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Yang terhormat,
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Rektor/Ketua Senat, Sekretaris Senat dan para Anggota Senat
Universitas Sebelas Maret,
Para pejabat Sipil dan Militer
Direktur dan para Asisten Direktur Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret,
Para Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan Universitas
Sebelas Maret,
Para Ketua, Sekretaris Lembaga, Kepala Biro dan para
Kepala UPT di lingkungan Universitas Sebelas Maret,
Para Ketua dan Sekretaris Jurusan Fakultas Teknik
Universitas Sebelas Maret,
Para dosen dan Staf Administrasi Jurusan Teknik Sipil
Universitas Sebelas Maret,
Para tamu undangan, kawan sejawat, sanak keluarga, serta
mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang saya cintai.
Assalamu’alaikum wr. wb.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah
SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya
kepada kita semua sehingga pagi ini kita dapat berkumpul dalam
keadaan sehat sejahtera, mengikuti Rapat Senat Terbuka yang
terhormat ini.
Perkenankanlah saya menyampaikan pidato berjudul :
KONSERVASI AIR
UNTUK MENGATASI KETERBATASAN AIR IRIGASI
DI MUSIM KEMARAU
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yang dimaksudkan untuk mengungkap fenomena kekurangan air
irigasi di musim kemarau dan usaha untuk mengatasinya.
Masalah klasik yang sering muncul di Indonesia adalah adanya
ketidak seimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air
permukaan di musim kemarau. Kebutuhan air untuk keperluan
irigasi dan non irigasi seperti domestik, non domestik dan industri
meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya
jumlah penduduk. Ketersediaan air di Indonesia cukup besar jika
dilihat dari curah hujan tahunan yang ada, namun keberadaannya
belum tentu sesuai dengan kebutuhan karena air terdistribusi
menurut ruang dan waktu. Pada musim hujan air melimpah ruah,
sementara di musim kemarau air sangat terbatas.
Keterbatasan air di musim kemarau menjadikan munculnya konflik
antar pengguna air baik antar pengguna non irigasi dengan
pengguna irigasi atau antar pengguna irigasi sendiri. Konflik yang
terjadi beberapa waktu yang lalu antara petani, masyarakat dan PT
Tirta Investama terjadi di Polanharjo Kabupaten Klaten. Adanya
perusahaan air minum dalam kemasan ini menjadikan menyusutnya
air irigasi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan airnya petani
memompa air tanah. Akibatnya sumur-sumur penduduk mengering
dan terjadilah konflik antara petani dan penduduk (Arief Zayyin,
2004). Petani menuntut Pemda Klaten untuk mencabut ijin usaha
PT Tirta Investama karena telah menyengsarakan rakyat. Contoh
konflik air yang lain yaitu perebutan air antara petani di areal
pasang surut Rawapening Jawa Tengah dengan petani Daerah
Irigasi (DI) Glapan. Persoalan ini belum dapat diselesaikan dengan
baik (Sobriyah dan Siti Fatimah, 2003). Petani DI Glapan
menghendaki peninggian air Rawapening agar volume tampungan
air bertambah. Dengan demikian, air irigasi pada musim kemarau
dapat menjangkau areal persawahan lebih luas dan dalam waktu
yang lebih lama. Peninggian air ini akan menghilangkan areal
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persawahan pasang surut dengan luasan yang kecil dibandingkan
areal DI Glapan.
Hadirin yang terhormat.
Pada umumnya, kebutuhan air untuk berbagai keperluan dipenuhi
dari air permukaan yang berupa mata air, air sungai dan telaga baik
yang alamiah maupun buatan. Diantara air permukaan tersebut
yang lebih banyak diandalkan adalah air sungai dengan debit yang
cenderung menurun di musim kemarau. Hal ini dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa wilayah di Indonesia.
Kekeringan merupakan salah satu bentuk kondisi ekstrim di musim
kemarau, kejadiannya tidak dapat dihindari serta karakteristiknya
masih menyimpan ruang yang luas untuk dipelajari dan dikaji lebih
mendalam. Kekeringan seringkali ditanggapi dengan pemahaman
yang berbeda-beda. Batasan atau kriteria kekeringan sampai
sekarang belum disepakati secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa
kekeringan merupakan kejadian yang spesifik pada suatu wilayah.
