapangan, bahwa dari 11 dusun yang ada di Kelurahan Bayemharjo, hanya 1 

dusun yang tidak mengalami permasalahan air, yaitu dusun Gunung Bromo. 

Penduduk yang mengalami permasalahan kekurangan air terutama pada musim 

kemarau harus membeli air dari tangki untuk memenuhi kebutuhan air. Harga per 

tangki dengan volume 5.000 – 6.000 liter berkisar antara Rp 150.000 – Rp 200.000 

tergantung jarak dan topografinya. 

Berdasarkan musyawarah dengan Camat Giritontro, dilakukan lagi pencarian 

sumber air bawah permukaan di luar Kelurahan Bayemharjo dan ditemukan sungai 

bawah tanah yang berada di Gua Bendo. Secara administrasi Gua Bendo berada di 

Kelurahan Giritontro. Potensi sungai bawah tanah Gua Bendo yang berada di 

Kelurahan Giritontro dapat dimanfaatkan oleh penduduk Kelurahan Bayemharjo 

dikarenakan penduduk Kelurahan Giritontro sudah tercukupi kebutuhan akan air 

untuk konsumsi sehari – hari. Rencana pemanfaatan air sungai bawah tanah gua 

Bendo sudah disetujui oleh pemerintah Kelurahan Bayemharjo dan camat 

Giritontro. Menurut Utomo, (2007) pengukuran debit air Gua Bendo dengan 

metode Velocity Area Method sebesar 30 liter/detik. Besaran debit tersebut pastinya 

mengalami perubahan seiring jumlah curah hujan yang terjadi di sekitar kawasan 

gua. 
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Kelurahan Bayemharjo secara geografis berdasarkan Peta Rupa Bumi 

Indonesia skala 1:25.000 lembar Giriwoyo lembar 1407-644 yang diterbitkan oleh 

Bakosurtanal (Sekarang BIG) tahun 2001 terletak antara 110°53'34.80" - 

110°55'12.00" Bujur Timur dan  8° 3'50.40" -  8° 6'21.60" Lintang Selatan. Menurut 

data digital Rupa Bumi Indonesia tahun 2004, luas wilayah Kelurahan Bayemharjo 

713,472 ha. Secara administratif Kelurahan Bayemharjo terletak di wilayah 

Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri. Kelurahan Bayemharjo terdiri dari 11 

dusun, yaitu Gunung Bromo, Guwo, Wates, Ngantap, Ngaluran, Bayem, Dologan, 

Ngelo, Klampeyan, Ngunduk, dan Beleh. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Metode survei digunakan 

untuk pengukuran debit air sungai bawah tanah Gua Bendo dan menghitung 

kebutuhan air penduduk Kelurahan Bayemharjo. Populasi dalam penelitian ini 

adalah penduduk Kelurahan Bayemharjo dengan obyek penelitian berupa 

responden (Kepala Keluarga) yang ditentukan berdasarkan asal sumber air tiap 

dusun. Pemilihan sampel responden dilakukan dengan Stratifed Random Sampling, 

yaitu dengan memperhatikan strata (tingkatan) penduduk dalam penggunaan air 

menurut asal sumber air. Metode ini dipilih dikarenakan adanya dusun yang sudah 

memanfaatkan potensi sumber mata air dan telaga. Jumlah sampel yang diambil 

dalam penelitian ini sebanyak 86 responden. 

Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. 

Metode observasi digunakan untuk pemetaan gua dan penentuan lokasi pengukuran 

debit dengan memperhatikan hal - hal yang dapat mempengaruhi terhadap debit air 

di lokasi tersebut. Sedangkan metode wawancara digunakan untuk mengetahui 

jumlah konsumsi air. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer meliputi peta gua, data debit air, dan data kuisioner. 

