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ABSTRAK 

 

Sub daerah aliran sungai (DAS) Martapura merupakan salah satu sungai yang membentang 

di wilayah Kabupaten Banjar dan diidentifikasi tercemar sedang sehingga perlu dilakukan 

restorasi untuk mengembalikan kondisi sub DAS pada batas aman untuk dimanfaatkan. 

Artikel ini bertujuan menginformasikan bagaimana konsentrasi BOD dan DO di Sub DAS 

Martapura berdasarkan simulasi WEAP dan perbandingannya terhadap baku mutu 

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2007 peruntukan air kelas I (satu), 

serta strategi restorasi yang dapat direkomendasikan menggunakan analisis SWOT. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan manajemen sumber daya air 

berbasis komputer yang direpresentasikan dalam lingkup sederhana yang mudah diamati 

sekaligus menjadi output pertimbangan pengelolaan didasari pedekatan faktor internal dan 

eksternal sumber daya air yang diteliti. Hasil simulasi menunjukan konsentrasi BOD 

diprediksi menurun ke tingkat yang lebih rendah dan DO menigkat seiring adanya 

manajemen sumber daya air. Agar kualitas air sungai semakin membaik, strategi restorasi 

yang dapat direkomendasikan yaitu mengedepankan perbaikan sanitasi dan pengelolaan 

lingkungan, menghimbau masyarakat agar menerapkan pola hidup yang sehat, mendukung 

potensi sungai dengan memanfaatkan efektifitas sosial, ekonomi, dan budaya termasuk 

potensi ekowisata, serta berusaha mematuhi kebijakan dan komitmen untuk menjaga 

kelestarian sungai. 

 

Kata kunci: BOD dan DO, Software WEAP, Analisis SWOT, Restorasi Sungai, Sub DAS 

Martapura. 

 

ABSTRACT 

 

Martapura sub-watershed is one of the rivers that extend in Banjar Regency and has been 

identified as being moderately polluted so it is necessary to restore the sub-watershed 

conditions to a safe limit to use. This article aimed to inform how the BOD and DO 

concentration in Martapura sub-watershed according to WEAP simulation compared to the 

water quality standard of South Kalimantan Governor Regulation Number 5/2007 for class I  
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(one) water uses, and the restoration strategy that can be recommended using SWOT 

analysis. The method used in this research was computed-based on the water resources 

management model, which represented in a simple scope that easily observable as 

management considerations output based on internal and external factor approach of water 

resources studied. The simulation results showed BOD concentration predicted to decrease 

to a lower level and DO increased along with water resources management. To improve the 

water quality, the restoration strategies that can be recommended appears in forwarding 

sanitation improvement and environmental management, urging the community to adopt a 

healthy lifestyle, and supporting the river potentials by utilizing social, economic, and 

cultural effectiveness, including eco-tourism potential, also strive to comply with policies and 

commitments to maintain the river sustainability. 

 

Keywords: Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Dissolved Oxygen (DO), WEAP 

Software, SWOT Analysis, River Restoration, Martapura Sub Watershed. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Laporan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2018, kualitas air sungai di Indonesia 

pada umumnya berstatus tercemar berat. Hasil survei potensi desa 2014 dan 2018 

menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan polusi air diakibatkan oleh kebiasaan masyarakat 

membuang sampah dan kurang menerapkan pola hidup sehat. Sub daerah aliran sungai 

(DAS) Martapura merupakan salah satu sungai yang membentang di wilayah Kabupaten 

Banjar dan berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar (2019) 

kualitas air dari hulu ke hilir telah melebihi baku mutu terutama parameter TSS, COD, BOD, 

Total Coliform dan Colitinja. Berdasarkan fakta ini, status mutu air berada pada rentang 

kategori tercemar sedang berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 5 

Tahun 2007 yaitu untuk penggunaan air kelas I (satu). Penanganan yang tidak baik secara 

tidak langsung berkontribusi sebagai sumber penyakit, dan berpotensi terjadinya bencana 

hidrologis seperti banjir (Badan Pusat Statistik, 2018).  

