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III. ISU STRATEGIS 

 

 

3.1  Isu Pokok 
 

Sungai merupakan salah satu komponen lingkungan yang memiliki fungsi penting bagi 

kehidupan dan perikehidupan manusia, termasuk untuk menunjang pembangunan 

ekonomi yang hingga saat ini masih merupakan tulang punggung dari pembangunan 

nasional. 

 

Salah satu fungsi lingkungan sungai yang utama bagi hajat hidup orang banyak adalah 

sebagai sumber air untuk pengairan lahan pertanian dan untuk memenuhi kebutuhan air 

bersih, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk kegiatan sektor ekonomi. 

Kebutuhan air bersih untuk berbagai keperluan tersebut di atas cenderung meningkat 

dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan 

tingkat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, maka penipisan 

ketersediaan pasokan air bersih akan mengancam kelangsungan pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat serta menjadi ancaman bagi program pengentasan 

kemiskinan. 

 

Peningkatan jumlah dan kesejahteraan penduduk serta peningkatan kegiatan 

pembangunan ekonomi selain menyebabkan peningkatan kebutuhan air bersih, juga 

menimbulkan potensi peningkatan beban pencemaran ke dalam sungai apabila tidak 

ada upaya menurunkan beban pencemaran buangan limbahnya. Oleh karena itu, 

pencemaran air sungai perlu dikendalikan seiring dengan pelaksanaan pembangunan 

agar fungsi sungai dapat dilestarikan untuk tetap mampu memenuhi hajat hidup orang 

banyak dan mendukung pembangunan secara berkelanjutan. 
 

 

3.2 Tantangan 
 

Tantangan yang  dihadapi  adalah di satu  pihak kualitas  dan ketersediaan air sungai 

memiliki fungsi mendukung pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat yang terus 

meningkat, namun di lain pihak ketersediaan air sungai dengan kualitas yang layak 

didayagunakan cenderung menurun. Penurunan ketersediaan air sungai tersebut secara 

umum dikarenakan dua hal, yaitu terjadinya penurunan debit aliran mantap sungai 

dan/atau terjadinya pencemaran air sungai. 

 

Berkurangnya ketersediaan air pada sumber daya air sungai terjadi karena penurunan 

kuantitas dan juga penurunan kualitas airnya. Gejala penurunan kuantitas air sungai 

antara lain diindikasikan oleh penurunan debit aliran mantap (tidak   terhitung  debit 

pada saat banjir) dan semakin besarnya fluktuasi debit aliran pada saat musim kemarau 

dan penghujan, serta semakin jauhnya pengaruh pasang air laut ke arah hulu sungai. 

 

Peningkatan jumlah dan kesejahteraan penduduk serta peningkatan pembangunan 

ekonomi menyebabkan peningkatan tekanan terhadap lahan. Kebutuhan lahan untuk 

pemukiman, industri dan pariwisata misalnya, pada akhirnya akan merubah fungsi 
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daerah tangkapan air sehingga karena air tidak sempat meresap ke dalam tanah. 

Akibatnya debit air sungai akan sangat berkurang pada musim kemarau dan menjadi 

banjir pada musim hujan. Selain itu, kerusakan lingkungan pada daerah tangkapan air 

juga akan menurunkan kualitas air, baik secara langsung seperti masukan bahan 

pencemar akibat erosi, maupun secara tidak langsung akibat debit aliran yang sangat 

berfluktuasi sehingga pada musim kemarau debit alirannya sangat rendah sekali. 

 

Pembangunan bidang ekonomi, sebagaimana digariskan dalam GBHN dan 

PROPENAS memang secara sadar direncanakan untuk ditingkatkan dan diperluas 

penyebaran lokasinya. Salah satu konsekuensinya adalah limbah yang potensial 

dihasilkannya juga akan meningkat, sehingga apabila teknologi pengendalian 

pencemaran yang diterapkan saat ini tidak ditingkatkan maka beban pencemaran 

limbah yang masuk ke dalam sungai dapat melewati daya tampung beban pencemar 

ruas sungai yang menerima limbah termaksud, sehingga air sungai tersebut dapat 

menjadi tercemar. Akibat pencemaran air maka ketersediaan air sungai yang sudah 

terbatas menjadi semakin berkurang karena air yang ada tidak lagi dapat 

didayagunakan. Kondisi air sungai yang tercemar juga akan mengancam fungsi sungai 

sebagai sumber daya perikanan dan sumber daya pariwisata, serta fungsi sungai sebagai 

prasarana transportasi. 

 

Penurunan kualitas air sungai antara lain diakibatkan karena sungai umumnya 

difungsikan juga sebagai penerima buangan limbah. Penurunan kualitas air sungai juga 

disebabkan karena debit air sungai semakin berkurang sehingga daya pengencerannya 

menurun, dan keseimbangan ekologisnya terganggu sehingga daya pemulihan 

alaminya mengecil. Kedua faktor ini menyebabkan daya tampung sungai untuk 

menerima beban pemcemaran mengecil. 

 

 

3.3 Kendala 
 

Pengalaman dalam pelaksanaan PROKASIH dari tahun 1989/1990 sampai dengan 

tahun 1999/2000 menunjukkan bahwa masih ada hal-hal yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaannya, yaitu : 

1. Masih ada perbedaan tingkat komitmen terhadap lingkungan hidup pada tingkat 

pimpinan, baik di pemerintahan maupun swasta. 

2. Kurangnya koordinasi antar sektor baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 

3. Masih lemah dan kurangnya sumber daya manusia, terutama pada aparatur 

pelaksana di Kabupaten/Kota. 

4. Kurangnya prasarana dan sarana kerja operasional seperti laboratorium, kendaraan 

dan peralatan lapangan. 

5. Belum bakunya sistem informasi pengendalian pencemaran air. 

6. Terbatasnya anggaran pengendalian pencemaran air, baik di tingkat pusat maupun 

di daerah. 

 

 

 

 

3.4 Peluang 
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Meskipun menghadapi tantangan yang berat serta adanya kendala-kendala dalam 

pelaksanaan pengendalian pencemaran air sungai, masih ada peluang-peluang yang 

dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan PROKASIH 2005. 

Peluang-peluang tersebut antara lain : 

1. Masalah lingkungan hidup umumnya, dan masalah pencemaran air khususnya 

sudah menjadi isu global, sehingga dunia internasional akan memperhatikan 

masalah-masalah lingkungan yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonsesia. 

Jika masalah lingkungan tidak menjadi perhatian suatu pemerintah, maka salah satu 

dampaknya ialah kemungkinan adanya penolakan komoditi ekspor oleh negara 

pengimpor. 

2. Adanya ketentuan dalam GBHN bahwa setiap langkah pembangunan harus selalu 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

3. Masalah lingkungan hidup termasuk dalam butir kesepakatan antara pemerintah 

Indonesia dengan IMF (International Monetery Foundation). 

4. Adanya bantuan dari negara-negara donor yang dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kapasitas pengendalian pencemaran air di Indoensia. 
 

 


