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KONTRIBUSI HUTAN DALAM  HIDRO-OROLOGIS 
 Hutan (ekosistem yg didominasi oleh vegetasi berkayu) merupakan salah satu unsur 

bentang lahan yg mempunyai peran yang penting  terhadap pergerakan air. Proses-proses 
hidrologis di DAS yang dipengaruhi oleh penutupan vegetasi adalah hujan, 
evapotranspirasi, intersepsi, overlandflow, infiltrasi & perkolasi.  Peran spesifik hutan 
terutama tergantung kepada tipologi hutan dalam kaitannya dengan karakteristik dan 
keberadaan hutan, serta kondisi tanah, geologi &fisiografinya (Ditjen RLPS, Departemen 
Kehutanan, 2004). 

 Dalam suatu ekosistem hutan paling tidak ada dua hal yg mempengaruhi intensitas 
pengaruh  hutan sebagai pengatur tata air, yaitu tegakan pohon & tanah hutan. Tegakan 
pohon mengalami proses evapotranspirasi yg mempengaruhi laju & kapasitas infiltrasi > 
daripada tanaman semusim & rumput atau semak belukar. Sifat non-cloud forest  ini sering 
mendasari penilaian para pihak yg berpendapat bahwa hutan bukan penghasil air tapi 
justru boros air.  Secara fisiografis, non cloud forests tersebar di daerah dataran rendah 
hingga ke lereng kaki.  

 Berbagai parameter penilaian peran hidrologis hutan diberikan oleh beberapa pakar 
hidrologi terkait dgn perannya dalam mengurangi limpasan.  

 Weert, (1994) menyatakan bahwa hutan tropis basah mempunyai nilai koefisien limpasan 
0,03  yg berarti hanya 3 % hujan menjadi limpasan, selebihnya 97 % meresap ke dalam 
tanah & mengalami evapotranspirasi.  

 Hasil penelitian Anwar (2001) di Kalimantan Tengah menunjukkan adanya kenaikan 
jumlah limpasan sebesar 83,3% pada hutan primer sebelum & sesudah ditebang (koefisien 
limpasan sebelum ditebang 0,03, & setelah ditebang sebesar 0,25). Di samping itu, setelah 
ditebang terdapat kenaikan beban sedimen sebesar 2642% (dari 0,12 menjadi 3,17 kg/ha).  

 Hasil penelitian Purwanto (2001) di Sub DAS Cikumutuk di Jawa Barat  menunjukkan Bhw 
koefisien limpasan lahan berteras dgn kemiringan 68 % & penutupan vegetasi < 10 % 
adalah 2 kali lebih besar daripada lahan berteras dgn kemiringan yg lebih besar yakni 93% 
& penutupan vegetasi 10-20%. Berbagai fakta menunjukkan adanya  relevansi yg cukup 
signifikan antara  hutan (vegetasi) dgn aliran langsung (direct runoff), walaupun peran 
hutan tidak bersifat tunggal.  Kemampuan hutan dalam mengendalikan limpasan 
permukaan mengindikasikan kontribusi tegakan hutan dalam memperbesar air bawah 
permukaan (sub surface water). 



Vegetasi mempunyai peranan yang penting dalam menahan limpasan permukaan lahan dan perbaikan 
sifat tanah sehingga memperbesar infiltrasi. Peranan hidrologi penutupan tajuk hutan diperbesar oleh 
bahan-bahan organik pada lantai hutan dan zona perakaran. Tanaman atau sisa tanaman yang berada di 
permukaan lahan berperan dalam meningkatkan besarnya infiltrasi dengan mengurangi potensi kompaksi 
tanah yang diakibatkan oleh air hujan, pengerasan lapisan luar dan menurunnya penguapan air tanah. 
Keberadaan vegetasi penutup lahan meningkatkan  kapasitas infiltrasi tanah.. 

Peranan vegetasi 

hutan dalam 

kaitannya dengan Tata 

Air 



 

 Cara-cara di mana air dipahami dan dihargai, dipahami & dikelola, 

digunakan atau disalahgunakan, menyembah atau menodai, 

dipengaruhi oleh budaya yang kita merupakan bagiannya.  

 SOLUSI telah membuktikan, pengelolaan sumber daya air  dimana 

manusia akan gagal jika tidak memiliki pertimbangan penuh dari 

implikasi budaya.  

 Keragaman budaya, yang dikembangkan selama ribuan tahun oleh 

masyarakat manusia, mengandung harta praktek berkelanjutan dan 

pendekatan yang inovatif. 

