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ABSTRAK

Annis Naâ��immatun. 2010. Reboisasi Pencegah Krisis Air Tanah. Karya Ilmiah Remaja.

Air merupakan bagian terpenting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan sal
ah satu bagian dari siklus hidrologi. Air tanah merupakan salah satu sumber daya
 air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yan
g luas. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan yaitu pertumbuha
n industri yang pesat disertai dengan pertumbuhan pemukiman yang akan menimbulka
n pencemaran air tanah. Pencemaran tersebut dapat ditanggulangi dengan cara rebo
isasi.
Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui solusi untuk mengatasi kris
is air dan mengetahui realisasi langkah-langkah yang di tempuh untuk mengatasi k
risis air bersih dan untuk mengetahui reboisasi sebagai langkah yang tepat untuk
 mengatasi krisis air.
Metode yang digunakan adalah metode kajian pustaka. Data diambil dari buku-buku 
referensi dikumpulkan kemudian dianalisa dengan metode kajian pustaka.
Dari hasil analisa data diperoleh cara penanggulangan krisis air tanah dengan me
lakukan konservasi air, salah stu langkahnya yaitu melakukan reboisasi dengan me
milih tanaman yang berkualitas dan memenuhi syarat sebagai tanaman untuk reboisa
si.

Kata kunci: air bersih, kajian pustaka, reboisasi.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Air merupakan bagian terpenting dalam siklus kehidupan manusia. Tanpa air, manus
ia tidak dapat bertahan hidup. Manusia dapat bertahan dua sampai tiga minggu tan
pa makanan, namun tidak dapat bertahan hidup tanpa minum selama dua sampai tiga 
hari. Air meliputi air danau, sungai, lautan, dan air tanah. Kemanfaatan terbesa
r dari danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, baha
n baku air minum, bahkan berpotensi sebagai objek wisata. Namun, pada saat ini b
anyak terjadi pencemaran air. Pencemaran air merupakan perubahan keadaan air aki
bat aktivitas manusia. Pencemaran air yang sangat memprihatinkan jika terjadi pa
da air tanah yang merupakan sumber air yang sangat penting bagi makhluk hidup. A
ir tanah mempunyai peranan dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan bak



u air. 
Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan k
erusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas seperti banjir, erosi, kekurang
an sumber air, menimbulkan penyakit, tanah longsor dan lain-lain. Selain berdamp
ak luas, pemulihannya sulit dilakukan. Kerusakan air tanah tidak dapat dipisahka
n dari kerusakan lingkungan di sekitarnya, seperti kerusakan lahan, vegetasi, da
n kepadatan penduduk. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dalam mempengaruhi ke
tersediaan sumber air. Kondisi tersebut tentu saja perlu dicermati secara dini, 
agar tidak menimbulkan kerusakan air tanah di kawasan sekitarnya. 
Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan yaitu pertumbuhan indust
ri yang pesat disertai dengan pertumbuhan pemukiman penduduk yang menimbulkan ke
cenderungan kenaikan permintaan air. Ketersediaan air tanah harus dijaga dengan 
langkah konservasi air.
Konservasi air tersebut dapat dilakukan dengan melakukan suatu usaha penanaman h
utan kembali atau yang biasa disebut reboisasi. Reboisasi sangat penting untuk d
ilakukan karena semakin menipisnya jumlah air terutama air tanah. Karena jumlahn
ya yang semakin menipis, maka penulis mengangkat judul â��Reboisasi Pencegah Krisis Ai
r Tanahâ��.
B. Rumusan Masalah
Ada banyak masalah yang mempengaruhi krisis air tanah. Dalam karya ilmiah ini pe
rmasalahan yang akan dimunculkan sebagai berikut:
1. Apa langkah yang harus diambil untuk mengatasi krisis air bersih?
2. Apakah reboisasi adalah langkah yang tepat untuk mengatai krisis air?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari karya ilmiah yang telah ditulis oleh penulis ini adalah: 
1. Untuk mengetahui langkah yang harus diambil untuk mengatasi krisis air b
ersih.
2. Untuk mengetahui reboisasi sebagai langkah yang tepat untuk mengatasi kr
isis air.
D. Manfaat Penulisan
Setiap penulis berharap hasil karya ilmiahnya dapat bermanfaat, demikian juga de
ngan karya ilmiah ini. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaa
t sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan menambah wawasan bagi para pembaca men
genai masalah konservasi lingkungan.
b. Hasil karya ilmiah ini diharapkan memberikan informasi yang berharga dal
am pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan langkah mengatasi krisi
s air tanah.
2. Manfaat praktis
a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan d
alam usaha konservasi lingkungan.
b. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan b
agi penulis lain yang masalah penelitiannya berkaitan dengan cara mengatasi kris
is air tanah.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan karya ilmiah ini antara lain:
Bab I. Pendahuluan, berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan pen
ulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.
Bab II. Tinjauan pustaka.
Bab III. Metode penulisan.
Bab IV. Pembahasan.
Bab V.  Penutup, berisi: kesimpulan dan saran. 