Namun demikian, ada beberapa tipe kekeringan untuk dapat
digunakan sebagai acuan.
Kekeringan Meteorologis paling mudah untuk diidentifikasi dan
difahami. Suatu wilayah dapat dikatakan mengalami kekeringan
meteorologis apabila hujan tahunan rerata yang terjadi tidak dapat
memenuhi kebutuhan untuk evapotranspirasinya. Tidak ada batasan
mengenai berapa lama (hari/bulan) tanpa hujan atau berapa banyak
kekurangan air. Kekeringan ini didasarkan pada kriteria kuantitatif
berupa indeks kekeringan yang dapat digunakan sebagai indikator
dalam menetapkan klasifikasi tingkat kekeringan suatu wilayah.
Indeks kekeringan menurut De Martonne (dalam Sobriyah, 2004)
merupakan fungsi dari curah hujan dan temperatur tahunan rerata.
Suatu wilayah yang memiliki nilai indek kekeringan < 15
dikategorikan sebagai wilayah kering. Metode ini dianggap masih
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mengandung kelemahan karena mengabaikan pengaruh variasi
musiman dan amplitudo harian dari temperatur wilayah.
Kekeringan Hidrologi merefleksikan kondisi sistem air dalam suatu
wilayah baik untuk air permukaan maupun air bawah permukaan.
Kekeringan hidrologis dapat dilihat dari debit aliran rendah
(lowflow), tampungan air di danau/waduk, tampungan dalam tanah
dsb. Kondisi kekeringan hidrologi tidak selalu terjadi secara
bersamaan dengan kekeringan meteorologis. Kadangkala ada
daerah yang mengalami kekeringan meteorologi tetapi kalau
dipandang dari sisi hidrologi sebenarnya tidak mengalami
kekeringan. Pada umumnya, apabila terjadi kekeringan hidrologi
maka secara meteorologi juga mengalami kekeringan.
Kekeringan Pertanian merefleksikan kekurangan lengas tanah yang
dibutuhkan oleh tanaman untuk hidup (evapotranspirasi). Respon
tanaman terhadap kondisi lengas tanah sangat bervariasi. Sebagian
tanaman mampu bertahan hidup dan tumbuh dalam kondisi lengas
tanah yang rendah, tetapi ada juga tanaman yang membutuhkan
lengas tanah tinggi untuk bertahan hidup. Beberapa batasan kondisi
lengas tanah untuk tanaman yaitu kondisi jenuh, kapasitas lapang,
titik layu awal dan titik layu permanen. Kondisi lengas tanah ini
berdampak langsung pada produktifitas tanaman.
Nampak bahwa kekeringan yang terjadi dapat merupakan interaksi
berbagai tipe kekeringan yang menambah kesulitan pengertian
tentang kekeringan. Namun secara umum dapat dirangkum bahwa
kekeringan adalah peristiwa terjadinya kesenjangan antara
ketersediaan air dan kebutuhannya di masing-masing wilayah dan
untuk tiap-tiap penggunaan. Beberapa daerah yang mengalami
kekeringan pertanian pada Januari sampai Agustus th 2004
mencapai 88.416 ha, diantaranya 3.623 ha dinyatakan puso.
Kekeringan terluas yaitu di Sulaweai Selatan 34.823 ha, Jawa
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Timur 18.092 ha (puso 830 ha), Jawa Barat 11.838 ha (puso 599
ha), Jawa Tengah 10.675 ha (puso 744ha), NTB 3.500 ha (puso
925) dan Sumatra Utara 3.069 ha (puso 448 ha) (Ditjen Bina
Produksi Tanaman Pangan dalam http://www.hariansib.com). Pada
tahun 2005 luas total wilayah yang mengalami kekeringan 237.603
ha (sumber : Direktorat Perlindungan Tanaman Departemen
Pertanian)
Para hadirin yang terhormat.
Pertumbuhan penduduk, industri maupun tuntutan ekonomi telah
menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan untuk produksi
pangan, permukiman dan areal industri. Hal ini mengakibatkan
perubahan tataguna lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS),
perubahan ekosistem hutan yang semula memiliki tanaman tahunan
yang berakar dalam ke tanaman semusim berakar dangkal, dan
penggundulan/penjarahan hutan di DAS bagian hulu. Winarso
(2003) berpendapat bahwa penggundulan ini menyebabkan
penyerapan CO2 oleh pepohonan menurun, peningkatan suhu
udara, evaporasi, evapotranspirasi dan mengganggu siklus
hidrologi. Disamping itu dapat mengakibatkan kekeringan dan
kerusakan DAS.