Pengelolaan DAS kini semakin menjadi perhatian khusus sehubungan dengan meningkatnya 

kesadaran mengelola lingkungan terutama prediksi DAS ke depannya, sehingga pihak yang 

terkait dalam pengelolaan dapat melakukan tindakan preventif berdasarkan kondisi DAS 

(Kartasasmita, 2014). Salah satu pendekatan dalam memenuhi tujuan pengelolaan DAS yaitu 

mengevaluasi kualitas air sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif 

polutan di perairan sungai. Menurut Awang dkk. (2015) dan Tallar & Suen (2015) penilaian 

kualitas air dapat mengidentifikasi sifat hidrologi dan identifikasi status badan air. Beberapa 

penelitian menggunakan penilaian tersebut sebagai cara inventarisasi dan mengidentifikasi 

sumber/faktor pencemar. Keterkaitan kandungan oksigen terlarut yang perlu dimiliki perairan 

sangat penting untuk diketahui mengingat oksigen sangat diperlukan untuk menguraikan zat 

pencemar organik (Djalil, 2016). Karena itu perlu dilakukan analisis untuk mengetahui 

kondisi kualitas airnya secara berkala. 

Pengintegrasian model hidrologi untuk kepentingan pengelolaan DAS ataupun lingkup kajian 

sebagai pengembangan ilmu sudah banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Salah 

satunya adalah dengan menggunakan aplikasi pemodelan hidrologi Water Evaluation And 

Planning System (WEAP) yang dapat membantu evaluasi sumber daya perairan untuk 
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mencegah permasalahan DAS di masa mendatang sehingga dapat diupayakan pengelolaan 

sumber daya air yang lebih efisien, integratif dan sustainable. Strategi dibuat sebagai alat 

mencapai tujuan, dan upaya untuk mewujudkan pengendalian polusi air memerlukan 

perencanaan strategis meliputi analisis, perumusan, dan evaluasi (Gusriani, 2014). Analisis 

SWOT dapat dimanfaatkan sebagai strategic planning (Rangkuti, 2015) untuk penentuan 

strategi restorasi rekomendasi sesuai kemampuan DAS berdasarkan peluang dan ancaman 

eksternal serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Berdasarkan kasus-kasus perairan 

sungai atau DAS di Indonesia, permasalahan yang umumnya terjadi memiliki faktor-faktor 

yang sama. Parameter yang sering menjadi polusi di air sungai diantaranya adalah kandungan 

organik (BOD dan COD), ketersediaan oksigen (DO), kandungan amonia (NH3-N), pH, TSS 

dan fecal coliform.  

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilakukan di Sub DAS Martapura segmen sungai utama (studi kasus konsentrasi 

BOD dan DO beserta strategi restorasinya) dengan memanfaatkan pemodelan manajemen 

sumber daya air berbasis komputer atau software WEAP (Water Evaluation And Planning 

System) yang dikembangkan Stockholm Environment Institute (SEI) berupa model hidrologi  

dengan pendekatan spasial untuk membantu evaluasi dan pengembangan sumber daya air 

berkelanjutan. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan instansional terkait sedangkan 

data primer diperoleh dari hasil observasi tak terstruktur, hasil perhitungan, dan hasil 

simulasi. Baseline data pada pemodelan ini menggunakan tahun 2019. Sedangkan periode 

simulasi model dilakukan untuk 10 tahun ke depan (2020-2029). Analisis yang dilakukan 

antara lain analisis hidrologi, kualitas air, dan strategi rekomendasi dengan pendekatan 

SWOT. Pemodelan WEAP dibuat berdasarkan empat skenario asumsi yaitu skenario 0, 

skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Asumsi yang disimulasikan diantaranya konsentrasi 

parameter kualitas air, tingkat penggunaan ulang air, progam manajemen sisi kebutuhan, 

pengurangan BOD pada aliran balik,dan penerapan IPAL (WWTP). Berikut adalah Tabel 1 

uraian skenario pemodelan.  

