
“STUDI TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN SERIBU EMBUNG DI 

KABUPATEN BOJONEGORO SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN” 

 

SKRIPSI 

 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu 

Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama 

Governance dan Transsisi 

 

 

Oleh : 

Ulvia Noer Uyunina 

135120501111028 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2018 

 

 



 
 

i 
 

STUDI TENTANG PEMBANGUNAN SERIBU EMBUNG DI 

KABUPATEN BOJONEGORO SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN 

 

 

Disusun Oleh 

Ulvia Noer Uyunina 

135120501111028 

 

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing : 

 

   Pembimbing Utama                                                 Pembimbing Pendamping 

 

 

 

Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP, M.IP                      Faqih Alfiah, S.IP, M.IP 

NIK.201405 851101 1 001                                      NIK. 201405 890423 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ii 
 

STUDI TENTANG PEMBANGUNAN SERIBU EMBUNG DI 

KABUPATEN BOJONEGORO SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN 

 

SKRIPSI 

 

Disusun Oleh: 

Ulvia Noer Uyunina 

NIM. 135120501111028 

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana Ilmu Politik pada tanggal 

28 Desember 2017 

 

Tim Penguji 

Ketua Sidang                                                  Sekretaris Sidang 

 

 

Juwita Hayyuning P, S.IP, M.IP                      Faqih Alfiah, S.IP, M.IP 

NIK.201405 851101 1 001                                      NIK. 201405 890423 1 001 

 

 

 

Anggota I 

 

 

 

Moh. Fajar Shodiq R , S.IP., M.IP 

NIK. 2014058904231001 

 

     Anggota II 

 

 

 

H.B Habibi Subandi, 

S.Sos.,MA 

NIK. 2013048409051000 

 

 

Malang, 28 Desember 2017 

Dekan FISIP UB 

 

 

 

Prof. Dr. Unti Ludigdo., S.E., M.Si., Ak 

NIP. 196908141994021001 



 
 

iii 
 

HALAMAN PERNYATAAN 

 

Dengan dibuatnya Surat Pernyataan ini saya : 

Nama  : Ulvia Noer Uyunina 

NIM  : 135120500111028 

Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas 

Brawijaya Malang 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : 

“Studi Tentang Program Pembangunan Seribu Embung di Kabupaten 

Bojonegoro Sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan”  

Merupakan benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi 

tersebut telah diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka. Apabila 

kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima 

sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi 

tersebut. 

 

Malang ,  04 Januari 2018 

 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

  Ulvia Noer Uyunina 

  NIM. 13512050011102 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

HALAMAN MOTTO 

 

 

MAN SAARO ALAA DARBI WASOLA 

“Barang siapa berjalanan pada jalannya, maka dia akan  

sampai (pada tujuannya)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Terimakasih untuk Abahku tercinta dan Ibuku tersayang yang 

selama ini sudah menjadi donatur terbesar saya. Terimakasih 

atas setiap tetesan keringat dan air matanya . Saya yakin Tuhan 

menyayangi mereka seperti mereka menyayangi saya. 

      

      ***Ulvia Noer Uyunina*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha dan Maya 

Penyayang. Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang 

Maha Kuasa, serta shalawa serta salam kepada Nabi Junjungan kita Rasulullah 

SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “” 

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat 

dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Poltik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Brawijaya Malang. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan 

ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat: 

1. Ibu Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP, M.IP selaku dosen pembimbing I 

yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan 

skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Serta nasehat yang 

sangat berarti. 

2. Bapak Faqih Alfiah, S.IP, M.IP selaku dosen pembimbing II yang telah 

berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta 

memberikan masukan agar skripsi saya lebih baik lagi. 

3. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu selama 

menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

4. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Moch. Noer Cholish dan Ibu Noer 

Cahyati yang terhormat, yang selalu memberikan bimbingan dan 



 
 

vii 
 

dorongan baik moril maupun materil, yang selalu memberikan do’a- 

do’a terbaiknya dan yang selalu bekerja keras untuk putrinya tercinta, 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.  

5. Ucapan special untuk paman saya Almarhum H. Akhsan Ustadi yang 

sudah memotivasi untuk terjun di dunia politik dan organisasi. Yang 

selalu memberikan contoh sikap terbaiknya, semoga tenang di alam 

sana. Maaf belum bisa memberikan yang terbaik dan Allah SWT  terlalu 

cepat memanggil beliau. 

6. Seluruh keluarga, terutama saudara-saudara yang sudah memberikan 

dorongan secara moril untuk dapat tercapai dan terselesaikan skripsi ini. 

7. Terimakasih saya ucapkan untuk sahabat dan tetangga dari TK “Yunita 

Dwi Rahmawati” yang selalu mensupport dan memberikan do’a 

terbaiknya untuk menyelesaikan skripsi ini. Maafkan selama ini penulis 

belum bisa menjadi sahabat yang baik. 

8. Ucapan terimakasih untuk teman seperjuangan dan sahabat-sahabat IPS 

3 MAN 2 Bojonegoro Angkatan 2010, Yusuf, Maya, Gina, Lely, Fara, 

Alif, Dicky, dan Rudi, yang  telah memberikan pengalaman dan cerita 

di masa SMA  dan mensupport diawal perkuliahan. 

9. Seluruh penghuni kos lama “Sengguruh 23” yang sangat-sangat dirindu, 

Nindya , Maria, Icha, Nia, dimana kalian sudah memberikan kehidupan 

terbaik di tanah rantau. Orang yang paling berpengaruh, Nindya yang 

memberikan pengalaman di toko buku sampai cara menyampul buku, 

Maria yang sudah dewasa menghadapi penulis saat mengerjakan tugas 



 
 

viii 
 

kuliah, Icha yang sudah memberikan rasa sayang sebagai kakak di tanah 

rantau, Nia yang sudah sangat royal dalam keadaan apapun. I love you 

so much. 

10. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Politik angkatan tahun 

2013 yang telah meberikan banyak semangat dalam proses penyelesaian 

skripsi ini. 

11. Untuk sahabat terbaikku pada saat perkuliahan yang dari awal ospek 

sudah akrab, Mita, Vanda, Tika, Enkha dan Bella. Terimakasih sudah 

meluangkan waktu untuk memberikan support dan yang selalu 

mengulurkan tangan disaat masa-masa sulit. 

12. Untuk teman terbaikku yang selalu ku semogakan Alfian Pratama 

Ghibron, terimakasih sudah menunggu selama tiga tahun, sudah 

memberikan hal terbaik dalam waktu menuntut ilmu, semoga cepat 

menyusul skripsinya. 

13. Serta semua pihak yang telah mendukunf baik secara langsung maupun 

tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, hingga 

terselesaikan skripsi ini. 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

ABSTRAC 

 

“Study About The Development In a thousand Embung in Bojonegoro 

Regency For Development Strategy Sustainable”. 

 

The study aims to see how the development of a thousand ponds in Bojonegoro 

Regency as a strategy of sustainable development. How about the implementation 

of the construction of a thousand ponds in achieving the goal of global for the 

alleviation of hunger through food security and encourage agriculture development 

of this is interesting to be discussed and analyzed as it involves all aspects of 

development, such as the economic, social, and environmental aspects. Programme 

which was formulated through RPJMD of 2013-2018 as a strategy to realize the 

vision of the Bojonegoro Regency to be “Mow Food and Energy Affairs” in the era 

of the leadership of Drs. Suyoto and that the will be completed by the end of the 

year 2018 in line with the end of term limits. Of course it is very concerned with 

how The policy is related to the conditions and a map of the area in Kabuppaten 

Bojonegoro.  

The research method used is a qualitative descriptive, so that social phenomena that 

occur can be analyzed in depth. The data using techniques snowball, as well as 

methods of data collection includes the premier (interviews, observations) and data 

from secondary (documentation). 

 

As a result of research shows that the construction of ponds is good as the strategy 

to maximize irrigation in Bojonegoro Regency. But the programs this is just a 

development in technical and infrastructure alone is not followed by the concept a 

mature and policy direction in the sovereignty of the food that is expected by the 

Bojonegoro Regency. So the construction of a thousand ponds is reached only as of 

course without hitting outcome that it's supposed to be vital to carry out the strategy 

of sustainable development. 

 

The key word : Development Sustainable, Program Development for 1000 

Embung. 
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ABSTRAK 

 

 “Studi Tentang Program Pembangunan Seribu Embung di Kabupaten 

Bojonegoro Sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan” 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana program pembangunan seribu 

embung di Kabupaten Bojonegoro sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. 

Bagaimana pelaksanaan pembangunan seribu embung dalam mencapai tujuan 

global untuk pengentasan kelaparan melalui ketahanan pangan dan mendorong 

pertanian berkelanjutan. Pembangunan ini saat menarik untuk dibahas dan 

dianalisis karena melibatkan segala aspek-aspek pembangunan, seperti aspek 

ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Program yang dirumuskan melalui 

RPJMD Tahun 2013-2018 sebagai strategi mewujudkan Visi besar Kabupaten 

Bojonegoro menjadi “Lumbung Pangan dan Energi Negeri” pada era 

kepemimpinan Drs. Suyoto M,si yang akan diselesaikan pada akhir tahun 2018 

sejalan dengan habisnya masa jabatan. Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan 

bagaimana Implementasi kebijakan tersebut terkait kondisi dan peta wilayah di 

Kabuppaten Bojonegoro.  

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, sehingga fenomena 

sosial yang terjadi bisa dianalisis secara mendalam. Pengambilan data dilakukan 

menggunakan teknik snowball , serta metode pengumpulan data meliputi data 

primer (wawancara, observasi) dan data sekunder (dokumentasi). 

 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa  program pembangunan embung ini baik 

sebagai startegi memaksimalkan irigasi di Kabupaten Bojonegoro. Namun program 

pembangunan ini hanyalah sekedar pembangunan secara teknis dan infrastruktur 

saja tidak diikuti dengan konsepsi yang matang dan arah kebijakan dalam 

kedaulatan pangan yang diharapkan oleh Kabupaten Bojonegoro. Sehingga 

program pembangunan seribu embung ini hanya mencapai sebagai output saja 

tanpa mencapai outcome yang seharusnya itu penting dilakukan untuk 

melaksanakan strategi pembangunan berkelanjutan. 

 

Kata kunci : Pembangunan Berkelanjutan, Program Pembangunan Seribu Embung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam pembangunan untuk 

keberhasilan pembangunan. Karena peran pemerintah dalam pembangunan 

merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih baik. Dengan adanya otonomi 

daerah yang mengharuskan suatu daerah mengurus urusan rumah tangganya 

sendiri maka dalam sektor pertanian menjadi satu bidang yang menjadi urusan 

pemerintah daerah.1 Kewenangan di bidang pertanian merupakan kewenangan 

yang dilimpahkan pada kabupaten/kota, karena hasil dari pertanian merupakan 

sumberdaya alam yang pada umumnya ada di daerah, dan dalam kegitan 

pengelolaanya dapat dipastoikan bahwa bobot kegiatan akan bergeser ke Daerah.2 

Kegiatan ini dimulai dari penyelidikan umum sampai eksploitasi dan pengelolaan. 

Akan menyerap perhatian dari daerah. Perizinan seluruhnya menjadi wewenang 

daerah, demikian juga pengawasannya.3 Selain wewenang yang dilimpahkan 

kepada daerah, maka pendanaan juga dilimpahkan kepada daerah tersebut 

menggunakan Dana Alokasi Umum. Tujuan otonomi daerah sendiri merujuk pada 

 
1 Pengaturan dalam UU No. 32 Tahun 2004 (selanjutnya disingkat UU Pemda) ini memberikan 

kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya 

sendiri. Menurut pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) UU Pemda menjelaskan bahwa pemerintah daerah 

dalam menyelenggrakan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan 

dengan pemerintah daerah lainnya, hubungan yang dimaksud yaitu meliputi wewenang, keuangan, 

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. 
2 Dapat dilihat : Barito Raya, “Otonomi Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Sumber 

Daya Mineral”, 2009 dalam https://antoniuspatianom.wordpress.com/2009/08/03/otonomi-daerah-

dan-pengaruhnya-terhadap-pengelolaan-sumber-daya-mineral/ diakses pada tanggal 25 Agustus 

2017 
3 Adapun kewenangan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 meliputi kewenangan dalam 

seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan 

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal dan agama. 

https://antoniuspatianom.wordpress.com/2009/08/03/otonomi-daerah-dan-pengaruhnya-terhadap-pengelolaan-sumber-daya-mineral/
https://antoniuspatianom.wordpress.com/2009/08/03/otonomi-daerah-dan-pengaruhnya-terhadap-pengelolaan-sumber-daya-mineral/
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kewenangan yang diberikan kepada kabupaten/kota bertujuan agar bisa 

memberikan dampak positif terhadap pembangunan pertanian di setiap daerah. 

Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang menjadi bagian kewenangan 

dari pemerintah daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi 

alam yang besar, tidak hanya dalam bidang kelautan tapi juga dalam bidang 

pertanian. Menurut Simatupang, sektor pertanian masih ditempatkan sebagai 

sektor yang mendapat prioritas dengan skala tinggi dalam pembangunan bidang 

perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan perannya dalam 

penyediaan pangan, pakan, energi, sebagai penyerap tenaga kerja, menjadi mata 

pencaharian pokok bagi penduduk bndi pedesaan. Posisinya yang sangat strategis 

dalam pengentasan kemiskinan, berperan secara signifikan dalam pembentukan 

produk domestik regional bruto (PDRB) dan sebagai penghasil devisa bagi 

negara, hal itulah  yang menjadi alasan  Indonesia disebut sebagai negara agraris.4 

Sektor pertanian yang sangat luas yang menjadi bagian wilayah Indonesia 

membutuhkan adanya ketersediaan air melalui  pembangunan infrastruktur irigasi 

untuk menunjang produktifitas pangannya. Infrastruktur irigasi sangat 

menentukan ketersediaan air yang berdampak langsung terhadap kualitas dan 

kuantitas tanaman serta mendukung tercapainya suatu tujuan yang baik dalam 

pengelolaan pertanian. Keberadaan air di negara Indonesia sangatlah melimpah, 

oleh karena itu harus ada pengelolaan secara baik dan benar agar air dapat 

digunakan dalam pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan dan tepat 

 
4 Minysah dkk, “Optimalisasi pemanfaatan lahan sawah irigasi untuk peningkatan produksi padi 

di provinsi Jambi”. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, 2014, 248. 



 
 

3 
 

sasaran. Tetapi keberadaan air di Indonesia sangat melimpah pada bulan-bulan 

basah karena curah hujan yang tinggi dan kekurangan pada bulan kering. Jaringan 

irigasi seperti pembangunan embung dapat menampung air hujan di musim hujan 

untuk mencegah banjir, selain untuk mencegah banjir embung dapat membantu 

petani terutama di musim kemarau untuk tetap menjaga ketersediaan air. Menurut 

rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 bahwa pengelolaan 

sumber daya air dilaksanakan melalui pengembangan sumberdaya air, 

pengembangan jaringan irigasi, pembangunan embung dan dam parit serta 

kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).5 

Sebagai daerah otonom pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memiliki 

kewenangan dalam mengurus rumah tangganya. Salah satu potensi kewenangan 

tersebut terdapat dalam sektor pertanian, dimana sektor pertanian di Kabupaten 

Bojonegoro ini cukup besar dan luas. Namun dengan sektor pertanian yang besar 

dan luas tidak menjadikan pertanian di Kabupaten Bojonegoro terus meningkat 

hasil produktivitasnya. Banyak permasalahan pertanian yang menghalangi 

kemajuan sektor pertanian, misalnya permasalahan saluran irigasi yang minim 

serta tanah di Kabupaten Bojonegoro yang mayoritas merupakan tanah liat yang 

memiliki sifat sulit untuk meresapkan air..  

Dalam literatur kolonial Belanda, Bojonegoro selalu digambarkan sebagai 

salah satu daerah termiskin dan paling terbelakang di Jawa. Tanahnya tandus dan 

hampir tidak ada irigasi, lahan pertanian Bojonegoro berkualitas buruk dan daerah 

 
5 Direktorat Pengelolaan Air Irigasi. 2014. Laporan Kinerja Tahun 2014 

http://psp.pertanian.go.id/assets/file/2015. Diakses tanggal 12 Juli 2017  

http://psp.pertanian.go.id/assets/file/2015
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yang subur di dekat Bengawan solo juga sering menjadi sia-sia terkena banjir 

selama musim hujan.6 Kondisi tanah di Kabupaten Bojonegoro sebagian besar 

merupakan tanah grumosol dimana tanah ini merupakan tanah liat yang sangat 

susah digunakan untuk bercocok tanam. Minimnya saluran irigasi dan resapan air 

juga menjadi penghambat pemerintah untuk menyediakan pangan lokal untuk 

masyarakatnya,apalagi bencana kekeringan dan banjir yang juga menjadi 

persoalan serius dalam sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro. 

Dengan kondisi tanah yang bermasalah, untuk itu pemerintah daerah 

mengembangkan inovasi-inovasi dalam sektor pembangunan. Salah satu 

pembangunan yang dicanangkan adalah program pembangunan seribu embung. 

program ini merupakan program dimana setiap desa atau kecamatan dibangun 

embung (tadah hujan) agar mampu menampung sebagian air limpasan hujan agar 

tidak langsung mengalir ke sungai Bengawan Solo, sehingga air yang sudah 

tertampung dapat digunakan masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari 

mereka, misalnya untuk minum ternak, perikanan, dan tentunya pada tujuan 

utamanya pembangunan embung adalah untuk membantu para petani mengairi 

sawah mereka disaat musim kemarau tiba. Pembangunan ini bertujuan untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan irigasi yang didukung dengan kondisi 

tanah yang buruk serta bencana alam kekeringan dan banjir. 

 Perkemnbangan inovasi ini dirumuskan melalui RPJMD (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bojonegoro 2013-2018 dan 

 
6 Dr. C.LM. Penders.1984, Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North-east 

java-indonesia 
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Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa 

di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 telah menetapkan strategi pengembangan 

dan peningkatan layanan irigasi dengan membangun daerah resapan air sepeti 

sumur dan embung.  Pembangunan irigasi ini merupakan salah satu Misi dari 

pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dimulai pada tahun 2013 dengan tujuan 

mewujudkan Visi Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi 

negeri. Salah satu bentuk program yang dicanangkan adalah program 

pembangunan seribu embung. Program pembangunan infrastruktur pertanian ini 

disebut sebagai seribu embung bukan berarti jumlahnya ada seribu, namun 

menggambarkan jumlahnya yang banyak.7Karena curah hujan yang tinggi dan 

sebagian belum tertampung maksimal maka dari sinilah muncul inspirasi 

pembangunan seribu embung. 

Dengan adanya rencana pembangunan sektoral maka yang harus 

diperhatikan adalah bagaimana pembangunan ini dapat membawa pada 

pembangunan yang berkelanjutan melalui tiga aspek utamanya, yaitu 

keberlanjutan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkung yang mana ketiga 

aspek tersebut sangat berkaitan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 

 Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk 

menampung air hujan dan air limpasan (run off) serta sumber mata air lainnya 

untuk mendukung usaha pertanian. Program ini diharapkan bisa mengurangi 

kekeringan yang setiap tahunnya melanda sejumlah daerah di Bojonegoro, selain 

 
7 Dapat dilihat ,  Arin Swandari, “Bupati Bojonegoro: Berkat Embung, Kebahagiaan Rakyat Saya 

Meningkat”, 2014. Dalam m.kbr.id/04-

2014/bupati_bojonegoro_berkat_embung_kebahagiaan_rakyat_saya_meningkat/34548.html 

diakses pada 20 Juli 2017 pukul 13.45 WIB    
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itu fungsi embung tersebut untuk menampung air saat musim penghujan, agar saat 

musim kemarau tiba persediaan air bagi warga yang dekat dengan embung 

tercukupi. Teknologi embung atau tandon air merupakan salah satu pilihan yang 

dibuat pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan air di Bojonegoro. 

Dengan melihat permasalahan ketersediaan air maka pemerintah membuat 

program seribu embung agar dapat membantu para petani dalam produktivitas 

pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal.  

Dalam pembangunan infrastruktur seperti halnya jaringan irigasi pertanian 

melalui embung maka dipastikan akan menghasilkan dampak terhadap 

masyarakat, sebagaimana pembangunan tersebut ditujukan. Dampak 

pembangunan inilah yang nantinya akan mempengaruhi kesejahteraan petani 

dalam menunjang produksinya, karena mayoritas masyarakat di Kabupaten 

Bojonegoro berpencaharian sebagai petani. Irigasi adalah salah satu persoalan 

yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Bojonegoro setelah kondisi tanah yang 

tandus. Padahal irigasi atau saluran air ini sangat penting dalam pengelolaan 

persawahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Apalagi dalam 

pembangunan pertanian harusnya mengedepankan pembangunan yang 

berkelanjutan dalam mengelolanya. 

Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) juga sudah dituangkan dalam 

Nawa Cita yang dirumuskan oleh presiden Indonesia ke-7 Ir. Joko Widodo yang 

kemudian diterjemahkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional). Didalam SGDs sendiri terdapat 17 tujuan Global untuk 

mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam 17 Tujuan Global tersebut peneliti 
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tertarik untuk meneliti tentang pertanian berkelanjutan yang terdapat pada strategi 

untuk ketahanan pangan. Dalam program pembangunan embung diharapkan dalam 

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan agar pertanian dapat menjadi salah 

satu sektor yang dapat dikelola digenerasi yang akan datang tanpa mengorbankan 

aspek lingkungan disekitarnya. Dalam pembangunan juga diharapkan agar tepat 

sasaran dalam membuat kebijakan. Tidak serta merta hanya membuat kebijakan 

dan melakukan pembangunan, ini yang nantinya akan menarik untuk dibahas dalam 

penelitian. 

Strategi pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mengembangkan 

keselarasan, baik antara umat manusia maupun manusia dengan alam. Keselarasan 

ini merupakan suatu proses yang dinamis. Proses pemanfaatan sumber daya, arah, 

investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan harus 

diselenggarakan secara konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa 

mendatang. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan akan sangat penting 

pada kemauan, kesadaran dan keputusan politik.8 

Berdasarkan kabar berita yang tersebar maka penulis dapat menyantumkan  

contoh pemberitaan pembangunan seribu embung yang menuai permasalahan – 

permasalahan sosial dan lingkungan sebagai berikut : 

 

 

 

 
8 Dr. Ir. Aca Sugandhy,MSc.2007. “Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 

Berwawasan Lingkungan” ,Jakarta:Bumi Aksara, hlm 39. 
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Gambar 1.1 Berita Online tentang Program Pembangunan Seribu 

Embung di Kabupaten Bojonegoro. 

 

Sumber: blokBojonegoro.com,Online,2015, BANGSAONLINE.COM 2015, 

 BBC (BeritaBojonegoro.com),Online,2015. 

 

Dalam program pembangunan yang dicetuskan oleh Bupati Kabupaten 

Bojonegoro tidak luput dari permasalahan-permasalahan sosial yang menjadikan 

permasalahan dalam pembangunan seribu embung ini. Permasalahan tersebut 

berada pada opini atau cara pandang masyarakat yang tidak sama terhadap program 

pembangunan seribu embung. Pada tahun 2017 program pembangunan seribu 

embung sudah mencapai angka 456 embung yang sudah tersebar pada beberapa 

titik di wilayah kecamatan maupun desa di Kabupaten Bojonegoro.  

Salah satu organisasi telah mengklaim bahwa program pembangunan 

infrastruktur pertanian ini gagal, karena banyak embung yang tidak beroperasi 

secara maksimal yang menyebabkan para petani tidak bisa memulai masa tanamnya 

di musim kemarau. Pembangunan seribu embung ini juga terhambat karena 

permasalahan tanah yang akan dijadikan tempat pembangunan embung karena 

sebagian tanah yang dibangun embung merupakan tanah kas desa ataupun tanah 
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warga yang digunakan secara sukarela. Tetapi dalam pembangunan program ini 

terdapat warga yang kurang setuju jika di desanya dibangun embung, alasanya 

karena pembangunan embung ini tidak efektif untuk mengairi sawah warga sebab 

pembangunannya jauh dari area persawahan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti program 

pembangunan seribu embung dalam konsepsi pembangunan berkelanjutan Maka 

peneliti menganalisis dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul  (Studi 

Tentang Program Pembangunan Seribu Embung di Kabupaten Bojonegoro Sebagai 

Strategi Pembangunan Berkelanjutan) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena yang diuraikan maka 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana signifikansi 

dari implementasi pembangunan seribu embung di Kabupaten Bojonegoro dalam 

konsepsi pembangunan berkelanjutan ?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

program pembangunan seribu embung sebagai strategi pemerintah untuk mengatasi 

permasalahan irigasi dan mewujudkan lumbung pangan di Kabupaten Bojonegoro 

sebagai goals dari pembangunan berkelanjutan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat diantaranya adalah : 
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1. Manfaat akademis  

a) Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam ilmu politik. 

b) Dapat mengetahui tentang dampak pembangunan seribu embung 

terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Bojonegoro. 

2. Manfaat praktis  

a) Memberikan sumbangan referensi bagi penelitian yang akan datang yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sama. 

b) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca 

serta memberikan gambaran bagi pemerintah dan civil society yang 

terlibat dalam pembangunan seribu embung di Kabupaten Bojonegoro. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Studi penelitian terdahulu dilakukan peneliti sebagai bahan acuan untuk 

mmbantu peneliti memeperoleh rumusan asumsi dasar sekaligus pendalaman telaah 

bagi pengembangan kajian. Penelitian terdahulu merupakan penelitian terpilih yang 

memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, dalam konteks 

subjek, metodologi maupun pendekatan penelitian. Berikut ini beberapa penelitian 

terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi :  

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu 

NO Subjek 

Perbandingan 

Penelitian I Penelitian II Penelitian III 

1 Nama Peneliti Izah Nirwati, 

Jurusan 

Administrasi 

Publik, Universitas 

Bagus Adi 

Rahmadi, 

Jurusan Teknik 

Pengairan, 

Susi Lastrika 

Sinaga, Jurusan 

Administrasi 

Publik, 
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NO Subjek 

Perbandingan 

Penelitian I Penelitian II Penelitian III 

Brawijaya Malang, 

2016 

Universitas 

Brawijaya 

Malang,2007 

Universitas 

Brawijaya 

Malang, 2012 

2 Judul Penelitian “Program 

Pembangunan  

1000 Embung Guna 

Mewujudkan 

Bojonegoro 

Sebagai Lumbung 

Pangan” 

“Analisis dan 

Evaluasi Kinerja 

Pembangunan 

Beberapa 

Embung di Jawa 

Timur” 

“Kinerja 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Kota Malang 

Dalam 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

(Studi Pada 

BAPPEDA Kota 

Malang)” 

3 Metode Penelitian Kualitatif  Likert Deskriptif 

Kualitatif 

4 Deskripsi Penelitian ini 

mendeskripsikan 

tentang bagaimana 

pelaksanaan 

program 

pembangunan 100 

embung secara 

administrasi dalam 

menyediakan aliran 

irigasi yang 

memadai untuk 

sektor pertanian dan 

apa saja target yang 

dicapai dalam 

pembangunan ini. 

Penelitian ini 

mendeskripsikan 

tentang kajiaan 

mengenai 

kebutuhan 

masyarakat akan 

penyediaan air 

baku terutama 

pada daerah 

yang tertinggal 

dan menganilis 

kinerja serta 

permasalahan 

yang terjadi pada 

pembangunan 

embung. 

Penelitian ini 

mendeskripsikan 

tentang kinerja 

pelaksanaan 

pembangunan 

berkelanjutan di 

kota Malang. 

5 Perbedaan Penelitian ini lebih 

membahas tentang 

administrasi 

pemerintahan 

Kabupaten 

Bojonegoro dalam 

Penelitian ini 

lebih membahas 

tentang evaluasi 

kinerja 

pembangunan 

embung di Jawa 

Timur.  Dan 

Penelitian ini 

lebih 

memfokuskan 

birokrasi yang 

melaksanakan 

pembangunan 

daerah yang 
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NO Subjek 

Perbandingan 

Penelitian I Penelitian II Penelitian III 

pembangunan 1000 

embung. 

tidak 

menggunakan 

teori hanya 

menganalisis 

dan evaluasi. 

menerapkan 

pembangunan 

berkelanjutan. 

6 Persamaan Objek yang diteliti 

sama-sama 

program 

pembangunan 1000 

embung. 

Penelitian ini 

mempunyai 

objek yang sama 

saat diteliti yaitu 

embung. 

Membahas 

tentang 

pembangunan 

berkelanjutan. 

7 Hasil  Target dalam 

pembangunan 

embung sampai 

tahun ini belum bisa 

tercapai karena 

adanya kendala 

ketersediaan lahan, 

dan dilihat dari 

pelaksanaanya 

masih terdapat 

tumpang tindih dan 

rangkap jabatan 

serta tidak ada SOP 

yang mengatur 

dngan pasti terkait 

pengajuan proposal 

untuk lahan 

embung dari desa 

ke Dinas. 

Seberapa baik 

kinerja dari 

embung-embung 

tersebut dalam 

tugasnya untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

masyarakat akan 

air baku. Dan 

apabila 

ditemukan solusi 

yang tepat dalam 

pengoptimalkan 

kinerja embung 

yang 

bersangkutan. 

BAPPEDA kota 

Malang 

menunjukkan 

kinerja kualitas 

pembangunan 

berkelanjutan 

dengan capaian 

kerja yang baik 

sesuai Misi 

BAPPEDA kota 

Mlang Tahun 

2009-2913 

mengenai 

pembangunan 

berkelanjutan di 

kota Malang. 

8 Teori Teori  

Administrasi 

Pembangunan 

Tidak 

menggunakan 

teori 

Administrasi 

Publik dan 

Pembangunan 

Berkelanjutan.  

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017 
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1. Izzah Nirwati, Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi Malang, 

2016  

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Izah Nirwati mengenai Program 

Pembangunan 1000 Embung Guna Mewujudkan Bojonegoro Sebagai Lumbung 

Pangan penulis disini lebih meneliti tentang bagaimana pelaksanaan program 

pembangunan 100 embung secara administrasi dalam menyediakan aliran irigasi 

yang memadai untuk sektor pertanian dan apa saja target yang akan dicapai dalam 

pembangunan ini. Penelitian ini emnggunakan Teori Administrasi Pembangunan. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Serta 

menggunakan model analisis Miles dan Huberman utuk analisis data dan 

pengumpulan data melalui triangulasi. 

2. Bagus Adi Rahmadi, Universitas Brawijaya, Malang, Fakultas Teknik, 

2007  

Penelitian yang dilaksanakan oleh Bagus Adi Rahmadi mengenai Analisis dan 

Evaluasi Kerja Pembangunan Beberapa Embung di Jawa Timur ini mengkaji 

tentang kebutuhan masyarakat akan penyediaan air baku terutama pada daerah yang 

tertinggal dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dan 

permasalahan yang terjadi pada embung-embung yang dianalisis. Penelitian ini 

tidak menggunakan teori dalam mnganalisisnya tetapi mengunakan Aspek proyek 

dalam menganalisis dan mengevaluasi kerja embung disetiap daerah/wilayah. 

Tahap awal dilakukan pengumpulan data yang dilanjutkan dengan tinjauan 

langsung ke lapangan. Setelah mengetahui kinerja dan permasalahan dari masing-

masing embung maka tahap selanjutnya adalah uji kelayakan embung dengan 
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metode likert yaitu penilaian data kualitatif menjadi kuantitatif dengan output 

berupa skor yang akan menentukan status kelayakan dari embung tersebut. 

Sehingga apabila nanti ditemukan hasil mengenai kinerja embung yang bermasalah 

maka dapat ditemukan solusi yang tepat dalam mengoptimalkan kinerja embung 

yang bersangkutan. Karena semakin optimal kinerja embung maka semakin besar 

pula manfaat yang diterima oleh masyarakat pedesaaan dan semakin tinggi pula 

taraf dan kualitas hidup mereka dalam rangka usaha menuju masyarakat yang 

makmur dan sejahtera. 

3. Susi Lastrika Sinaga, Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi 

Malang, 2012  

Penelitian yang dilakukan oleh Susi Lastrika Sinaga dalam Kinerja Pelaksanaan 

Pembangunan Kota Malang Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Studi Pada 

BAPPEDA Kota Malang) bertujuan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan 

birokrasi kota Malang dalam pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan emnggunakan teori 

Administrasi Publik serta teori Pembangunan Berkelanjutan. Kesimpulannya 

adalah kinerja birokrasi BAPPEDA dalam mengurus pembangunan berkelanjutan 

di kota Malang sudah baik dalam kinerjanya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka yang digunakan peneliti yaitu menggunakan konsep the 

sustainable development goals yang merupakan kelanjutan dari millenium 

development goals, sebagai pendekatan mengenai kondisi pembangunan program 

seribu embung di Kabupaten Bojonegoro sebagai strategi pembangunan pertanian 

berkelanjutan. 

2.1 Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Implementasi Kebijakan 

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang pelaksanaan 

kebijakannya melalui aktivitas atau kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan 

suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. 

Implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu 

kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah 

berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. 

Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk 

mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan 

dan mengatur perilaku kelompok sasaran.9 

Kamus Webster merumuskan implementasi secara pendek bahwa yaitu “to 

implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carriying out; 

 
9 AG, Subarsono. 2010. “Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi”. Yogyakarta 

Pustaka Pelajar hlm 87. 
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(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to 

(menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”.10  

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari 

proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya 

tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang 

diutarakan oleh Gerindle sebagai berikut:  

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, 

dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang 

telah ditentukan yaitu melihat pada action program tersebut tercapai.” 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam penerapan atau pelaksanaan 

kebijakan dengan berbagai metode dan sumberdaya-sumberdaya yang 

dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya akan terlihat 

dampak atau perubahan-perubahan atas apa yang sudah dihasilkan oleh para 

implementor. 

Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi,11 antara lain sebagai berikut.  

1) Karakteristik Masalah (tractability of the problems). Masalah publik 

memiliki beberapa karakteristik yaitu tingkat kesulitan teknis dari 

masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok 

 
10 Abdul Solihin Wahab. (2005). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm 64 
11 Op.cit, Subarsono hlm 94 
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sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan 

perubahan perilaku yang diharapkan.12  

2)  Karakteristik Kebijakan (ability of status to structure implementation). 

Kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik yaitu kejelasan isi 

kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, 

besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, 

seberapa besar adanya keterpautan dukungan antar berbagai institusi 

pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan 

pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan 

seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam 

implementasi kebijakan.13 

3) Variabel Lingkungan (nonstatutory variables affecting 

implementation). Lingkungan kebijakan publik memiliki beberapa 

karakteristik yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat 

kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap 

dari kelompok pemilik (Consituency Groups), dan tingkat komitmen 

dan keterampilan dari aparat dan implementor.14  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan terlebih dahulu harus menganalisis 

masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut 

diselesaikan. Setelah itu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan 

 
12 Ibid., hlm 95 
13 Ibid., hlm 97 
14  Ibid., hlm 98 
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dalam proses implementasinya dan lingkungan kebijakan yang 

mempengaruhinya baik secara internal maupun eksternal. Selain itu proses 

implementasi ini juga harus ditinjau menurut tahapantahapannya, antara lain 

sebagai berikut: 

1) Output-output kebijaksanaan (keputusan-keputusan) dari badan-

badan 

2) Pelaksana Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap 

keputusan tersebut.  

3) Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana.  

4) Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.  

5) Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang baik berupa 

perbaikanperbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan) 

dalam muatan atau isinya.  

Kesemua tahapan di atas seringkali digabung menjadi satu di bawah pokok 

bahasan mekanisme umpan balik. Namun, di sini terdapat 2 (dua) proses yang 

terpisah. Jika seseorang hanya tertarik pada persoalan sejauh mana dampak nyata 

suatu implementasi program sejalan dengan tujuan-tujuan program, maka yang 

penting diperhatikan hanyalah tiga tahap yang disebutkan pertama. Kendatipun 

demikian, ada baiknya jika diperhatikan pula evaluasi yang dilakukan oleh 

sistem politik terhadap undang-undang atau kebijaksanaan itu, dan hal ini 

tercakup dalam dua tahap yang disebut terakhir. Masing-masing tahap tersebut 

dapat disebut sebagai titik akhir (end point) atau variabel tergantung (Agustino, 

2008: 102). Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha 
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untuk mewujudkan suatu kebiajakan yang masih bersifat abstrak ke dalam realita 

nyata. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan 

hasil (output), dampak (outcome), dan manfaat (benefit), serta dampak (impact) 

yang dinikmati oleh kelompok sasaran (target groups). 

Gambar 2.1.1 Skematik Kebijakan Publik 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Nugroho (2003:37) 

Sebagaimana digambarkan dalam siklus skematik kebijakan publik diatas 

maka, Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang terarah berupa 

kebijakan atau program untuk menjawab terhadap permasalahan dengan upaya 

memecahkan, mengurangi dan mencegah terjadinya keburukan dan berusaha 

adanya perbaikan dan inovasi yang akan menimbulkan dampak atau perubahan 

di masyarakat. Perlu ditekankan bahwa implementasi kebijakan tidak akan ada 

apabila tujuan dan sasaran belum ditetapkan atau diidentifikasi oleh pembuat 

kebijakan, sehingga dari peraturan perundang-undangan yang telah tersedia 
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perlu adanya tindakan dengan merumuskan semua yang direncanakan menjadi 

kebijakan yang dioperasionalkan. 

2.1.2 Pembangunan Berkelanjutan 

 Menurut Sutamihardja, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai 

transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk 

meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya 

pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kepentingan mereka.15 Keterkaitan antara permasalahan lingkungan 

dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial menjadi anomali dalam konsep 

“sustainable development” (Pembangunan Berkelanjutan). Konsep Suistanable 

Development memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan alam di 

masa depan, generasi yang akan datang “pembangunan yang memenuhi kebutuhan 

sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri”. Dalam proses pembangunan berkelanjutan 

terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi 

sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan 

kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta 

meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. Demikian pula perkembangan penduduk perlu diperhatikan 

dalam mencapai keberlanjutan pembangunan, dan karenanya jumlah dan 

 
15 Sutamihardja, 2004. “Perubahan Lingkungan Global”, Program Studi Pengelolaan Sumber 

Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB 
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perkembangan penduduk haruslah dalam keseimbangan dengan perubahan potensi 

produk ekosistem.16 

Sustainable development akan tercapai bila ketiga pilar : ekonomi, 

lingkungan dan sosial dilaksanakan secara bersamaan karena memang ketiganya 

saling bersinergi. Kalau hanya dua pilar yang jadi fokus kita, maka hasil yang 

dicapai hanya viable (hasil pelaksanaan antara lingkungan dan ekonomi), atau 

equitable saja (bila yang dilaksanakan hanya sosial dan ekonomi), bahkan mungkin 

hanya dapat nilai bearable (bila pembangunan lingkungan dan sosial saja yang 

dilaksanakan).  Salah satu tantangan terbesar konsep tersebut saat ini adalah 

menciptakan keberlanjutan, termasuk didalamnya keberlanjutan sistem politik dan 

kelembagaan sampai pada strategi, program, dan kebijakan sehingga pembangunan 

kota yang berkelanjutan dapat terwujud.17 

Djajadiningrat menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan 

memerlukan perspekstif jangka panjang. Lebih lanjuta secara ideal keberlanjutan 

pembangunan membutuhkan pencapaian keberlanjutan dalam hal (1) ekologis, (2) 

ekonomi, (3) sosial budaya, (4) politik, dan (5) keberlanjutan pertahanan dan 

keamanan.18 

Keberlanjutan ekologis merupakan prasyarat pembangunan demi 

keberlanjutan kehidupan karena akan menjamin keberlanjutan eksistensi bumi. 

Dikaitkan dengan kearifan budaya, masing-masing suku di Indonesia memiliki 

 
16Samodra Wijaya. 1991. Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Kasus. Yogyakarta: PT. Tiara 

Wacana, hlm 4.  
17 Ibid. Hlm 11 
18 Djajadiningrat, Surna Tjahja. 2005. Sustainable Future: Mengagas Warisan Peradaban Bagi 

Anak Cucu, Seputar Pemikiran. Hlm 123. 
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konsep yang secara tradisional dapat menjamin keberlangsungan ekologis, 

misalnya sistem Subak di Bali atau pemaknaan hutan bagi suku Dayak di 

pedalaman Kalimantan dan beberapa suku lain yang memiliki filosofi harmonisasi 

dengan alam. 

Keberlanjutan ekonomi yang terdiri atas keberlanjutan ekonomi makro dan 

keberlanjutan ekonomi sektoral merupakan salah satu aspek keberlanjutan ekonomi 

dalam perspektif pembangunan. Dalam keberlanjutan ekonomi makro tiga elemen 

yang diperlukan adalah efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang 

berkesinambungan dan peningkatan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal 

ini akan dapat tercapai melalui kebijaksaaan ekonomi makro yang tepat guna dalam 

proses struktural yang menyertakan disiplin fiskal dan moneter. Sementara itu 

keberlanjutan ekonomi sektoral yang merupakan keberlanjutan ekonomi makro 

akan diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan sektoral yang spesifik. Kegiatan 

ekonomi sektoral ini dalam bentuknya yang spesifik akan mendasarkan pada 

perhatian terhadap sumber daya alam yang bernilai ekonomis sebagai kapital. 

Selain itu koreksi terhadap harga barang dan jasa, dan pemanfaatan sumber daya 

lingkungan yang merupakan biosfer keseluruhan sumber daya. 

Dalam hal keberlanjutan sosial dan budaya, secara menyeluruh 

keberlanjutan sosial dinyatakan dalam keadilan sosial. Hal-hal yang merupakan 

perhatian utama adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, 

pertahanan keanekaragaman budaya dan partisipasi masyarakat lokal dalam 

pengambilan keputusan. 
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Di bidang keberlanjutan politik terdapat pokok pikiran seperti perhatian 

terhadap HAM, kebebasan individu, hak-hak sosial, politik dan ekonomi, 

demokratisasi serta kepastian ekologis. Sedangkan keberlanjytan di bidang 

pertahanan dan keamanan adalah keberlanjutan kemampuan menghadapi dan 

mengatasi tantangan, ancaman, dan gangguan. Persoalan berikutnya adalah 

harmonisasi antar struktur (suprastruktur dan infrastruktur) dalam mengahadapi 

atau melaksanakan idealisasi pembangunan yang berkelanjutan.apabila selama ini 

terjadi ketimpangan maka yang terjadi adalah disharmonisasi yang berdampak pada 

hal  yang lebih luas yang menyangkut nasionalisme, rasa kebangsaan dan 

“pudarnya negara bangsa”. 