Sedangkan data sekunder berupa peta adminstrasi, data penduduk, data curah hujan, 

dan peta geologi. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Debit Air Sungai Bawah Tanah Gua Bendo 

Pengukuran debit Gua Bendo dilakukan pada musim kemarau dan musim 

penghujan. Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa jumlah debit air Gua Bendo 

pada musim kemarau sebesar 0,68 liter/detik atau 58.984,7 liter/hari, sedangkan 

debit untuk musim penghujan sebesar 0,74 liter/detik sama dengan 63,838,34 

liter/hari. Perbedaan debit air sungai bawah tanah relatif kecil, hal tersebut 

menandakan debit air sungai bawah tanah Gua Bendo cenderung konstan sepanjang 

tahun, dikarenakan air hujan yang masuk ke dalam tanah tidak langsung masuk 

menjadi aliran sungai, akan tetapi melalui proses yang cukup panjang. Proses 

masuknya air ke dalam tanah pada kawasan karst hanya melalui celah – celah 

batuan. 

3.2 Kebutuhan Air Domestik 

Penggunaan air di daerah penelitian terdiri dari jenis kegiatan yang memberikan 

kontribusi terhadap besarnya kebutuhan air domestik, beberapa jenis kegiatan 

tersebut antara lain: minum, makan, mencuci, wudhu, kebutuhan ternak, dan 

menyiram tanaman. Total kebutuhan air di Kelurahan Bayemharjo sebesar 

122.003,89 liter/hari pada musim kemarau, sedangkan pada musim hujan sebesar 

159,679,14 liter/hari. Total kebutuhan air tiap dusun tersaji dalam Tabel 1. 

Besarnya kebutuhan pada musim hujan, kebutuhan air penduduk Kelurahan 

Bayemharjo cenderung meningkat. Hal ini terjadi dikarenakan ketersediaan air 

hujan yang cukup melimpah, sehingga dalam penggunaan air untuk kebutuhan air 

domestik tidak perlu menghemat lagi. Berbeda dengan musim kemarau, 

ketersediaan air yang sedikit menjadikan penduduk harus menghemat air agar 

kebutuhan air sehari – hari dapat tercukupi. 
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Tabel 1. Total Penggunaan Air Tiap Dusun  

NO 
NAMA 

DUSUN 
KK Jiwa 

Kebutuhan Air 

Kemarau Hujan 

Liter/Orang Liter/KK Total Kebutuhan Liter/Orang Liter/KK Total Kebutuhan 

1 Bayem 80 255 64,20 5.136,00 16.371,00 90,16 7.212,80 22.990,80 

2 Ngelo 25 85 77,71 1.942,75 6.605,35 99,08 2.477,00 8.421,80 

3 Dologan 34 106 93,43 3.176,62 9.903,58 104,90 3.566,60 11.119,40 

4 Ngunduk 25 81 59,30 1.482,50 4.803,30 90,17 2.254,25 7.303,77 

5 Klampeyan 16 46 57,90 926,40 2.663,40 80,84 1.293,44 3.718,64 

6 Beleh 81 242 55,47 4.493,07 13.423,74 71,25 5.771,25 17.242,50 

7 Ngaluran 51 142 60,67 3.094,17 8.615,14 87,34 4.454,34 12.402,28 

8 Ngantap 63 216 71,45 4.501,35 15.433,20 99,15 6.246,45 21.416,40 

9 Wates 53 151 56,93 3.017,29 8.596,43 81,40 4.314,20 12.291,40 

10 Guwo 69 205 65,08 4.490,52 13.341,40 84,85 5.854,65 17.394,25 

11 Gunung Bromo 81 229 97,15 7.869,15 22.247,35 109,91 8.902,71 25.169,39 

JUMLAH 578 1.758 759,29 40.129,82 122.003,89 999,05 52.347,69 159.470,63 

RERATA     69,03 3.648,17   90,82 4.758,88   

Sumber: Peneliti, 2018 

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan total kebutuhaan air paling tinggi pada 

musim kemarau berada di Dusun Gunung Bromo dengan rata – rata 22.247,35 

liter/hari dan paling rendah berada di Dusun Klampeyan dengan rata – rata 2.663,40 

liter/hari. Pada musim hujan penggunaan paling tinggi berada di Dusun Gunung 

Bromo dengan rata – rata penggunaan sebesar 25.163,39 liter/hari dan paling 

rendah berada di Dusun Klampeyan dengan rata – rata penggunaan sebesar 

3.718,64 liter/hari. 