Tabel 1. Skenario Pemodelan Kualitas Air Sub DAS Martapura 

Asumsi Simulasi 
Skenario 
0 

Skenario 
1 

Skenario 2 Skenario 3 

Konsentrasi parameter 
kualitas air (BOD dan DO) 

Data 
observasi 

Data 
observasi 

Data 
observasi 

Data asumsi 
memenuhi baku 
mutu 

Tingkat penggunaan ulang 
air 

0,00 0,05 0,10 0,00 

Progam manajemen sisi 
kebutuhan 

0,00 0,15 0,30 0,00 

Reduksi BOD pada aliran 
balik 

0,00 0,70 0,80 0,90 

Penggunaan IPAL (WWTP) 
dengan penurunan BOD 90% 

Tidak aktif Aktif 
(2020) 

Aktif 
(2020) 

Aktif 
(2020) 

(Sumber: Skenario Asumsi, 2020) 
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Skenario 0 dideskripsikan sebagai baseline scenario sesuai kondisi saat ini yang masih 

memiliki kekurangan dalam hal pengelolaan lingkungan maupun timbal balik pemanfaatan 

sumber daya air. Skenario 1 dan skenario 2 dideskripsikan sebagai skenario yang mulai 

menerapkan manajemen kebutuhan air berupa penggunaan ulang air dan manajemen sisi 

kebutuhan yang didasari studi literatur dan informasi berita (CNN Indonesia, 2019; Nayono, 

2010; Nugroho, 2014; Rinka dkk., 2014; Said, 2006), upaya reduksi BOD melalui 

manajemen lingkungan dengan beda persentase BOD decay rate (tingkat 

pembusukkan/hilang) pada area tropis (Nuruzzaman dkk., 2017), dan penerapan IPAL 

dengan BOD removal 90% (Nayono, 2010) sebagai upaya perbaikan sanitasi masyarakat 

yang menggabungkan sungai untuk pemanfaatan air baku dan juga MCK. Sedangkan 

skenario 3, perbaikan manajemen setempat seperti pengelolaan ekologi, sanitasi, dan 

manajemen lingkungan sudah dianggap baik sehingga kualitas air diasumsikan telah 

memenuhi baku mutu.  

 

Data curah hujan tahunan sebanyak 10 tahun terakhir diolah dan diuji konsistensi 

menggunakan metode Kurva Massa Ganda (Fawzia dan Wiradiputra, 2015) sebelum 

dilakukan input. Data digital elevation model (DEM) dan peta wilayah daerah sungai yang 

diteliti untuk input data digital pada skematik WEAP juga diolah terlebih dulu menggunakan 

GIS ArcMap. Pada tahap kalibrasi, antarmuka PEST (Parameter Estimation Tool) yang telah 

terjalin pada WEAP digunakan untuk mengkalibrasi model, sedangkan validasi menggunakan 

efisiensi Nash-Sutcliffe (NSE) dengan membandingkan data debit observasi dan simulasi 

menggunakan Microsoft Excel. Verifikasi model dilakukan dengan membandingkan 

parameter kualitas air model dan observasi, serta verifikasi studi literatur yang telah 

melakukan pemodelan pada beberapa DAS di Indonesia. Parameter simulasi terkalibrasi 

kemudian dilakukan pengecekkan bagaimana konsentrasi BOD dan DO mendatang terhadap 

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No.5/2007 untuk kelas I (satu). Output pemodelan 

ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan analisis SWOT strategi restorasi polusi air 

di Sub DAS Martapura ke depannya.  