 Air merupakan sumber daya penting, mempunyai fungsi ekonomi, 

ekologi, sosial & spiritual. Akibatnya, pengelolaan air sangat 

menentukan keberlanjutan: Karena peranan penting dalam 

kehidupan masyarakat, air memiliki dimensi budaya yang kuat. Tanpa 

pemahaman dan mempertimbangkan aspek budaya masalah air kita 

ada solusi yang berkelanjutan dapat ditemukan.  

 Hubungan antara masyarakat & lingkungan tertanam dalam budaya 

masyarakat. Hubungan intim antara air & masyarakat harus secara 

eksplisit dipertimbangkan dalam semua proses pengambilan 

keputusan pengelolaan sumberdaya air 

World Water Forum III di Kyoto, UNESCO mengeluarkan Statement1 mengenai pentingnya hubungan 

antara air & budaya, yakni  bahwa: 



AIR sebagai sumber 
inspirasi  

AIR sebagai sebuah 
sumberdaya berkelanjutan 

AIR sebagai sumber 
Kerjasama atau konflik?  

Dalam kebanyakan budaya, air merupakan sumber 
inspirasi & telah berlangsung selama berabad-abad. 
Orang-orang telah mengadopsi rohani berakar dari 
nilai-nilai agama & keyakinan yang mengikat mereka 
serta mendukung hidup & cara mereka. Budaya 
memainkan peran penting dalam pengelolaan air. 
Meskipun kebijaksanaan air yang ditemukan di 
banyak masyarakat, pengelolaan air yang bijaksana 
masih jembatan terlalu jauh - atau bukan?  

Tradisi Budaya tidak dapat diabaikan dalam 
memecahkan masalah air global & tantangan 
saat ini mendorong solusi atas masalah 
kelangkaan atau kelimpahan air yang 
diperparah oleh perubahan iklim, baik skala 
lokal ke tingkat global, untuk mengatasi 
masalah kelangkaan air secara tepat & 
meramalkan kebutuhan & kualitas air untuk 
kepentingan bersama. 

Baik di dalam &antar negara, akses air & kontrol atas 
alokasi yg dapat menjadi sumber konflik. Hal ini tentu 
menjadi yg paling jelas di daerah dimana air langka & 
tuntutan dari pengguna yg berbeda. Jika melihat dari 
sisi positif, berbagi sumber daya air antara negara yg 
memiliki DAS yg sama dapat memiliki kesempatan 
untuk mempromosikan kerjasama internasional –
dalam hal menjadikan air sebagai sumber kerja sama. 

Air Sebagai Sumber Kehidupan 

 Air & budaya sangat intim.  
 AIR adalah sumber kehidupan yang vital, 

dan BUDAYA sangat menentukan 
seseorang, meliputi cara orang mengelola 
sumber daya air, setelah itu menyesuaikan 
diri dengan lingkungan dimana mereka 
tinggal  "cara hidup.".  

 Selama berabad-abad PENGELOLAAN AIR 
BERKELANJUTAN telah dipraktekkan dalam 
banyak kebudayaan, & menghasilkan 
keseimbangan antara sumber daya air & 
masyarakat.  

 Air telah memainkan peran yang lebih atau 
kurang menonjol dalam budaya, tergantung 
pada kondisi masyarakat &  lingkungan 
harus menghadapi.  

 Budaya adat masih terkenal dengan praktik 
pengelolaan air secara cerdas &  
berkelanjutan.  

 Praktik pengelolaan air secara modern 
sering terganggu & membatalkan praktek-
praktek tradisional, dengan konsekuensi 
lingkungan  yang tidak diinginkan. 



MENURUT ALOKASI WAKTU 

 distribusi oleh waktu merupakan cara lain untuk 

mendistribusikan air di antara pengguna. Sebuah studi 

perbandingan menunjukkan bahwa di antara Berber 

dari Maroko dan Badui di wilayah Palestina / Israel, 

cara di mana air didistribusikan berbeda 92 Bahwa 

Badui mendistribusikan air per volume, Berber Maroko 

menghitung air dalam satuan waktu. Setiap kelompok 

atau keluarga memiliki hak untuk mengambil air untuk 

jangka waktu tertentu dari hari atau minggu sesuai 

jadwal yang ditetapkan..  

MENURUT PRIORITAS PENGGUNAAN 

Sejumlah kebudayaan mengatur sistem distribusi 

air menurut prioritas penggunaan. Sistem distribusi 

air berubah drastic & mengganggu sistem sosial, 

misalnya sebuah perusahaan industri besar 

menerima konsesi untuk mengeksploitasi sumber air 

untuk keperluan industri, sementara masyarakat  

lokal membutuhkan air minum & kebutuhan air 

hewan & tumbuhan.  

Sistem Distribusi air  yg baru tidak sejalan dgn 

nilai-nilai masyarakat & menimbulkan resistensi. 