Berdasarkan jarak dan kebutuhan air tiap dusun, distribusi air dari Gua Bendo 

dapat dialokasikan ke dusun Guwo, Ngantap, Wates dan Ngaluran untuk memenuhi 

kebutuhan sehari – hari dikarenakan jarak dari lokasi gua dengan pemukiman 

penduduk relatif dekat dibandingkan dengan Dusun Ngelo, Dologan, Bayem, 

Ngunduk, Klampeyan dan Beleh. Tidak meratanya distribusi air dikarenakan faktor 

ketersediaan air di Gua Bendo dan jarak lokasi gua ke tiap dusun sehingga 

menyebabkan bebeberapa dusun tidak mendapatkan distribusi air dari Gua Bendo. 

Jarak lurus antara Gua Bendo dan tiap dusun di Kelurahan Bayemharjo tersaji pada 

Tabel 2. 
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Tabel 2. Jarak Lokasi Gua Bendo Dengan Pemukiman Penduduk 

Dusun Jarak (Km) 

Gunung Bromo 1,18 

Guwo 0,80 

Ngantap 1,35 

Wates 1,78 

Ngaluran 2,01 

Ngelo 2,69 

Dologan 2,89 

Bayem 2,90 

Ngunduk 3,37 

Klampeyan 3,26 

Beleh 4,66 

Sumber: Penulis, 2018 

3.3 Evaluasi Ketersediaan Air Terhadap Kebutuhan Air 

Penduduk Kelurahan Bayemharjo yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.758 

jiwa. Total kebutuhan air di Kelurahan Bayemharjo pada musim kemarau adalah 

121.354,74 liter/hari dan pada musim hujan adalah 159.679,14 liter/hari. Debit air 

sungai bawah tanah yang tersedia pada musim kemarau memiliki total volume debit 

harian sebesar 58.983,7 liter/hari dan musim hujan sebesar 63.838,34 liter/hari. 

Adapun perbandingan antara ketersediaan volume debit harian dengan rata – rata 

kebutuhan air penduduk pada tiap musim dapat dilihat dari grafik di bawah ini. 

 

Gambar 1. Grafik Perbandingan Debit Air dengan Kebutuhan Air Penduduk 

Musim Kemarau dan Musim Hujan 
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Berdasarkan Gambar 1, bahwa total debit air Gua Bendo yang tersedia 

selama 24 jam belum mampu untuk mencukupi total kebutuhan air penduduk 

Kelurahan Bayemharjo. Pada musim kemarau dapat diasumsikan bahwa total debit 

air Gua Bendo yang tersedia selama 24 jam, hanya mampu mencukupi kebutuhan 

air penduduk sebanyak 855 jiwa dari seluruh total penduduk Kelurahan 

Bayemharjo sebanyak 1.758 jiwa. Pada musim hujan penduduk tidak akan 

kekurangan air disebabkan penduduk dapat memanfaatkan air hujan yang 

ditampung dalam PAH dan air telaga untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari. 

3.4 Pola Penggunaan Air Tiap Dusun 

Sumber air yang digunakan oleh penduduk di daerah penelitian pada musim 

kemarau berupa mata air, telaga karst, dan tangki air, sedangkan pada saat musim 

hujan berupa air hujan, mata air, dan telaga. Pada musim hujan, sumber air yang 

paling banyak digunakan oleh penduduk adalah air hujan. Hampir setiap rumah 

memiliki bak penampungan air hujan. Air hujan yang menjadi air limpahan dari 

atap diatur sedemikian rupa agar menuju ke bak penampungan. Hal ini hanya dapat 

dilakukan pada saat musim hujan. Beberapa penduduk juga menggunakan sumber 

air dari mata air dan telaga. 