 

Pendekatan SWOT untuk strategi penanganan polusi air meliputi analisis faktor internal dan 

eksternal terhadap aspek yang mempengaruhi tingkat polusi objek studi. Aspek-aspek 

tersebut berupa kondisi fisik/ekologi (vegetasi) zona riparian sungai, kondisi pemukiman dan 

penggunaan lahan (pertanian atau perkebunan), kondisi sumber daya manusia yang berperan–

baik  itu masyarakat, pemerintah/instansi, hingga stakeholder–dalam upaya pengendalian, 

kondisi manajemen lingkungan sekitar, serta kondisi kegiatan sosial ekonomi dan budaya 

setempat. Sehingga hasil akhir analisis dapat diperoleh prioritas kebijakan restorasi sungai 

yang efektif dan memiliki tingkat kemungkin besar untuk bisa dilakukan. Berikut Gambar 1 

diagram alir penelitian yang dilakukan. 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kabupaten Banjar terletak pada 2° 49’ 53’’-3° 43’ 38 LS dan 114° 30’ 20’’-115° 53’ 37’’ BT 

dengan ketinggian wilayah berkisar 0-1.878 mdpl. Tipe iklim wilayah sebagian tipe iklim D 

(sedang) dan sebagian lagi tipe iklim C (agak basah). Keadaan Iklim di Kabupaten Banjar 

bersuhu rata-rata bulanan 29,4°C, kelembapan udara rata-rata bulanan 71,3%, akumulasi 

hujan tahunan 1919 mm, dan rata-rata penyinaran matahari selama 8 jam yaitu 5,8%. 

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hampir setiap tahun 

terjadi banjir di beberapa kecamatan Martapura. Sub DAS Martapura merupakan sub DAS 

dari DAS Barito yang mempunyai luas 453,88 km2 dan memiliki sungai utama yang dikenal 

dengan Sungai Martapura. Sungai ini membentang di wilayah Kabupaten Banjar dengan 

panjang 36,5 kilometer. Terdapat beberapa kecamatan yang menjadi titik pantau sungai ini, 

diantaranya Kecamatan Astambul dengan tinggi wilayah 10 mdpl, Kecamatan Martapura 

Barat dengan tinggi wilayah 5 mdpl, dan Kecamatan Sungai Tabuk dengan tinggi wilayah 5 

mdpl (Badan Pusat Statistik Kab. Banjar, 2020; Dinas Lingkungan Hidup, 2019; Sobatnu  
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dkk., 2017). Berdasarkan analisis DEM Kalimantan Selatan pada penelitian sebelumnya, 

diketahui elevasi muka air pada daerah hulu 14 meter dan daerah hilir 6 meter, sehingga beda 

tinggi muka air hulu-hilir adalah 8 meter dan diperoleh gradien sungai sebesar 0,022% 

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, 2020; Sobatnu dkk., 2017). Hasil pemantauan 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar (2019) kualitas air dari hulu ke hilir telah 

melebihi baku mutu terutama pada parameter TSS, COD, BOD, Total Coliform dan Colitinja. 

Sehingga status mutu air berada pada rentang kategori tercemar sedang berdasarkan Peraturan 

Gubernur Kalimantan Selatan No.5/2007 untuk penggunaan air kelas I (satu). Berdasarkan 

hasil observasi tak terstruktur pada Juli 2020, kondisi pemukiman Sub DAS Martapura 

memiliki sanitasi yang bercampur dengan sumber daya air karena masyarakat mengandalkan 

jamban apung di sungai untuk MCK. Selain itu manajemen persampahan juga kurang baik 

dan masih terdapatnya sampah-sampah berserakan di pinggir maupun mengapung di sungai.  

 

Berdasarkan analisis hidrologi, uji konsistensi data hujan Satelit TRMM untuk wilayah kajian 

di Kabupaten Banjar dinilai konsisten dengan nilai R2 = 0,9812 terhadap dua stasiun hujan 

BMKG Wilayah Kalimantan Selatan (Stasiun Klimatologi Banjarbaru dan Stasiun 

Meteorologi Syamsuddin Noor). Input iklim tersebut kemudian menjadi output debit aliran 

pelengkap data observasi yang tidak terukur atau terbatas. Debit aliran yang berhasil 

dimodelkan kemudian dikalibrasi menggunakan PEST yang telah terjalin pada software dan 

dikalkulasi secara otomatis persentase debit relatif (streamflow gauge). Interpretasi bisa 

dinyatakan baik bila perbedaan realtif antara data pengukuran aliran sungai dengan aliran 

yang disimulasikan hasilnya 100%, artinya nilai simulasi sama dengan nilai observasi (SEI, 

2016).  