Dalam cara yg sama, kecemburuan sosial mungkin 

terjadi Ketika orang orang-orang kaya 

membangun rumah di tengah-tengah masyarakat  

miskin dan menghambat hak-hak air mereka. 

 Distribusi air menurut kuantitas volumetric (meter air) 

digunakan di setiap rumah, & pelanggan membayar 

per kuantitas penggunaan.  

 Dalam masyarakat dimana sistem distribusi alternatif 

yg berlawanan terhadap sistem distribusi yg bdapat 

diharapkan. Meter sering disabotase. Hal ini juga 

karena hubungan tingkat harga & layanan sebagai 

beberapa studi telah menunjukkan. Orang bersedia 

membayar jika tingkat, layanan secara kontinu yg 

baik dapat dijamin oleh perusahaan air.  

 Distribusi air menurut status cenderung 

memprioritaskan status kalangan tertentu yg lebih 

tinggi. Di sisi lain, mereka yang memiliki status sering 

mendapatkan status ini karena kekayaan mereka, yg 

sering mempunyai asal dalam akses air lebih 

menguntungkan. Meskipun mereka yg memiliki pilihan 

pertama bisa mengambil semuanya untuk diri mereka 

sendiri, mereka memiliki tanggung jawab berbagi air 

dgn pengguna lain yg kurang beruntung Mengingat 

pengelolaan air yg berkelanjutan & konservasi air, 

pertanyaan yang muncul adalah sistem memiliki yg 

terbaik pilihan.  

MENURUT VOLUMETRIK 

MENURUT ALOKASI WAKTU 



 Pengelolaan sumberdaya air secara berkelanjutan, Pengelolaan air 
baik kuantitatif dan kualitatif yang efektif;  

 Distribusi yang efisien & penggunaan air untuk keperluan domestik, 
pertanian, komersial dan lainnya;  

  Mengendalikan debit dan pengolahan limbah (limbah, dll); dan  
  Pencegahan dan perlindungan banjir yang memadai. 

PENGELOLAAN AIR BERKELANJUTAN MENYIRATKAN KEBUTUHAN UNTUK: 

 Setiap rencana pengelolaan air berkelanjutan harus sesuai 
dengan konteks lebih luas, yang sering ditentukan kultural. 
Manajemen Air memiliki domain dan nilai-nilai  yang 
masing-masing memiliki dimensi historis sendiri (terlepas 
dari aspek teknis) berhubungan dengan: . 

 Aspek Ekologi ;  
 Aspek Politik;  
 Aspek ekonomi;  
 Aspek hukum;  
 Aspek Kelembagaan dan  
 Aspek sosial dan budaya.  

RENCANA PENGELOLAAN AIR SECARA BERKELANJUTAN 

 Dalam rangka pengelolaan air yang berkelanjutan, keseimbangan harus 
ditemukan antara faktor sosial, lingkungan dan ekonomi. Gagasan 
pembangunan berkelanjutan, sering disebut sebagai konsep Triple P, 

 konsep keberlanjutan dilihat sebagai melindungi dan pengelolaan air 
sebagai sumber daya berharga dari bumi untuk penggunaan generasi 
sekarang dan mendatang, sementara pada saat yang sama 
menyeimbangkan berbeda - kepentingan dan kebutuhan - dan kadang-
kadang bertentangan..  

PENGELOLAAN AIR BERKELANJUTAN 

 AIR  memiliki fungsi ekologi, ekonomi & sosial. Tantangannya adalah 
untuk menemukan keseimbangan yg berkelanjutan antara ketiga 
aspek. Budaya memiliki hubungannya dgn orang, tapi juga interaksi 
antara orang & lingkungan, termasuk cara mereka melihat & 
menggunakan sumber daya air. 

 Hubungan sosial-ekonomi antara masyarakat & keuntungan juga 
diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan tentang 
pengelolaan air & tujuan untuk solusi yg adil.  

 Air adalah bahan bakar untuk perekonomian & dapat menjadi faktor 
pembatas dalam pembangunan sosial-ekonomi tetapi juga 
merupakan kesempatan bagi orang untuk mendapatkan kehidupan yg 
lebih baik. Mencoba untuk menemukan keseimbangan yg adil 
membawa resiko tinggi trade-off antara tiga pilar pembangunan 
berkelanjutan, yakni ekologi & ekonomi yg tampak saling 
bertentangan, juga ketika pengelolaan air.  