Saat musim kemarau tiba, penduduk yang tinggal di dusun Gunung Bromo 

mengandalkan sisa air dalam bak penampungan dan mata air untuk mencukupi 

kebutuhan akan air, sehingga tidak perlu cemas akan kekurangan air. Hal ini 

dikarenakan apabila air yang berada di bak penampungan habis, masih dapat 

menggunakan air yang berasal dari mata air. Mata air di dekat dusun Gunung 

Bromo hampir tidak pernah kering walaupun musim kemarau berlangsung sampai 

5 bulan (menurut wawancara dengan warga Gunung Bromo). 
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g AM 
Gambar 2 Model penampungan air di daerah penelitian 

Berbeda dengan penduduk yang tinggal di dusun Ngunduk, Klampeyan, dan 

Wates, pada saat musim kemarau mereka mengandalkan sisa air dalam bak 

penampungan dan telaga untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari. Akan tetapi, 

apabila air dalam bak penampungan habis, penduduk akan membeli air dari tangki 

untuk kebutuhan minum, makan, kebutuhan ternak, dan mandi, sedangkan air dari 

telaga digunakan untuk kebutuhan mencuci dan mandi. Penduduk yang tinggal di 

ketiga dusun tersebut membeli air dari tangki sebanyak 2 - 4 kali selama musim 

kemarau berlangsung tergantung jumlah anggota keluarga dan aktivitas hariannya. 

Kegiatan mandi yang menggunakan air dari tangki dikhususkan untuk anak 

kecil dan balita, sedangkan para remaja dan orang dewasa melakukan kegiatan 

mandi di telaga, walaupun kadang terlihat anak kecil melakukan kegiatan mandi di 

telaga. Telaga yang berada di Kelurahan Bayemharjo adalah telaga Dindul, telaga 

Jambu, dan telaga Munduk. Ketiga telaga tersebut tidak pernah kering walaupun 

musim kemarau berlangsung sampai 5 bulan (menurut wawancara dengan warga 

Gunung Bromo). 

Penduduk yang tinggal di dusun Bayem, Ngelo, Dologan, Beleh, Ngantap dan 

Guwo, pada saat musim kemarau mereka hanya mengandalkan sisa air dalam bak 

penampungan. Saat air dalam bak penampungan habis, mereka harus membeli air 

dari tangki untuk mengisi bak penampungan yang kosong guna mencukupi 

kebutuhan sehari – hari. Penduduk yang tinggal di 6 dusun tersebut membeli air 

dari tangki sebanyak 2 – 8 kali selama musim kemarau berlangsung tergantung 

jumlah anggota keluarga dan aktivitas hariannya. 
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3.5 Manajemen Pengelolaan Air Penduduk 

Peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketersediaan air yang ada 

sangatlah penting agar permasalahan ketersediaan air di kawasan karst dapat 

diatasi, walaupun belum sepenuhnya. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah 

mewajibkan warga untuk memiliki bak penampung air pada rumah dan melakukan 

konservasi pada telaga dan mata air. Konservasi tersebut berupa menanam pohon 

yang dapat menyimpan air seperti pohon Aren, Trembesi, Beringin, Sengon, 

Mahoni dll. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan masyarakat sebagai 

pengguna sumber air diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik agar dalam 

menjaga sumber air tersebut tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan 

kerugian.  

Selain menjaga ketersediaan air yang ada di kawasan karst, diperlukan pula 

cara mengatur penggunaan air secara baik dan bijak, terutama pada saat musim 

kemarau. Berdasarkan hasil penelitian, penduduk Kelurahan Bayemharjo belum 

pernah mengalami tidak adanya air di rumahnya lebih dari 1 hari. Cara yang 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketersediaan secara cepat dengan 

membeli air kemasan untuk keperluan makan dan minum saja, lalu membeli air dari 

tangki air untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari. 

Terkadang dalam membeli air dari tangki, penduduk harus menjual ternak 

dan pohon terlebih dahulu. Harga air dari tangki dengan volume 5 m3 berkisar 

antara Rp 120.000 – Rp 150.000 tergantung jarak dan kondisi jalannya. Antrian 

yang banyak dalam pembelian air dari tangki, terkadang penduduk harus menunggu 

1 x 24 jam untuk mendapatkan air dari tangki. Kebutuhan utama penduduk di 

daerah penelitian yang menggunakan air adalah minum, makan, dan ternak. 