Dari Lima Indikator pembangunan berkelanjutan tersebut, maka indikator 

pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek-asepk seperti, aspek 

ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial, politik dan budaya. Dalam lima indikator 

diatas juga terdapat tiga tolak ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana 

yang dapat digunakan baik untuk pemerintah pusat maupun daerah untuk menilai 

keberhasilan seorang Kepala Pemerintah dalam melaksanakan proses 

pembangunan berkelanjutan. Ketiga tolok ukur tersebut meliputi :19 

a) Pro Ekonomi Kesejahteraan, maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi 

ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dicapai 

melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum terhadap lingkungan. 

 
19 Sutisna, 2006. “Enam Tolok Ukur Pembangunan Berkelanjutan”. Urban and Regional 

Development Institute dan Yayasan Sugijanto Soegijoko. Jakarta dalam Susi Lastrika Sinaga, 

“Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Kota Malang  Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Studi 

Pada Bappeda Kota Malang), Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya 2012, hlm 28. 
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b) Pro Lingkungan Berkelanjutan, maksudanya etika lingkungan non 

antroposentris yang menjadi pedoman hidup masyarakat, sehingga mereka 

selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi 

sumberdaya alam cital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non 

material. 

c) Pro Keadilan Sosial, maksudnya adalah keadilan dan kesetraan akses 

terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas 

budaya dan kesetaraan gender.  

2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Sustainable Development Goals (SDG’s) 

Dipilihnya SDGs (Sustainable Development Goals) sebagai pengganti MDGs 

(Millenium Development Goals) karena daya dukung alam terhadap kehidupan 

manusia semakin menurun sehingga perlu penyelamatan.20 Penurunan daya dukung 

alam itu seperti jumlah penduduk dunia yang terus meningkat dari 4 miliar menjadi 

7 miliar, akan meningkatkan penggunaan sumber daya alam untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup sehari-hari. Peningkatan manfaat SDA ini yang dikuatirkan akan 

merusak lebih jauh lautan dan daratan sebagai sumber nutrisi manusia. Kehidupan 

penduduk lokal, terutama yang berada di sekitar pantai dan hutan, terancan oleh 

bahaya banjir dan kekeringan. Karena itu, muncul kesadaran baru diantara negara-

 
20 A.H.Rahadian,2016. “Strategi Pembangunan Berkelanjutan”, Volume II, No. 01, Institut Ilmu 

Sosial dan Manajemen STIAMI. Hlm 52 
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negara di dunia bahwa pola produksi dan konsumsi yang selama ini terjadi, dilihat  

dari sisi lingkungan, tidak berkelanjutan.21  

Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi konsep yang populer dan 

fokus dunia internasional sejak dipertegasnya pendekatan ini pada KTT Bumi di 

Rio de Jenairo pada tahun 1992. 22Ide atau gagasan tentang SDGs pertama kali 

disampaikan oleh pemerintah Kolombia dan Guatemala dalam pertemuan tidak 

resmi di Solo, Indonesia, Juli 2011. Usulan ini terus bergulir dan menjadi 

perdebatan di kalangan anggota PBB dalam berbagai pertemuian tidak resmi untuk 

penyempurnaan usulan tersebut. Laan sekjen PBB yang dipersiapkan oleh Panel 

Tingkat Tinggi tentang Keberlanjutan Global juga memberikan dukungan yang 

signifikan terhadap SDGs.  

Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar penting yaitu ekonomi, 

sosial dan lingkungan yang harus dijalankan secara integritas. Pemahaman tentang 

pembangunan berkelanjutan tidak diartikan secara sempit sebagai perlindungan 

lingkungan tetapi pemahaman tentang keterkaitan antara ekonomi, sosial dan 

lingkungan alam. Dalam menjaga keseimbangan  dan mencapai tiga pilar 

pembangunan serta  tersebut maka disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini:23 

 

 

 
21 Griggs,D. 2013. From MDGs to SDGs: Key Challeges and opportunities. Jerman: Monash 

Sustainability Institute. 

http:/http://sustainabledevelopment.un.org/contect/documents/3490griggs.pdf  
22 Dian Wahyudin, “Strategi Konsep Ekonomi Hijau Sebagai Sustainable Development Goals Di 

Indonesia” Volume III, No. 01, 2016. Hlm 35  
23 Ishartono & Santono Tri Raharjo, “Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan 

Kemiskinan” Volume 6 No.2, Social Work Jurnal. 



 
 

26 
 

Gambar 2.2.1 Simbol 17 Tujuan Global Sdgs 

 

Sumber : http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/10/pengertian-dan-tujuan-sdgs-

sustainable-development-goals.html 

 

Ke-17 (Tujuh Belas) Tujuan Global (Global Goals) dari SDGS tersebut yaitu: 

1. Tanpa Kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh 

penjuru dunia. 

2. Tanpa Kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapau ketahanan pangan, 

perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. 

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat 

serta mendoroong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat disegala 

umur. 

4. Pendidikan Berkualitas. Menjamin pemertaan pendidikan yang berkualitas 

dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin 

pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan 

belajar seumur hidup bagi semua orang. 

http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/10/pengertian-dan-tujuan-sdgs-sustainable-development-goals.html
http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/10/pengertian-dan-tujuan-sdgs-sustainable-development-goals.html


 
 

27 
 

5. Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan 

kaum ibu dan perempuan. 

6. Air Bersih dan Sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang 

berkelanjutan untuk semua orang. 

7. Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi 

yang terjangkau, terpercaya berkelanjutan dan modern untuk semua orang. 

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak. Mendukung perkembangan 

ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan 

produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. 

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang 

berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan 

berkelanjutan serta mendorong inovasi. 

10. Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam 

sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia. 

11. Keberlanjutan kota dan komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman 

yang inklusif, berkualitas, aman, berkelanjutan dan berketahanan. 

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Menjamin keberlangsungan 

konsumsi dan pola produksi. 

13. Aksi Terdapa Iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahanniklim 

dan dampaknya. 

14. Kehidupan Bawah Laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut 

dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang 

berkelanjutan. 
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15. Kehidupan di Darat. Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan 

keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara 

keberlanjutan, mengurangi tanah, memerangi pengguguran, menghentikan 

dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian 

keanekaragaman hayati. 

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian. Meningkatkan perdamaian 

termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan 

akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung 

jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, 

akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan. 

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Memperkuat implementasi dan 

menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Salah satu kunci sukses percapaian MDGs dan SDGs terletak pada kinerja 

sektor pertanian.24 Ini merupakan implikasi logis dari kondisi berikut.25 Pertama, 

mayoritas penduduk miskin berada di negara-negara berkembang yang nafkah 

utamanya bergantung pada sektor pertanian. Kedua, adanya keterkaitan yang sangat 

erat antara kemiskinan dan kerawanan pangan, sedangkan penghasilan pangan 

adalah sektor pertanian. Ketiga, sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan 

iklim sehingga  masa depan ketahanan pangan sangat ditentukan keberhasilan 

 
24 Bagi Indonesia, sektor pertanian terbukti pula sebagai “sektor kunci” resilensi perekonomian 

nasional dari guncangan negatif yang dahsyat akibat krisis finansial Tahun 2998 yang lalu. 
25 Sumaryanto, “Peran Sektor Pertanian Salam MDGs Dan Kesiapan Menyongsong SDGs”, hlm 

386. Dapat dilihat www.litbang.pertanian.go.id pada tanggal 01 September 2017  

http://www.litbang.pertanian.go.id/
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sektor pertanian dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Faktanya, berbagai 

hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa sektor pertanian dalam mengentaskan 

kemiskinan yang pada dasarnya merupakan epicentrim sasaran MDGs sangat besar 

dan tidak hanya mencakup aspek-aspek kuantitatif karena sifat multifunctonality 

pertanian melibatkan dimensi-dimensi kualitatif yang sebagian diantaranya bersifat 

intangible.   

Dari beberapa tujuan global di atas salah satu yang sangat menarik untuk 

dibahas adalah mengenai pertanian yang berkelanjutan, dimana negara Indonesia 

ini merupakan negara agraris dengan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai 

petani. Pertanian yang berkelanjutan akan menyokong produktifitas pertanian yang 

baik untuk ketahanan pangan lokal. Salah satu cara untuk menunjang pertanian 

yang berkelanjutan yaitu dengan adanya pembangunan saluran irigasi yang baik 

serta memadai. Pembangunan saluran irigasi sangatlah cocok dibangun pada daerah 

dataran rendah yang sulit akan sumber airnya. Saluran irigasi juga dapat dibentuk 

seperti Embung (waduk volume kecil) yang dapat menunjang tampungan air saat 

musim hujan dan dapat digunakan mengairi sawah saat musim kemarau tiba. 

Peningkatan irigasi di suatu daerah juga dapat dilakukan secara berkelanjutan dan 

dapat meningkatkan hasil panen. Namun, saat ini sistem irigasi kurang 

dimanfaatkan, sehingga diperlukan indikator yang tepat untuk mengukur hal 

tersebut agar  pembangunan irigasi tepat sasaran dan dapat digunakan dengan 

maksimal.26 

 
26 Badan Pusat Statistik, “KAJIAN INDIKATOR LINTAS SEKTOR (Kajian Indikator Sustainable 

Development Goals)”. Hlm 38 
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  Pada hakikatnya isu-isu dalam penataan ruang tidak sekedar membatasi 

pada petimbangan-pertimbangan tampilan visual dari proyek pembangunan, namun 

juga berkaitan dengan kualitas hubungan antar bangunan dan kelompok masa 

bangunan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dan kepentingan 

publik.27 Artinya, pertimbangan terhadap aspek kehidupan manusia tetap lebih 

utama. Jadi, diskusi perencanaan dan perangcangan kota tanpa didukung dengan 

pertimbangan kritis terhadap isu lingkungan adalah sia-sia. Jika dikaitkan dengan 

pemahaman tersebut, maka implementasi konsep pembangunan berkelanjutan 

merupakan suatu bentuk pembangunan kota uyang bersifat ramah lingkungan, serta 

memberikan kontribusi signifikan bagi kota dalam menjaga alam. Dalam konteks 

inilah, penataan ruang lingkungan perkotaan berperan sebagai alat untuk 

menerjemhkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam penataan dan 

pengelolaan lingkungan binaan. 

2.2.2 Embung 

Untuk mengatasi kekeringan, maka salah satu strategi yang paling murah, 

cepat dan efektif serta hasilnya langsung terlihat adalah dengan memanen aliran 

permukaan dan air hujan di musim penghujan melalui pembangunan embung. 

embung merupakan sistem atau istilah lokal yang pada umumnya sudah dikenal 

oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat di dalam mengelola sumber daya air. 

Konstruksi embung berupa waduk penampungan yang terbuat dari timbunan tanah 

ataupun dari psangan batu yang dipakai sebagai sumber air untuk memberi/suplesi 

 
27 Hall, P. And Ulrich, P. 2000. Urban Future 21, A Global Agenda For Twenty-Ffirst Century 

Cities, E&FN Spon and Federal Ministryof Transport, Building And Housing. New York. 
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terhadap kebutuhan air pada areal di bawahnya, dimana pada umumnya sudah 

dipersiapkan pola tanam tadah hujan (gora) sehingga dapat diperoleh kontinuitas 

pemberian air untuk pertumbuhan tanaman dalam menghindari gagal panen. 

Gambar 2.2.2 Contoh Gambar Embung 

 

Sumber: http://bamboeroentjing.com/embung/ 

 

Dalam pembangunan embung terdapat tipe-tipe embung (storage dam) yang 

dibangun dapat dikelompokan menjadi empat keadaan yaitu: 28 

- Embung berdasarkan tujuan pembangunannya (embung tujuan 

tunggal dan embung serbaguna) 

- Embung yang dibangun pada alur sungai (instream overflow dam) 

terdiri dari embung dengan daerah irigasi mandiri (independent) dan 

embung regulator (dependent dam) 

 
28 Dapat dilihat di https://www.scribd.com/document/329469716/Buku-Standar-Teknis-Embung 

diakses tanggal 22 Juni 2017 pukul 05.33 WIB 

https://www.scribd.com/document/329469716/Buku-Standar-Teknis-Embung
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- Embung yang dibangun di luar alur sungai (offstream/enfarm) terdiri 

dari embung untuk dilewati air dengan spillway (overflow dams) dan 

embung untuk menahan air (non overflow dams) 

- Embung berdasarkan material pembentuknya (urugan, pasangan 

batu/beton, dll). 

Standart lokal perencanaan teknik ini merupakan acuan awal perencanaan 

bangunan embung (instream overflow dam) dengan penerapannya masih 

memerlukan penyesuaian berdasarkan kajian observasi dan kalibrasi lapangan yang 

lebih detail. Dengan demikian siapapun yang akan menggunakan Standart Teknik 

Lokal ini, tidak akan lepas dari tanggung jawabnya sebagai perencanaan dalam 

merencanakan bangunan ke-airan. 

Salah satu infrastruktur saluran air untuk mengatasi kendala kekeringan 

maupun kebanjiran adalah adanya embung. Embung adalah bangunan konservasi 

air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan (run off) serta 

sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan dan peternakan 

dan rumah tangga. Salah satu cara menanggulangi kekurangan air di lahan sawah 

tadah hujan adalah dengan membangun kolam penampungan air atau embung. 

Embung adalah kolam penanmpungan kelebihan air hujan pada musim hujan dan 

digunakan pada musim kemarau.  

Tujuan pembuatan embung adalah menyediakan air untuk pengairan tanaman 

di musim kemarau, meningkatkan produktivitas lahan, masa pola tanam dan 

pendapatan petani di lahan tadah hujan, mengaktifkan tenaga kerja petani pada 

musim kemarau sehingga mengurangi urbanisasi desa ke kota, 
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mencegah/mengurangi luapan air di musim hujan dan menekan resiko banjir, 

memperbesar air ke dalam tanah. 

Menurut Wirosoedarmo pemanfaatan air hujan dapat dilakukan dengan dua 

cara, pertama memandang hujan sebagai infromasi dengan melakukan 

pengumpulan, analisis dan intrepetasi data hujandengan baik menggunakan sesuai 

dengan kebutuhan. Kedua adalah pengelolaan air hujan di tanah dan 

memanfaatkannya secara efektif dan efisien.29 Terdapat beberapa batasan atau 

kriteria yang menjadikan suatu bangunan pengendalian air hujan sehingga dapat 

dikatakan sebagai suatu embung. hal ini penting mengingat embung merupakan 

bangunan yang mirip dengan waduk namun dengan dimensi yang lebih kecil. 

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam membangun embung adalah 

menentukan lokasi embung. untuk memilih lokasi yang cocok untuk embung perlu 

dilakukan peninjauan ke tempat dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:30 

• Tempat embung merupakan cekungan yang cukup untuk menampung air, 

lebih baik apabila yang keadaan geotekniknya tidak lolos air, sehingga 

kehilangan sedikit air. 

• Lokasi dekat dengan desa yang memerlukan air sehingga jaringan distribusi 

tidak begitu panjang dan tidak banyak kehilangan energi. 

• Lokasi dekat jalan sehingga jalan masuk tidak panjang dan lebih mudah 

ditempuh. 

 
29 Ruslan Wirosoedarno. “Drainase Pertanian”. Malang: UB Press, hlm 24-29 
30 Bagus Adi Rahmadi, “Skripsi : Analisis dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Beberapa Embung 

Di Jawa Timur”, Universitas Brawijaya Malang 2007, hlm 10 
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2.2.3 Sumber Daya Air  

Sumber Daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial 

bagi manusia. Keguanaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, 

rumah tangga, rekreasi dan akitivitas lingkungan.31 Penggunaan air tawar dapat 

dikategorikan sebagai penggunaan konsumtif dan non-konsumtif. Air dikatakan 

digunakan secara konsumtif jika air tidak dengan segera tersedia lagi untuk 

penggunaan lainnya, misalnya irigasi (di mana pengupan dan penyerapan ke dalam 

tanah serta penyerapan oleh tanaman dan hewan ternak terjadi dalam jumlah yang 

cukup besar). Jika air yang digunakan tidak mengalami kehilangan serta dapat 

dikembalikan ke dalam sistem perairan permukaan (setelah diolah jika air 

berbentuk limbah), maka air dikatakan digunakan secara non-konsumtif dan dapat 

digunakan kembali untuk keperluan lainnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Air sebagai bagian dari sumber daya alam adalah merupakan bagian dari 

ekosistem. Karena itu pengelolaan sumber daya air memerlukan pendekatan yang 

integratif, komprehensif dan holistik yakni hubungan timbal balik antara teknik, 

sosial dan ekonomi serta harus berwawasan lingkungan agar tetap terjaga 

kelestariaannya. Air merupakan sumber daya yang menyangkut semua kehidupan, 

maka air merupakan faktor yang mempengaruhi jalannya pembangunan sebagai 

sektor. Karena itu pengelolaan sumber daya air perlu didasarkan pada pendekatan 

peran dari semua stakeholder. Segala keputusan publik harus memperhatikan 

 
31 Dapat juga dilihat , https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_air (diakses pada 18 Mei 2017) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_air
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kepentingan masyarakat sehingga kebijakan apapun yang diharapkan akan dapat 

diterima oleh masyarakat. 

Dalam pembangunan irigasi peran sumber daya air merupakan hal yang sangat 

penting, meskipun keadaan tanah yang kurang subur, langkah-langkah yang telah 

dilakukan adalah penyediaan infrastruktur air terutama untuk menghemat 

penyimpanan air di musim kemarau. Hal ini didasarkan pada kondisi kritis sumber 

daya air yang mempengaruhi kemiskinan, dan mengurangi pertumbuhan ekonomi, 

sosial dan budaya. 

Pembangunan irigasi yang dikembangkan tidak terlepas oleh ketersediaan 

sumber daya air, disamping dibutuhkan dukungan kebijakan mulai dari 

perencanaan hingga implementasinya. Ketersediaan sumber daya air yang dikelola 

secara tepat akan menjadi startegi yang sangat kuat di dalam pembangunan irigasi. 

Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya air akan ikut berperan dalam 

pembangunan ekonomi. Hal ini cukup beralasan, karena sebagian besar penduduk 

yang bekerja di sektor pertanian tinggal di perdesaan dan bergantung pada 

ketersediaan air sebagai sumber mata pencahariaan. 

Pembangunan irigasi sangat diarahkan untuk pemngembangan pertanian di 

wilayah Indonesia. Teknologi penyediaan air yang tepat dan spesifik lokasi meliputi 

informasi sumber-sumber air dan ketersediaan infrastruktur yang diperlukan, 

menjadi utama dalam mendukung pendayagunaan sumber daya air yang 

berkelanjutan. Sistem pengelolaan air, sistem irigasi, maupun sarana pendukung 
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lainnya merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan pula sehingga 

pengembangan pembangunan irigasi dapat berhasil. 

Sektor sumber daya air dan irigasi menghadapi masalah-masalah investasi 

jangka panjang dan pengelolaan/manajemen semakin kompleks dan menantang. 

Tanpa penanganan yang efektif, hal-hal tersebut akan menjadi kendala yang 

semakin menghambat pengembangan perekonomian dan tercapainya ketahanan 

pangan nasional.masalah-masalah tersebut ditimbulkan oleh dampak kerugian dari 

pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan industrialisasi. Masalah-masalah pokok 

dimaksud diantaranya adalah:32 

• Alokasi air untuk sektor mengalami kelangkaan lokal (local scarcity) 

akibat bertambahnya kebutuhan air non-irigasi. 

• Tidak memadainya akses pasokan air bersih dan insitusi pengelolaan 

sementara itu prasarana air bersih perkotaan tidak mampu melayani 

perkembangan permintaan yang pesat. 

• Pencemaran air dan dampak yang merugikan dari pembuangan air limbah 

perkotaan, limbah industri dan limbah usaha pertambangan yang tidak 

diolah.  

• Dampak yang merugikan dari degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) 

seperti bertambahnya debit puncak banjir yang menyebabkan kerusakan 

atas prasarana dan sarana (infrastruktur) ekonomi yang semakin besar, 

menurunnya debit sungai pada musim kemarau dan tingginya erosi dan 

 
32 Robert J. Kodoatie, Ph.D., “Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (Edisi Revisi)”, Yogjakarta: 

CV. ANDI OFFSET, 2005, hlm. 361 
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sedimentasi yang menyebabkan tidak berfungsinnya inmfrastruktur 

pengairan. 

2.3  Kerangka Berfikir. 

Menurut Ardianto, kerangka pemikiran merupakan dukungan dasar teoritis 

dalam rangka memberikan jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah. 

Istilah kerangka pemikiran ini seringkali digunakan dalam penelitian kuantitatif, 

sedangkan dalam penelitian kualitatif kerangka pemikiran sering ditulis menjadi 

perspektif teoritis.33 Pada penelitian kualitatif, perspektif teoritis suatu teori tidak 

menjadi landasan atau dasar pijakan penelitian seperti halnya kerangka pemikiran 

dalam penelitian kuantitatif. Perspektif teoritis hanya menjadi panduan karena 

dalam hal pnelitian kualitatif, teori tidak diuji, namun hanya dijadikan sebagai 

pedoman penelitian. Mengingat dalam penelitian kualitatif, perspektif teoritis ini 

bisa saja berubah dan bisa saja ditemukannya teori selama proses penelitian 

berlangsung. 

