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Abstrak 

Air merupakan suatu yang selalu dibutuhkan oleh makhluk hidup, pada musim kemarau air akan 
sulit ditemukan dan akan memunculkan banyak masalah. Daerah Sekaran dimana terdapat Kampus 
Universitas Negeri Semarang sering mengalami kekeringan, dimana disana juga banyak terdapat 
gedung-gedung perkantoran, bangunan umum, kos-kos, dll. Sehingga ketika musim kemarau air 
menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi masyarakat. Penuluis menawarkan gagasan Water Of 
Life (WOL) untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, dimana progam tersebut 
nantinya akan melibatkan para akademisi dan masyarakat dalam mengelola dan menemukan 
potensi-potensi yang ada di Sungai Kaligerang Dusun Persen, Gunungpati, Semarang. Progam 
Water Of Life (WOL) ini nantinya diharapkan mampu mengatassi permasalahan yang terjadi di 
masyarakat sekitar, dan terdapat berbagai kegiatan yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi 
lingkungan sekitar. 

Kata Kunci: Air, Sungai, Water Of Life 

 

Latar Belakang  

 Air adalah sesuatu yang sangat penting didalam kehidupan ini, setiap unsur dalam hidup ini 
selalu membutuhkan air, jika air habis di dunia ini maka akan berakhir pula kehidupan. ¾ dunia 
merupakan suatu perairan, hal ini membuktikan bahwa air merupakan sumber yang sangat penting 
bagi kehidupan. Menurut penjelasan ilmiah, air dapat diartikan sebuah senyawa kimia yang terdiri 
dari beberapa unsur, yaitu unsur H2 (hydrogen) yang berikatan erat dengan unsur O2 (oksigen) 
kemudian menghasilkan senyawa air (H2O), senyawa inilah yang banyak djumpai di Bumi. Air 
termasuk sebuah zat pelarut yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan makhluk hidup. Hal 
tersebut dikarenakan sifat kimia air yang bersifat melarutkan, sehingga sangat penting dibutuhkan 
dalam proses metabolisme makhluk hidup.  

 Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan air yaitu kekeringan. 
Kekeringan merupakan suatu keadaan kekurangan air pada suatu daerah dalam waktu yang 
berkepanjangan. Biasanya keadaan ini muncul bila suatu daerah secara terus-menerus 
mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Musim kemarau yang sangat panjang akan 
menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat evaporasi, transpirasi, 
ataupun penggunaan lain oleh manusia.  
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Gambar 1. Data Curah Hujan Kabupaten Semarang 2017-2019 

(sumber: lib.unnes.id) 

Kabupaten Semarang merupakan wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri 
dari 19 Kecamatan, setiap tahunnya Kabupaten Semarang sering mengalami kekeringan. Terlihat 
data curah hujan dari tahun 2017-2019 yang berada di wilayah kabupaten semarang, tahun 2017 
curah hujan mengalami 2427 mm wilayah-wilayah yang mengalami bencana kekeringan mencapai 
8 wilayah kecamatan, sedangkan tahun 2018 curah hujan mencapai 1659 mm wilayah yang 
mengalami bencana kekeringan pada tahun ini mencapai 12 wilayah kecamatan, dan Curah hujan 
tahun 2019 merupakan curah hujan yang paling rendah diantara tahun lainnya yaitu mencapai 1763-
1916 mm yang menyebabkan 15 wilayah kecamatan yang mengalami bencana kekeringan. Salah 
satu daerah yang sering mengalami kekeringan yaitu Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, 
disana merupakan letak Universitas Negeri Semarang. Banyak bangunan-bangunan umum, kos-
kos, pondok pesantren, dan kegiatan mahasiswa yang banyak menggunakan air dalam aktivitasnya, 
sehingga ketika musim kemarau datang, banyak sumber-sumber air yang mengalami kekeringan. 
Padahal lokasi UNNES sendiri terletak di daerah pegunungan dan masih banyak hutan dan sungai.  

Salah satu sungai yang terdapat di daerah Sekaran yaitu Sungai Kaligarang Dusun Persen, 
sungai tersebut terletak tak jauh dari daerah UNNES, hanya sekitar 2 km. Sungai persen sangat 
berpotensial bagi masyarakat sekitar, dan apabila dikelola dengan baik, maka akan menjadi solusi 
untuk mengatasi kekeringan yang terjadi di daerah UNNES. Oleh karena itu, penulis memeliki 
gagasan WOL (Water Of Life): Peran Mahasiswa untuk Meningkatkan Local Potential di 
Sungai Kaligarung Dusun Persen Gunungpati, Semarang. Gagasan ini diharapkan mampu 
menggali potensi dari Sungai Kaligarung dan Mahasiswa berturut peran aktif terhadap masyarakat 
sekitar.  
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Selayang Pandang: Progam Water Of Life 