FUNGSI AIR SECARA EKOLOGI, EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA 

Setiap kebudayaan yg unik memiliki tradisi, ritual & praktik. Air merupakan elemen kunci. Contohnya adalah tarian hujan di 
Afrika dan di masyarakat Amerika Serikat sering dilakukan upaya-upaya memastikan air bagi manusia, ternak & tanaman, atau 
banyak ritual air di Jepang, diyakini memberikan bantuan atau jaminan untuk hampir setiap peristiwa dalam kehidupan 
seseorang. Sepanjang zaman orang-orang juga telah mengembangkan & menggunakan metode tradisional untuk distribusi & 
konservasi air, perlindungan, dll, yg memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di iklim khusus dan lingkungannya.  

TRADISI, RITUAL DAN PRAKTEK 



Pengelolaan 

air 

Dimensi 

Budaya 

Simbol & 

Artefak 

Praktek 

tradisional 

CONTOH PRAKTEK PENGELOLAAN AIR TRADISIONAL 
 Simbol & artefak, seperti kata-kata, gerakan atau gambar, adalah ekspresi 

budaya. Kata-kata & ungkapan digunakan untuk memberikan informasi 

mengenai tentang pentingnya air yang melekat dalam kebudayaan manusia. 

Misalnya, aspek bahasa asli Inuit di kawasan Arktik adalah kata-kata & bahasa 

untuk salju. Inuit membuat perbedaan antara hujan salju (annui), salju yg 

menempel pada cabang-cabang pohon (qali) & salju pada permukaan partikel 

halus (saluma roaq).  

 Banyak kebudayaan juga memiliki pahlawan. Sebagian besar masyarakat di AS 

& Amerika Selatan memiliki peribahasa & cerita tentang air. Ekspresi budaya 

dan cerita untuk menyampaikan pesan berharga untuk para profesional di 

bidang air dan sanitasi.  

.  

SIMBOL & ARTEFAK BUDAYA 

 Contoh praktek-praktek tradisional pengelolaan air berkelanjutan adalah SISTEM 

KAREZ di Pakistan & Afghanistan.Saluran irigasi & airtanah yg dirancang untuk 

mengatasi masalah kehilangan air akibat penguapan. Sistem ini sepenuhnya dimiliki, 

dioperasikan & dipelihara oleh masyarakat setempat dan cenderung cocok menjadi 

masyarakat kolektif, dimana pengelolaan air secara kolektif menjadi tanggung jawab & 

beban kerja bersama.  

 Sebuah contoh lain di Belanda “SISTEM POLDER". Masyarakat setempat bekerja 

sama untuk membangun tanggul dalam rangka untuk mengambil aqir tanah bagi 

kebutuhan air bersama.  

Rahasia untuk bertahan hidup di padang pasir 
 Orang yg tinggal di padang pasir, tempat yang paling tidak ramah & terkering di bumi, 

terkenal karena kemampuan mereka untuk mendeteksi keberadaan air bawah tanah.  
 Gerakan orang gurun nomaden biasanya ditentukan oleh rute ke sumber air. Misalnya, 

padang pasir yang luas di Uni Emirat Arab. Bagian dari gurun menjadi hijau setelah hujan 
musim dingin, & berita menyebar dengan cepat antara orang-orang Badui nomaden, yg tiba 
di daerah itu untuk menyelesaikan sampai musim panas & kering arrives. Mereka memiliki 
metode sendiri yg canggih d& pelacakan irigasi air bawah tanah menggunakan perhitungan 
astronomi. Mereka juga menguasai teknik pengeboran sumur artesis akurat & melestarikan 
sumur ini dari badai pasir & erosi. Air ditampung dalam ember & dibawa pulang dalam 
wadah yang terbuat dari kulit hewan.  

Bertahan 

hidup 

CONTOH PRAKTEK PENGELOLAAN AIR TRADISIONAL DI ASIA 

 Di negara-negara gersang seperti Afganistan & Pakistan telah lama mengatasi 

masalah kehilangan air akibat proses penguapan dengan memanfaatkan Sistem 

Karez atau Qanat, yakni sistem irigasi bawah tanah tradisional, yang dimiliki & 

dioperasikan oleh masyarakat setempat.  

 Sistem Karez meliputi serangkaian sumur & saluran air bawah tanah, dgn 

mengandalkan gravitasi untuk membawa airtanah turun dari pegunungan ke dataran 

rendah yang jauh jauh dari sumber air bersih & dapat digunakan untuk irigasi serta 

penyediaan air minum bagi masyarakat setempat.  

 Sistem penyediaan air minum tradisional ini dibangun lebih dari 2000 tahun yang lalu 

di padang pasir Cina barat Himalaya. Pembangunan, pengoperasian & pemeliharaan 

& pembersihan sistem Karez, adalah tanggung jawab sosial kolektif. 