Oleh karena itu, mengaju pada pengertian diatas, berikut peneliti sertakan 

kerangka pemikiran atau perspektif teoritis dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 
33 Ardianto, Elvinaro. 2010. “Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan 

Kualitatif”. Bandung: Simbiosa Reakatama Media. 
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Gambar 2.3 kerangka Berfikir Dalam Penelitian. 

 

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2017 

 

Dengan latar belakang permasalahan lingkungan dan kondisi tanah yang buruk 

maka pemerintah Kabupaten Bojonegoro mencetuskan kebijakan melalui kebijakan 

Dana Desa. Maka pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuat sebuah program 

pembangunan seribu embung yang diharapkan akan menjadi solusi untuk bencana 

kekeringan dan sistem irigasi yang buruk terutama menaikkan taraf hidup 

masyarakat. Disinilah akan terjadi kesinambungan antara masyarakat dan 

pemerintah sebagai stakeholder (pemangku kepentingan), adanya kenaikan taraf 

hidup masyarakat yang dapat mempengaruhi terhadap lingkungan, ekonomi, sosial 

budaya dan politik yang lebih baik. Jika semuanya sudah terjadi maka puncak dari 
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pembangunan ini adalah bagaimana pemerintah menerapkan sustainable 

development goals sebagai landasan mencapai lumbung pangan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 

yang bertujuan untuk membuat suatu gambaran atau menjelaskan suatu informasi 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar 

dinamika yang diteliti secara komprehensif. 

Dalam pengertian lainnya dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah 

pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, 

dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah.34  

Menggunakan metode penelitian studi kasus adalah salah satu dari jenis 

penelitian kualitatif, dan penelitian studi kasus dibedakan menjadi tiga tipe, 

eksplanatoris, eksploratoris, dan deskriptif, studi kasus juga membantu penulis 

dalam menghadapi beberapa pertanyaan yang sulit mempertanyakan tentang : 

1. Bagaimana mendefinisikan kasus yang akan diselidiki 

2. Bagaimana menentukan data-data yang dikumpulkan itu relevan dan 

signifikan. 

3. Langkah apa yang akan dilakukan ketika data-data yang dikumpulkan sudah 

terkumpul. 

 
34 Moleong, Lexi, J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011 
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3.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan penulis, fokus dari 

penelitian ini adalah mengenai bagaimana hasil dari pembangunan seribu embung 

di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan konsep Sustainable Development Goals, 

tidak mengenai kebijakan publik ataupun ekologi politik sebagaimana 

keterkaitannya mengenai lingkungan. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana peneliti melakukan penelitian untuk 

mengungkapkan keadaan sebenarnya dari objek  penelitian dan memperoleh data 

atau infromasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 

Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti akan memperoleh data dan informasi 

sesuai dengan tema, masalah dan fokus penelitian yang telah diteteapkan. Dengan 

ditetapkannya lokasi dalam penelitian akan lebih mudah untuk mengetahui tempat 

dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi yang dijadikan untuk penelitian yaitu di 

Kabupaten Bojonegoro. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten 

Bojonegoro yaitu : 

1. Kabupaten Bojonegoro merupakan Kabupaten yang sudah dikenal sebagai 

Kabupaten termiskin sejak jaman Belanda, sedangkan luas tanah untuk 

sektor pertanian mencapai 92% tetapi dengan luas tanah tersebut Kabupaten 

Bojonegoro belum bisa meningkatkan produksi pertaniannya secara baik. 

2. Kabupaten Bojonegoro mempunyai Visi dan Misi sejak tahun 2013 dibawah 

Pimpinan Drs. Suyoto Bupati Bojonegoro yang sudah dua periode 

memimpin. Didalam Visi Misi tersebut Pimpinan Daerah ingin 
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Mewujudkan Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan dan Energi Negeri. 

Oleh karena itu Bojonegoro mempunyai Misi memperbaiki sektor pertanian 

dengan pembangunan program irigasi yang memadai untuk meningkatkan 

produksi panen di Kabupaten Bojonegoro.  

3.4 Sumber Data 

Penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data 

yang didapat langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, 

observasi dan alat lainnya.35 Data sekunder merupakan data yang berasal dari bahan 

kepustakaan. Kedua jenis data bersifat saling menunjang dan memerlukan analisis 

lebih lanjut. Penulis akan menggolongkan data sesuai dengan mengklarifikasi data 

sebagai berikut. 

1. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari onjek atau subjek 

yang akan diteliti. Sumber data primer berupa data hasil interview atau 

wawancara secara langsung dan observasi langsung ditempat. Peneliti 

akan melakukan wawancara langsung terhadap pihak yang terkait 

dalam permasalahan dampak pembangunan program seribu embung di 

Kabupaten Bojonegoro yaitu warga Kabupaten Bojonegoro yang 

terkena dampak pembangunan seribu embung, kepala Dinas Pekerjaan 

Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas 

Pertanian Kabupaten Bojonegoro, serta Lembaga Swadaya Masyarakat 

 
35 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 

hlm.87 
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yang berkaitan dengan lingkungan seperti LSM Tropis di Kabupaten 

Bojonegoro. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagi sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data 

sekunder dapat berupa dokkumen-dokumen, website dan lain-lain. 

Seperti media cetak berupa koran, media online berupa berita online. 

Penulis juga menggunakan dan memperoleh sumber data dari : 

1. Perputakaan Universitas Brawijaya, Jlan Veteran Malang 

2. Perpustakaan Umum Kota Malang, Jalan Ijen 30 A Malang 

3. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro 

4. Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro 

5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Bojonegoro 

6. Situs jurnal Online 

7. Situs Internet 

8. Koleksi Pribadi 

Objek penelitian yang diteliti adalah tentang program pembangunan embung 

serta menganalisis hubungan pemerintah dan mayarakat Kabupaten Bojonegoro. 

3.5 Teknik Penentuan Informan (Snowball Sampling) 

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik Snowball Sampling yang merupakan teknik penetuan sample 
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yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang 

menggelinding yang lama-lama menjadi besar.36 Dalam penentuan sample, 

pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum merasa 

lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang 

dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang 

sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. 

Berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan 

bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak 

sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi 

informan narasumber (key informan) dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro dan Kepala Dinas 

Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang terkait dengan pembangunan seribu embung 

dalam memandang lingkungan sebagai hasil dari kebijakan pemerintah. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu onjek penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek materi, segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan 

keterangan tentang suatu fakta yang ditemui peneliti di lokasi penelitian. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian 

adalah sebagai berikut : 

 

 
36 Prof. Dr. Sugiyono.2008. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D”, Bandung: CV. 

ALFABETA, Hlm 85. 
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1. Wawancara Mendalam/Indepth Interview 

Wawancara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

penelitian untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab, 

yang berhadapan langsung dengan sejumlah informan yang dapat 

memberikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan permasalhan 

penelitian. 

Dalam rangka pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara terstruktur 

maupun tidak terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau 

pendirian secara lisan dari seorang informan lain yang menilai Dampak 

program pembangunan terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten 

Bojonegoro sebagai hubungan antara pemerintah dengan Civil Society. 

Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu 

memperoleh data atau informasi secara langsung untuk proses pengolahan 

selanjutnya. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data serta 

informan berdasarkan penelaan literatur atau referensi, baik yang bersumber 

dari buku-buku dan dokumen-dokumen, laporan-laporan, jurnal0jurnal, 

kliping, majalah, makalah-makalah yang pernah diseminarkan. Artikel-

artikel dari berbagai sumber, termasuk internet maupun catatan-catatan 

penting yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Politik Ekologi yang 

dilakukan sebagai acuan untuk mengumpulkan data sekunder. 
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3. Observasi Lapangan 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

langsung pada objek penelitian yaitu di Dinas Pekerjaan Umum Sumber 

Daya Air Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro 

serta pengamati beberapa pembangunan embung yang sudah terealisasi dan 

gejala-gelaja hubungan pemrintah dengan masyarakat untuk mengetahui 

kondisi yang sebenarnya. 

3.7 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan peneliti selama penelitian berlangsung adalah 

menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data 

hasil penelitian. Mereka mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis data 

terdapat 3 alur kegiatan, meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.37 

Berikut ini penjelasan mengenai 3 alur kegiatan yang dikemukakan oleh Miles, 

Huberman dan Saldana yang meliputi :38 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan kebutuhan data penelitian terkait dengan program pembangunan 

seribu embung di Kabupaten Bojonegoro. 

 

 
37 Miles dkk, Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage 

Publications, 2014 hlm 8. Terjemahan Tjetjep Rohidi, UI-Press. 
38 Ibid; hlm 8. 



 
 

47 
 

2. Kondensasi Data (Data Condesation)  

Data kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, 

mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati 

keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip 

wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. 

3. Penyajian Data (Data Display)  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian dapat berbentuk tabel, grafik jaringan, dan bagan. Penyajian data 

dirancang guna menggabungkan informasi yang terjadi dalam satu bentuk 

alur yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis 

dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik 

kesimpulan yang benar ataukah terus melakukan analisis yang menurut 

sasaran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin 

berguna. Data yang akan disajikan adalah terkait dengan program 

pembangunan seribu embung di Kabupaten Bojonegoro. 

4. Menggambarkan dan Penarikan Kesimpulan (Drawing and Verifying 

Conclusion)  

Menggambarkan dan penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan mencari 

arti dari data-data yang ada seperti mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi yang mungkin. 

Berikut adalah langkah-langkah analisis data menurut Miles, Huberman & 

Saldana adalah: 
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Gambar 3.7 Komponen Dalam Analisis Data Model Interaktif. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Miles, Huberman & Saldana (2014:12-14) 

Analisis data yang dilakukan kali ini, peneliti menggunakan data model 

interaktif (gambar 3.7). Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan 

kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan sebuah siklus dan interaktif. 

Peneliti harus siap bergerak diantara 4 (empat) “sumbu” kumparan tersebut selama 

pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan kondensasi, 

penyajian, menggambarkan dan penarikan kesimpulan. 
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BAB IV 

Gambaran Umum 
 

4.1 Program Pembangunan Seribu Embung Kabupaten Bojonegoro 

Program pembangunan embung bukan lagi menjadi hal baru dalam 

penanganan masalah kekeringan jangka panjang. Di Kabupaten Bojonegoro sendiri 

terdapat program pembangunan seribu embung untuk mewujudkan Visi dan Misi 

pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri. 

Target pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk membangun seribu embung ini 

ditujukan untuk memperbaiki kondisi pangan dan keberlanjutan sektor pertanian 

yang menjadi komoditas utama Kabupaten Bojonegoro. Pembangunan embung 

ditempatkan pada titik yang rawan kekeringan saat kemarau, contohnya embung 

dibangun pada lahan kering atau pada lahan tadah hujan agar dapat menampung air 

hujan sehingga dapat digunakan petani pada waktu musim kemarau. 

Pembangunan seribu embung ini murni program yang dicanangkan oleh 

Bupati Bojonegoro Dr. Suyoto M,si pada awal jabatannya pada tahun 2008. Dan 

mulai pengerjaan pada tahun 2010, setelah periode kedua beliau menjabat sebagai 

bupati Kabupaten Bojonegoro. Sampai saat ini embung yang sudah dibangun 

mencapai 564 embung dan pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Bojoengoro 

bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten 

bojonegoro hanya menargetkan 35 pembangunan embung.  

Pembangunan ini dimulai pada tahun 2008 karena pada saat itu pemerintah 

menyadari betul akan kondisi lingkungannya dan tidak mengelola pembangunan ini 
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secara parsial. Untuk anggaran sendiri pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

menggunakan dana APBN dan APBD dalam pembangunannya. Anggaran dari 

pemerintah daerah sendiri untuk penanaman Satu Milliar Pohon dialokasikan 

anggaran tahun 2010 kurang lebih sebesar Rp 2,1 miliar dari APBN dan Rp 300 

juta dari APBD. Lalu untuk pembangunan embung sebesar Rp 28.969.000.000 

(anggaran tahun 2013) dan pada tahun 2014 sebesar Rp 9.089.899 dari APBD. 

Sedangkan untuk program-program pengendali banjir dialokasikan dana sebsar Rp 

8.089.500.000.39 

Pembangunan program ini juga telah diulang lagi dalam periode kedua 

sesuai janji program dari Bupati Bojonegoro pada pemilihan kepala daerah tahun 

2013. Hal ini yang menjadi daya tarik politik Bupati Suyoto menang untuk kedua 

kalinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa program-program yang 

dicanangkan oleh bapak Bupati ini sangat menarik masyarakat terutama dalam 

program pembangunan infrastruktur. Program pembangunan ini tidak lepas dari 

prasyarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mewujudkannya agar dapat 

diselenggarakan dan tepat sasaran pada wilayah-wilayah perdesaaan di Kabupaten 

Bojonegoro. Dalam pembangunan seribu embung ini tentunya terdapat tahapan 

kegiatan yaitu prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi. Uraian singkat 

mengenai komponen rencana usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan dampak 

yang ditimbulkan adalah sebagai berikut yaitu tahap prakonstruksi kegiatan, tahap 

konstruksi dan tahap pasca konstruksi :  

 
39 Eva Martha Rahayu, Op. Cit hlm 47 
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Bagan 4.1 Tahap Prakonstruksi, Konstruksi dan Pasca Konstruksi 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap pendahuluan 

Setiap desa mengajukan proposal permintaan 

pembangunan embung ke Dinas Pekerjaan Umum 

dan Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro 

 

 

 Survey Lapangan 

Mengenai lokasi pembangunan dan 

tanah yang akan digunakan 

Tahap persetujuan 

Melihat prosedur yang sudah dilakukan 

pihak dinas berhak menyetujui atau tidak. 

Kegiatan pendahuluan 

Mobilisasi Tenaga Kerja 

Kegiatan pendahuluan 

 

Mobilisasi alat berat yang 

digunakan pembangunan 

embung. pembuatan jalan 

masuk (access road), 

pembangunan embung, 

dan pemindahan limbah 

tanah 

Kegiatan Pendahuluan 

Pengisian / penggenangan 

embung 

Kegiatan Pendahuluan  

Pengoperasian dan 

Pemeliharaan Embung 

Tahap Prakonstruksi Tahap Konstruksi Tahap Pasca Konstruksi 

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2017 
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Jadi proses pengadaan embung dan realisasinya di desa-desa yang ada di 

Kabupaten Bojonegoro dimulai dari pengajuan proposal oleh pihak Pemerintah 

Desa (PemDes). Pemerintah desa mengajukan proposal pengajuan pembangunan 

embung yang dilampiri dengan berita acara. Proses selanjutnya adalah survei lokasi 

untuk melihat lahan lokasi pembangunan embung. perlu dicatat sebelumnya bahwa 

lahan yang digunakan dalam pembangunan embung sebagian besar emnggunkan 

Tanah Kas Desa (TKD) yang diajukan dan diberikan oleh pemerintah desa setempat 

dengan kesepakatan bersama seluruh masyarakat desa melalui kegiatan 

musyawarah rencana pembangunan desa (Munserbangdes). Setelah proses survei 

lokasi, dilaksanakan rapat internal oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya 

Air Kabupaten Bojonegoro untuk menentukan penerimaan atau tidak proposal 

pengajuan bantuan pembangunan embung oleh pemerintah desa. 

4.1.1 Awal Mula Program Pembangunan Seribu Embung di Kabupaten 

Bojonegoro. 

Padi, jagung dan kedelai merupaka komoditas utama penghasil bahan pangan 

dan sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan untuk sebagian masyarakat 

Indonesia. Dengan luas persawahan yang melimpah dan mampu ditanami dengan 

berbagai tanaman bahan pangan, maka Kabupaten Bojonegoro ingin 

mengembangkan perekonomian melalui program pertanian berkelanjutan yang 

tentunya akan didukung dengan Program Pembangunan Seribu Embung. Dengan 

melihat kondisi tanah di Kabupaten Bojonegoro yang bersifat kering dan mayoritas 

tanah liat maka pemerintah Kabupaten Bojonegoro membuat trobosan untuk 

mewujudkan sebagai Kabupaten Lumbung pangan dan energi negeri. 
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Dalam mengembangkan perekonomian melalui sektor pertanian dibutuhkan 

perbaikan saluran irigasi untuk menunjang produktivitas tanam di Kabupaten 

Bojonegoro. Program pembangunan seribu embung ini ditujukan untuk 

memperbaiki saluran irigasi dan pengairan di Kabupaten Bojonegoro agar bisa 

dimanfaatkan para petani pada waktu musim kemarau panjang. Dari dulu 

permaasalahan yang dihadapi pertanian di Kabupaten Bojonegoro adalah minimnya 

saluran irigasi dan keadaan tanahnya sehingga tidak bisa memaksimalkan hasil 

produktivitas tanaman pangan.  

4.1.2 Perkembangan Program Pembangunan Seribu Embung di Kabupaten 

Bojonegoro 

Program pembangunan seribu embung di Kabupaten Bojonegoro sekarang 

sudah berada hampir pada tahap akhir tepatnya pada akhir tahun 2017 dan sudah 

mencapai 654 embung pada akhir tahun 2016 serta pembangunan 35 embung pada 

tahun 2017. 40Karena program pembangunan seribu embung ini awal mulanya dari 

program yang dicanangkan oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro dalam dua periode 

masa pemerintahannya yang  merupakan strategi untuk mewujudkan Kabupaten 

Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri, sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas bahan pangan. Peneliti akan menjelaskan bagaimana 

perkembangan pembangunan embung dari awal pembangunan sampai hasil 

pembangunan. 

 
40 Retno Wulandari, Kepala Bidang Baku Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air 

Kabupaten Bojonegoro. 
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Pembangunan embung terdapat dibeberapa titik lokasi dan diatas tanah yang 

statusnya berbeda. embung dibangun diatas tanah kas desa yang merupakan tanah 

bengkok dari kepala desa yang digunakan secara sukarela untuk kepentingan 

pribadi ataupun bersama, tanah solo valley merupakan kanal yang dibangun 

perintah Belanda di era Ratu Wilhelmina sekitar tahun 1935-an. Hulu sungai berada 

di desa di Kecamatan Ngraho. Sungai melewati beberapa kecamatan di selatan 

Bojonegoro lalu tembus hingga di daerah Bayeman, Kecamatan Boureno. Panjang 

ssekitar 73 kilomeneter sedangkan lebarnya sekitar 100 meter. Tanah Solo Valley 

melewati empat kabupaten yaitu di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan 

Gresik yang luas totalnya mencapai 160.00 hektare. Tanah milik negara ini 

sebagian dikelola masyarakat untuk pertanian, perkebunan dan perikaan darat. 

Selama ini di Kabupaten Bojonegoro bagian selatan sudah akrab dengan 

krisis air bersih dan kekeringan jika musim kemarau tiba. Wilayah tersebut 

misalnya Kecamatan Tambakrejo, Dander, Sukosewu, Temayang, Sekar, 

Kedungadem, Kepohbaru, Ngambon, dan sebagian di wilayah Ngasem. Hal itu 

berbanding terbalik dengan sebagian kecamatan yang dilewati Sungai Bengawan 

Solo, wilayah tersebut ketersediaan air relatif masih ada jika kemarau datang.   

4.2 Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro 

Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 Kecamatan, 419 Desa dan 11 

kelurahan yang tersebar.41 Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 

ha dengan jumlah penduduk sebesar 1.453.0463 jiwa pada tahun 2014. Kabupaten 

 
41 https://bojonegorokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/82 diakses pada tanggal 29 November 

2017 pukul 08.25 WIB 

https://bojonegorokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/82
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Bojonegoro merupakan bagian dari wilayah provinsi Jawa timur dengan jarak 

kurang lebih 110 km dari ibu kota Provinsi Jawa Timur.42 Topografi wilayah 

kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah sungai bengawan 

solo merupakan daerah dataran rendah. Sedangkan di bagian selatan merupakan 

dataran tinggi di sepanjang kawasan gunung pandan, Kramat dan Gajah. Dari 

wilayah seluas 40,15  % merupakan hutan negara, 32,58 % berikutnya berupa lahan 

sawah yang sebagian besar merupakan tanah kering dan sisanya 4,85 % adalah 

perkebunan dan lain-lain. Sebagian daerah yang beriklim tropis , Kabupaten 

Bojonegoro hanya mengenal dua musim yaitu kemarau dan musim penghujan. 43 

 Secara geografis, kabupaten Bojonegoro dilalui oleh sungai bengawan solo. 

Sungai bengawan soslo yang mengalir dari selatan, menjadi batas alam dari 

provinsi Jawa Tengah, kemudian mengalir ke arah timur, disepanjang wilayah utara 

Kabupaten Bojonegoro. Bagian utara merupakan Daerah Aliran Sungai Bengawan 

Solo yang cukup subur dengan pertaniannya. Kawasan pertanian pada umumnya 

ditanami padi pada musim penghujan, dan tembakau atau jagung pada musim 

kemarau. Bagian selatan adalah pegunungan kapur, bagian pegunungan Kendeng. 