Daerah Aliran Sungai yang rusak dapat disebut DAS kritis jika
Q mak
mempunyai nisbah
>10 (Ussy dan Chaerul, 2002). Debit
Q min
sungai di musim hujan tinggi, sedangkan di musim kemarau rendah
dengan kecenderungan semakin besar di musim hujan dan semakin
menurun di musim kemarau (Sobriyah, 2004; Syofyan, 2006).
Jumlah DAS kritis terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun
1994 jumlah DAS kritis 39, kemudian meningkat menjadi 42 DAS
pada tahun 1998 dan 58 DAS pada tahun 2000 (Isnugroho, 2005).
Peningkatan jumlah DAS kritis mengindikasikan akan adanya
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keterbatasan alam dalam menyediakan air bagi kehidupan di masa
mendatang.
Telah difahami bahwa keberadaan air di permukaan baik di musim
hujan maupun kemarau dipengaruhi oleh perubahan tataguna lahan.
Model hujan-aliran sederhana yang banyak digunakan untuk
memprediksi debit banjir yaitu model Rasional. Model ini terbatas
untuk DAS kecil. Untuk DAS yang luas telah dikembangkan
Rasional dengan sistem grid (Sobriyah, 2003). Perhitungan debit
dilakukan pada setiap grid-grid kecil, kemudian air menelusur
menuju titik kontrol di setiap sub DAS, akhirnya menelusur di
sungai utamanya menuju titik kontrol di DAS. Debit di setiap grid
merupakan fungsi dari intensitas hujan, koefisien aliran yang
sangat dipengaruhi tata guna lahan dan luas DAS. Perubahan
tataguna lahan yang terjadi dapat dianalisis lebih teliti dan cepat
dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) sehingga
analisis perubahan debit aliran dapat diperoleh dengan lebih
mudah.
Pada analisis debit aliran, nampak bahwa hujan merupakan faktor
penting dalam menentukan besarnya aliran. Air hujan yang jatuh di
daratan pertama-tama akan terintersepsi oleh tanaman dan
bangunan, kemudian sisanya akan sampai di permukaan tanah. Di
permukaan tanah sebagian menjadi aliran permukaan tanah dan
sebagian air terinfiltrasi ke dalam tanah, mengalir ke dalam tanah
sebagai aliran bawah permukaan. Jika kondisi memungkinkan air
yang terinfiltrasi akan masuk lebih dalam dan mengisi air tanah,
yang kemudian dapat muncul sebagai mata air atau merembes ke
dalam aliran sungai bergabung dengan aliran permukaan. Jika tidak
ada hujan, sungai hanya mengandalkan rembesan aliran air tanah
yang disebut aliran dasar. Oleh karena itu perubahan tataguna lahan
di DAS bagian hulu mengakibatkan limpasan permukaan bertambah besar dan berkurangnya volume air yang disimpan dalam
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tanah. Dengan demikian, debit aliran dasar yang merupakan debit
di musim kemarau menurun.
Faktor lain yang ikut mempengaruhi kelangkaan air di musim
kemarau adalah pola pemakaian air, khususnya untuk irigasi
tanaman padi. Selama ini petani membutuhkan air cukup besar
terutama saat pertumbuhan tanaman. Tinggi genangan dapat
mencapai 5 – 10 cm, untuk membantu membunuh gulma, hama,
pencucian racun dan melindungi tanaman dari sengatan matahari.
Diperkirakan kebutuhan air irigasi dapat mencapai 70 – 80% dari
seluruh kebutuhan air untuk berbagai keperluan (Prinz and Singh,
1999).
