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RASIONALISASI PENGGUNAAN SUMBERDAYA AIR  
DI INDONESIA 

 
Tejoyuwono Notohadiprawiro 

 
 

Fakta 

1. Pertanian merupakan pengguna air terbesar. Hal ini akan tetap berlanjut pada masa 

mendatang. Keadaan ini berkaitan dengan hakekat pertanian: 

a. Bertumpu pada proses produksi hayati. 

b. Menempati lahan luas, teragihkan di kawasan luas. 

c. Efisiensi penggunaan sumber air secara nisbi rendah karena: 

i. Kegiatannya berlangsung dengan satuan-satuan produkssi banyak sekali, 

terpencar di kawasan luas. 

ii. Efektivitas terbatas dalam mentransformasikan bekalan air menjadi lengas 

tanah yang tersediakan bagi pertanaman. 

2. Pengguna lain memerlukan air makin banyak karena : 

a. Ekspansi  kegiaatan. 

b. Pembaharuan teknologi. 

c. Peningkatan aspirasi sosial. 

3. Sumber air primer adalah hujan. Berdasarkan curah hujan tahunan, Indonesia dapat 

dipilahkan menjadi tiga wilayah kelengasan pokok: 

a. Wilayah basah: Sumatera dan Kallimantan. 

b. Wilayah sedang: Jawa, Bali, Lombok pada umumnya, Sulawesi pada umumnya, 

Maluku, dan Irian Jaya bagian utara. 

c. Wilayah kering: Nusa Tenggara Barat kecuali Lombok, Nusa Tenggaara Timur, 

Timor Timur, dan Irian Jaya bagian selatan. 

Ketiga wilayah kelengasan pokok mengisyaratkan perwilayahan yang sama bagi 

pengelolaan sumberdaya air. 

4. Rawa adalah salah satu sumber air sekunder. Indonesia kaya akan rawa, yang menurut 

taksiran terbaru meliputi kawasan seluas sekitar 28 juta ha, terutama di Sumatera, 

Kalimantan dan Irian Jaya. Kehadiran rawa di suatu wilayah mengisyaratkan keperluan 

menerapkan sistem pengelolaan sumberdaya air khusus yang tidak konvensional. 
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Beberapa Angka 

1. Budidaya padi sawah 

a. Pembekalan baku air kepada lahan padi sawah di Indonesia ialah 1 liter per detik 

per ha, dengan asumsi laju kehilangan air karena perkolasi berkisar antara 1 –2 mm 

per hari. 

b. Kalau kita ambil lama penyiapan lahan 2 hari sebelum menyemai benih, lama 

penyemaian bibit 20 hari, umur masak pertanaman padi 120 hari sejak pemindahan 

bibit sampai dengan panen, dan pembekalan air dihentikan 14 hari sebelum panen, 

jumlah hari pembekalan air ialah 2+ 20 + (120 – 14) = 128 hari. Jumlah air yang 

diberikan untuk satu musim tanam ialah (128 x 24 x 60 x 60) x 1 = 11.059.200 liter 

per ha atau 1.106 mm. 

c. Asumsi laju perkolasi tadi hanya berlaku pada tanah yang sudah membentuk padas 

olah yang mampat. Ini berarti tanah sudah dipersawahkan puluhan tahun secara 

terus menerus, tanpa pergiliran dengan pertanaman palawija atau tebu, tanpa 

diselingi masa bero, dan sifat fisik tanah memungkinkan terbentuknya padas olah. 

Maka angka bekalan air  1 liter per detik per ha tidak dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk perencanaan irigasi. 

d. Pengamatan lebih rinci menghasilkan angka-angka sebagai berikut. Untuk 

pelumpuran tanah, perataan muka tanah dan mempertahankan tanah jenuh air 

selama 2 hari sebelum menyemai benih diperlukan air 170 mm. Evapotranspirasi 

selama penyemaian 20 hari menghabiskan air sekitar 66 mm pada musim hujan 

(MH) aatau 130 mm pada musim kemarau (MK).  Perkolasi mulai pembibitan 

sampai dengan panen dengan laju 7 mm per hari selama 140 hari (20 hari 

pembibitan + 120 hari umur masak pertanaman padi) menghabiskan air 980 mm. 

evapotranspirasi sejak pemindahan pembibitan sampai dengan panen berlangsung 

dengan laju 4,4 mm pada MH atau 5,5 mm pada MK per hari, sehingga jumlahnya 

selama 120 hari ialah 528 mm pada MH atau 660 mm pada MK. Dengan demikian 

jumlah keperluan air untuk satu musim tanam ialah 1744 mm pada MH atau 1940 

mm pada MK. Keperluan pada Mh dapat dipenuhi dengan bekalan 1,6 liter per 

detik per ha, sedang pada MK 1,8 liter per detik per ha.  