Keadaan topografi Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah 

yang berbukit-bukit yang berada di sebelah selatam (pegunungan kapur selatan) dan 

sebelah utara (pegunungan kapur utara) yang mengapit dataran rendah yang berada 

disepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur. 

 
42 http://www.bojonegorokab.go.id/geografi diakses pada tangga 15 November 2017 pukul 14.50 

WIB 
43 Ibid,. 

http://www.bojonegorokab.go.id/geografi
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Batas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah Sebelah Utara : Kabupaten Tuban, 

Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan, Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun, 

Nganjuk dan Ngawi, Sebelah Barat : Kabupaten Blora (Jawa Tengah). 

4.3 Kependudukan  

      Jumlah pendudukan dan kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat 

digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran 

penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada tempat 

tertentu sehingga menyebabkan pola penyebaran bervariasi. Kepadatan penduduk 

yang tinggi pada umumnya dapat dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai 

aktivitas tinggi , adanya sarana transportasi yang memadai dan keadaan sosial 

ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, kepadatan pendudukan yang rendah pada 

umunya terdapat pada daerah-daerah yang aktifitas ekonomi yang relatif masih 

rendah dan keadaan sarana yang masih sulit. 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur di Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2015 

KELOMPOK / UMUR JUMLAH / TOTAL 

0-5 90.325 

6-10 101.893 

11-16 130.992 

17 19.821 

18 21.536 

19-25 118.997 

26-30 137.378 

31-35 127.966 

36-40 117.362 
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KELOMPOK / UMUR JUMLAH / TOTAL 

41-45 113.291 

46-50 96.397 

51-55 62.696 

56-59 156.326 

>60 156.043 

JUMLAH/ TOTAL 1.453.043 

Sumber : BPS Bojonegoro, 2015 

Berdasarkan tabel tersebut menyebutkan bahwa kabupaten Bojonegoro 

memiliki jumlah penduduk sebesar 1.453.043 jiwa yang terdiri dari 730.879 laki-

laki dan 722.164 perempuan. 44Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam 

perekonomian Kabupaten Bojonegoro sehingga penduduk Kabupaten Bojonegoro 

sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Hal tersebut juga di dukung 

karena faktor geografis tanah yang cocok untuk pertanian padi di Bojonegoro. Hal 

ini didukung oleh data dibawah ini : 

Tabel 4.3 Perkembangan Kesempatan Kerja (Komulatif) Menurut Lapangan 

Usaha di Kabupaten Bojonegoro 2012-2014. 

LAPANGAN 

USAHA 

s/d 2012 s/d 2013 s/d 2014 

PERTANIAN 318.648 319.875 320.570 

PERTAMBANGAN 19.090 19.425 21.655 

INDUSTRI 55.337 58.421 59.721 

LISTRIK 6.365 6.412 6.891 

BANGUNAN 46.390 52.610 55.815 

 
44 http://www.bojonegorokab.go.id/demografi , diakses pada tanngal 15 November 2017 pukul 

15.00 WIB 
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LAPANGAN 

USAHA 

s/d 2012 s/d 2013 s/d 2014 

PERDAGANGAN 124.216 129.415 132.150 

PERHUBUNGAN 12.533 13.224 13.563 

KEUANGAN 11.725 12.560 12.895 

JASA DAN 

LAINNYA 

137.589 139.883 146.750 

JUMLAH/TOTAL 731.893 751.825 770.010 

 Sumber: BPS Bojonegoro, 2015 

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertanian hingga saat ini merupakan sektor 

utama uang membentuk pola hidup masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, baik 

secara ekonomi, sosial, dan budaya. Walaupun pertumbuhan sektor pertanian di 

Kabupaten Bojonegoro memiliki kondisi iklim, lahan dan sumberdaya alam yang 

mendukung pengembangan usaha jenis komoditas pertanian terutama pertanian 

tanaman pangan, holtikultural, perkebunan dan kehutanan. 

4.4 Kondisi Lingkungan  

Masalah lingkungan hidup secara spesifik yang dihadapi oleh Kabupaten 

Bojonegoro adalah bencana banjir saat musim hujan dan bencana kekeringan saat 

musim kemarau. Menurut pudjo buntoro (Kepala Balai Pengelolaan Sungai 

Bengawan Solo, Bojonegoro), penyebab terjadinya bencana banjir, antara lain: (a) 

hujan deras di hulu daerah aliran Sungai Bengawan Solo Jawa Tengah dan Kali 

Madiun Jawa Timur menyebabkan banjir kiriman ke Bojonegoro, Tuban, 

Lamongan dan Gresik; (b) Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro sebagian besar 

belum bertanggul; (c) Lahan daerah aliran sungai amat krisis, banjir besar di 

Bojonegoro yang mengalir ke daerah di bawahnya yakni Lamongan dan Gresik ini 
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juga akibat melimpahnya gelontoran air dari anak-anak sungai yang berasal dari 

pertigaan Madiun, Ponorogo dan Pacitan.45 Perlu disadari bahwa sifat air Sungai 

Bengawan Solo memang bebas, di satu sisi menyuburkan tanah, dan di sisi lain 

merusak tanaman, oleh karena sering terjadi banjir.46 

Di bidang pertanian, kerusakan yang diakibatkan oleh banjir sangat besar. 

Terjadi gagal panen karena padi yang belum siap panen terendam air dan 

membusuk. Dampak banjir tidak hanya merusak sawah, rumah, dan kondisi fisik 

lingkungan tetapi juga berdampak pada terganggunya kesehatan, terutama pada 

anak-anak.  Di bidang pertanian dampak baik dapat dilihat tidak adanya aktivitas 

petani di sawah. Para petani merasa rugi karena tidak adanya harapan atau 

penghasilan dari hasil pertanian. Semua tanaman di sawah tidak dapat diharapkan 

karena rusak akibat banjir. Sawah baru bisa ditanami setelah air sungai normal 

kembali dan tidak ada pencemaran limbah industri. Butuh beberapa waktu yang 

cukup lama sampai bulanan untuk kembali mengerjakan sawahnya dan ditanami 

kembali.  

Hal ini juga disebabkan karena jenis tanah di Kabupaten Bojonegoro yang 

di dominasi oleh jenis tanah Alluvial yakni sebesar 46.357 Ha atau 20,09 % dan 

jenis tanah grumosol yakni sebesar 88,944 Ha atau 38,55 % dari seluruh luasan 

 
45 Pudjo Buntoro, 2008. Laporan Bencana Banjir di Kabupatenn Bojonegoro, Jawa Timur: Balai 

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bengawan Solo.  
46 Dra. Taryati dkk, 2012. “Pemahaman Masyarakat Terhadap Daerah Rawan Ekologi di 

Kabupaten Sragen dan Kabupaten Bojonegoro”, Kementerian Pendidikan dan Kebuidayaan Balai 

Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. Hlm 107 
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wilayah Kabupaten Bojonegoro.47 Kedua jenis tanah ini merupakan tanah liat yang 

memiliki sifat sulit untuk meresapkan air, sehingga apabila musim penghujan air 

hujan langsung mengalir ke Sungai Bengawan Solo dan hanya sedikit yang 

menampung (baik di dalam tanah maupun di permukaan tanah). Hal ini 

mengakibatkan banjir saat musim penghujan terutama daerah-daerah yang berada 

disepanjang sungai Bengawan Solo. Kondisi seperti ini juga mengakibatkan air 

permukaan menjadi habis (kering) cadangan air dalam tanah sangat minim pada 

musim kemarau, sehingga menyebabkan bencana kekeringan pada saat musim 

kemarau. 

4.5 Kondisi Ekonomi  

Dalam literatur kolonial Belanda, Bojonegoro selalu digambarkan sebagai 

salah satu daerah termiskin dan paling terbelakang di Jawa. Tanahnya tandus dan 

hampir tidak ada irigasi, lahan pertanian Bojonegoro berkualitas buruk dan daerah 

yang subur di dekat Bengawan Solo juga sering menjadi sia-sia terkena banjir 

selama musim hujan. Meski berlimpah sumber daya alam, masyarakat Bojonegoro 

masih terjerat kemiskinan. Akibatnya, hingga tahun 2007 Bojonegoro adalah 

kabupaten termiskin nomor 3 di Jawa Timur. Kemiskinan di Bojonegoro 

merupakan akibat dari kondisi tanah yang gersang dan sulit ditanami tumbuhan, 

dan tanaman disekitar Bengawan Solo juga diterjang banjir.  

 
47 Eva Martha Rahayu, “Tiga Program Andalan Bojonegoro”, 

https://swa.co.id/swa/trends/management/tiga-program-andalan-kabupaten-bojonegoro, diakses 

pada tanggal 12 Oktober 2017, pukul 10.12 WIB 

https://swa.co.id/swa/trends/management/tiga-program-andalan-kabupaten-bojonegoro
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4.6 Lahan Pertanian Bahan Pangan Kabupaten Bojonegoro. 

       Dinas pertanian Kabupaten Bojonegoro mencatat luas lahan sawah yang 

dimiliki sebesar 37,83 %, lahan kering sebesar 21,23% dan sisanya  merupakan 

lahan hutandan lainnya. Lahan sawah yang dirinci menurut jenis pengairannya, 

ternyata sawah yang dialiri jenis pengairan teknis mencakup 22.40 %, dialiri irigasi 

semi teknis meliputi 4,79 %. Sedangkan yang terbesar adalah sawah yang bertipe 

tadah hujan yaitu sebesar 51,80 %. Perbaikan dan penambahan jaringan irigasi 

diharapkan dapat menambah tingkat produksi maupun produktifitas tanaman 

pangan yang ada. 

Bojonegoro termasuk penyangga pangan nasional melalui komoditas padi 

pada tahun 2011 mencapai produksi 707.970 ton dan 803.059,59 pada tahun 2012. 

Luas panen 133.833 ha dengan produktivitas rata-rata 6 ton/ha. Kendala utama 

peningkatan produksi adalah ketersediaan air karena itu program pembangunan 

embung, waduk dan bendungan di laksanakan untuk mendukung ketersediaan air. 

Pada tersebar hampir disemua kecamatan, namun daerah sentra adalah 

Kalitidu, Dander, Kedungadem, Kanor, Sumberrejo, Baureno, Sukosewu, 

Sugihwaras, Tambakrejo, Ngraho. Bojonegoro termasuk penghasil jagung dengan 

produksi mencapai 174.697,26 ton dengan luas panen 37.251 ha dan produktivitas 

4,69 ton/ha. Produksi tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk tanaman jagung. 

Namun produksi jagung belum secara optimal diolah di Bojonegoro, sebagian besar 

terjual keluar. Oleh karena itu itu perlu dukungan  untuk komoditas jagung terutama 

terkait agroindustrinya. Setra jagung adalah Gondang, Sekar, Tambakrejo, 

purwosari, Ngasem, Bubulan, Margomulyo, dan Ngraho. 
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Singkong juga merupakan salah satu potensi unggulan dimana produksi 

pada tahun 2012 mencapai 99.179,99 ton dengan luas panen 3.369 dan produktifitas 

29,43 ton. Agroindustri singkong sudah diawali dengan pembuatan chip MOCAF 

di kecamatan Margomulyo dengan luas 540 ha dan produksi kurang lebih 10.800 

ton. Chip MOCAF tersebut sudah memiliki pasar namun untuk addaed value perlu 

peningkatan menjadi industri tepung MOCAF. Dengan produksi total singkong di 

Kabupaten maka peluang investor untuk mengembangkan berbagai produk turunan 

dari singkong antara lain biotanol yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Wilayah 

sentra singkong lannya adalah Malo, Ngasem, Gondang, Temayang, Sekar, 

Ngambon dan Takmbakrejo. 

Untuk menjaga keberlanjutan produksi dan peningkatan produktiviras 

pertanian perlu adanya perencanaan yang lebih komprehensif tentang alih fungsi 

lahan pertanian. Hal tersebut berguna untuk mengidentifikasi seberapa besar lahan 

pertanian yang telah beralih fungsi dan kebutuhan lahan pengganti untuk 

mempertakankan produksi. Selainnya itu identifikasi lahan-lahan cadangan atau 

lahan yang berpotensi untuk menjadi lahan pertanian baru yang potensial juga perlu 

dilakukan mengigat selama ini pencetakan lahan pertanian baru tidak sebanding 

dengan lahan yang beralih fungsi. 
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BAB V 

STUDI TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN SERIBU EMBUNG DI 

KABUPATEN BOJONEGORO SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN 

 

5.1 Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Seribu Embung di 

Kabupaten Bojonegoro. 

Sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik Menurut Webster dalam 

merumuskan implementasi secara pendek bahwa yaitu “to implement 

(mengimplementasikan) bagaimana pemerintah memberikan inovasi-inovasi 

kebijakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,  to provide the means 

for carriying out; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) bagaimana 

pemerintah menyediakan sarana untuk inovasi strateginya sehingga sarana tersebut 

dapat memberikan jalan terwujudkan pembangunan berkelanjutan, serta  to give 

practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) tentang 

bagaimana dampak ,akibat atau keterkaitan dari tiga aspek pembangunan 

berkelanjutan dalam”. 

Program pembangunan embung merupakan salah satu cara pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro dalam mengentas kemiskinan dengan meningkatkan 

produktivitas pangan masyarakatnya. Namun banyak beberapa hal yang 

menjadikan program ini tidak bisa mencapai goals yang sudah direncanakan. 

Menurut Ahmad Taufik Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Bojonegoro sekaligus Direktur Radar Bojonegoro mengatakan : 

“.....program pembangunan seribu embung merupakan program yang 

sangat baik, namun dalam pembangunannya tidak dibarengi dengan 

konsepsi yang apakah nantinya ini merupakan pembangunan 
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berkelanjutan atau tidak dengan konsep kedaulatan pangan. Artinya 

pembangunan seribu embung ini belum mencukupi untuk mengarah 

pada visi pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mewujudkan 

Lumbung Pangan...” 48 

 

Dalam pembangunan seribu embung ini lebih mengarah pada pendekatan 

teknis dan infrastruktur, tidak menggunakan pendekatan secara holistik yang 

nantinya akan melibatkan seluruh stakeholder yang berhubungan dengan program 

pembangunan seribu embung. Seharusnya saat program seribu embung digunakan 

sebagai strategi mewujudkan lumbung pangan harus menggunakan konsep secara 

holistik, bersinergi dengan dinas-dinas yang terkait untuk menyusun konsep 

pembangunan program seribu embung. Yang nantinya konsep ini akan bertujuan 

untuk memaksimalkan pembangunan embung agar tidak hanya sebatas 

infrastruktur teknis atau infrastruktur fisik tetapi program ini akan berintegrasi 

untuk memikirkan ketahanan dan kedaulatan pangan seperti apa yang akan dicapai. 

Sehingga nantinya akan tercapai konsep dari beberapa stakeholder yang bersinergi 

mematangkan konsep pembangunan seribu embung ini. 

Dengan mengacu pada variable-variable dalam implementasi kebijakan 

menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, bahwa program pembangunan 

seribu embung di Kabupaten Bojonegoro ini pada mulanya terdapat isu atau 

masalah publik yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat terutama 

kelompok tani, dimana awal mulanya adalah adanya input dari masyarakat 

 
48 Wawancara dengan Ahmad Tuafik, Dosen FISIP Universitas Bojonegoro sekaligus Direktur 

Radar Bojonegoro, pada hari Sabtu 18 November 2017 bertempat di warung kopi. 
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mengenai buruk dan minimnya irigasi di Kabupaten Bojonegoro sehingga 

mengakibatkan produksi panen tidak maksimal.  

Berdasarkan input yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro, maka pemerintah daerah melalui otonomi daerah berhak memproses 

secara politik dengan membuat suatu kebijakan atau program dimana hal tersebut 

nantinya merupakan perkembangan inovasi yang akan meminimalisir permsalahan 

irigasi di Kabupaten Bojonegoro. Dalam proses politik pemerintah melalui SKPD 

yang terkait dan bertanggung jawab atas inovasi tersaebut maka harus mempunyai 

konsepsi yang matang terkait konsep kedaulatan pangan yang akan diarahkan untuk 

mewujudkan Lumbung Pangan di Kabupaten Bojonegoro. 

Setelah adanya kebijakan-kebijakan atau output dari pemerintah maka 

lingkungan masyarakat berhak mendukung dan menolak suatu kebijakan. Karena 

kebijakan ini yang nantinya akan memberikan pengaruh atau dampak terhadap 

kelangsungan masyarakat sekitar. Masyarakat pada umumnya banyak yang 

menerima program tersebut, sebagian besar adalah masyarakat yang berada 

disekitar pembangunan embung yang mendapat dampak positifnya. Namun 

program pembangunan ini belum sepenuhnya menyentuh sasaran secara tepat, 

dikarenakan program ini hanya menyentuh output secara teknis dan infrastruktur 

dan kurang memahami peta dan kondisi wilayahnya apakah cocok digunakan 

pembangunan yang melibatkan alam atau tidak. 
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5.2 Sustainable Development Goals Sebagai Landasan Pembangunan Seribu 

Embung. 

Dengan mengacu pada tujuan kedua Sustainable Development Goals secara 

global yang menyatakan bahwa “Tanpa Kelaparan, Tidak ada lagi kelaparan, 

mecapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian 

yang berkelanjutan” maka peneliti disini melakukan penelitian mengenai 

pembangunan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro sebagai strategi 

mewujudkan lumbung pangan dan energi negeri. 

Tujuan dua dalam mengupayakan penyelesaian berkelanjutan ini untuk 

mengakhiri segala jenis kelaparan pada tahun 2030 dan mengupayakan ketahanan 

pangan. Tujuannya untuk menjamin setiap orang dimanapun ia berada, memiliki 

ketahanan pangan yang baik untuk menuju kehidupan yang sehat. Pencapaian 

tujuan ini menbutuhkan akses yang lebih baik terhadap pangan dan ajakan budidaya 

pertanian secara luas bekelanjutan. Hal tersebut mencakup pengembangan 

produktivitas dan pemasukan petani kecil dengan mendorong kesamaan luas lahan, 

teknologi dan penjualan, sistem produksi pangan yang berkelanjutan, dan budidaya 

yang terus menerus. Hal ini membutuhkan peningkatan investasi melalui kerjasama 

internasional untuk mendukung kapasitas produksi pertanian negara berkembang. 

Menurut Bapak Maspriyadi selaku Kepala Sub Bidang Pendidikan dan 

Kemasyarakatan : 

“jadi begini mbak, untuk penerapan SDGs Kabupaten Bojonegoro itu 

sudah memulai dari tahun 2016. Jadi Bojonegoro ini mengawali 

penerapan SDGs, dalam SDGs itu kan ada tiga pilar saja tetapi di 
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Bojonegoro ini menurut perintah dari Bupati ada Enam pilar yang harus 

diterapkan dalam sebuah pembangunan” 49 

 

Kabupaten Bojonegoro sudah mengawali menerapan Sustainable 

Development Goals pada tahun 2016 tepatnya pada bulan Maret dan sudah 

diterapkan didalam RPJMD. Kabupaten Bojonegoro sehubungan dengan perintah 

Bupati Suyoto mengusulkan untuk menerapkan Enam Pilar SDGs dalam 

pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro, (1) ekonomi; (2) Modal 

Manusia dan Modal Sosial; (3) Lingkungan Hidup; (4) Kebijakan Fiskal 

Berkelanjutan; (5) Smart Good and Clean Goverment (6) Kepemimpinan 

Transformatif. Seperti yang di gambarkan dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Wawancara dengan Maspriyadi, Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan, Hari 

Rabu 13 Oktober 2017 pukul 11.00 WIB, bertempat di kantor BAPPEDA Kab. Bojonegoro. 
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Gambar 5.2 Pembanguinan Kabupaten Bojonegoro 

 

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro 

 

Dari gambar bagan diatas hal ini tujukan pada beberapa kondisi di Kabupaten 

Bojonegoro yang memang daerah tersebut harus menjunjung tinggi trasnparansi 

yang berkaitan dengan program Bupati untuk menjadikan Kabupaten Bojonegoro 

sebagai daerah percontohan dalam hal Open Goverment Partnership atau 

Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Menurut bapak Maspriyadi Kepala Sub 

Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan : 

“.....pembangunan seribu embung ini jelas pengunakan prosedur SDGs 

mbak, soalnya dalam tujuan global SDGs yang nomor dua kan 

dikatakan tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan 

mendorong pertanian berkelanjutan. Jadi yang dua hal tersebut sangat 

berkaitan, apalagi tujuan utama pembangunan embung adalah untuk 
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mewudukan Kabupaten Bojonegoro sebagi lumbung pangan yang 

tentunya untuk memperbaiki produksi panen para petani...”. 50 

 

Dengan target menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan, hasil 

panen yang tinggi dan melindungi sumber daya tanah, maka perbaikan irigasi 

melalui pembangunan embung merupakan salah satu terobosan pemerintah 

kabupaten Bojonegroo dalam menyelesaikan permasalahan tanah dan irigasi di  

Kabupaten Bojonegoro. Di Kabupaten Bojonegoro sendiri terdapat beberapa 

indikator untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan yaitu dengan 

menetapkan Jumlah penyuluhan pertanian per 1000 petani, Presentase petani yang 

mendapatkan penyuluhan dan Tingkat pertumbuhan hasil panen serealia (padi dan 

jagung). 