 

Hasil kalibrasi PEST menghasilkan nilai persentase 100% cocok atau akurat terhadap nilai 

observasi daerah pengaliran sungai. Berdasarkan pola tahunan debit model sungai, debit 

aliran diprediksi mengalami fluktuasi dari bulan Januari hingga Desember, dengan nilai 

maksimum mencapai 262,4 m3/detik dan minimum mencapai 81,8 m3/detik. Model yang 

sudah terkalibrasi selanjutnya divalidasi dengan melakukan uji NSE. Setelah dilakukan 

perbandingkan, hasil uji NSE debit observasi dan debit model WEAP menunjukkan besar 

efisiensi model termasuk dalam interpretasi baik dengan nilai NSE = 1, yang artinya nilai 

model sama baiknya dengan nilai observasi dan dipastikan memenuhi syarat spesifikasinya 

(Motovilov dkk., 1999). Adapun hasil verifikasi model Sub DAS Martapura menunjukkan 

konsentrasi rerata BOD dan DO model tahun 2019 masing-masing hanya selisih 0,26 dan 

0,01 lebih rendah dari konsentrasi observasi. Sedangkan konsentrasi suhu model tak memiliki 

nilai selisih terhadap konsentrasi observasi dan diprediksi bersuhu 30°C. Dengan demikian, 

model dianggap sudah hampir menyerupai kondisi nyatanya. Berikut Tabel 2 hasil running 

simulasi besar konsentrasi kualitas air prediksi untuk parameter BOD-DO berdasarkan 

sumber yang memanfaatkan sumber daya air Sub DAS Martapura.  Hasil simulasi WEAP 

terhadap BOD-DO pada Headflow, BOD-DO pada WWTP Return, dan BOD-DO pada 

WWTP Pollution Inflow dapat diamati secara berurutan pada Gambar 2, Gambar 3, 

Gambar 4, Gambar 5, Gambar 6, dan Gambar 7 diagram batang berikut. 
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Tabel 2. Prediksi Konsentrasi BOD dan DO Rata-rata Semua Sumber 

 

 

(Sumber: Hasil Simulasi Software WEAP, 2020) 

 

 

 

Gambar 2. Prediksi Konsentrasi BOD Rata-rata Headflow Per Bulan 

 

Gambar 3. Prediksi Konsentrasi DO Rata-rata Headflow Per Bulan 

 

Sumber 

BOD (mg/L) DO (mg/L) 

Skenario 

0 1 2 3 0 1 2 3 

Martapura 12,30 12,29 11,31 1,84 6,89 6,88 6,90 6,75 
Pingaran Ulu 16,08 16,08 12,04 1,96 7,72 6,89 6,89 6,28 
Batang Ilir 8,82 8,80 11,33 1,84 6,26 6,85 6,85 6,72 
Pinang Lama 12,00 12,00 10,56 1,72 6,70 6,90 6,95 7,25 
(Baku Mutu Kelas I) ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≥ 6 ≥ 6  ≥ 6 ≥ 6 
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Gambar 4. Prediksi Konsentrasi BOD Rata-rata Aliran WWTP Return Per Bulan 

 

Gambar 5. Prediksi Konsentrasi DO Rata-rata Aliran WWTP Return Per Bulan 

 
Gambar 6. Prediksi Konsentrasi BOD WWTP Pollution Inflow 

 

Gambar 7. Prediksi Konsentrasi DO WWTP Pollution Inflow 
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Parameter BOD sebagai faktor polusi air di Sub DAS Martapura pada skenario 0, skenario 1, 

skenario 2, dan skenario 3  yang disimulasikan dengan manajemen kualitas air berbeda-beda 

terlihat mengalami penurunan ke tingkat yang lebih rendah walau hanya skenario 3 yang 

telah memenuhi baku mutu, namun lain halnya dengan parameter DO yang sudah memenuhi 

baku mutu pada semua skenario. Hasil running simulasi menunjukkan prediksi konsentrasi 