Salah satu cara menambah pasokan air pada musim kemarau yaitu
dengan pompanisasi yang dapat dilaksanakan secara perorangan,
kelompok maupun Instansi pemerintah. Cara ini memang cukup
baik dilihat dari sisi kebutuhan air, namun biaya operasinalnya
mahal, terlebih dengan naiknya harga BBM. Dampak lingkungan
yang diakibatkannya juga harus terus dipantau. Pengambilan air
tanah secara besar-besaran dapat mengakibatkan susutnya
cadangan air tanah yang pada suatu saat tidak dapat lagi diimbangi
dengan imbuhannya. Menurunkan tinggi muka air sumur-sumur
penduduk sehingga dapat menimbulkan konflik antara petani dan
masyarakat sebagaimana tadi telah disampaikan. Pemompaan juga
dapat mengakibatkan turunnya kualitas air tanah. Khusus untuk
dataran rendah atau pantai dapat mengakibatkan turunnya
permukaan tanah dan intrusi air laut.
Para hadirin yang terhormat.
Ketersediaan air irigasi erat kaitannya dengan produksi pertanian,
khususnya padi. Namun, kenyataan memberikan informasi bahwa
besaran air irigasi di musim kemarau semakin menurun. Oleh
karena itu harus dilakukan upaya agar keandalan tersedianya air
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cukup memadai. Konservasi air dianggap sebagai salah satu cara
untuk mengurangi beban terhadap sumberdaya air dan untuk
mempertahankan ketersediaannya. Kegiatan konservasi air,
khususnya untuk ketersediaan air irigasi dilakukan melalui
pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah
tangkapan air, pembuatan tampungan air, pemanfaatan kembali air
buangan, pengurangan kehilangan air, pengendalian penggunaan
air dengan pengenalan teknologi hemat air dan peningkatan
kesadaran masyarakat akan pentingnya memerangi kerusakan
lingkungan keairan.
Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah
tangkapan air akan dapat meningkatkan ketersediaan air irigasi.
Pengalaman Hanik dkk. (dalam Sobriyah dan Sukirno, 2005)
menunjukkan bahwa penghutanan kembali lahan kritis di Sub DAS
Oyo Yogyakarta selama ± 40 tahun memberikan hasil yang
menggembirakan. Lahan kritis yang telah menjadi hutan tersebut
kemudian diberi nama Wanagama. Anak sungai Oyo dan beberapa
mata air yang berada di Wanagama mengalirkan air cukup besar di
musim kemarau padahal dahulu selalu kering. Perubahan debit ini
tidak dicatat sejak awal karena orientasi kegiatannya adalah
penanaman kembali lahan kritis. Namun demikian hasil wawancara
dengan penduduk dan foto dokumentasi yang ada memberikan
informasi adanya peningkatan debit air yang cukup besar. Selain itu
keuntungan lain yang diperoleh yaitu munculnya kehidupan satwa
dan fenomena meningkatnya kualitas lingkungan. Proses panjang
yang merupakan perjuangan Hanik dkk. perlu menjadi pemikiran
dan pertimbangan pemerintah dalam mengurus HPH yang lebih
banyak merusak lingkungan dari pada memberikan manfaat bagi
kesejahteraan rakyatnya.
Penambahan luas hutan yang disimulasikan di DAS Goseng
(merupakan bagian dari DAS Bengawan Solo) menunjukkan
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bahwa penambahan air yang masuk ke dalam tanah cukup besar.
Simulasi dilakukan untuk kejadian hujan tanggal 14 januari 1997.
Dengan memberikan tambahan luas hutan sebesar 5 % volume air
tambahan yang masuk ke dalam tanah sebesar 4600 m3/hari atau
53,2 l/dt (Sobriyah, 1999). Air yang tersimpan ini dapat digunakan
sebagai cadangan di musim kemarau karena dapat diharapkan
menjadi aliran dasar bagi sungai Bengawan Solo.
Penambahan pasokan air di musim kemarau dengan pembuatan
tampungan air telah dilaksanakan di berbagai tempat dengan cerita
sukses dan kurang suksesnya. Salah satu contoh yaitu waduk
Wonogiri di Kabupaten Wonogiri telah sukses memberikan suplei
air irigasi dengan luas daerah irigasi ± 23.600 ha yang berada di
Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen dan Klaten.
Waduk ini mengalami sedimentasi yang cukup tinggi karena
adanya penggundulan hutan di DAS bagian hulu. Reboisasi
memang telah dilakukan oleh Balai Litbang Teknologi Pengelolaan
DAS Bengawan Solo pada tahun 1989 seluas 3.453 ha (Sukresno
dkk., 2005), namun kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas
menyebabkan berubahnya sebagian areal menjadi lahan pertanian.