Indikator-indikator ini merupakan upaya perlindungan dan pemberdayaan 

petani dengan arah kebijakan umum ketahanan pangan yang salah satunya dengan 

pemantapkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan 

produksi pangan pokok, dengan strategi peningkatan kapasitas poduksi padi dalam 

negeri. Jumlah penyuluhan pertanian yang mencukupi tentunya menjadi salah satu 

tolak ukur dalam upaya ini, sehingga akan mampu menjangkau lebih besar 

presentase petani yang mendapat penyuluhan. 

Pembangunan seribu embung ini juga sangat minim sosialisasi karena dapat 

dilihat dari bagaimana masyarakat sekitar menggunakan dan memelihara embung. 

Karena sampai saat ini masyarakat masih berfikir bahwa embung yang sudah 

 
50 Ibid., hlm 70 
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dibangun merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, kenyataanya setelah 

pembangunan embung maka sepenuhnya embung dikelola dan dipelihara oleh 

masyarakat setempat, jadi pemerintah daerah sudah lepas tangan. Karena sejauh ini 

belum ada bagaimana cara mendayagunakan embung yang tepat dan bijak, 

sehingga manfaat utama embung tidak tersampaikan ke masyarakat. Sedangkan 

kebijakan akan bisa menjadi sarana partnership pemerintah dan masyarakat apabila 

kebijakan tersebut melahirkan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuannya. 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat cerdas untuk merencanakan dan 

merealisasikan output kebijakan program-program pembangunan yang tujuannya 

untuk mewujudkan visi dan misinya. Tetapi dalam membuat program harus melihat 

apakah program ini cocok diterapkan atau tidak, atau program ini hanya untuk 

mewujudkan kepentingan-kepentingan yang lain didalamnya seperti menjadikan 

sebuah program sebagai kendaraan politik untuk mencapai kepentingan dan 

kekuasaan untuk mempertahakan posisi politik. Karena sampai saat ini belum bisa 

dikatakan bahwa embung yang mempengaruhi produktivitas panen, sedangkan 

masih banyak komponne-komponen lain yang harus diperhatikan untuk 

mewujudkan visi besar pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, seperti teknologi 

pertaniannya atau infrastruktur pertaniannya yang mana komponen-komponen ini 

belum dibangun sebagai kesatuan yang akan saling berkaitan.  

Apalagi mengenai Sustainable Development Goals, Kabupaten Bojonegoro 

sudah terlebih dahulu menerapkan sebagai landasan pembangunan wilayahnya. 

Dengan menggunakan landasan pembangunan berlekanjutan maka pembangunan 

akan menjadi terstruktur dan tepat sasaran. Namun sampai saat ini jika dilihat dari 
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sisi pembangunannya sudah tepat dan baik secara teknik tetapi belum sempurna 

dalam pengelolaannya, apalagi jika penggunaan SDGs ini hanya untuk mencapai 

dan mewujudkan lumbung pangan dan energi negeri saja maka tidak akan bisa 

memenuhi secara menyeluruh untuk menunjang tingkat produktivitas pangan dan 

panen para petani. Maka dari itu jika Kabupaten Bojonegoro memang memiliki 

permasalahan tanah dan irigasi air maka pemerintah perlu mengenali wilayahnya 

terlebih dahulu, selanjutnya pemerintah harus memahami peta dan kondisi 

wilayahnya jika pembangunan seribu embung harus tetap dijalankan dan 

diterapkan. Menurut Harjono Dekan Fakultas Teknik Universitas Bojonegoro 

mengatakan : 

“...tidak bisa dipungkiri mbak, bahwa program pembangunan seribu 

embung merupakan program yang sangat baik. Namun dalam 

menerapannya belum bisa memumpuni dan memenuhi untuk menuju 

arah Lumbung Pangan. Karena dikatakan berhasil ya berhasil, berhasil 

dibangun dan berbentuk embung namun setelahnya apakah bisa 

digunakan dengan baik atau malah sebaliknya...” 51 

 

Menurut Harjono sebelum melakukan pembangunan harus memperhatikan 

wilayah, peta dan kondisi sekitar, apakah cocok atau tidak untuk dilakukan 

pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan alam. Karena akan 

sangat disayangkan apabila pembangunan embung ini tidak bisa tepat sasaran untuk 

masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan air irigasi. Air yang terdapat 

dalam tampungan embung saat musim hujan saja masih belum bisa mencukupi 

untuk pengairan sawah dalam masa tanam padi, karena debit air hujan yang turun 

 
51 Wawancara bersama bapak Harjono Dekan Fakultas Teknik Universitas Bojonegoro, pada hari 

Jum’at 17 November 2017 bertempat di ruang dekan Universitas Bojonegoro. 
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dan yang ditampung dalam embung hanya mencukupi untuk menyirami tanaman 

perkebunan seperti jagung, tembakau atau kedelai yang memang dalam 

penanmanya hanya membutuhan sedikit air. 

Melihat kondisi wilayah harus memperhatikan topografis dan geografisnya 

terlebih dahulu, memahami peta wilayah untuk menentukan pembangunan akan 

diletakkan dimana.52Karena banyak embung yang tidak tepat sasaran, seperti letak 

lokasi yang ditengah-tengah sawah sehingga menyulitkan petani dan warga saat 

mengambil air, atau apabila lokasi embung atau tanggul embung lebih tinggi dari 

pada jalan raya sehingga apabila musim hujan air akan meluber ke jalan raya dan 

membahayakan masyarakat sekitar. Namun jika memang embung belum bisa tepat 

guna atau masih belum fokus dari tujuan utamanya, maka embung bisa dijadikan 

sebagai tempat konservasi air jika dilihat dari masa jangka panjang, dan mampu 

membuat resarapan-resapan air disebelah embung agar bisa dimanfaatkan 

masyarakat sekitar. Dalam setiap pembangunan maka akan menghasilkan 

perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini yang harus 

diperhatikan dalam sustainable development goals untuk mencapai tujuan yang 

saling berkaitan. 

Keberlanjutan ekonomi yang terdiri atas keberlanjutan ekonomi makro dan 

keberlanjutan ekonomi sektoral merupakan salah satu aspek keberlanjutan ekonomi 

dalam perspektif pembangunan.53 Dalam keberlanjutan ekonomi makro tiga elemen 

yang diperlukan adalah efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang 

 
52 Ibid., hlm 83 
53 Djajadiningrat, Surna Tjahja, 2005. Op. Cit., hlm 18. 
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berkesinambungan dan peningkatan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal 

ini akan dapat tercapai melalui kebijakan ekonomi makro yang tepat guna dalam 

proses struktural yang menyertakan disiplin fiskal dan moneter. Sementara itu 

keberlanjutan ekonomi sektoral yang merupakan keberlanjutan ekonomi makro 

diwujudkan dalam bentuk kebijakan sektoral yang spesifik. Kegiatan ekonomi 

sektoral ini dalam bentuknya yang spesifik akan mendasar pada perhatian terhadap 

sumber daya alam yang bernilai ekonomis sebagai kapital. Selain itu koreksi 

terhadap harga barang dan jasa, dan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang 

merupakan biosfer keseluruhan sumber daya. 

Pembangunan embung ini sudah dinilai efektif dalam meningkatkan hasil 

produktivitas panen para petani. Pembangunan seribu embung merupakan 

pembangunan sektoral yang ditujukan pada pembangunan desa, pembangunan 

sektoral ini lebih mendasarkan pada perhatian terhadap sumber daya alam yang 

bernilai ekonomis. Sektor pertanian merupakan sumber daya alam yang harus 

dikembangkan untuk membantu pertumbuhan laju perekonomian di Kabupaten 

Bojonegoro. Sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah adalah air, dimana 

air ini sangat berperan penting dalam mengembangkan sektor pertanian. Tanah 

yang kering dan tandus tidak dapat mendukung sektor pertanian untuk 

memproduksi tanaman terutama tanaman bahan pangan.  

Dari beberapa lokasi embung yang peneliti datangi ada juga embung yang 

bisa dikatakan mangkrak atau tidak bisa digunakan saat musim kemarau. Bahkan 

karena dibangun diatas tanah yang berbatu maka embung ini tidak bisa optimal 
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dalam pembangunannya. Menurut bapak wartono pemilik warung dekat embung 

Sampang Desa Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro : 

“....sebelah warung saya ini juga ada embung mbak, tapi ya mangkrak 

kalau musim kemarau gini. Malahan warga membuat galian sumur 

sendiri, galiannya tepat ditengah embung yang bebatuan itupun airnya 

dari sumur tidak pernah kering. Jadi menurut saya ya tidak ada gunanya 

dibangun embung disini, warga sini kan kalau musim kemarau gini 

tidak tanam padi tapi jagung sama tembakau yang memang dalam 

perawatannya tidak dibutuhkan banyak air....” 54 

 

Kondisi embung di desa sampang memang tidak dapat digunakan secara 

optimal pada musim kemarau, oleh karena itu masyarakat sekitar lebih 

mengandalkan sumur sebagai sumber mendapatkan air. Embung di desa sampang 

dibangun diatas tanah kas desa, dimana tanah tersebut merupakan tanah bengkok 

kepala desa atau lurah yang digunakan secara sukarela untuk pembangunan embung 

yang bertujuan untuk mengairi sawah masyarakat sekitar desa sampang. Namun 

mungkin pembangunan yang diharapkan untuk membantu masyarakat banyak 

nyatanya tidak sesuai dengan apa yang diharap, hal tersebut juga didukung oleh 

faktor tanah yang bertekstur bebatuan sehingga sulit untung menggali embung saat 

pembangunan dan tidak dapat optimal dalam penggunaan dan pemanfaatannya. 

Kondisi embung yang seperti dijelaskan oleh bapak wartono diatas juga 

terdapat di titik lainnya seperti di desa Tambakrejo yang pembangunan embungnya 

dilakukan di dekat kantor kecamatan. Peneliti sempat melakukan wawancara 

 
54 Wawancara dengan Wartono, pemilik warung sekitar lokasi embung Sampang Tambakrejo, hari 

Minggu 17 Oktober 2017 pukul 08.00 WIB, bertempat di desa Sampang, Tambakrejo Kab. 

Bojonegoro. 
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dengan ibu indah yang mempunyai kios di depan kantor kecamatan Tambakrejo 

dan bekerja sebagai petani : 

“....saya selain jaga kios juga punya sawah didekatnya embung sana 

mbak. Tapi kalau musim kemarau seperti ini ya saya nggak tanam 

soalnya kan musim kemarau jadi air juga terbatas. Air yang ada di 

embung itu cuma tinggal sedikit dipojokan embung, ngga bisa 

digunakan nyirami tanaman yg disawah. Jadi ya kalau musim kemarau 

gini saya lebih sering jaga kios daripada ke sawah. Paling ya suami saya 

yg biasanya tilik sawah. Susah mba nyari air di daerah sini soalnya 

emang disini tanahnya kering dan banyak batunya. Kalau emang mau 

maksa buat tanam ya paling kita tanam tembakau, airnya ya beli.....” 55 

 

Dampak dari pembangunan embung ini sangat berpengaruh terutama pada 

kondisi perekonomian masyarakat Bojonegoro dimana mereka tidak bisa 

melakukan kegiatan bercocok tanam akibat sulit mendapatkan pasokan air saat 

musim kemarau. Hal tersebut yang mengakibatkan masyarakat kabupaten 

Bojonegoro tidak hanya mengandalkan hasil dari produktivitas tanam, melainkan 

dengan bekerja sampingan selain menjadi petani, contohnya seperti yang dilakukan 

oleh ibu Indah yang membuka kios untuk menambah penghasilan apabila pertanian 

tidak bisa diandalkan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari. 

TABEL 5. 1 DATA KEMISKINAN MAKRO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 

2010-2015 

Tahun Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

(000) 

Presentase 

Penduduk 

Miskin 

(P0) 

 

P1 

 

P2 

Garis Kemiskinan 

(Rp/Kapita/Bulan) 

2010 227,200 18,73 3,47 0,95 211,213 

 
55 Wawancara dengan Indah, seorang petani dan ibu rumah tangga, Hari Minggu 18 Oktober 2017 

pukul 10.00 WIB, bertempat desa Tambakrejo Kab. Bojonegoro. 
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2011 212,860 17,47 2,96 0,75 230,397 

2012 203,300 16,60 2,60 0,64 246,454 

2013 196,000 15,95 2,47 0,60 263,439 

2014 190,890 15,48 2,62 0,68 272,886 

2015 193,990 15,71 2,01 0,42 284,319 

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro, 2017 

Keterangan :  

P1 : Angka Kedalaman Kemiskinan 

P2 : Angka Keparahan Kemiskinan 

 

 Garis kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2010 

sampai 2015 bisa dikatakan menurun. Diatas sudah di jelaskan bahwa angka 

kedalaman kemiskinan dan angka keparahan keparahan kemiskinan dari tahun ke 

tahun semakin menurun. Dan garis kemiskinan dari pengeluaran perbulan semakin 

meningkat, jadi tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun cenderung menurun. Hal ini 

juga merupakan dampak pemabngunan seribu embung dimana lebih bisa 

meningkatkan produktivitas panen jika dilihat mayoritas penduduk Kabupaten 

Bojonegoro bermata pencaharian petani. Dari data kemiskinan tersebut maka 

perubahan ekonomi akan dibarengi dengan perubahan sosial lainnya. Dimana 

perubahan sosial ini juga memperngaruhi perubahan ekonomi.  

Dalam pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek-aspek 

sosial yang ada di masyarakat. Karena bagaimanapun pembangunan tersebut 

dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar, yang nantinya pasti 
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akan membawa dampak baik dan buruk terhadap aktivitas sosialnya. Program 

pemabangunan harus sepenuhnya pro keadilan sosial, dimana keadilan sosial dan 

kesetaraan akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik, menghargai 

diversitas budaya dan kesetaraan gender. 

Pembangunan embung harus merata dan dapat digunakan oleh semua 

kalangan, tidak pandang bulu atau jabatan. Namun memang harus ada norma yang 

mengatur agar tercapainya keadilan sosial seperti embung yang berada di 

Kepohkidul, mempunyai aturan jika pada musim hujan masyarakat hanya 

diperbolehkan mengambil air menggunakan derigen, dan apabila musim hujan 

diperbolehkan emnggunakan popa air. Dengan begitu tidak ada masyarakat yang 

mendapatkan hak lebih untuk memperoleh air, sehingga tercapainya pemerataan.  

Pembangunan embung juga menjadikan masyarakat sekitar mampu 

berinteraksi dengan alam sekitar mereka. Dapat memanfaatkan alam dengan baik 

dan bijak, karena pada kurun waktu dua tahun embung akan semakin bertambah 

sedimennya sehingga menjadi dangkal, maka dari itu perlu pengerukan lagi atau 

normalisasi. Dengan begitu manusia mempunyai insting untuk memelihara dan 

merawat alam dengan memanfaatkan konservasi dan tidak merusak lingkungan. 

Namun dengan danya embung juga berdampak buruk bagi aktivitas sosial 

masyarakat sekitar, namun hanya oknum-oknum tertentu yang melakukanya, 

seperti banyak masyarkat sekitar terutama anak-anak yang menjadi korban atas 

keberadaan embung, biasanya embung menelan korban pada waktu musim hujan 

karena air sangat melimpah sampai dipermukaan sehingga membayakan 
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masyarakat yang ada disekitar karena embung ini memang dibangun tanpa adanya 

pagar pengamanan. 

Dalam pembangunan embung juka terdapat sisi sosial dari masyarakat yang 

tidak setuju, contohnya terdapat konflik antara warga dengan dinas yang menangani 

pembangunan embung. Menurut bapak Solkan warga Balenrejo Kabupaten 

Bojonegoro :  

“.....disini dulu saat awal pembangunan banyak warga yang tidak setuju 

mbak, makanya terjadi konflik. Faktor yang mendorong warga untuk 

tidak menerima pembangunan ini karena letaknya yang dekat dengan 

pemukiman dan dianggap berbahaya jika musim hujan, serta adanya 

limbah tanah yang berbau sehingga menganggu aktivitas warga 

sekitar...” 56  

 

Aspek sosial harus diperhatikan dalam pembangunan karena hal ini 

berpengaruh terhadap aktivitas sosial masyarakat sekitar. Dengan adanya 

komunikasi antara masyarakat dan dinas terkait maka persoalan seperti ini akan 

dapat segera diatasi dan tidak berlarut sampai menimbulkan konflik. Aspek sosial 

dalam pembangunan harus melibatkan semua pihak yang terkait untuk melihat 

kondisi lapangan yang sebenarnya. Karena jika sudah berbicara tentang sosial maka 

harus bersifat adil untuk semua kalangan terutama masyarakat sebagai tujuan utama 

pembangunan tersebut. 

Dalam keberlanjutan ekologis merupakan prasyarat pembangunan demi 

keberlanjutan kehidupan karena akan menjamin keberlanjutan eksistensi bumi. 

Dikaitkan dengan kearifan budaya, masing-masing suku di Indonesia memiliki 

 
56 Wawancara dengan Solkan, masyarakat sekitar desa Balenrejo, haru minggu 17 Oktober pukul 

15.00 WIB, bertempat di lokasi embung Balenrejo Kabupaten Bojonegoro. 



 
 

79 
 

konsep yang secara tradisional dapat menjamin keberlanjutan ekologis. Pada 

pembangunan embung ini sangat pemperhatikan aspek lingkungan dimana hal ini 

dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan embung 

ini juga bertujuan untuk mencegah banjir saat hujan, kurangnya persediaan air di 

saat musim kemarau juga menjadi tujuan utama dalam pembangunan ini. 

Pembangunan embung ini tentunya akan mengakibatkan pengubahan bentuk 

lahan dan bentang alam. Pengubahan bentuk lahan ini disebabkan karena adanya 

pengerukkan tanah yang mengakibatkan lahan yang awalnya landai menjadi 

cekungan dan terisi air. Namun kategori kegiatan dalam pembangunan embung 

tidak merusak lahan sekitarnya. Aspek-aspek lingkungan tentunya akan menjurus 

pada eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarui maupun tidak terbarui. Disni 

yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah air dimana air di kategorikan 

sumber daya alam yang dapat diperbarui.  

Aspek lingkungan sangat rentan dengan kerusakan alam jika terjadi 

pembangunan sektoral. Pemerintah harus memperhatikan betul tentang lingkungan 

hidup karena hal tersebut akan mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat 

sekitar. Setelah adanya pembangunan seribu embung, masyarakat Kabupaten 

Bojonegoro lebih bisa memanfaatkan sumber daya alam secara optimal namun 

tetap dengan baik dan bijak. Karena dengan adanya pembangunan embung ini 

sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar apalagi pada musim kemarau 

tiba. Menurut Musyadad ketua Lembaga Swadaya Masyarakat TROPIS Indonesia: 

“....kita mengamati pembangunan seribu embung merupakan program 

yang sangat baik. Programnya sangat baik namun setelah dibangun 

banyak embung yang mangkrak tidak maksimal menampung air saat 

musim kemarau. Dikatakan berhasil itu apabila embung terisi air penuh 
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saat musim kemarau, kalau pembangunannya berhasil berbentuk 

embung, namun pemanfaatannya belum berhasil...” 57 

 

Program pembangunan ini memang hanya sekedar membangun infrastruktur 

namun tidak dibarengi dengan pendekatan secara holistik. Karena pembangunan ini 

belum ada peta jalan untuk kelanjutannya setelah dibangun mau dibawa kemana. 

Karena faktanya belum ada evaluasi mengenai pembangunan ini, dikarenakan 

pembangunan ini hanyalah sekedar program tanpa melihat pendayagunaanya. Dan 

ini tidak bisa diperkirakan tentang berapa perentase kontribusi embung dalam 

mendorong produktivitas panen, karena embung ini hanya salah satu strategi 

mewujudkan lumbung pangan untuk menuju pembangunan berkelanjutan. 

5.2 Indikator Keberhasilan Program Pembangunan Seribu Embung di 

Kabupaten Bojonegoro. 

Dalam sebuah program tentunya terdapat beberapa indikator, dimana indikator 

tersebut merupakan dasar untuk mencapai tujuan dari berjalannya program. Seperti 

halnya program pembangunan seribu embung yang mempunyai indikator sebagai 

acuan dalam menjalankan program ini dengan lebih baik, apakah program ini bisa 

memberikan manfaat sesuai yang diharapkan. Indikator pembangunan seribu 

embung di Bojonegoro adalah kapasitas volume tampungan air embung yang 

digunakan dalam pengairan lahan, selain itu juga di tinjau dari segi kemanfaatan 

yang diberikan kepada masyarakat dalam arti tingkat kelayakan dan dan manfaat 

yang dirasakan masyarakat. Menurut Retno Wulandari Kepala Bagian Air Baku 

Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro : 

 
57 Wawancara bersama bapak Musyaadad ketua LSM TROPIS Indonesia, pada hari jum”at tanggal 

17 November 2017 bertempat di kantor TROPIS Indonesia di Desa Gayam – Bojonegoro. 
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“....indikator keberhasilan pembangunan embung ini ada dua, yang 

pertama adalah tingkat kelayakan dimana tingkat kelayakan ini ukur 

dari besar volume embung dan kondisi airnya yang tidak pernah kering. 