 



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Air
Air di bumi mengalami siklus hidrologi, yaitu serangkaian peristiwa  perjalanan 
air yang berlangsung secara terus-menerus. Suripin (2001: 134),  menjelaskan sik
lus hidrologi dari air menguap dari permukaan samudera akibat energy panas matah
ari. Laju dan jumlah penguapan bervariasi, terbesar terjadi di dekat equator, di
man radiasi matahari lebih kuat. Uap air adalah murni, karena pada waktu dibawa 
naik ke atmosfir kandungan garam ditinggalkan. Uap air yang dihasilkan dibawa ud
ara yang bergerak. Kemudian uap berubah menjadi butir-butir air, yang pada gilir
annya akan jatuh kembali sebagai presipitasi berupa hujan dan atau salju. Presip
itasi ada yang jatuh ke samudera, di darat, dan sebagian menguap kembali sebelum
 mencapai ke permukaan bumi.
Presipitasi yang jatuh di permukaan bumi menyebar ke berbagai arah dengan bebera
pa cara. Sebagian akan tertahan sementara di permukaan bumi sebagai es atau salj
u, atau genangan air, yang dikenal dengan simpanan depresi. Sebagian air hujan a
tau lelehan salju akan mengalir ke saluran atau sunngai. Hal ini disebut aliran 
permukaan. Jika permukaan tanah porus, sebagian air akan meresap ke dalam tanah 
melalui peristiwa yang disebut infiltrasi. Sebagian lagi akan kembali ke atmosfe
r melalui penguapan dan transpirasi oleh tanaman.
Menurut Suripin (2001: 133), konsep dasar konservasi adalah jangan membuang-buan
g sumber daya air. Pada awalnya konservasi air diartikan sebagai menyimpan air d
an menggunakannya untuk keperluan yang produktif di kemudian hari. Konsep ini di
sebut konservasi segi suplai. Perkembangan selanjutnya konservasi lebih mengarah
 kepada pengurangan atau pengefisienan penggunaan air, dan dikenal sebagai konse
rvasi sisi kebutuhan.
Karena lingkungan, air mempunyai dua sifat yang saling berlawanan dan dampaknya 
pun berlawanan pula, ialah di suatu tempat merusak dan di lain tempat membangun.
 Air pada hakikatnya tidak bersifat dinamis tetapi statis, akan menampilkan kedu
a sifatnya bilamana dapat bergerak. Bergeraknya air terjadi karena adanya daya t
arik bumi dinamai gravitasi, tekanan yang dapat menuju ke semua arah. Cepat lamb
atnya gerakan air di atas tanah tergantung pada kemiringan tanah dan daya resap 
tanah. Daya resap (masuknya ke dalam tanah) tergantung pada besar kecilnya pori-
pori tanah itu sendiri (Rismunandar, 1993: 5).
B. Pencemaran Lingkungan
Menurut Sastra Wijaya (1991: 26), pencemaran adalah sesuatu yang berpengaruh jel
ek terhadap lingkungan dan pencemaran lingkungan adalah perubahan lingkungan yan
g tidak menguntungkan, sebagian akibat tindakan manusia, yang disebabkan perubah
an pola penggunaan energi dan materi, tingkatan radiasi, bahan-bahan fisika dan 
kimia, dan jumlah organisme.
M. Bahri Ghazali (2001: 42), menjelaskan pencemaran adalah tindakan negatif dala
m lingkungan hidup. Menurut Bahri Ghazali pula, pencemaran lingkungan adalah mas
uknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain ke d
alam lingkungan, atau berubahnya tatanan manusia atau oleh proses alam, sehingga
 kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkunga
n menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
Menurut Ayi Bahtiar (2007), ada tiga jenis pencemaran lingkungan, antara lain:
1. Pencemaran udara
Pencemaran udara disebabkan oleh asap buangan seperti CO2, SO, SO2, CFC, CO, dan
 asap rokok. Gas CO2 berasal dari pabrik, mesin-mesin yang menggunakan bahan bak
ar fosil dan akibat pembakaran kayu. Kadar CO2 yang semakin meningkat di udara t
idak dapat segera diubah menjadi O2 oleh tumbuhan karena banyak hutan dunia yang
 ditebang setiap tahunnya.