Tampungan air yang lain yaitu tampungan bawah tanah menjadi
bahan penelitian PUSAIR Bandung dengan daerah studi Nusa
Tenggara Timur dan Bali. Teknologi tepat guna ini mengupayakan
pemanfaatan aliran air tanah dengan jalan pembuatan tabir kedap
air dalam tanah. Dengan demikian aliran air tanah tersebut dapat
tertahan dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman di atas lahan yang
terletak di hulu tabir tanpa mengubah kondisi lahan pertaniannya
(PUSAIR, 2005).
Para hadirin yang terhormat.
Pemanfaatan kembali air buangan baik buangan irigasi, industri
maupun rumah tangga dapat menjadi salah satu alternatif mengatasi
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keterbatasan air. Oleh karena itu buangan limbah harus melalui
pengolahan yang memenuhi baku mutu air irigasi dan sistem
pembuangan harus direncanakan dengan baik. Pada suatu sistem
pembuangan tidak menutup kemungkinan adanya tambahan air dari
proses perkolasi, rembesan saluran di hulunya, kontribusi air tanah
dalam dan aliran permukaan dari area non irigasi. Diperlukan
analisis yang cermat untuk mendapatkan nilai debit yang akurat.
Pengembangan pertanian terpadu di lahan Pantai Selatan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan dengan
memanfaatkan air buangan (DPU Subdinas Pengairan, 2000). Air
dari saluran pembuang dialirkan ke embung. Air embung dipompa
ke reservoir, kemudian dibagikan ke lahan usaha tani dengan sumur
renteng. Pemberian air dilaksanakan dengan penyiraman, sehingga
sangat hemat air. Hasil yang diperoleh sangat menakjubkan. Lahan
pasir/pantai yang gersang dan tandus menjadi lahan pantai yang
subur, sejuk dan hijau. Hasil pertanian yang berupa padi, cabai,
semangka dll. cukup bagus sehingga dapat memberikan tambahan
penghasilan masyarakat disamping mencari ikan. Selain itu,
kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata
agropantai.
Analisis pemanfaatan air buangan pernah dilakukan Asmawar
(2003) di Daerah Irigasi Rentang Jawa Barat. Luas Daerah Irigasi
Rentang ± 90.000 ha. Ada sekitar 30 sungai tersebar di areal ini
berfungsi sebagai saluran pembuang yang hampir semuanya
bermuara di laut. Ini berarti hampir seluruh sisa (buangan) irigasi
terbuang ke laut. Air buangan ini diperkirakan sebesar 30% dari
pasokan kebutuhan irigasi. Hasil analisis memberikan informasi
bahwa jika air buangan irigasi dimanfaatkan kembali dapat
mengairi areal seluas 22,5% dari seluruh areal DI Rentang. Ini
berarti dapat mengurangi areal kekeringan yang mencapai 23.417
ha atau 26% dari seluruh areal. Pengambilan air dapat dilakukan
10

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

dengan pompa yang ditempatkan di beberapa tempat atau membuat
beberapa bendung karet. Menarik untuk kajian lebih lanjut
sehingga dapat ikut memecahkan masalah keterbatasan air di
musim kemarau.
Hadirin yang terhormat.
Langkah konsevasi air yang lain adalah bagaimana petani dapat
menghemat air. Suatu hal penting yang harus diluruskan yaitu padi
bukan tanaman air, tetapi padi bisa bertahan hidup dalam air
sampai kedalaman tertentu dan memerlukan banyak air untuk
berproduksi maksimal. Penggenangan setinggi 5 - 15 cm ternyata
mengakibatkan pertumbuhan tunas terhambat, sehingga hanya
menghasilkan 4 - 6 tunas/batang. Sistem irigasi hemat air yang
dikembangkan sejak tahun 1980 oleh Henri de Laulanie yaitu
System of Rice Intensification (SRI). Pada prinsipnya budidaya padi
metode SRI menggunakan metode penanaman dan pengelolaan
yang spesifik (dalam Soekrasno, 2006 dan Dinas Pekerjaan Umum,
2006). Benih ditanam tidak lebih dari 10 hari, ditanam tunggal,
dengan kedalaman 1 - 5 cm dengan batang vertikal dan akar
diletakkan sedemikian rupa sehingga berbentuk L. Jarak tanam
30 cm x 30 cm atau lebih. Pemberian air dilakukan secara berkala
dengan kondisi macak-macak (0 – 5 mm). Pengeringan lahan
dilakukan pada umur 50 hari setelah tanam (hst) selama 10 hari dan
10 hari sebelum panen (umur 95 hst). Pada setiap waktu
penyiangan diperlukan genangan sebesar 2 - 3 cm. Frekuensi
penyiangan 2 – 3 kali selama musim tanam.