Yang kedua adalah dari segi manfaat, karena manfaat embung ini 

sangat banyak tidak untuk pertanian saja, melainkan untuk peternakan, 

perikanan bahkan bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Apabila 

masyarakat sudah bisa memanfaatkan embung dengan baik dan bijak 

saya rasa pembangunan embung sudah bisa dikatakan berhasil......” 58 

 

Dalam ruang lingkup masyarakat peneliti menemukan beberapa hal yang 

menggangap program pembangunann embung ini berhasil, terutama pada 

masyarakat yang benar-benar mengharapkan adanya irigasi untuk persawahannya 

dan bisa membantu masyarakat dalam pasokan air saat musim kemarau. Karena  

manfaat embung ini banyak sekali untuk masyarakat yang berada dalam lingkungan 

dengan struktur tanah yang kering. Peneliti sempat mewawancarai bapak Agus 

pemilik warung yang berada disekitar embung Ds. Kepohkidul Kabupaten 

Bojonegoro : 

 “.....dari dulu memang masyarakat sekitar sini sudah menginginkan 

solusi irigasi mbak. Untungnya pada masa jabatan Kang Yoto ada solusi 

untuk masalah irigasi di musim kemarau yaitu adanya pembangunan 

embung. kami sebagai masyarakat sekitar ini sangat bersyukur dari 

awal pembangunan pada tahun 2010 sampai sekarang embung ini tidak 

pernah kering. Apalagi embung ini juga punya dampak ke 

perekonomian warga, contohnya tidak hanya meningkatkan 

produktifitas pertanian saja namum juga bisa membantgu 

perekonomian warga dengan adanya warung-warung yang berdiri di 

sekitar embung......” 59 

 

keberadaan air embung sekarang sudah bisa dimanfaatkan warga untuk 

mengairi persawahan, minum ternak, dan menyuci. Masyarakat hanya 

 
58 Ibid., hlm 61. 
59 Wawancara dengan Agus, pemilik warung sekitar embung Kepohkidul, Hari Sabtu 16 Oktober 

2017 Pukul 15.00 WIB, bertempat di warung dekat embung Kepohkidul Kab. Bojonegoro. 
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diperbolehkan mengambil air menggunakan jerigen dan tidak diperbolehkan 

menggunakan pompa diesel, karena nantinya akan mengakibatkan pembagian yang 

tidak merata. Penggunaan pompa diesel hanya diperbolehkan apabila sudah 

memasuki musim hujan dan air dalam embung melimpah.  

 Hal tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan embung dari 

segi kelayakan dan manfaat embung itu sendiri. Jika aspek kelayakan dan manfaat 

sudah dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar maka embung sudah bisa dikatakan 

berhasil, apalagi jika tidak berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar.  

Pembangunan embung merupakan salah satu strategi pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro dalam mewujudkan keberlanjutan ekonomi yang mana nantinya akan 

mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri. 

Melalui kebijakan RPJMD tentunya pemerintah berharap atas keberhasilan 

pembanguann embung ini dalam mengentas kemiskinan dan meningkatan ekonomi 

terutama pada sektor pertanian serta dapat dilakukan dalam jangka panjang atau 

mencapai program tingkat nasional. 

Dalam hal keberlanjutan sosial dan budaya, secara menyeluruh keberlanjutan 

sosial dinyatakan dalam keadilan sosial. Hal-hal yang merupakan perhatian utama 

adalah stabilitas penduduk, pemenuhan dasar wanusia, pertahanan keanekaragaman 

budaya dan pasrtisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.  

Pembanguann program seribu embung dalam mewujudkan pembangunan 

pertanian berkelanjutan selain harus memiliki keuntungan dari sisi ekonomi, juga 

harus mengandung sisi sosial. Hal ini dilakukan agar pembangunan embung 
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memiliki manfaat yang luas dan mampu menjadi nilai sosial masyarakat. Dimana 

dengan pembangunan embung akan dapat menampung air hujan dan mencegah 

terjadinya banjir. Proses irigasi pada lahan pertanian masyarakat akan lebih mudah 

dilakukan walaupun pada musim kemarau tiba. Selain itu dengan adanya 

pembangunan embung dengan tata letak yang bagus juga akan dapat mengundang 

ketertarikan para pengunjung sebagai tempat wisata. 

Dalam pembangunan embung ini juga akan melibatkan masyarakat sekitar 

mengenai lahan yang akan digunakan pembangunan embung. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Djayadiningrat dalam hal keberlanjutan sosial dan budaya, secara 

menyeluruh merupakan perhatian utama adalah stabilitas penduduk, pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya dan partisipasi 

masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.  

Masyarakat sekitar lebih sering mempunyai interaksi sosial dimana saat 

pengambilan air di embung dan pada waktu di sawah, masyarakat akan lebih 

berinteraksi dan mengambil keputusan bersama soal bagaimana pemeliharaan 

embung agar dapat menarik pengunjung dan agar dapat digunakan secara maksimal 

serta bagaimana embung agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut 

menururt Sutamihardja, dikarenakan adanya keterkaitan antara permasalahan 

lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial menjadi anomali dalam 

konsep “sustainable development” (pembangunan berkelanjutan).60 

 
60 Sutamihardja, Op.cit., hlm 16. 
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Keberlanjutan ekologis merupakan syarat pembangunan demi keberlanjutan 

kehidupan karena akan menjamin keberlanjutan eksistensi bumi. Dikaitkan dengan 

kearifan budaya, masing-masing suku di Indonesia memiliki konsep yang secara 

tradisional dapat menjamin keberlangsungan ekologis. 

Di dalam pembangunan tentunya harus memperhatikan aspek lingkungan 

yang ada disekitar. Untuk pembangunan embung di Kabupaten Bojonegoro sudah 

memperhatikan lingkungan sekitar dengan menanami pohon di sekitar embung agar 

waktu hujan air dapat diserap oleh akar pohon. Disekitar embung juga terlihat 

rindang dan terdapat bangunan warung-warung yang berdiri sehingga lingkungan 

disekitar lebih ramai dan hidup.  

Pembangunan seribu embung juga memperhatikan aspek biologi yang ada 

disekitar, selain untuk saluran irigasi embung juga sebagai konservasi air dalam 

jangka panjang. Menurut Ibu Retno Wulandari selaku Kepala Bidang Air Baku 

Irigasi : 

“.....Tujuan utama pembangunan embung memang untuk irigasi, tetapi 

jika untuk lingkungan hidup embung lebih fokus pada konservasi jika 

digunakan dalam jangka panjang. Konservasi kan juga termasuk dalam 

lingkungan hidup. Jadi dengan adanya embung daerah sekitar sudah 

mempunyai resapan-resapan air yang nantinya dapat dimanfaatkan 

secara baik dan bijak. Kita juga bersinergi dengan dinas lainnya seperti 

dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan bibit tanaman 

seperti jambu dan belimbing yang akan ditanam di sekitar embung. kita 

juga bersinergi dengan Dinas Perikanan untuk memberikan benih-benih 

ikan yang akan di sebar di embung....” 61 

 

 
61 Retno Wulandari, Op. Cit. 
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 Hewan-hewan yang ada disekitar pembangunan embung juga tidak akan 

dirusak atau dipindahkan habitatnya. Untungnya lokasi pembangunan embung juga 

tidak berada pada habitat hewan tertentu karena mayoritas embung dibangun di 

tanah persawahan. Dan embung juga dapat digunakan sebagai perikanan darat yang 

di dalamnya bisa di beri benih-benih ikan air tawar. Sehingga dapat memberikan 

manfaat terhadap masyarakat sekitar apabila ikan-ikan tersebut dapat 

dibudidayakan.  

 Dalam hasil data survey inventarisasi embung di wilayah UPTD barat 

menurut data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air tahun 2014, maka 

pembangunan embung di wilayah barat lebih banyak digunakan sebagai irigasi, 

resapan air dan perikanan. Di wilayah barat terdapat 98 embung yang masuk dalam 

data survey, 44 embung dinyatakan dalam kondisi baik dan selebihnya rusak ringan 

, sedang dan berat, maka 50% embung di wilayah barat perlu adanya normalisasi 

untuk bisa digunakan dengan lebih baik lagi. Kendala yang dapat mengakibatkan 

embung tidak bisa maksimal juga karena faktor alam, karena dalam survey ini 

terdapat beberapa embung yang rusak diakibatkan adanya longsor pada tanggul 

embung. di wilayah barat juga lebih mayoritas menggunakan tanah Sollo Valey 

daripada tanah kas desa, dan ini tentunya lebih efektif dan efisien karena dari dulu 

memang sudah dipetakan bahwa tanah Solo Valley ini merupakan pola sumber 

irigasi yang baik, karena tanah Sollo Valley ini sifatnya memanjang , berbeda 

dengan pola embung yang hanya berbentuk cekungan saja. 

 Berbeda dengan survey inventarisasi pada wilayah barat, di wilayah UPTD 

Timur hanya terdapat 4 embung yang dinyatakan dalam kondisi baik dari total 
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keseluruhan ada 27 embung yang masuk dalam data survey wilayah timur. Pada 

wilayah timur embung lebih banyak digunakan untuk irigasi dan air bersih. Di 

wilayah timur juga lebih rinci dalam mendata penggunaan embung untuk para 

petani, contohnya terdapat pola tata tanam dari padi ke palawija. Data dapat dilihat 

dibawah ini : 
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DATA HASIL SURVEY INVENTARISASI EMBUNG DI WILAYAH UPTD BARAT 

 

                   

No. Nama Embung 
Tahun 

Pembuatan 

Lokasi 

Luas 
Embung 
Eksisting 

(m²) 

Tinggi 
Embung 
Eksisting 

(m) 

Volume 
Embung 
Eksisting 

(m³) 

Catchment 
area (m²) 

Sumber Pemanfaatan 

Kondisi* 

Status Tanah Keterangan KEMANTREN 

Desa Kecamatan Koordinat Baik 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
Sedang 

Rusak 
Berat 

                                      

1 Embung Leran 2008 Leran Dander 49 M 0591010 UTM 9204841 412,545  4.2 1,732,689  20,947,739  Sungai Irigasi        Tanah Solo Valley 2008 Normalisasi P. Muklasin 

2 Embung Sumodikaran 1 2008 Sumodikaran Dander 49 M 0594114 UTM 9202341 75,600  2 151,200  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Solo Valley 2013 Normalisasi P. Muklasin 

3 Embung Sumodikaran 2 2013 Sumodikaran Dander 49 M 0594086 UTM 9202378 5,000  3 15,000  - Tadah Hujan Irigasi       Tanah Solo Valley 2008   P. Muklasin 

4 Embung Ngumpakdalem 1 2008 Ngumpakdalem Dander 49 M 0595004 UTM 9202571 75,600  2 151,200  - Tadah Hujan Irigasi       Tanah Solo Valley 2008 Normalisasi P. Muklasin 

5 Embung Ngumpakdalem 2 2013 Ngumpakdalem Dander 49 M 0595053 UTM 9202582 4,725  3 14,175  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Solo Valley 2013   P. Muklasin 

6 Embung Jetak 2013 Jetak Bojonegoro 49 M 0595192 UTM 9207328 3,325  3 9,975  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Desa 2013   P. Muklasin 

7 Embung Bakalan 2013 Bakalan Kapas 49 M 0602028 UTM 9206339 3,900  3 11,700  26,728  

Limpasan 
Irigasi Pacal 
dan Tadah 

Hujan 

Irigasi, 
Perikanan 

dan resapan 
       Tanah Desa 2013 

Kondisi msh bagus, 
J.I. masih bagus, 

Sumber Irigasi Pacal, 
Perikanan dan Irigasi 

P. Sunoto 

8 Embung Sukowati 2013 Sukowati Kapas 49 M 0599847 UTM 9205885 3,200  3 9,600  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2013 
Ada longsoran pada 

Tanggul 
P. Sunoto 

9 Embung Tanjungharjo 2013 Tanjungharjo Kapas 49 M 0599302 UTM 9202297 3,825  4 15,300  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Solo Valley 2013 
Tanggul Longsor, 

Inflow Longsor 
(tanah) 

P. Sunoto 

10 Embung Bendo 1 2008 Bendo Kapas 49 M 0597078 UTM 9202352 13,750  2 27,500  4,591,736  
Kali 

Grobogran 
Irigasi       Tanah Solo Valley 2008 

Dilengkapi dengan 
DAM (DAM BENDO) 

P. Sunoto 

11 Embung Bendo 2 2008 Bendo Kapas 49 M 0597004 UTM 9202157 900  3 2,700  4,591,736  
Kali Grobogan 

dan Tadah 
Hujan 

Perikanan, 
Irigasi dan 
resapan 

      Tanah Solo Valley 2008 

Kondisi msh bagus, 
digunakan untuk 

perikanan, 3 desa 
gabung jadi 1 

(bendo, tapelan, 
padangmentoyo) 

P. Sunoto 
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12 Embung Tapelan-Kapas 2008 Tapelan Kapas 49 M 0597100 UTM 9202294 1,650  2 3,300  4,591,736  
Kali Grobogan 

dan Tadah 
Hujan 

Perikanan, 
Irigasi dan 
resapan 

       PJT 

Kondisi msh bagus, 
digunakan untuk 

perikanan, 3 desa 
gabung jadi 1 

(bendo, tapelan, 
padangmentoyo) 

P. Sunoto 

13 Embung Padangmentoyo 2008 Padangmentoyo Kapas 49 M 0597358 UTM 9202175 4,350  2 8,700  4,591,736  
Kali Grobogan 

dan Tadah 
Hujan 

Perikanan, 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Solo Valley 2008 

Kondisi msh bagus, 
digunakan untuk 

perikanan, 3 desa 
gabung jadi 1 

(bendo, tapelan, 
padangmentoyo) 

P. Sunoto 

14 Embung Sumberejo Kidul 2008 Sumberejo Kidul Sukosewu 49 M 0599368 UTM 9202406 109,337  2 218,674  - Tadah Hujan Irigasi       Tanah Solo Valley 2008   
M. Imam 
Musholi 

15 Embung Buntung 2009 Sumberejo Kidul Sukosewu 49 M 0600309 UTM 9201291 109,337  2 218,674  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Solo Valley 2009 Normalisasi 
M. Imam 
Musholi 

16 Embung Sidodadi 2013 Sidodadi Sukosewu 49 M 0602536 UTM 9200782 4,950  4 19,800  2,385,948  
Irigasi Pacal 
dan Tadah 

Hujan 

Perikanan, 
Irigasi dan 
resapan 

      Tanah Solo Valley 2013 Normalisasi 
M. Imam 
Musholi 

17 Embung Sukosewu 2013 Sukosewu Sukosewu 49 M 0601262 UTM 9198304 2,700  3 8,100  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2013 
Normalisasi dan 

Perkuatan, Karena 
longsor 

M. Imam 
Musholi 

18 Embung Pacing 2013 Pacing Sukosewu 49 M 0607192 UTM 9198161 3,750  2.5 9,375  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2013 
Normalisasi dan 

Perkuatan, Karena 
longsor 

M. Imam 
Musholi 

19 Embung Temayang 2013 Temayang Temayang 49 M 0600389 UTM 9189019 - - - - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

        Tanah Desa 2013 

Saat Survey Masih 
dalam perluasan, 

ada alat berat, 
sehingga tidak bisa 
dihitung luasannya 

P. Wage 

20 Embung Papringan 2013 Papringan Temayang 49 M 0602831 UTM 9188505 2,475  4 9,900  - Tadah Hujan Resapan        Tanah Desa 2013 
Kondisi bagus, tanah 

keras, Sebagai 
resapan 

P. Wage 

21 Embung Cancung 2013 Cancung Bubulan 49 M 0590107 UTM 9190659 9,450  3.5 33,075  1,056,327  
Saluran dan 
Tadah Hujan 

Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2013 

Inflow sebaiknya 
diberi pasangan 

supaya tidak 
tergerus air 

P. Wage 

22 Embung Cemoro Gunung 2013 Cemoro Gunung Bubulan 49 M 0594947 UTM 9189259 2,800  4 11,200  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2013 
Normalisasi, Tanah 

Hitam 
P. Wage 
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23 Embung Pajeng 2008 Pajeng Gondang 49 M 0597378 UTM 9178631 4,125  1.5 6,188  - Sumber 
Irigasi, 

Perikanan 
dan resapan 

       Tanah Desa 2008 

Usulan dari Desa, 
agar diperluas 

menjadi 9.000 m² 
masih ada tanah 
seluas 5.000 m² 
untuk perluasan 

P. Wage 

24 Embung Klino 2013 Klino Sekar 49 M 0586120 UTM 9176127 3,000  1 3,000  - 
Limpasan dari 
sumber dan 
tadah hujan 

Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2013   P.Wage 

25 Embung Krondonan 1 2013 Krondonan Gondang 49 M 0587684 UTM 9178324 900  1.5 1,350  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2013   P. Wage 

26 Embung Krondonan 2 2013 Krondonan Gondang 49 M 0587962 UTM 9178868 750  3 2,250  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2013   P. Wage 

27 Embung Krondonan 3 2013 Krondonan Gondang 49 M 0587861 UTM 9179159 1,200  3.5 4,200  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2013   P. Wage 

28 Embung Mulyoagung 2013 Mulyoagung Bojonegoro 49 M 0601027 UTM 9210175 1,500  2 3,000  - 

Pompa dari 
Bengawan 
Solo dan 

Tadah Hujan 

Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2013   P. Wiji 

29 Embung Pagerwesi 2013 Pagerwesi Trucuk 49 M 0591633 UTM 9213969 2,750  1.5 4,125  1,449,194  
Sungai dan 

Tadah Hujan 
Perikanan        Tanah Desa 2013   P. Wiji 

30 Embung Kanten 2013 Kanten Trucuk 49 M 0589848 UTM 9214882 1,800  3 5,400  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Desa 2013 

Perlu normalisasi, 
banyak longsor, 
perlu perbaikan 

outflow 

P. Wiji 

31 Embung Tanggir 2013 Tanggir Malo 49 M 0583788 UTM 9213734 4,200  3.75 15,750  1,193,538  Sungai Irigasi       Tanah Desa 2013 
Perlu normalisasi, 

tanah pecah-pecah 
P. Wiji 

32 Embung Semlaran 2013 Semlaran Malo 49 M 0583173 UTM 9213883 2,250  3 6,750  885,968  Sungai Irigasi        Tanah Desa 2013 

Untuk menjaga agar 
tetap berfungsi 
dengan baik, 

sebaiknya diberi 
perkuatan 

P. Wiji 

33 Embung Sukorejo 2013 Sukorejo Malo 49 M 0581644 UTM 9215191 3,900  2 7,800  1,144,714  Sungai Irigasi        Tanah Desa 2013 Perlu Normalisasi P. Wiji 

34 Embung Kedungrejo 2013 Kedungrejo Malo 49 M 0578464 UTM 9214870 2,125  3 6,375  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2013 

Meski musim kering 
air masih banyak, 

tanah mampu 
menyimpan air 

P. Wiji 
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35 Embung Tinawun 2013 Tinawun Malo 49 M 0578366 UTM 9214347 3,300  2.5 8,250  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2013 

Meski musim kering 
air masih banyak, 

tanah mampu 
menyimpan air, 
Jaringan masih 

bagus 

P. Wiji 

36 Embung Sumberejo 2008 Sumberejo Malo 49 M 0577337 UTM 9215303 2,925  3 8,775  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2008 Pintu ditimbun tanah P. Wiji 

37 Embung Tambakmerak 2013 Tambakmerak Kasiman 49 M 0573296 UTM 9213117 3,600  3.6 12,960  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2013 
Perlu Normalisasi, 
Tanggul longsor ke 

tanah warga 
P. Wiji 

38 Embung Sekaran 2013 Sekaran Kasiman 49 M 0572458 UTM 9212021 2,275  3 6,825  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2013 

Perlu Normalisasi, 
Tanggul longsor 

90%, ada Jaringan 
Irigasi Udith 

P. Wiji 

39 Embung Besah 2008 Besah Ngambon 49 M 0578588 UTM 9194391 3,150  2.9 9,135  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2008 Perlu Normalisasi P. Kasdam 

40 Embung Sambeng 1.a 2013 Sambeng Kasiman 49 M 0568295 UTM 9213015 900  3 2,700  - Tadah Hujan 
Budidaya 

Ikan Lele dan 
Resapan 

        
Minta keliling diberi 

pasangan 
P. Wiji 

41 Embung Sambeng 1.b 2013 Sambeng Kasiman 49 M 0568280 UTM 9212996 300  2.5 750  - Tadah Hujan 
Budidaya 

Ikan Lele dan 
Resapan 

        
Minta keliling diberi 

pasangan 
P. Wiji 

42 Embung Sambeng 2 2008 Sambeng Kasiman 49 M 0568680 UTM 9211512 7,200  2.8 20,160  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2008 
Dalam Rehab oleh 

PJT (Berupa 
pasangan) 

P. Wiji 

43 Kasiman 1 2013 Karanganyar Kasiman 49 M 0568498 UTM 9213880 900  2.5 2,250  - Tadah Hujan Irigasi          

Geomembran, Perlu 
perbaikan karena 

terpal banyak yang 
hilang 

P. Wiji 

44 Kasiman 2 2013 Tawongan Kasiman 49 M 0568255 UTM 9216130 1,000  2.5 2,500  - Tadah Hujan Air Baku          Geomembran P. Wiji 