WOL (Water Of Life) merupakan suatu progam yang melibatkan peran aktif mahasiswa 
dalam pengelolaan Sungai Kaligarung Dusun Persen Gunungpati, Semarang. Kampus Universitas 
Negeri Semarang  terletak di Kelurahan Sekaran, dimana kawasan tersebut banyak berdiri gedung-
gedung perkuliahan, bangunan perumahan, kos-kos, dan lain-lain. Kawasan tersebut sangat ramai 
oleh kegiatan mahasiswa dan masyarakat lainnya, sehingga pengunaan air sangat banyak untuk 
mencukupi kegiatan sehari-hari. Meskipun letaknya diatas pegunungan dan banyak hutan-hutan, 
kawasan tersebut sering mengalami kekeringan dimusim kemarau, sehingga sangat mengganggu 
bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar. Dalam progam WOL ini, mahasiswa akan dituntut untuk 
berperan aktif dalam pengelolaan sungai, sehingga potensi-potensi yang ada didalamnya dapan 
dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. 

 Adapun gagasan ini muncul karena kerangka berfikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Berfikir Munculnya Gagasan 

(sumber: ilustrasi penulis) 
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Gambar 3. Perencanaan Progam Water Of Life 

(sumber: ilustrasi penulis) 

 

Berikut rencana beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam progam WOL ini: 

1. General Stadium Hidrologi (GSH) 
Dalam General Stadium Hidrologi akan dilakukan kegiatan kuliah umum bersama 

yang membahas tentang perairan secara kompleks dan akan rutin dilaksanakan seminggu 
sekali selama 3 bulan yang akan diisi oleh pembicara yang menarik dan didampingi oleh 
mentor-mentor yang berkompeten dibidangnya, dimana nantinya dalam kegiatan 
pembelajarannya akan diberikan bekal ilmu pengelolaan air dan pemanfaatannya, diskusi-
diskusi mengenai potensi sungai untuk memecahkan masalah masalah kekeringan yang 
sering melanda daerah tersebut. 

 
2. Hidro Society Dedication (HSD) 

Kegiatan Hidro Society Dedication adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang 
akan dilakukan para akademisi sebagai puncak mempraktikan semua ilmu dan pelatihan 
yang telah diterima saat kegiatan stadium general dimasyarakat selama 1 bulan untuk 
mengadakan penyuluhan, penelitian dan pengembangan sungai di daerah-daerah terpencil 
dengan mengembangkan penggunaan teknologi perairan yang lebih modern. Dalam 
kegiatan ini pula dibutuhkan sosialisasi intensif bagi masyarakat sekitar dengan menerapkan 
sisi ilmu pengelolaan air dalam melakukan kegiatan tersebut. Sosialisasi ini juga akan 
bermanfaat untuk menghindari pencemaran sungai, dimana banyak masyarakat yang telah 
melakukan kegiatan yang dapat mencemari sungai. 
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3. River Tourist Destination (RTD) 
Sungai merupakan tempat yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan tempat wisata, 

selain memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga dapat dimanfaatkan 
untuk mendapatkan penghasilan. Dalam progam River Tourist Destination ini para akademisi 
dan masyarakat akan bekerjasama untuk menciptakan sebuah pariwisata di area Sungai 
Kaligerang, hal ini bertujuan untuk mengenalkan kepada wisatawan indahnya pesona Sungai 
Kaligerang dan dapat menjadi pemasukan masyarakat sekitar. Tentunya wisata ini dilakukan 
dengan baik dan tidak merusak sistem lingkungan. 

 
4. River Irigation (RI) 

Dalam progam River Irigation ini, akan diciptakan suatu irigasi sungai ke permukiman 
penduduk yang berada di lingkungan kampus. Para akademisi dan masyarakat bahu-
membahu membangun suatu aliran air yang dapat dialirkan ke permukiman. Tentunya 
dengan teknologi yang canggih agar irigasi ini berjalan dengan baik, sehingga dapat 
membantu perairan yang berada di permukiman dan dapat mengatasi kekeringan ketika 
musim kemarau. 

Dengan adanya gagasan progam Water Of Life (WOL) tersebut, diharapkan mampu 
menggali dan menemukan potensi-potensi sungai yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 
sekitar. Juga bagi para akademisi mampu terjun langsung ke masyarakat guna membantu 
menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kualitas masyarakat. 

 

Kesimpulan 

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kita hidup di dunia selalu membutuhkan 
air, dan kita harus memanfaatkannya dengan baik. Konservasi air dapat dilakukan oleh siapa saja, 
ini guna untuk mengelola air agar tidak tercemar dan ketersediannya mencukupi kebutuhan 
manusia. Progam Water Of Life (WOL) merupakan suatu progam guna untuk membantu masyarakat 
daerah komplek kampus Universitas Negeri Semarang dalam mengatasi masalah kekeringan di 
musim kemarau. Selain untuk mengatasi kekeringan, progam ini juga bertujuan untuk menggali 
potensi-potensi yang ada di Sungai Kaligerang Dusun Persen, Gunungpati, Semarang. Dengan 
adanya gagasan progam Water Of Life (WOL) tersebut, para akademisi mampu terjun langsung ke 
masyarakat guna membantu menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kualitas masyarakat. 
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