e. Laju perkolasi 7 mm per hari lebih mendekati kebenaran daripada 1 – 2 mm per 

hari. Maka untuk angka pedoman pembekalan air lebih baik diambil 1,7 liter per 

detik per ha (purata angka MH dan MK) dan jumlah keperluan air untuk satu 
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musim tanam sebesar 1.842 mm. Angka ini terutama berlaku untuk sawah cetakan 

baru dan sawah lama yang berada di tanah bertekstur geluh pasiran (sandy loam), 

geluh (loam) dan geluh debuan (silt loam) yang berasal dari bahan abu volkan atau 

aluvial dengan air tanah lebih dalam daripada 1,5 m. Untuk tanah sawah yang 

mempunyai padas olah pun, yang pertanaman padi digilir dengan pertanaman 

palawija atau tebu, atau disisipi masa bero, angka asumsi perkolasi 1 –2 mm per 

hari perlu dinaikkan untuk menetapkan bekalan baku air yang lebih masuk akal. 

f. Sampai dengan tahun 1990 jumlah luas pencetakan sawah baru mencapai 128.878 

ha. Dengan dasar bekalan air 1,7 liter per detik per ha, tambahan penyediaan air 

yang diperlukan untuk melayani sawah baru tersebut ialah 219 m3 per detik untuk 

satu kali panen, berarti 2,65 milyar m3 selama 140 hari. Kalau sawah-sawah tadi 

direncanakan panen dua kali setahun maka harus disiapkan sumber air yang dapat 

menyediakan air sebanyak 5,3 milyar m3 setahun. Ini berarti setiap tambahan sawah 

satu ha yang panen dua kali setahun harus tersedia air tambahan 41.109 m3 (bulat 

40.000 m3) setiap tahun. 

g. Jumlah luas sawah di Indonesia yang panen dua kali setahun ialah 1.971.450 ha dan 

yang panen sekali setahun 903.301 ha. Konsumsi air setahun ialah hampir 100 

milyar m3. 

h. Dengan mengambil hasilpanen rerata nasional dengan program intensifikasi pada 

tahun 1989 sebesar 4,6 ton per ha gabah kering giling, koefisien konversi ke beras 

0,7 dan kebutuhan air untuk sekali panen 1842 mm, maka untuk menghasilkan 

setiap kg beras dengan sistem sawah diperlukan air rerata 5720 liter. Sistem sawah 

untuk menghasilkan beras memang sangat boros air. 

2. Rumahtangga 

a. Pedoman pembekalan baku air untuk rumahtangga di Indonesia ialah 1 liter per 

detik untuk 1.000 orang. Ini berarti 86,4 liter per orang per hari. Barangkali angka 

ini sudah tidak berlaku bagi keluarga menengah ke atas, khususnya yang berdiam 

di kota besar. 

b. Setiap tahun jumlah rumahtangga bertambah dengan 635.529. Kalau setiap 

rumahtangga terdiri atas 4 orang, tambahan air yang diperlukan setiap tahun ialah 

(635.529 x 4) x 365 x 0,0864 = 80.168.170,18 m3 atau bulat 80 juta m3. 
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c. Menurut angka tahun 1983 jumlah rumahtangga di Indonesia ialah 32.196.900 

maka air yang diperlukan ialah 4 milyar m3 setahun. Jumlah ini hanya 4% dari 

jumlah yang digunakan sawah. 

d. Dalam tahun 2000 kebutuhan air di Indonesia diperkirakan 9 milyar m3 untuk 

rumahtangga dan 155 milyar m3 untuk pertanian setahun. Dibandingkan dengan 

penggunaan dalam pertanian, penggunaan dalam rumahtangga hampir 6%. 

 

Persoalan  

1. Kebutuhan air rumahtangga dibandingkan dengan kebutuhan air pertanian, khususnnya 

untuk padi sawah, sudah tampak makin meningkat. Dengan kata lain, persaingan air 

antara rumahtangga dan pertanian mulai meningkat. 

2. Untuk setiap 1000 orang diperlukan penyediaan air sebanyak 31.536 m3 setahun. 

Untuk setiap mencetak sawah baru 1 ha yang direncanakan panen 2 kali setahun harus 

tersedia air tambahan 41.109 m3 setahun. Dengan demikian setiap ha sawah bersaing 

dengan 1.300 orang. Persaingan ini akan bertambah ketat dengan meningkatnya 

aspirasi sosial masarakat. 

 

Penyelesaian  

1. Sudah saatnya secara sungguh-sungguh mengembangkan padi gogo dan padi gogo 

rancah dengan sistem irigasi suplemental. Bekalan air utama ialah curah hujan. Dalam 

hal pembekalan air, pertanaman padi gogo diperlakukan seperti pertanaman palawija. 