Penghematan air selama penyiapan lahan dapat mencapai 800 –
1000 m3 per ha. Penyiapan lahan dibagi menjadi penyiapan lahan 1
dan 2. Kebutuhan air untuk penyiapan lahan1 (pembajakan) tidak
ada perbedaan antara sistem SRI dan non SRI. Penyiapan lahan 2,
sistem non SRI membutuhkan kedalaman air 5 – 10 cm, sedang
SRI tidak membutuhkan genangan air. Pada tahap pembibitan
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pembibitan dikerjakan di rak-rak yang membutuhkan sedikit air.
Pemberian air yang dilakukan secara berkala dapat menghemat air
sekitar 40%.
Percobaan sistem SRI sudah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun
1999 di Sukamandi Jawa Barat oleh The Agency for Agricultural
Research and Development (AARD). Padi yang dihasilkan
6,2 ton/ha dibanding non SRI yang menghasilkan 4,1 ton/ha. Di
Indonesia bagian Timur SRI diterapkan di daerah Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat oleh Decentralized
Irrigation System Improvment Project in Eastern Region of
Indonesia (DISIMP). Luas lahan pertanian dengan SRI berkembang
dari yaitu 2 ha, 15 ha, 365 ha, 982 ha dan 1464 ha berturut-turut
dari tahun 2002 sampai 2005 dengan hasil lebih besar 84%
dibanding non SRI. Nampaknya sosialisasi ke petani sangat
diperlukan untuk penerapan SRI di Indonesia secara menyeluruh.
Pemberian air secara berkala dengan kondisi macak-macak
memungkinkan tumbuhnya gulma. Oleh karena itu perlu adanya
kesiapan petani untuk melakukan tambahan aktifitas dalam
pembersihan gulma.
Para hadirin yang terhormat
Kita semua menyadari bahwa tanpa adanya peningkatan kesadaran
masyarakat akan pentingnya konservasi air, usaha-usaha yang
dilakukan untuk itu mustahil dapat berhasil baik. Peningkatan
kepedulian masyarakat dilakukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Pertama, politisi dan pembuat kebijakan perlu memahami
bagaimana konservasi air dapat membantu memecahkan masalah
kekurangan air sekaligus memberikan manfaat sosial-ekonomi dan
lingkungan. Pemahaman pentingnya mempertahankan daerah
resapan air sangat diperlukan sehingga penataan ruang yang
dilakukan mendukung konservasi air. Para pembuat kebijakan
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hendaknya tidak hanya memikirkan penataan untuk meningkatkan
PAD di wilayahnya tetapi hendaknya memikirkan kepentingan
pelestarian sumberdaya air di masa yang akan datang.
Disamping itu politisi dan pembuat kebijakan juga mempunyai
peran penting sebagai katalis antara pakar-pakar teknik dan
masyarakat umum, serta menjalin kemitraan antar departemen yang
diperlukan untuk mengembangkan konservasi air secara efektif.
Untuk ini pemerintah melalui Presiden RI telah mencanangkan
Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) pada
tanggal 28 April 2005. Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada DAS sehingga keandalan
sumber-sumber air baik kuantitas maupun kualitas airnya dapat
terkendali melalui pemberdayaan pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat.
Kedua, pendidik memberikan didikan kepada masyarakat agar
mengetahui dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat perlakuan
buruk manusia terhadap sumberdaya air. Menerapkan kurikulum
sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMU yang mengajarkan
pentingnya air bagi kehidupan dan lingkungan serta perlunya
menjadi manusia peduli air. Perguruan Tinggi sebagai Institusi
produsen sarjana, khususnya jurusan yang terkait dengan Irigasi,
dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan Irigasi
dengan melakukan penyesuaian kurikulumnya agar dapat menjawab permasalahan yang sedang ada di masyarakat. Penyesuaian
ini tidak harus dalam bentuk mata kuliah baru, tetapi bisa
diwujutkan dalam ramuan silabus pada mata kuliah yang relevan.
