
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Volume 1 Nomor 1, Juli 2016 

JURNAL PENELITIAN 
FAKULTAS AGRO TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA 



 

EKOHIDROLOGI SEBUAH PENCERAHAN BAGI SISTEM 

PENGELOLAAN  SUMBER DAYA AIR SUMATRA BARAT
 

 

 

Sari Anggraini 

Program Studi Agroteknologi, Fakultas Agro Teknologi 

Universitas Prima Indonesia 

Korespondensi : sarianggraini@unprimdn.ac.id 

 

Perkembangan pengetahuan tentang Ekohidrologi dalam sejarah pengelolaan sumber daya air 

bagi umat manusia. Melalui ekohidrologi, sumber daya air yang ada di Indonesia, khususnya 

Sumatera Barat mampu menjadi alternatif usaha untuk mempertahankan kawasan sumber daya 

air.  Aplikasi ekohidrologi bersinergi rencana strategis pengelolaan sumber daya air (RENSTRA 

PSDA) Sumatera Barat dalam mengatur pengelolaan air.  Rencana ini dilatar belakangi dengan 

kemunculan isu-isu strategis yang mewabah dan mengkontaminasi kinerja pengelolaan sumber 

daya air. Pendekatan proaktif secara rasional terhadap manajemen sumberdaya air yang 

berkelanjutan merupakan bagian dari ekohidrologi. Keunggulan sistem ekohidrologi dapat 

dipadukan dan menjadi kualifikasi tersindiri dalam konsep pengelolaan strategis sumber daya air 

diberbagai daerah di bumi. 
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Kontaminasi Isu-Isu Strategis 

Pengelolaan Sumber Daya Air  

  

Indonesia adalah negara kelautan dan tropis 

hijau dengan sumber daya air yang besar 

didalamnya tidak terkecuali Provinsi 

Sumatera Barat. Provinsi ini merupakan 

salah satu provinsi dengan luas areal 42.297 

km2 dimana  80% berupa kawasan lindung 

dan kawasan kritis serta 20% berupa 

kawasan budidaya. 

 Tingginya persentasi pembagian 

kawasan kritis dan lindung yang dimiliki 

oleh Sumatera Barat menyebabkan 

timbulnya beragam usaha untuk 

mempertahankan kawasan tersebut, salah 

satu diantaranya adalah pengelolaan sumber 

daya air. Pengelolaan sumber daya air bagi 

setiap daerah merupakan sesesutu yang 

kompleks, hal ini dikarenakan air adalah 

komponen utama kehidupan di bumi 

(Solihin, 2005).  

 Sumatera Barat mengatur 

pengelolaan air dalam sebuah rencana 

strategis pengelolaan sumber daya air 

(RENSTRA PSDA). Rencana ini dilatar 

belakangi dengan kemunculan isu-isu 

strategis yang mewabah dan 

mengkontaminasi kinerja pengelolaan 

sumber daya air pada tanah kelahiran Hatta, 

salah seorang proklamator Indonesia.  

 Isu-isu tersebut diantaranya : 

a. Tingkat kerusakan daerah aliran sungai 

yang makin parah 

b. Kurang terkendalinya alih fungsi lahan 

pertanian produktif 

c. Kurang optimalnya layanan jaringan 

irigasi sehingga masih diperlukan 
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pengembangan serta peningkatan 

fungsi jaringan irigasi dalam rangka 

mendukung program ketahanan 

pangan nasional  

d. Kurang optimalnya layanan jaringan 

rawa sehingga masih diperlukan 

pengembangan serta peningkatan 

fungsi jaringan rawa dalam rangka 

mendukung program ketahanan 

pangan nasional  

e. Dampak perubahan iklim global yang 

semakin intens 

f. Permasalahan banjir dan kekeringan 

semakin meningkat; 

g. Kurang memadainya data dan 

informasi sumber daya air. 

 

Beragamnya isu-isu tersebut menjadi 

momok yang menghantui kinerja 

pengelolaan sumber daya air di provinsi ini. 

Bukan hanya sekedar isu-isu murahan 

layaknya gosip-gosip para selebritis yang 

wara wiri di televisi, isu-isu ini 

dikhawatirkan dapat memburamkan segala 

strategi-strategi para ‘stakeholder’ dalam 

mencapai visi dan misi pengelolaan sumber 

daya air Sumatera Barat.  