2. Pencemaran air.
Pencemaran air terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut, dan a
ir tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Walaupun fenomena alam, seperti
 gunung meletus, pertumbuhan ganggang, gulma yang sangat cepat, badai, dan gempa
 bumi merupakan penyebab utama perubahan kualitas air, namun fenomena tersebut t



idak dapat disalahkan sebagai pencemaran air.
3. Pencemaran tanah.
Pencemaran tanah banyak disebabkan oleh sampah, baik sampah organik maupun anorg
anik. Sampah organik dapat diuraikan oleh mikroba tanah menjadi lapisan atas tan
ah yang disebut humus. Akan tetapi, sampah anorganik tidak dapat diuraikan. Baha
n pencemar itu tetap utuh hingga 300 tahun yang akan dating. Zat-zat limbah yang
 meresap ke tanah tidap 
C. Pencemaran Air
Dewasa ini air telah menjadi masalah di sebagian besar belahan bumi dan perlu me
ndapat perhatian yang seksama dan cermat. Untuk memperoleh air yang baik, memenu
hi standar mutu yang diperlukan, sudah menjadi barang mahal karena air sudah ban
yak yang terkena polusi atau tercemar oleh bermacam-macam kegiatan manusia. Air 
permukaan terkena polusi oleh kegiatan manusia selama mengalir di atas permukaan
 tanah, dan oleh pembuangan limbah ke dalam badan-badan air. Badan air merupakan
 keseimbangan sebuah system kehidupan yang kompleks. Ekosistem dalam badan air i
ni mempunyai kapasitas pemurnian tertentu. Dalam aliran alamiah terjadi siklus y
ang seimbang antara kehidupan flora dan fauna air. Polusi akibat pembuangan limb
ah industri maupun limbah domestik akan mengganggu siklus yang ada. Jika limbah 
yang mengandung polutan dibuang ke dalam badan air yang airnya bersih dan jernih
, kualitas air akan berubah. Air menjadi keruh, sianr matahari terhalang menembu
s ke dalam air, dan tumbuhan hijau yang menyerap karbon dioksida dan melepas oks
igen dalam kegiatan fotosintesisnya akan mati. Kandungan oksigen dalam air menur
un, dan daya dukung air tehadap kehidupan menurun. Polusi dari limbah domestik, 
industri dan pertanian banyak mengandung bahan organik tidak stabil yang secara 
normal tidak dapat dijaga mekanisme keseimbangannya oleh organisme, suplai oksig
en dan sinar matahari, sebagai akibatnya kemurnian, kejernihan, kandungan air te
rganggu (Suripin, 2001: 158).
Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air se
perti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Ada tiga jen
is pencemaran yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Keti
ga pencemaran ini secara langsung berpengaruh terhadap air (www.wikipedia.org).
D. Krisis Air Tanah
Krisis air tanah adalah suatu keadaan kekurangannya jumlah air bersih yang terka
ndung di dalam tanah. Air tanah (groundwater) berada pada susunan batuan yang be
rpori atau pada lapisan pembawa air yang dapat menyimpan dan melepas air dalam j
umlah yang cukup. Lapisan pembawa air dimaksud adalah  aquifer. Aquifer  terdapa
t dalam beberapa keadaan:
1. Aquifer Tertekan 
Aquifer tertekan (Confined aquifer, non-leaky aquifer) dapat juga disebut sebaga
i aquifer terkurung, adalah lapisan pembawa air yang sepenuhnya jenuh air, denga
n bagian atas dan bagian bawah dibatasi oleh lapisan kedap air. Tinggi pisometri
s muka airtanah tertekan, berada di atas posisi aquifer itu sendiri, dan apabila
 muncul di atas permukaan tanah, maka disebut sebagai air artesis. 
2. Aquifer tidak tertekan (aquifer bebas)
Aquifer bebas (unconfined aquifer, water-table aquifer) ialah aquifer yang hanya
 sebagian terisi air, dan terletak pada suatu dasar lapisan yang kedap air. Bata
s bagian atas adalah muka air bebas atau muka air freatik yang dipengaruhi oleh 
tekanan atmosfir.