Aspek sosial hendaknya mulai dikenalkan pada mahasiswa, bukan
dalam mata kuliah khusus sosial-budaya tetapi dimasukkan dalam
mata kuliah terapan. Karena banyak persoalan yang timbul di
masyarakat bukan dari aspek teknik tetapi lebih pada aspek sosial.
Aspek lain yang harus lebih ditekankan pada pendidikan yaitu
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aspek moral. Bukan sekedar pemberian mata kuliah agama, tetapi
diwujutkan dalam semua kegiatan pendidikan. Diyakini bahwa
akhlak mulia akan mampu memberikan warna tersendiri pada
penyelesaian masalah di masyarakat.
Ketiga, pengelola dan para pakar keairan mendorong timbulnya
prakarsa masyarakat untuk melakukan konservasi air melalui
pemakaian yang efisien dan menghindari pemborosan air. Cara
yang ditempuh dapat berupa penyuluhan-penyuluhan yang bersifat
formal, memberikan ceramah-ceramah pada pertemuan kelompok
masyarakat secara non formal dan yang lebih penting memberikan
contoh nyata tindakan hemat air dalam kehidupan sehari-hari.
Keempat, media massa mengajak masyarakat untuk memahami
bahwa mengelola air merupakan tanggung jawab semua orang.
Kegiatan ini dapat dilakukan melalui tulisan, iklan, maupun filmfilm lingkungan hidup. Semakin banyak karya tulis masyarakat
yang mengungkap permasalahan keterbatasan air di musim
kemarau dan bagaimana kita harus melakukan perlindungan
terhadap sumberdaya air akan menumbuhkan rasa kepedulian kita
terhadap penyelamatan air. Melalui media elektronik dapat
disampaikan informasi wilayah/DAS kritis yang ada di Indonesia.
Akibat yang sangat menyengsarakan kita semua yaitu banjir dan
kekeringan. Fisualisasi permasalahan, cara penanganan dan
kemungkinan hasil yang diperoleh menarik untuk ditonton.
Syukurlah saat ini di beberapa TV Swasta mulai menyajikan
informasi-informasi semacam ini. Dukungan media elektronik
memang sangat diharapkan dalam mendidik masyarakat.
Diharapkan masyarakat secara ikhlas melaksanakan pesan yang
disampaikan. Dengan demikian secara tidak langsung GNKPA
berjalan secara alamiah.
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Hadirin yang saya hormati.
Demikianlah telah saya sampaikan uraian tentang konservasi air
untuk mengatasi keterbatasan air irigasi di musim kemarau.
Masalah keterbatasan air di musim kemarau untuk berbagai
keperluan sudah mulai dirasakan pada akhir-akhir ini. Konflik antar
pengguna air untuk keperluan domestik, non domestik, industri dan
irigasi sering terjadi dengan penyelesaian yang belum memberikan
kepuasan bagi semua pihak. Konservasi air menjadi salah satu
alternatif dalam mengatasi keterbatasan air termasuk di dalamnya
air irigasi menjadi tanggungjawab kita bersama. Penataan kembali
penggunaan kawasan DAS di bagian hulu dan reboisasi sudah tidak
dapat ditawar lagi. Khusus untuk penghematan air irigasi perlu
segera disosialisasikan System of Rice Intensification (SRI) yang
sudah berhasil baik di lokasi-lokasi percontohan. Akhirnya kita
semua menyadari bahwa semua usaha untuk mengatasi keterbatasan air irigasi ini sangat tergantung dari kesadaran seluruh
lapisan masyarakat yaitu politisi, pembuat kebijakan, pendidik,
peneliti dan pakar keairan, para pengguna air termasuk di dalamnya
petani dapat berhasil baik. Diyakini bahwa akhlak mulia akan
mampu memberikan warna tersendiri pada penyelesaian masalah di
masyarakat.
Hadirin yang saya hormati.