AIR: SUMBER DAYA  

 

Sepanjang sejarah air telah digunakan sebagai alat untuk melakukan kontrol terhadap 
orang lain. 

Kekuasaan politik tidak merugikan pengelolaan air berkelanjutan selama ini digunakan 
dengan bijak dan tidak disalahgunakan. 

Kurangnya transparansi (korupsi) memperburuk masalah. 
Sebuah visi jangka panjang dari para penguasa adalah prasyarat untuk pengelolaan 

air berkelanjutan. 

Air yang digunakan sebagai tenaga air dapat menjadi sumber energi berkelanjutan. 
Bangunan Dam untuk suplai listrik tenaga air dapat memiliki dampak budaya dan ekologi 

utama; seluruh budaya dan ekosistem mungkin hilang. contoh-contoh positif dari 
pembangkit listrik tenaga air dan proyek-proyek konstruksi bendungan skala kecil, dengan 
skema relokasi dan kompensasi. 

Manfaat dan dampak negatif dari pembangunan bendungan harus dinilai pada skala DAS. 
Aspek sosial-ekonomi dari hubungan hulu-hilir harus diambil ke bagian keuangan dan 
bentuk proses pengambilan keputusan. 
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MANFAAT BENDUNGAN 
 Bendungan memungkinkan orang untuk membuat reservoir untuk memasok air ke rumah tangga, pertanian & 

industri dan untuk menghasilkan listrik biaya-efektif. Secara khusus, bendungan kecil telah ditemukan untuk 
menjadi sumber ekonomi berkelanjutan & listrik, terutama di daerah pedesaan.  

 Alasan lain untuk membangun bendungan meliputi pengendalian banjir, memfasilitasi navigasi sungai, 
menciptakan perikanan reservoir & memungkinkan kegiatan rekreasi seperti berperahu.  

 Bendungan bahkan mungkin memberikan dorongan bagi perekonomian lokal.  
 Meskipun manfaat jelas, bendungan, dan terutama yang besar, dikritik karena alasan sosial dan lingkungan. 
 Jutaan orang di seluruh dunia juga menderita dari dampak bendungan hilir, yang dapat termasuk hilangnya 

perikanan, penurunan kualitas air dan penurunan kesuburan lahan pertanian dan hutan akibat hilangnya 
pupuk alami & banjir musiman yang sehat menyediakan sungai. Selain itu, keraguan bahwa kerugian manusia 
& budaya yg bernilai banyak proyeksi manfaat bendungan, dengan alasan bahwa baik manajemen pembangkit 
tenaga listrik dan mitigasi banjir dapat dicapai dengan lebih cepat, & ebih murah. 

'Jika bendungan dibangun 
memblokir sungai, tidak 
hanya Sungai berhenti 
mengalir, tapi juga sejarah. 
Budaya akan hilang sebagai 
rumah , kuil, dan peternakan 
yang tergenang. "  



 sistem distribusi mendukung konservasi air (seperti 

metering), sementara yang lain tidak memberikan 

stimulus itu. sistem distribusi tradisional tidak selalu 

pilihan terbaik dalam pandangan konservasi air, 

norma ekuitas dan keberlanjutan. 

  Sebuah perubahan perilaku mungkin diperlukan 

mengingat tujuan ini. Namun, kita harus ingat 

bahwa sistem distribusi adat telah berada di tempat 

selama berabad-abad 

KONSERVASI AIR  

 Sebuah pecah terlalu ketat praktik umum tidak 

hanya menghadapi perlawanan tetapi juga mungkin 

memiliki konsekuensi tak terduga. contoh Dikenal 

termasuk sumur kering karena praktek irigasi. 

Perubahan (distribusi) perilaku mungkin berdampak 

pada nilai-nilai budaya, tradisi, & artefak, yaitu 

mengenai peran & posisi pengguna, penggunaan 

artefak pengrajin seperti keranjang & ember. 

 Di sisi lain, nilai-nilai budaya dapat menghambat 

perubahan perilaku juga: seperti yg telah kita lihat, 

nilai-nilai agama tertentu tidak mendukung 

pembayaran untuk air, keyakinan & nilai-nilai 

tentang kemurnian fisik / kebersihan tubuh dapat 

menyebabkan mandi berlebihan, & sebagainya   

Dalam Konteks Perubahan Iklim, perubahan Iklim & aktivitas menyebabkan degradasi sumberdaya alam, sedangkan tekanan demografis terus meningkat. 

Akibatnya, restrukturisasi sosial terjadi: Beberapa penggembala tradisional bergeser ke praktek-praktek pertanian menetap dan lterus bergerak untuk mencari air & 

padang rumput untuk ternak. Tekanan atas tanah & penggunaan air sering menyebabkan CONFLICTS. 