3. Aquifer semi-tertekan (aquifer bocor)
Aquifer semi-tertekan atau aquifer bocor adalah aquifer jenuh yang sempurna, pad
a bagian atas dibatasi oleh lapisan semi-lulus air dan bagian bawah merupakan la
pisan lulus air ataupun semi-lulus air. 
E. Reboisasi
Reboisasi merupakan cara yang cocok untuk menurunkan erosi dan aliran permukaan,
 terutama jika dilakukan pada bagian hulu daerah tangkapan air untuk mengatur ba
njir. Secara lebih luas, reboisasi dapat diartikan sebagai usaha untuk memulihka
n dan menghutankan kembali tanah yang mengalami kerusakan fisik, kimia, maupun b



iologi, baik secara alami maupun oleh ulah manusia (Suripin,  2001: 113).
Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang (tandus, gundul). R
eboisasi merupakan langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya bencana, seperti
: banjir, tanah longsor, krisis air bersih dan lain-lain. Namun, sedikit sekali 
yang peduli pada hal tersebut. Padahal manfaatnya sangat besar. Tanaman yang dig
unakan untuk reboisasi yaitu tanaman penutup tanah tingkat tinggi (Suripin, 2001
: 105).
Rasulullah SAW pun menganjurkan untuk bercocok tanam, beliau bersabda: 
â��Siapa yang memiliki tanah, hendaknya menanaminya atau menyerahkannya kepada saudara
nya (untuk ditanami). Jika tidak, boleh menahannya.â�� (H.R. Bukhari)
 Secara sederhana dapat dipahami bahwa hadits tersebut tidak hanya ditujukan pad
a orang yang mempunyai tanah saja. Namun, kepada seluruh umat.

 
BAB III
METODE PENULISAN
A. Setting Penelitian
1. Tempat penelitian
Dalam penelitian penulis mengambil tempat penelitian di perpustakaan Madrasah Al
iyah Negeri Klaten. Alasan penulis memilih tempat di perpustakaan Madrasah Aliya
h Negeri Klaten karena perpustakaan tersebut terletak di sekolah penulis yang ak
an memudahkan penulis melakukan penelitian.
2. Waktu penelitian
Pelaksanaan penelitian ini pada semester gasal tahun pelajaran 2010/2011 selama 
satu bulan terhitung bulan Juli sampai dengan Agustus 2010.
B. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Kajian pustaka
Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buk
u, jurnal papers, artikel, disertasi, tesisi, skripsi, hand out, laboratory manu
als, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal.
Kajian pustaka ini digunakan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan
 krisis air tanah dan langkah untuk mengatasi krisis tersebut.
2. Dokumentasi
Menurut S. Nasution (1992: 86) bahwa dokumen sangat berguna karena dapat memberi
kan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian.
Dalam metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang pencemaran air, k
risis air, dan konservasi air.
C. Metode Analisa Data
Pada penelitian ini setelah data dikumpulkan kemudian data dianalisa dengan meto
de kajian pustaka. Dalam analisis ini penulis mencari sumber-sumber bacaan yang 
relevan dengan penelitian mengenai reboisasi sebagai alternative pemecahan masal
ah krisis air.
D. Menarik Kesimpulan
Kesimpulan diambil setelah data dikumpulkan dan dianalisis dari berbagai sumber 
yang relevan.