Mengakhiri uraian saya ini, perkenankanlah saya menyampaikan
ucapan terimakasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah
mengangkat saya dalam jabatan Guru Besar pada Fakultas Teknik
Universitas Sebelas Maret. Ucapan terimakasih juga saya tujukan
kepada Pimpinan dan Senat Universitas Sebelas Maret, Pimpinan
dan Senat Fakultas Teknik yang telah menyetujui, mengusulkan
dan memproses pengangkatan tersebut. Tidak lupa ucapan
terimakasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan dosen
Jurusan Teknik sipil yang selama ini telah memberi bantuan dan
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kerjasama yang baik. Pada kesempatan ini, kiranya saya tidak
mungkin menyebut nama satu per satu.
Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan penghargaan dan
terimakasih yang mendalam atas jasa guru-guru saya di Sekolah
Rakyat, SMP, SMA dan dosen-dosen S1 Jurusan Teknik Sipil
UGM, S2 dan S3 Program Pascasarjana UGM yang memberi
bimbingan serta dorongan sangat besar untuk keberhasilan studi
saya. Untuk kegiatan saya di bidang Teknik Keairan, saya
mendapat motivasi dan bekal pengetahuan berharga dari
Prof. Ir. Soenaryo almarhum pada saat saya diberi kepercayaan
menjadi asisten mahasiswa beliau. Sesungguhnya sangat banyak
pribadi yang berjasa kepada saya dalam menjalani tugas termasuk
para pembimbing saya pada masa studi S2 dan S3 yaitu
Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D, Prof. Dr.Ir. Sri Harto BR, dan
Ir. Djoko Legono, MSc., Ph.D. yang sampai saat ini masih sering
berkomunikasi. Semoga amal mengajar beliau semuanya mendapat
pahala yang setimpal.
Khusus kepada bapak dan ibu Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.
beserta keluarga terimakasih yang tak terhingga kami haturkan atas
dukungan baik moril maupum materiil yang telah diberikan kepada
kami sehingga kami dapat berhasil seperti saat ini. Juga terimakasih
atas perkenan bergabungnya saya dengan Tim Back-up Minomartani sehingga dapat mengasah profesionalisme saya di bidang
keairan. Terimakasih dan penghargaan saya sampaikan kepada
rekan-rekan yang tergabung di Studio Tim Back-up Minomartani
karena dengan kerjasamanya saya selalu mendapatkan permasalahan nyata di lapangan. Semoga kebaikan-kebaikan yang
saya terima membuahkan pahala yang setimpal.
Perjalana kerja saya di UEEC tahun 1978-!982 dan PT Indah Karya
tahun 1982–awal 1985 memberikan pengalaman sangat berarti di
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bidang Irigasi. Kerjasama yang baik dan bantuan selalu saya
dapatkan dari rekan-rekan sekerja. Juga kepada Lembaga Swadaya
Masyarakat LPTP yang telah mengajak saya membantu masyarakat
menyalurkan air bersih dari mata air di lereng Merapi untuk
keperluan rumah tangga mereka, terimakasih tak terhingga karena
ini merupakan pengalaman yang berharga.
Selanjutnya, perlu saya ungkapkan bahwa doa restu kedua orang
tua saya almarhum, Bapak H. Affandi dan Ibu Hj. Chayatun,
terutama pengertian dan kesabaran ibu dalam mendidik saya
merupakan sesuatu yang tidak dapat saya ungkapkan. Terimakasih
bapak dan ibu semoga Allah memberikan tempat yang sebaikbaiknya di sisi Mu., Akhirnya ucapan terimakasih saya tujukan
kepada bulik Siti Asyiyah, kakak H. Ir. Magono dan Hj. Maesaroh,
kakak H Achmad Sulomo, SH dan Hj. dr Sofiyah, adik H Bambang
Tutuko dan Hj. Fitriyah serta keponakan-keponakan Ozi, Oni, Umi,
Nurul dan Rohman yang bersama-sama mengalami pertumbuhan
cinta kasih, dorongan dan pengertian.
Akhirnya sekali lagi saya sampaikan ucapan terimakasih kapada
hadirin atas perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti upacara
ini. Saya mohon doa, Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan
Penyayang membimbing saya dalam mengemban tugas Guru
Besar. Amin.
Alhamdulillahi robbil’alamin.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
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