Konflik antara pengguna hulu & hilir sudah 

dikenal. Seringkali timbul sengketa di tingkat 

lokal, seperti petani skala kecil hilir yg tergantung 

pada pemukiman hulu untuk air mereka. Sebagai 

contoh, di daerah Marib - Yaman dua jenis 

pengguna air memiliki sengketa air setelah 

perubahan sistem distribusi air, yg disebabkan 

oleh pembangunan bendungan yg baru. 

Masyarakat perkotaan seringkali tergantung pada 

pasokan air bersama dengan sekitar lahan 

pertanian.  

Konflik Hulu-Hilir 

  Konflik pengguna Hulu & hilir 

  Konflik antara permukiman pedesaan & perkotaan  

 Konflik antara nomad & agrikultur  

  Konflik antara masyarakat tradisional & modern  

  Konflik antara konsumen domestik & industri  

 Konflik antara negara-negara di tingkat internasional. 

AIR SEBAGAI SUMBER KONFLIK  

Air adalah sumberdaya penting & karena itu 

adalah baik menjadi sumber konflik & alat 

perang dalam konflik,  

Konflik 
Air 



Nilai Budaya Air (Dan Sanitasi) Akan Menjadi Daya Mengaktifkan 
Berkenaan Dengan Pengelolaan Air Yang Berkelanjutan. Di Sisi Lain, 
Pengelolaan Air Itu Sendiri Mungkin Memiliki Dampak Kultural Juga, 

Salah Satu Yang Kadang-kadang Positif Tetapi Sering Negatif. 
Tantangan Untuk Masa Depan Adalah Untuk Menemukan 

Keseimbangan Yang Tepat Antara Semua Faktor Ini. Hal Ini 
Membutuhkan Usaha Bersama Oleh Semua Pelaku Dan Kesadaran 

Profesional Dari Interaksi Antara Faktor-faktor Ini. .       

NILAI BUDAYA AIR  PERAN UTAMA pemerintah 
atau otoritas pengelolaan 
air harus ditujukan untuk 

memungkinkan dan 
memfasilitasi suara dan 

pengelolaan air yang 
berkelanjutan.        

PERAN PEMERINTAH Yang paling penting adalah orientasi jangka 
panjang dan kemauan politik untuk meningkatkan 
pengelolaan sumber daya air untuk kepentingan 
rakyat. Direktur Jenderal WHO Dr Margaret Chan 
menyatakan pada bulan September 2008: 
"Semakin banyak pemerintah bertekad untuk 
meningkatkan kesehatan dengan membawa air 
dan sanitasi untuk populasi mereka miskin. Real 
perbaikan dalam akses terhadap air minum yang 
aman telah terjadi di banyak negara di selatan 
Afrika.       

PERMASALAHAN AIR 
Masalah air di dunia tidak dapat diselesaikan oleh 
insinyur, ilmuwan atau pembuat kebijakan saja. 
Memerlukan upaya-upaya kolaborasi multi-pihak, 
karena air adalah bagian dari permasalahan 
kompleks, politik, ekonomi & sosial.  
Sebagai isu sosial yg diperburuk oleh 
pertumbuhan penduduk tak terkendali, 
penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, polusi, 
kemiskinan &  kurangnya pendidikan. Tanggung 
jawab masing-masing pihak & mulai bekerja 
bersama-sama ke arah yg sama dapat 
hmewujudkan menjadi lebih baik. 



 Bagian dari masalah pengelolaan air di 
dunia ini adalah kurangnya pengetahuan, 
kesadaran dan pendidikan. 

 Saat ini masih ada kesenjangan besar 
dalam tingkat informasi di berbagai 
belahan dunia. 

PERMASALAHAN PENGELOLAAN AIR 

Pencemaran air merupakan salah satu isu 
utama di dunia ini dimana peningkatan 
kesadaran dapat menyebabkan peningkatan 
substansial kualitas air dan mengurangi 
resiko kesehatan yang terkait.. 

PENCEMARAN AIR  

Guru di sekolah dasar memiliki peran 
tertentu dalam hal ini dan sudah akrab 
dengan apa yang dapat dilakukan dan apa 
yang tidak dapat diterima dari sudut 
pandang budaya. . 

GURU SEKOLAH DASAR SBG AGEN 
PERUBAHAN 

Pendidikan &  kampanye publik sangat penting 
untuk membuat orang sadar akan implikasi 
tindakan mereka atau non-tindakan terhadap 
keselamatan air, kuantitas, kualitas dan 
kesehatan mereka.s. 