 RENSTRA PSDA yang dimiliki 

provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa 

konsep strategis namun hal ini bukanlah 

sesuatu yang evolusioner. Perlu adanya 

sebuah langkah baru dengan ‘konsep segar’ 

yang mampu mengiringi dari kinerja 

pengelolaan sumber daya air Sumatera 

Barat. Sebuah pencerahan yang sedang 

berkembang dalam mekanisme pengelolaan 

air diberbagai negara maju  dan mulai dia 

dopsi di berbagai negara berkembang yaitu  

konsep ekohidrologi (Zalewski, 2011). 

 

Ekohidrologi: Tawaran Solusi Yang 

Menjanjikan 

 

Ekohidrologi merupakan istilah yang 

pertama kali diperdengarkan pada 

International Conference on Water and 

Environment yang diselenggarakan tahun 

1992 di Dublin. Konsep ini merupakan 

perpaduan kajian ekologi dan hidrologi yang 

merupakan cabang ilmu baru, mahakarya 

evolusioner dari UNESCO pada pertengahan 

1990 (de Beaugard, Torress, & Malaisse, 

2002).  

Sebuah paradigma baru lahir dari 

‘rahim’ ekohidrologi dimana aplikasi dalam 

penyelesaian masalah lingkungan adalah 

dengan memadupadankan antara hidrologi 

dan dinamika biota di daerah tangkapan air. 

Pemecahan masalah lingkungan yang 

didasarkan usulan bahwa pengembangan 

sumberdaya air yang berdaya dukung 

bergantung pada kemampuan untuk 

memelihara secara evolusioner proses 

sirkulasi air dan energi serta aliran energi 

yang sudah mapan dalam lingkup basin.  

Konsep ini memiliki sifat dua 

dimensi yaitu sementara dan keruangan. 

Menurut Soeprobowati (2010), dimensi 

sementara memutar bingkai waktu masa 

lalu, kondisi paleohidrologis saat ini dengan 

mempertimbangkan masa mendatang, 

skenario perubahan global. Dimensi 

keruangan memuat pemahaman peran 

dinamis biota perairan dan daratan dalam 

skala molekuler hingga skala basin. Kedua 

dimensi yang ada mewujudkan  suatu sistem 

acuan untuk peningkatan kemampuan 

sangga ekosistem terhadap pengaruh 

manusia dengan penggunaan kekayaan 

ekosistem sebagai piranti manajemen.  



 

Priyono (2004) menyatakan 

pengintegrasian dari mekanisme 

ekohidrologi mencakup beberapa konsep 

seperti: a) aspek skala dimana  siklus 

peredaran air pada skala meso di dalam 

suatu basin (perpaduan ekosistem 

daratan/perairan) menyediakan suatu wadah 

bagi kuantifikasi proses ekologis, b) aspek 

dinamika memahami air dan temperatur 

telah menjadi daya penggerak untuk 

ekosistem daratan dan air tawar  dan (c) 

aspek hirarki faktor menetapkan selagi 

proses abiotik dominan (misalnya proses 

hidrologis), interaksi faktor biotik bolehjadi 

menjelma kembali pada saat kondisi dalam 

keadaan stabil dan dapat diprediksi.  

     Pendekatan proaktif secara rasional 

terhadap manajemen sumberdaya air yang 

berkelanjutan merupakan kajian dari 

ekohidrologi. Kajian ini menjabarkan bahwa 

tidak cukup hanya melindungi ekosistem 

secara sederhana, tetapi dalam menghadapi 

peningkatan perubahan global yang 

diwujudkan dalam peningkatan populasi, 

konsumsi energi dan materi, serta aspirasi 

manusia, dibutuhkan usaha untuk 

meningkatkan kapasitas ekosistem dalam 

menyerap dampak yang diakibatkan oleh 

manusia. 

     Ekohidrologi merupakan langkah 

baru yang menawarkan berbagai solusi 

efektif dan efisien dalam menangani 

kontaminasi isu-isu strategis pada kinerja 

pengelolaan sumber daya air Sumatera 

Barat. Namun, konsep ini membutuhkan 

sinergitas dan keterbukaan dari setiap 

elemen masyarakat untuk mendukung 

aplikasi konsep ini hadir dan hidup 

berkesinambungan dalam rencana strategis 

pengelolaan sumber daya air provinsi ini.   

 

Become A Partner  

 

Ekohidrologi dan Sumatra Barat adalah dua 

komponen yang belum mampu untuk 

disandingkan sebagai rekan dalam proses 

pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan 

sumber daya air adalah suatu usaha 

memanfaatkan sumber daya air sebesar-

besarnya untuk kesejahteraan manusia dan 

lingkungan secara berkesinambungan dan 

integral tanpa mengakibatkan kerusakan. 