 
BAB IV
PEMBAHASAN
Suatu bangsa yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam yang melimpa
h mempunyai tanggung jawab penuh untuk kelangsungan hidup bangsanya untuk dapat 
menjaga keserasian terhadap lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup erat hubungann
ya dengan seluruh makhluk hidup. Artinya, lingkungan hidup sangat tergantung ata
s makhluk hidup yang menempatinya. Manusia mempunyai peranan yang besar dalam me
rawat kelestarian lingkungannya.
Lingkungan perlu adanya pengawetan atau disebut juga dengan konservasi lingkunga



n. Air termasuk dalam kekayaan alam yang harus dilestarikan keberadaannya dan di
jaga dari pencemaran. Secara keseluruhan air di planet bumi relatif tetap dari m
asa ke masa. Air di bumi mengalami siklus melalui serangkaian peristiwa yang ber
langsung terus-menerus, dimana tidak diketahui kapan dan dari mana berawalnya da
n kapan pula akan berakhir. Serangkaian peristiwa tersebut dinamakan siklus hidr
ologi. Dalam kaitannya dengan konservasi air, dua komponen dalam siklus hidrolog
i yaitu air permukaan dan air tanah, oleh karena keduanya komponen inilah yang m
erupakan sumber utama air yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hid
upnya. Akhir-akhir ini pemanfaatan air tanah meningkat dengan cepat dari tahun k
e tahun, bahkan di beberapa tempat tingkatan eksploitasinya sudah sampai tingkat
 yang membahayakan. Maka dari itu, air tanah harus tetap dijaga dan dilestarikan
 keberadaannya. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam ra
ngka pelestarian air tanah. Namun banyak masyarakat belum menyadari akan hal ter
sebut. Banyak sebagian dari masyarakat yang hanya mengambil daya guna air namun 
tidak memikirkan ataupun menjaga kemurnian air tanah. Apabila air tanah tidak di
lestarikan dapat menyebabkan pencemaran dan bahkan akan berujung pada krisis air
 tanah.
Fenomena alam adalah termasuk penyebab terjadi pencemaran alam, namun fenomena a
lam tidak dapat disalahkan. Tidak hanya karena fenomena alam air menjadi tercema
r, namun karena ulah dari manusia yang ceroboh dan tidak peduli terhadap lingkun
agn sekitar terutama air. Seperti membuang limbah rumah tangga dan limbah indust
ri di sungai. Sebagai contoh air sungai yang tercemar yaitu  pada aliran sungai 
Cengkareng, Drain, dan Mookevaart. Warna air dari sungai tersebut menjadi hitam 
pekat yang menunjukkan bahwa air sungai tersebut telah tercemar. Di sini sebenar
nya sudah dapat diindikasi kalau sungai-sungai sudah tercemar limbah. Begitu jug
a dengan air tanah di sekitarnya. Apabila air tanah mulai tercemar, ketersediaan
 air mulai menipis. Apabila tidak segera ditanggulangi, masalah air tanah akan m
enjadi bom waktu yang akan menyengsarakan banyak orang. Pemerintah harus segera 
mangambil langkah untuk menanggulangi krisis air tersebut. Masyarakat pun juga h
arus ikut berpartisipasi dalam penanggulangan krisis air tanah tersebut.
Untuk menanggulangi krisis air bersih, maka perlu dilakukan konservasi air. Kons
ervasi air dapat dilakukan dengan:
1. Konservasi Secara Agronomis
Konservasi secara agronomis adalah memanfaatkan vegetasi untuk membantu menurunk
an erosi lahan.
a. Tanaman penutup tanah adalah tanaman yang memang sengaja ditanam untuk m
elindungi tanah dari erosi, menambah bahan organik tanah, dan sekaligus meningka
tkan produktivitas tanah. 
b. Pertanaman dalam strip (strip cropping) adalah cara cocok tanam dengan b
eberapa jenis tanaman ditanam berselang-seling dalam strip-strip pada sebidang t
anah dan disusun memotong lereng atau garis kontur.
c. Pertanaman berganda (multiple cropping) berguna untuk meningkatkan produ
ktifitas lahan sambil menyediakan proteksi terhadap tanah dari erosi.
d. Penggunaan mulsa adalah sisa-sisa tanaman (crop residues) yang ditebarka
n diatas permukaan tanah.
e. Penghutanan kembali (reboisasi) merupakan cara yang cocok untuk menurunk
an erosi dan aliran permukaan, terutama jika dilakukan pada bagian hulu daerah t
angkapan air untuk mengatur banjir.