BOD skenario 1 dan skenario 2 pada Gambar 2 dan Gambar 4 mengalami sedikit fluktuasi 

dengan nilai masih melebihi baku mutu kelas I (satu) sepanjang tahun. Sedangkan 

konsentrasi DO pada Gambar 3 dan Gambar 5, telah memenuhi baku mutu namun juga 

diprediksi mengalami sedikit fluktuasi sehingga konsentrasi DO tertinggi terjadi pada bulan 

Desember (musim penghujan). Pada musim penghujan kadar BOD menurun karena air dapat 

mengencerkan bahan organik pencemar di perairan, dan sebaliknya meningkat pada musim 

kemarau. Konsentrasi DO pada musim kemarau dapat terjadi penurunan karena selain 

diindikasikan adanya zat pencemar masuk ke perairan sehingga DO terpakai untuk mengurai 

bahan organik tetapi juga untuk respirasi biota air yang lebih tinggi pada suhu perairan yang 

hangat (Windarti, 2018). Karena itu nilai rata-rata konsentrasi BOD dan DO memiliki pola 

yang berfluktuasi sepanjang periode. Namun, fluktuasi tersebut bisa diatasi dengan 

diupayakannya manajemen lingkungan berkelanjutan untuk meningkatkan konsentrasi DO 

pada waktu terjadinya penurunan ataupun sebaliknya mengurangi konsentrasi BOD pada 

waktu terjadinya peningkatan. 

 

Besar polusi BOD dan DO pada aliran masuk WWTP diprediksi mengalami fluktuasi 

sepanjang tahun. Dapat dilihat pada Gambar 6 konsentrasi BOD pada skenario 1 berkisar 

642-703 Kg per bulan, skenario 2 berkisar 155-170 Kg per bulan, dan skenario 3 berkisar 19-

21 Kg per bulan. Sedangkan Gambar 7 konsentrasi DO untuk skenario 1 berkisar 522-643 

Kg per bulan, skenario 2 berkisar 407-502 Kg per bulan, dan skenario 3 berkisar 580-636 Kg 

per bulan. Dapat dikatakan bahwa kemungkinan pengelolaan yang memberikan hasil prediksi 

kualitas air terbaik adalah skenario 3 ketika kadar BOD di perairan sangat rendah namun 

memiliki kadar DO yang berlimpah sebagaimana kondisi sungai yang benar-benar diciptakan 

bersih dan sehat, terbebas dari pengaruh sampah ataupun limbah domestik, juga ekologi yang 

terjaga kelestariannya. Selain itu, skenario 2 juga memiliki kadar BOD yang rendah namun di 

sisi lain pengelolaannya harus memiliki komitmen yang kuat agar dapat tercipta kondisi 

sungai yang baik dan tidak tercemar. Penerapan IPAL juga memberikan hasil kualitas air 

yang lumayan membaik, karena sanitasi yang terpisah dengan sumber daya air dapat 

membantu badan air memiliki self-purification yang jauh lebih baik sesuai kondisi 

alamiahnya. Perubahan konsentrasi BOD dan DO yang disimulasikan dapat menjadi suatu 

gambaran dalam merencanakan dan memilih langkah manajemen sumber daya air yang dapat 

dilakukan. Identifikasi faktor internal dan eksternal beberapa aspek pada Sub DAS Martapura 

dapat mempermudah penanganan agar lebih menyesuaikan kemampuan dan kondisi sumber 

daya.  