EDUKASI & KAMPANYE 

Program pendidikan telah menunjukkan 
bahwa anak-anak muda merupakan kelompok 
sasaran penting, karena mereka masih rentan 
terhadap belajar dan mengadopsi praktik-
praktik baru. . 

PROGRAM EDUKASI 
Sebagai agen perubahan alam mereka dapat 
memainkan peran penting dalam mentransfer 
pesan efektif untuk populasi sasaran. Pada saat 
yang sama, guru merupakan sumber informasi 
berharga tentang nilai-nilai budaya yang 
mengaktifkan atau menghambat pengelolaan air 
yang berkelanjutan.  

ILMUWAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN 



misalnya jika sebuah perusahaan 
pemasok air hanya memberikan 
layanan kepada masyarakat kaya 
yang mampu membayar tagihan 
mereka, setidaknya ada karena 
banyak kasus di mana perusahaan 
swasta telah menunjukkan bahwa 
mereka dapat membuat 
perbedaan bagi lebih baik.  

Contoh pengelolaan air swasta 
Perusahaan-perusahaan 
lebih sukses ketika mereka 
menyadari nilai-nilai 
budaya yang menghalangi 
atau mendorong 
penggunaan air yang efektif 
dan pengelolaan air yang 
berkelanjutan. 

PERUSAHAAN MULTI-NASIONAL 

Semakin banyak perusahaan yg lebih 
besar multinasional, telah menganut 
konsep keberlanjutan & perawatan 
bertanggung jawab. serta banyak yg 
didedikasikan untuk memberikan 
kontribusi pada pencapaian Tujuan 
Milenium PBB yg ditargetkan pada akses 
air minum (air bersih). Tidak peduli apa 
drive, bisnis swasta, biasanya memiliki 
jaringan & sumberdaya untuk 
berkontribusi thdp pengelolaan air 
secara efisien & efektif 

PENCAPAIAN TUJUAN 
MILENIUM PBB 

Sebagian besar perusahaan juga ahli 
dalam pencocokan solusi inovatif 
terhadap kebutuhan masyarakat, shg 
memastikan bhw masyarakat setempat 
berhasil mengadopsi teknologi baru atau 
sistem., terutama teknologi perlindungan 
banjir, penyediaan pasokan air & sistem 
sanitasi yg aman. Di tingkat lokal, 
pembiayaan mikro inisiatif pengelolaan air 
lokal, terutama oleh perempuan, telah 
terbukti menjadi pertandingan emas.  

PENYEDIAAN AIR (SANITASI)  

SWASTA (Bisnis) sering dituduh 
bertindak dari kepentingan diri 
hanya dengan memiliki 
kepentingan tunggal di laba-
keputusan dan tidak memiliki 
kepedulian terhadap orang atau 
planet. 

ORIENTASI LABA 



PERAN 
MASYARAKAT PARTISIPASI 

MASYARAKAT 

MASYARAKAT 
LOKAL 

KELOMPOK 
RENTAN AIR  

KELOMPOK RENTAN TERHADAP PERASALAHAN AIR:  
Orang biasanya hanya rentan terhadap perubahan perilaku mereka ketika 
kebutuhan dasar mereka makanan, tempat tinggal dan keamanan telah dijamin 
dan mereka dapat melihat manfaat dari itu.  

01 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR:  
Di Eropa pengelolaan air partisipatif telah menjadi kebutuhan bagi perencanaan 
penggunaan sumber daya air yang efektif, dan manajemen. Hal ini membutuhkan 
partisipasi dari semua pemangku kepentingan.  

02 

PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL:  
masyarakat lokal yang bersangkutan, dalam proses pengambilan keputusan. 
pengelolaan air partisipatif adalah memperoleh lebih banyak dukungan di seluruh 
dunia. Perhatian khusus harus diberikan bagi partisipasi perempuan atau stakeholder 
kurang terwakili lainnya. Pada pria dan wanita kebanyakan budaya tradisional 
memiliki peran yang berbeda ketika datang ke pengelolaan air dan pengambilan 
keputusan..  

03 

PERAN PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK :  
adalah orang-orang kebanyakan bertanggung jawab atas pengelolaan air untuk keperluan rumah tangga. mereka memilih air dengan hati-hati mereka 
berdasarkan kriteria seperti pertimbangan ekonomi sumber, persepsi kualitas air dan sosial relationships. Mengingat fungsi sosial yang penting air bagi 
perempuan, berarti alternatif untuk komunikasi yang mungkin diperlukan ketika baru penyediaan fasilitas air di perempuan membatasi rumah, pertemuan AOS 
opportunities.  