Kebutuhan ternak di daerah penelitian termasuk kebutuhan utama, dikarenakan 

hewan ternak merupakan tabungan yang sewaktu – waktu dapat dijual untuk 

membeli air dari tangki guna mencukupi kebutuhan air sehari – hari. 
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Tabel 3. Jumlah Responden Yang Sudah Pernah Mengalami Permasalahan 

Ketersediaan Air Musim Kemarau Tiap Dusun 

 

Sumber: Peneliti, 2018 

Dalam mengatasi permasalahan katersediaan air khususnya di kawasan karst, 

tentunya diperlukan perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaannya tidak 

merugikan beberapa pihak. Baik masyarakat, pemerintah setempat, akademisi, dan 

pihak terkait dapat bersinergi guna mengatasi permasalahan ketersediaan air, 

karena kebutuhan air merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi untuk 

berlansungnya kehidupan seorang manusia di bumi ini. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian, analisis, dan pembahasan sebelumnya, maka 

penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Debit air sungai bawah Gua Bendo belum mampu untuk mencukupi 

kebutuhan air penduduk Kelurahan Bayemharjo, baik pada musim 

kemarau maupun musim hujan. Debit air sungai bawah tanah Gua Bendo 

hanya mampu mencukupi untuk 4 dusun terdekat, yaitu dusun Guwo, 

Ngantap, Ngaluran, dan Beleh. Total debit air pada musim kemarau 

sebesar 58.983,7 liter/hari dan pada musim hujan sebesar 63.838,34 

liter/hari, sedangkan total kebutuhan air di 4 dusun tersebut pada musim 
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kemarau sebesar 45.986,17 liter/hari dan pada musim hujan sebesar 

63.504,33 liter/hari. 

2. Pola penggunaan air pada musim kemarau menurut asal sumber mata air 

di Dusun Gunung Bromo sebesar 97,15 liter/orang/hari, menurut asal 

sumber air telaga di Dusun Ngunduk, Klampeyan, dan Wates sebesar 

58,05 liter/orang/hari dan menurut asal tangki air di Dusun Bayem, Ngelo, 

Dologan, Beleh, Ngaluran, Ngantap, dan Guwo sebesar 69,72 

liter/orang/hari. Pola penggunaan air pada musim hujan menurut asal 

sumber mata air dan PAH di Dusun Gunung Bromo sebesar 109,91 

liter/orang/hari, menurut asal sumber air telaga dan PAH di Dusun 

Ngunduk, Klampeyan, dan Wates sebesar 84,14 liter/orang/hari dan 

menurut asal PAH di Dusun Bayem, Ngelo, Dologan, Beleh, Ngaluran, 

Ngantap, dan Guwo sebesar 90,96 liter/orang/hari. 

3. Manajemen pengelolaan air di kawasan karst harus mempertimbangkan 

aspek menjaga sumber air dan aspek penggunaan air. Aspek menjaga 

sumber air berupa konservasi dan penadahan air hujan, sedangkan aspek 

penggunaan air berupa cara mengatur penggunaan air, terutama pada saat 

musim kemarau. Cara mengatur penggunaan air membahas tentang 

langkah yang dipilih masyarakat jika mengalami permasalahan 

ketersediaan air. 

4.2. Saran 

1. Salah satu cara mengetahui air sungai bawah tanah gua bendo mampu 

mencukupi kebutuhan air untuk semua dusun, perlu dilakukan 

penelusuran gua dan speleologi untuk mengetahui keberadaan potensi 

sumber air yang lain, baik mata air ataupun sungai bawah tanah. 

2. Dengan kebutuhan air yang minim, diperlukan manajemen pengelolaan 

air  yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat agar sumber 

air yang ada terjaga dan mengatur jumlah penggunaan air. 
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