2. Konservasi Secara Mekanis
Konservasi secara mekanis atau fisik adalah konservasi yang berkonsentrasi pada 
penyiapan tanah supaya dapat ditumbuhi vegetasi yang lebat.
a. Pengolahan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap tanah yang di
tujukan untuk menciptakan kondisi tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman.
b. Pengolahan tanah menurut kontur, dapat mengurangi laju erosi sampai 50 p
ersen dibandingkan dengan pengolahan tanah dan penanaman menurut lereng (up-and-
down).
c. Guludan (contour bunds) adalah tumpukan tanah (galengan) yang dibuat mem
anjang memotong kemiringan lahan (lereng).
d. Terras adalah timbunan tanah yang dibuat melintang atau memotong kemirin



gan lahan, yang berfungsi untuk menangkap aliran permukaan.
e. Saluran pembuang air (water ways) adalah saluran yang berfungsi untuk me
nghindari terkonsentrasinya aliran permukaan di sembarang tempat, yang akan memb
ahayakan dan merusak tanah yang dilewatinya.
f. Sumur resapan
g. Bangunan stabilitas sangat penting artinya dalam rangka reklamasi parit 
atau selokan dan pengendalian erosi atau selokan.
3. Konservasi Secara Kimiawi
Konservasi secara kimiawi adalah usaha konservasi yang ditujukan untuk memperbai
ki struktur tanah sehingga lebih tahan terhadap erosi.
Penelitian ini difokuskan pada salah satu langkah yang ada pada konservasi secar
a agronomis, yaitu reboisasi atau penenman kembali yang akan mengembalikan fungs
i hutan. Karena hutan mempunyai peran yang sangat penting dalam ketersediaan air
 tanah. Tumbuhan dapat menampung dan mengunci air bersih di dalam tanah. Tanaman
 yang digunakan biasanya tanaman pencegah erosi dan juga diutamakan tanaman kera
s yang bernilai ekonomis, baik kayu maupun hasil samping lainnya, misalnya getah
, akar, dan minyak.
Dalam usaha konservasi, tanaman yang dipilih mempunyai beberapa persyaratan, ant
ara lain: mempunyai system perakaran yang kuat, dalam, dan luas, sehingga memben
tuk jaringan akar yang rapat, pertumbuhannya cepat, sehingga mampu menutup tanah
 dalam waktu singkat, mempunyai nilai ekonomis, baik kayunya maupun hasil sampin
gnya, dan  dapat memperbaiki kualitas atau kesuburan tanah.

 
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian analisa data dan pembahasan, maka penelitian ini da
pat disimpulkan sebagai berikut:
1. Langkah yang harus diambil untuk mengatasi air bersih adalah dengan kons
ervasi air, baik dengan konsentrasi agronomis, mekanik, atau kimiawi.
2. Reboisasi adalah langkah yang tepat untuk mengatasi krisis air.  
B. Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:
1. Perlu adanya sosialisasi tentang konservasi air dari pemerintah.
2. Pemerintah hendaknya mengatasi pencemaran air dengan segera sebelum terj
adi krisis air tanah.
3. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi 
pencemaran air tanah.
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