Hal ini selaras sebagai pengelolaan sumber 

daya air dengan menggunakan konsep 

ekohidrologi.  Aplikasi dari perrnyataan ini 

telah dilaksanakan di Indonesia khusunya 

Pulau Jawa.  

Kawasan Sumatera Barat belum 

mampu menyambut rangkulan ekohidrologi 

sebagai kawan dan bukan lawan.  UU No 7 

tahun 2004 mengenai sumber daya air 

menjadi landasan hukum yang terlampir 

menjadi sebuah teori surut aplikasi dalam 

pengelolaan sumber daya air provinsi yang 

terkenal dengan kisah ‘malin kundang’ ini.  

Beragam kesuksesaan mengenai 

konsep ini belum sampai ketelinga para 

pemimpin Sumatera Barat. Provinsi ini jauh 

tertinggal dari provinsi lain bahkan negara-

negara yang menjadi teman setia 

ekohidrologi. Seperti proyek percontohan di 

Sungai Pilica, Ethiopia. Ekohidrologi 

diaplikasikan untuk mengatasi pemasalahan 

sumber daya air mereka. di Ethiopia.  

Menurut pusat studi untuk bio-

ekonomi dan eko-farming di Assela, 

Ethiopia, danau tidak dapat dimanfaatkan  

sebagai sumber air untuk warga dikarenakan 

wabah penyakit, danau mengalami 

pendangkalan sebagai akibat siltasi dan erosi 



 

lahan pertanian didaerah tangkapan air. 

Hasil pengujian mengindikasikan adanya 

kandungan dioksin dalam air dan tanda-

tanda terjadinya eutrofikasi dengan marak 

alga toksik dalam intensitas rendah. 

Untuk mengatasi hal tersebut 

dibangun sebuah bendungan untuk 

menampung sedimentasi yang telah 

menciptakan daratan di sepanjang daerah 

tangkapan dan mengurangi laju 

pendangkalan danau. Sedimen dari 

bendungan yang kaya nutrien diekstraksi 

dan dimanfaatkan sebagai pupuk untuk 

tanaman bioenergi (tanaman yang 

bermanfaat sebagai sumber energi). Sejauh 

berbagai fraksi dioksin terikat pada senyawa 

organik dan mineral yang ikut mengendap 

selama proses sedimentasi serta diharapkan 

sedimentasi di bendungan dapat mencegah 

masuknya dioksin dan transfer nutrien ke air 

danau.  

Selain itu, area dataran rendah 

dibawah bendungan dapat dikonversi 

menjadi lahan basah (wetland) yang 

ditanami rumput vetiver yang dapat 

dimanfaatkan untuk bahan atap dan produk 

kerajinan tangan. 

Lahan basah tersebut dilindungi dari 

sapi dan domba yang biasa merumput 

dengan membuat kanal air pembatas antara 

lahan basah dan tempat hewan ternak 

merumput, dimana kotoran hewan kemudian 

dikumpulkan dan diolah untuk digunakan 

sebagai pupuk pada lahan pertanian sayuran. 

Lebih lanjut, hal ini dapat mencegah 

eutrofikasi akibat adanya transfer nutrien 

dari lahan pertanian sehingga dapat 

mengeliminasi marak alga toksik. 

Kasus di Ethiopia ini 

mengilustrasikan bagaimana pendekatan 

sistem ekohidrologi dapat memicu hubungan 

timbal balik sosial ekonomi yang positif 

berkaitan dengan perbaikan sumber daya air, 

kesehatan manusia, kualitas hidup, 

perbaikan ekosistem dan penciptaan 

lapangan kerja di wilayah perkotaan dan 

pinggiran. Hal ini juga mendukung para 

pengambil kebijakan untuk 

mengharmoniskan kebutuhan masyarakat 

dengan potensi ekosistem dan mencapai visi 

masa depan yang berkelanjutan.  

Keunggulan sistem ekohidrologi 

dapat dipadukan dan menjadi trand 

tersindiri dalam konsep pengelolaan 

strategis sumber daya air diberbagai daerah 

di bumi. Hal ini, perlu diwujudkan pada 

daerah Sumatera Barat bukan karena takut 

akan cibiran daerah lainnya akan tetapi takut 

kehilangan dampak positif dalam membantu 

meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja 

pengelolaan sumber day air Sumatera Barat. 
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