Tantangan utama pengelolaan air adalah mengatasi 
ketidakpastian dalam perubahan iklim & menghindari 
bencana akibat kondisi cuaca ekstrim. Di seluruh dunia, 
negara harus berhadapan dgn dampak perubahan iklim & 
dilema akibat kekurangan air akibat musim kering  
berkepanjangan& untuk surplus air karena intensifikasi 
curah hujan & banjir. Serta diperparah oleh kenaikan 
permukaan laut, terutama di daerah delta dataran rendah 
yg menderita dari peristiwa banjir meningkat.   

MENGATASI KETIDAKPASTIAN  

 Para ilmuwan belakangan ini menemukan bahwa 
perubahan mendadak dalam pola vegetasi merupakan 
sinyal peringatan dini bagi terjadinya pergeseran, 
tiba-tiba bencana terhadap kondisi gurun.  

 Mampu membaca tanda-tanda dalam pola vegetasi 
sehingga menyediakan alat yang berharga untuk 
memprediksi penggurunan dan memungkinkan 
tindakan tepat waktu. 

MEMBACA TANDA-TANDA  

Berbeda dgn kisah sukses sebelumnya, Praktek pengelolaan 
air kadang-kadang juga berkontribusi penggurunan. Untuk 

waktu yg lama strategi bantuan asing terhadap pengelolaan 
air di daerah Sahel diarahkan pada sumur air tanah dalam. 

Sayangnya ini hanya membawa sifatnya sementara bagi 
masyarakat nomaden & ternak mereka di daerah ini. Pada 
awalnya, orang-orang senang memiliki akses lebih mudah 
untuk air minum yg aman & ukuran saham mereka ternak 

meningkat secara dramatis.   

KEBUTUHAN PENDEKATAN HOLISTIK & SOSIAL BERKELANJUTAN 

Strategi adaptif ditujukan pada integrasi rencana tata ruang & 
pengelolaan air. Masih terlalu banyak proyek pembangunan dunia 

saat ini  berdasarkan pada keprihatinan ekonomi, sosial atau 
arsitektur bukan pada pilihan untuk kelestarian lingkungan. 

Hasilnya adalah terlalu banyak built-up, luas permukaan non-
porous dgn ruang hijau terlalu sedikit. Masalah lain adalah areal 
terbangun sering tidak terkontrol & ilegal  didataran banjir atau 

bantaran sungai mengakibatkan sepanjang musim penhujan.   

INTEGRASI PERENCANAAN TATA RUANG & 
PENGELOLAAN AIR 



Air adalah unsur penting untuk 

mempertahankan kehidupan 

Belajar profesional dari cara-cara 

berbudaya di seluruh dunia telah 

menyesuaikan diri untuk hidup dengan 

air di lingkungan yang berbeda 

air, tidakmenghalangi identitas budaya, karena 

air memiliki fungsi sosial yang penting terutama 

bagi perempuan 

 Masyarakat adat sendiri terbaik yang bisa menjelaskan hubungan 

yang mereka miliki dengan air. 

 Masyarakat Adat dari seluruh penjuru menegaskan bahwa 

hubungan mereka & dengan Ibu Pertiwi dan tanggung jawab untuk 

generasi mendatang dalam solidaritas untuk perlindungan air. Peran 

& tanggung jawab untuk merawat semua ciptaan Tuhan dan untuk 

merawat air.   

MASYARAKAT ADAT & PANDANGAN-PANDANGAN LINGKUNGAN 

 Solusi yang dikembangkan dan dipelihara 
oleh masyarakat lokal sendiri memberi 
kesempatan terbaik untuk sukses jangka 
panjang. 

 Adalah penting untuk mengakui dan 
meningkatkan ketahanan alami dari sistem 
budaya yang ada. 

 Partisipasi masyarakat merupakan kunci 
untuk pengelolaan air berhasil dan 
berkelanjutan. 

 Pendekatan berkelanjutan termasuk 
menemukan keseimbangan antara kelebihan 
dan kekurangan air 

SEBUAH PENGHORMATAN UNTUK AIR 

 Air memainkan peran penting dalam sebagian 

besar agama, nilai-nilai keyakinan & ritual. 

 Spiritual adat & keyakinan agama terus 

memiliki penghargaan yg tinggi terhadap air, & 

cara hidup tradisional sering memberikan 

contoh untuk hidup secara berkelanjutan. 

Memahami keyakinan agama & non-agama 

tentang air adalah penting jika kita ingin efektif 

menangani isu-isu pengelolaan air, misalnya 

perlawanan untuk membayar air. 

  Agama & kebijaksanaan spiritual memainkan 

peran positif dalam mempromosikan 

pengelolaan air yg bijak dgn menghubungkan 

nilai-nilai dan perilaku promosi pengelolaan air 

berkelanjutan 

AIR dalam Konteks Keyakinan Agama Dunia 