Pertanaman padi gogo rancah diselenggarakan semata-mata kalau bekalan air dari 

curah hujan mencukupi, bukan dengan menambah bekalan air dari irigasi. Dengan 

demikian beban pertanaman padi atas sumber air sekunder dapat diringankan. 

2. Maslahat (advantage) : 

a. Pada tingkat hasilpanen padi gogo bibit unggul sekarang saja (sekitar 3,5 ton per 

ha), kebutuhan air untuk menghasilkan tiap satuan berat hasilpanen hanya 40 % 

dari kebutuhan air padi sawah, berarti penghematan 60 %. 

b. Untuk menyelenggarakan irigasi tidak diperlukan waduk-waduk besar. 

c. Dengan penurunan batas kriterium kebutuhan air maka lahan yang dinilai sesuai 

untuk pertanaman padi bertambah luas. 

d. Persoalan hama wereng menjadi lebih ringan. 
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e. Intensitas pertanaman (cropping intensity) dapat ditingkatkan, karena persyaratan 

keadaan tanah palawija. Padi gogo ditumpangsarikan dengan palawija, dan pada 

tumpang gilir tidak diperlukan masa selang untuk mengubah keadaan tanah agar 

sesuai dengan permintaan pertanaman berikutnya. 

3. Kendala : 

a. Belum tersedia bibit unggul padi gogo yang berpotensi hasilpanen  menyamai padi 

sawah. Kendala ini sebetulnya tidak perlu muncul kalau pikiran kita dan kebijakan 

pemerintah tudak terlalu terpancang pada padi sawah. Selama 10 tahun terakhir 

telah terciptakan sekitar 40 varietas unggul padi sawah, sedang varietas unggul padi 

gogo baru tercipta sekitar 7 dan itu pun belum akan dilepaskan. 

b. Serbuan gulma meningkat. Dengan teknik agronomi yang ada dapat diduga kendala 

ini tidak berat untuk diselesaikan. Nyatanya persoalan gulma pada pertanaman 

palawija juga dapat diatasi. 

c. Kemahiran menerapkan teknik konservasi tanah dan air pada lahan kering belum 

secara baik oleh para petani pada umumnya, padahal teknik ini sangat perlu pada 

pertanaman lahan kering. Biasanya para petani tidak terdorong membuat teras dan 

galengan di lahan-lahan yang tidak dapat dipersawahkan. Diperlukan penyuluhan 

pertanaian yang intensif untuk memasyarakatkan teknik konservasi tanah dan air, 

termasuk teknik membenahi struktur tanah. 

d. Perencanaan dan pengelolaan irigasi di Indonesia belum mencapai tataran tinggi. 

Hal ini disebabkan karena : 

i. Menggunakan rumusan-rumusan empirik, belum menggunakan rumusan-

rumusan analitik dengan teknik simulasi yang dapat merangkum banyak 

parameter sekaligus. Hal ini tidak menjadi kendala untuk padi sawah karena 

dibutuhkan hanya penggenangan, sehingga dapat diberlakukan evapotranspirasi 

potensial, pelumpuran tanah sehingga dapat  diberlakukan kapasitas simpan 

lengas tanah maksimum, gerakan air selalu dalam keadaan jenuh, struktur tanah 

tidak menjadi variabel, dsb. 

ii. Tidak dikerjakan secara lintas disiplin, padahal pelibatan pakar  tanah, 

meteorologi dan agronomi diperlukan sekali 

iii. Data dasar hidrologi tidakmencukupi. Misalnya saja, jumlah stasiun Penman 

yang diperlukan untuk mengukur evapotranspirasi secara andal dan menetapkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi hanya ada 90 buah di seluruh Indonesia, itu 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 6

pun yang terkumpul di Jawa. Belum lagi dipertanyakan tersedianya stasiun-

stasiun lisimeter. 

4. Perlu diatur kembali kelembagaan yang mengurusi irigasi pada khususnya dan 

penggunaan air pada umumnya. 

5. Rawa sebagai sumber air perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan ini, 

gambut sebagai penyangga persediaan air perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan 

ekstraktif. 

6. Diperlukan peraturan perundangan tunggal tentang tataguna air, yang berada dalam 

suatu kesatuan utuh dengan tataguna lahan. Berkaitan dengan ini perlu ditunjuk suatu 

badan yang diberi otoritas tertinggi dalam urusan air dan lahan untuk menaggulangi 

benturan kepentingan antar sektor. Untuk Indonesia hal ini pada lazimnya menjadi 

kendala paling berat. 

 

Saran 

Persoalan tataguna air sangat penting, bahkan di berbagai daerah mungkin sudah 

mencapai tingkat gawat. Maka seminar kali ini perlu segera ditindaklanjuti secara nyata. 

Banyak hal yang perlu dibenahi, yang untuk penyelesaiannya memerlukan waktu. 

Sekurang-kurangnya landasan penyelesaian sudah siap sewaktu kita memasuki masa 

Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. 

 

«» 
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