Hasil analisis SWOT secara umum menggambarkan kekuatan sumber daya air Sub DAS 

Martapura memiliki ekologi yang masih baik, namun adanya sampah dan limbah domestik 

yang masuk ke badan air masih menjadi kelemahan utama dan berpotensi memperbesar 

resiko ancaman masalah hidrologis seperti banjir/kekeringan dan masalah kesehatan yang 

sering terjadi. Sedangkan peluang yang dimiliki secara umum Sub DAS Martapura berpotensi 

dapat menjalankan program vegetasi pada tiga zona ekologi dengan baik termasuk penerapan 

teknologi pengolah limbah perairan dengan taman apung sebagaimana studi literatur yang  
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dapat diterapkan di Indonesia khususnya DAS area tropis (Pusparinda dan Santoso, 2016), 

menjadikan sungai dengan nilai kebudayaan yang kuat bahkan ke ranah ekowisata, dan 

keberhasilnya ditentukan prinsip, implementasi, juga kedisiplinan dalam program hidup sehat 

dan ramah lingkungan baik individu maupun kelompok/dukungan pemerintah. Berikut Tabel 

3 matriks SWOT strategi restorasi rekomendasi untuk permasalahan pencemaran Sub DAS 

Martapura. 

Tabel 3. Matriks SWOT Strategi Restorasi Sub DAS Martapura 

 

           IFAS 
EFAS 

S 
Kekuatan (Strength) 

W 
Kelemahan (Weakness) 

 
O 
Peluang 
(Opportunity) 

Strategi SO 
Memprogram pengelolaan sungai 
yang mendukung sanitasi sungai 
sehat, meningkatkan vegetasi zona 
ekologi dan menjaga kelestarian 
sungai, serta menjalankan 
sosialisasi atau pelatihan 
manajemen lingkungan oleh 
instansi atau stakeholder pengelola 
lingkungan daerah kepada 
masyarakat. 

Strategi WO 
Memperbaiki sistem sanitasi dan 
persampahan (membuat jamban 
sehat dan IPAL) dengan kerjasama 
pemerintah daerah, memahami 
dan mematuhi kebijakan 
lingkungan dengan tertib, serta 
menghimbau masyarakat untuk 
menerapkan pola hidup sehat. 

 
T 
Ancaman 
(Threats) 

Strategi ST 
Memanfaatkan sungai dengan 
mengurangi kemungkinan terjadi 
pencemaran, tidak membuang 
sampah ke pinggir/badan sungai/ 
saluran drainase, menjaga 
kesuburan dan kelestarian ekologi 
sungai, dan mendirikan kontruksi 
pencegah banjir (bendungan) yang 
dapat dimanfaatkan sebagai 
persediaan air pertanian/kebun 
hingga pemancingan ikan 
masyarakat. 

Strategi WT 
Integrasi dan implementasi 
program restorasi sungai yang 
dipadukan dengan ekowisata yang 
dapat menarik perhatian 
masyarakat agar lebih menjaga 
kelestarian sungai seperti 
penerapan fitoremediasi taman 
apung (floating treatment wetland) 
atau wisata riparian dan 
bendungan sungai termasuk 
wahana air yang aman untuk 
lingkungan dan masyarakat. 

(Sumber: Hasil Analisis, 2020) 
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4. KESIMPULAN 

 

Sub DAS Martapura diidentifikasi tercemar dengan besar konsentrasi BOD pada skenario 1 

dan skenario 2 masih melampaui baku mutu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan 

No.5/2007 untuk kelas I (satu). Sedangkan konsentrasi DO masih dalam batas aman baku 

mutu. Berdasarkan hasil simulasi, skenario 3 merupakan kemungkinan pengelolaan dengan 

hasil prediksi kualitas air terbaik karena BOD-DO telah memenuhi baku mutu. Sementara 

strategi langkah restorasi Sub DAS Martapura yang dapat direkomendasikan diantaranya 

mengedepankan perbaikan sanitasi dan pengelolaan lingkungan, menghimbau masyarakat 

agar menerapkan pola hidup sehat, serta mendukung potensi sungai dengan memanfaatkan 

efektifitas sosial, ekonomi, dan budaya termasuk potensi ekowisata, serta berusaha menjaga 

kelestarian sungai dengan mematuhi kebijakan dan komitmen setempat. 
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