45 Kasiman 3 2013 Jintel Kasiman 49 M 0568555 UTM 9217550 750  2.5 1,875  - Tadah Hujan Irigasi          
Geomembran, Perlu 

perbaikan karena 
longsor 

P. Wiji 

46 Embung Tumo 2013 Hargomulyo Kedewan 49 M 0569719 UTM 9223318 1,575  2 3,150  - Sumber Irigasi        Tanah Desa 2008 
Pembersihan 
tanaman liar 

P. Wiji 

47 Embung Beji  2008 Dilem Kedewan 49 M 0568822 UTM 9225291 750  2.36 1,770  1,080,146  Sungai Irigasi        Tanah Desa 2008 Normalisasi P. Wiji 

48 Embung Hargomulyo 2013 Hargomulyo Kedewan 49 M 0571944 UTM 9220403 700  2.6 1,820  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Desa 2013 Geotekstil P. Wiji 

49 Embung Ngaglik 2013 Ngaglik Kasiman 49 M 0568117 UTM 9211604 2,450  3.7 9,065  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Desa 2013 

Normalisasi, 
Pembuatan 

Pasangan pada 
outflow 

P. Wiji 
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50 Embung Cendono 2013 Cendono Padangan 49 M 0566343 UTM 9207098 2,850  2.7 7,695  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Solo Valley 2013 
Longsor, Tidak ada 
Inflow dan Outflow 

P. Kasdam 

51 Embung Purworejo 1 2008 Purworejo Padangan 49 M 0565606 UTM 9206096 103,643  2 207,286  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Solo Valley 2008 Normalisasi P. Kasdam 

52 Embung Purworejo 2 2013 Purworejo Padangan 49 M 0565606 UTM 9206096 4,200  3.3 13,860  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Solo Valley 2013   P. Kasdam 

53 Embung Prangi 1 2008 Prangi Padangan 49 M 0563745 UTM 9204864 119,362  2 238,724  1,786,158  Sungai Irigasi        Tanah Solo Valley 2008   P. Kasdam 

54 Embung Prangi 2 2013 Prangi Padangan 49 M 0564413 UTM 9204705 4,200  3.65 15,330  - Tadah Hujan Irigasi       Tanah Solo Valley 2013 Normalisasi P. Kasdam 

55 Embung Tebon 2013 Tebon Padangan 49 M 0563502 UTM 9203528 3,850  3.3 12,705  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Solo Valley 2013 Normalisasi P. Kasdam 

56 Embung Ngeper 1 2011 Ngeper Padangan 49 M 0567095 UTM 9205059 3,000  1 3,000  - Tadah Hujan Irigasi       Tanah Desa 2011 Normalisasi P. Kasdam 

57 Embung Ngeper 2 2013 Ngeper Padangan 49 M 0567045 UTM 9204236 1,950  3.7 7,215  - Tadah Hujan Irigasi       Tanah Desa 2013   P. Kasdam 

58 Embung Ngasinan/Nolo 2008 Ngasinan Padangan 49 M 0567401 UTM 9205958 16,075  2.7 43,403  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Desa 2008 
Perlu Perluasan 
untuk mengatasi 

banjir 
P. Kasdam 

59 
Embung 
Ngasinan/Temulus 1 

2013 Ngasinan Padangan 49 M 0567951 UTM 9206432 2,700  2.5 6,750  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Solo Valley 2013 Normalisasi P. Kasdam 

60 
Embung 
Ngasinan/Temulus 2 

2008 Ngasinan Padangan 49 M 0567956 UTM 9206452 23,800  2.5 59,500  - Tadah Hujan Irigasi        PJT Normalisasi P. Kasdam 

61 
Embung 
Ngasinan/Temulus 3 

2008 Temulus Padangan 49 M 0568383 UTM 9206627 20,000  5 100,000  - Tadah Hujan          PJT Normalisasi P. Kasdam 

62 Embung Sonorejo 2008 Sonorejo Padangan 49 M 0568972 UTM 9207020 23,000  3.2 73,600  - Tadah Hujan          Tanah Solo Valley 2008 Normalisasi P. Kasdam 

63 Embung Bibis 2013 Bibis Purwosari 49 M 0572607 UTM 9205554 27,442  2 54,884  762,327  
Sungai 

Prundung 
Irigasi        Tanah Solo Valley 2013 Normalisasi P. Kasdam 

64 ( Reservoir ) Kaliombo 2012 Kaliombo Purwosari 49 M 0575275 UTM 9198749 1,350  2.6 3,510  - Tadah Hujan Air Baku        Reservoir 2012 
Embung Geotekstil, 

Terpal Hilang 
P. Kasdam 

65 Embung Pelem 1 2013 Pelem Purwosari 49 M 0576659 UTM 9200380 4,000  3.2 12,800  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Desa 2013   P. Kasdam 

66 Embung Pelem 2 2013 Pelem Purwosari 49 M 0576911 UTM 9199733 3,850  2 7,700  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Desa 2013 Normalisasi P. Kasdam 

67 Embung Bondol 2013 Bondol Ngambon 49 M 0578588 UTM 9194391 1,950  3 5,850  - Tadah Hujan Irigasi        PJT Embung Geotekstil P. Kasdam 

68 Embung Padangan 2011 Padangan Padangan 49 M 0567338 UTM 9208027 - - - - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Desa 2011 

Pendangkalan 
sampai tanggul 
embung tidak 

tampak, sehingga 
pada saat survey 
tidak bisa diukur 
luasan embung, 

Perlu Normalisasi 

P. Kasdam 

69 Embung Ngradin 1 2013 Ngradin Padangan 49 M 0569020 UTM 9207051 22,150    0  - Tadah Hujan          Tanah Solo Valley 2013 Normalisasi P. Kasdam 

70 Embung Ngradin 2 2013 Ngradin Padangan 49 M 0569392 UTM 9207150 23,062    0  - Tadah Hujan          PJT Normalisasi P. Kasdam 

71 Embung Ngradin 3 2013 Ngradin Padangan 49 M 0569705 UTM 9207275 7,200    0  - Tadah Hujan            Normalisasi   
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72 Embung Margomulyo 1 2013 Margomulyo Margomulyo 49 M 055357 UTM 9190064 4,900  3 14,700  3,190,285  K. Gede Irigasi         

1. Normalisasi, 2. 
Perlu Perkuatan di 
sebelah kanan, 3. 

Musim penghujan air 
meluap, kurang 

tampungan 

P. Agus 

73 Embung Margomulyo 2 2013 Margomulyo Margomulyo 49 M 0554667 UTM 9186494 1,800  4.7 8,460  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2013 

kondisi msh bagus, 
J.I. masih bagus, 

Musim hujan air tidak 
sampai penuh 

P. Agus 

74 Embung Geneng 2008 Geneng Margomulyo 49 M 0556794 UTM 9195823 9,850  2.2 21,670  344,641  K. Bedah Irigasi        Tanah Desa 2008   P. Agus 

75 Embung Sugihwaras 2008 Sugihwaras Ngraho 49 M 0555453 UTM 9196893 2,138  1.85 3,954  3,559,405  Sungai Irigasi        Tanah Desa 2008   P. Agus 

76 Embung Tapelan-Ngraho 2008 Tapelan Ngraho 49 M 0558700 UTM 9200069 41,520  2 83,040  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Solo Valley 2008 Perlu normalisasi P. Agus 

77 Embung Sumberarum 2008 Sumberarum Ngraho 49 M 0561103 UTM 9201316 102,822  1.8 185,079  2,740,796  Sungai Irigasi        Tanah Solo Valley 2008 Perlu normalisasi P. Agus 

78 Embung Jumok 1 2013 Jumok Ngraho 49 M 0559565 UTM 9197535  2,450  3 7,350  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Desa 2013 Perlu normalisasi P. Agus 

79 Embung Jumok 2 2013 Jumok Ngraho 49 M 0560565 UTM 9198605 3,145  3 9,435  - Tadah Hujan Irigasi              

80 Embung Rowoglandang 2008 Gading Tambakrejo 49 M 0565449 UTM 9198464 60,000  5 300,000  - Tadah Hujan 
Irigasi dan 
Perikanan 

       Tanah Desa 2008 Minta Diperluas P. Agus 

81 Embung Tanjung 2013 Tanjung Tambakrejo 49 M 0566167 UTM 9198161 2,760  4 11,040  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Desa 2013   P. Agus 

82 Embung Napis 1 2013 Napis Tambakrejo 49 M 0565830 UTM 9194132 1,674  5 8,370  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Desa 2013 
Sebaiknya diberi 

pasangan 
P. Agus 

83 Embung Napis 2 2013 Napis Tambakrejo 49 M 0565590 UTM 9193639 1,110  4.2 4,662  - Tadah Hujan Air Baku       Tanah Desa 2013 
Geomembran, 
Pompa Hilang 

P. Agus 

84 ( Reservoir ) Jatimulyo 2012 Jatimulyo Tambakrejo 49 M 0563122 UTM 9196901 1,320  2 2,640  1,933,325  Sungai Air Baku        Reservoir 2012 ( PU ) Geomembran P. Agus 

85 Embung Nganti 1 2012 Pepe, Nganti Ngraho 49 M 0563000 UTM 9197599 3,240  3 9,720  - Sumber 
Irigasi dan 
resapan 

       Tanah Desa 2012   P. Agus 

86 Embung Nganti 2 2013 Tuk Buntung Ngraho 49 M 0562717 UTM 9198539 1,258  3 3,774  - Tadah Hujan Air Baku        Tanah Desa 2013 
Geomembran, Ada 
sisi yang longsor, 
Perlu perbaikan 

P. Agus 

87 Embung Nganti 3 2012 Nganti Ngraho 49 M 0561403 UTM 9198059 3,200  3 9,600  - Tadah Hujan Irigasi        Reservoir 2012 
Normalisasi, ada 

yang longsor 
P. Agus 

88 Embung Tanggungan 2013 Tanggungan Ngraho 49 M 0561447 UTM 9199168 2,560  3 7,680  115,452  Sungai Irigasi        Tanah Desa 2013 
Normalisasi, ada 

yang longsor 
P. Agus 

89 Embung Watang 2008 watang Tambakrejo 49 M 0568659 UTM 9194997 20,275  3.5 70,963  261,036  Sungai Irigasi        Tanah Desa 2008 
Normalisasi, 

penduduk minta 
diperluas 

P. Agus 

90 Embung Jawik 2013 Jawik Tambakrejo 49 M 0566876 UTM 9198915 2,640  2.65 6,996  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Desa 2013 
Perlu pembangunan 
Inflow dan Outflow 

P. Agus 

91 Embung Cabe 2013 Ngraho Tambakrejo 49 M 0567276 UTM 9199375 1,800  1 1,800  57,967  Sungai Irigasi          Normalisasi P. Agus 
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92 Embung Wadang 1 2013 Wadang Kalitidu 49 M 0586866 UTM 9207106 15,968  3 47,904  207,019  Sungai Irigasi        Tanah Solo Valley 2013 Normalisasi P. Noto 

93 Embung Wadang 2 2008 Wadang Ngasem 49 M 0586950 UTM 9206962 2,000  22  43,600  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Solo Valley 2008 Normalisasi P. Noto 

94 Embung Bareng 2013 Bareng Ngasem 49 M 0583075 UTM 9203898 6,225  2.8 17,430  - Tadah Hujan Irigasi        PJT   P. Noto 

95 Embung Wotangare 1 2013 Wotangare Kalitidu 49 M 0584666 UTM 9210245 4,295  1.8 7,731  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Desa 2013 Normalisasi P. Noto 

96 
Embung Wotangare 2 dan 
3 

2008 & 2013 Wotangare Kalitidu 49 M 0584802 UTM 9209605 52,525  2 105,050  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Solo Valley 2013 Normalisasi P. Noto 

97 Embung Mojosari 2011 Mojosari Kalitidu 49 M 0588311 UTM 9211576 11,670  2 23,340  - Tadah Hujan Irigasi        Tanah Desa 2011 Normalisasi P. Noto 

98 Embung Pumpungan 2008 Pumpungan Kalitidu 49 M 0587934 UTM 9209063 2,345  1.3 3,049  4,356,242  Sungai Irigasi        Tanah Desa 2008 
Normalisasi, 

Perbaikan tanggul 
P. Noto 
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DATA SURVEY HASIL INVENTARISASI EMBUNG DI WILAYAH UPTD TIMUR 

 NAMA EMBUNG 
TAHUN 

PEMBUATAN 

LOKASI EMBUNG LUAS 
EMBUNG 

(M²) 
EXISTING 

TINGGI 
EMBUNG 
EXISTING 

(M) 

VOLUME 
EMBUNG 
EXISTING 

(M³) 
EXISTING 

CATCHMEN 
AREA 

SUMBER AIR 
EMBUNG 

POLA TATA 
TANAM 

PEMANFAATAN 

KONDISI 

KET 

X 

 

DESA KEC KOORDINAT BAIK 
RUSAK 

RINGAN 
RUSAK 

SEDANG 
RUSAK 
BERAT Y 

1 Embung Tlogoagung 2007 Tlogoagung Baureno 7⁰ 8' 38,77" S/112⁰ 8' 38,87"E 
             

5,000  
4 

          
20,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Penampungan air 
dan irigasi 

    √     626312.79 9210187.85  

2 Embung Selorejo 2013 Selorejo Baureno 7° 8'21.18"S/112° 8'3.86"E 
             
7,800  

4 
          
31,200  

 - 
Air Sungai dan 
Tadah Hujan 

Padi - Palawija 
Penampungan air 
dan irigasi 

  √       625266.74 9210707.03 

3 
Embung Pasinan 2010 Pasinan 

Baureno 
7° 7'36.99"S/112° 5'42.14"E 

             
5,000  

7 
          
35,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi       

√ 
  620922.37 9212074.76 

4 Embung Pasinan/Dsn. Ngampo 2013 Pasinan Baureno 7° 7'58.36"S/112° 5'23.82"E 
             
1,000  

4 
             
4,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija air bersih dan Irigasi   √       620358.8 9211419.75 

5 
Embung Solo Valley   Blongsong 

Baureno 
7° 8'21.41"S/112° 6'4.48"E   

  
  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi     

√ 
    621816.44 9210804.65 

6 
Embung Blongsong II 2013 Blongsong 

Baureno 
7° 8'29.36"S/112° 5'44.79"E 

           
10,000  

5 
          
50,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi   

√ 
      620999.85 9210466.12 

7 
Embung Sraturejo 2012 Sraturejo 

Baureno 
7° 8'47.45"S/112° 5'42.06"E 

           
12,500  

5 
          
62,500  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi     

√ 
    620914.78 9209910.72 

8 
Embung Sraturejo II   Sraturejo 

Baureno 
7° 8'52.14"S/112° 5'41.63"E   

  
  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi 

√ 
        620901.25 9209766.71 

9 
Embung Banjaran   Banjaran 

Baureno 
7° 8'9.68"S/112° 4'30.24"E   

  
  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi     

√ 
    618714.3 9211075.94 

10 
Embung Drokilo I 2013 Drokilo 

Kedungadem 
7°17'24.21"S/112° 2'30.16"E 

           
10,000  

3 
          
30,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi     

√ 
    614991.72 9194053.33 

11 Embung Drokilo II 2013 Drokilo Kedungadem 7°17'18.34"S/112° 3'26.80"E 
           
10,000  

5 
          
50,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija air bersih dan Irigasi     √     616729.1 9194229.58 

12 
Embung Kepohkidul I 2012 Kepohkidul 

Kedungadem 
7°17'48.10"S/112° 0'50.96"E 

             
2,500  

4 
          
10,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi     

√ 
    611947.98 9193326.54 

13 
Embung Kepohkidul II 2010 Kepohkidul 

Kedungadem 
7°18'7.41"S/112° 1'26.10"E 

             
5,000  

4 
          
20,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Air Bersih     

√ 
    613024.22 9192731.05 

14 
Embung Kepohkidul III   Kepohkidul 

Kedungadem 
7°18'16.80"S/112° 1'10.98"E   

  
  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi     

√ 
    612559.91 9192443.71 

15 
Embung Kepohkidul IV   Kepohkidul 

Kedungadem 
7°18'22.69"S/112° 3'22.21"E   

  
  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi 

√ 
        616569.25 9186110.96 

16 
Embung Duwel I   Duwel 

Kedungadem 
7°18'28.55"S/112° 2'3.31"E 

             
2,250  

4 
             
9,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi     

√ 
    614163.8 9192079.18 

17 
Embung Duwel II 2006 Duwel 

Kedungadem 
7°18'50.62"S/112° 2'19.21"E 

           
15,000  

4 
          
60,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi     

√ 
    614649.81 9191400.22 
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18 
Embung Duwel III   Duwel 

Kedungadem 
7°18'37.39"S/112° 1'55.41"E   

  
  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi 

√ 
        6139201.92 9191808.23 

19 
Embung Tumbrasanom 2012 Tumbrasanom 

Kedungadem 
7°18'58.18"S/112° 2'53.29"E 900 

5 
             
4,500  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi     

√ 
    615694.33 9191165.61 

20 
Embung Mojosari   Mojosari Kepohbaru  7°11'40.29"S/112° 5'4.35"E 3000 

5 
          
15,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi 

√ 
        619745.42 9204605.03 

21 
Embung Brangkal 01   Brangkal Kepohbaru 7°12'3.74"S/112° 5'1.98"E 10000 

4 
          
40,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi   

√ 
      619671.02 9203884.99 

22 
Embung Brangkal 02 2011 Brangkal Kepohbaru   7°11'56.62"S/112° 5'3.09"E 7000 

4 
          
28,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi   

√ 
      619705.58 9204103.58 

23 
Embung Kepoh 1 2011 Kepoh Kepohbaru   7°12'19.20"S/112° 5'9.12"E 10000 

4 
          
40,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi     

√ 
    619888.89 9203409.64 

24 
Embung Kepoh 2   Kepoh Kepohbaru 7°12'14.67"S/112° 5'8.59"E 7000 

4 
          
28,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi     

√ 
    619872.97 9203548.81 

25 
Embung Sidomukti 01 2002 Sidomukti Kepohbaru  7°12'56.13"S/112° 5'37.93"E 42000 

5 
        
210,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi     

√ 
    620769.86 9202273.3 

26 
Embung Sidomukti 02 2011 Sidomukti Kepohbaru  7°12'59.19"S/112° 5'22.09"E 4800 

5 
          
24,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi   

√ 
      620283.79 9202180.48 

27 
Embung Cengkir 2007 Cengkir Kepohbaru 7°13'14.66"S/112° 4'38.07"E 18000 

5 
          
90,000  

 - Tadah Hujan Padi - Palawija 
Irigasi   

√ 
      618932.49 9201708.56 
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5.4 Pembangunan Seribu Embung Sebagai Pengelolaan Sumber Daya Air  

Sumber daya air merupakan sumber daya yang mempunyai sifat yang sangat 

berbeda debgab sunber daya lainnya. Air adalah sumber daya yang terbarui, bersifat 

dinamis mengikuti siklus hydrologi yang secara alamiah berpindah-pindah serta 

mengalami perubahan bentuk dan sifat. Tergantung dari waktu dan lokasinya, air 

dapat berupa zat padat sebagai es atau salju, dapat berupa udara sebagai air hujan, 

berada di laut sebagai air laut, dan bahkan berupa uap air yang didefinisikan sebagai 

air udara. 

Dewasa ini permasalahan yang cenderung dihadapi oleh pemerintah maupun 

masyarakat dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya air meliputi : (1) 

adanya kekeringan di musim kemarau dan kebanjiran di musim hujan; (2) 

persaingan dan perebutan air antara daerah hulu dan hilir atau konflik antara 

berbagai sektor; (3) penggunaan air yang berlebihan atau kurang efisien; (4) 

penyempitan dan pendangkalan sungai, danau karena desakan lahan untuk 

pemukiman dan industri; (5) pencemaran air permukaan dan air tanah; (6) erosi 

akibat penggundulan hutan.62 

Penulis menjabarkan permasalahan sumber daya air di Kabupaten 

Bojonegoro dengan adanya bencana kekeringan di musim kemarau dan kebanjiran 

di musim hujan.  Dimana hal tersebut menjadi permasalahan dikarenakan kondisi 

tanah di Kabupaten Bojonegoro yang kering dan sebagian tanah didominasi tanah 

liat, sehingga waktu musim kemarau tanah tidak dapat di tanami karena kering dan 

 
62 Wawancara dengan Fuad, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Hari 

Rabu 13 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB, bertempat di BAPPEDA Kab. Bojonegoro. 
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tanahnya mudah pecah atau retak dan waktu musim penghujan juga tidak dapat 

ditanami karena tekstur tanah yang tidak bisa menyerap air ke bawah. Maka dari 

itu pada waktu musim penghujan air langsung mengalir menuju Sungai Bengawan 

Solo sehingga tidak dapat ditampung untuk digunakan keperluan pertanian.  

Inisiatif pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menggunakan tanah kas 

desa dan tanah Solo Valley untuk keperluan pembangunan embung atau tempat 

tadah hujan sangat mampu untuk meningkatkan produksi panen petani pada musim 

kemarau, dan dapat menampung air hujan agar tidak terjadi banjir. Terobosan ini 

tidak lain hanya untuk membantu para petani saat musim kemarau, karena 

pembangunan embung ini juga akan menjadi salah satu tempat konservasi air jika 

sifatnya digunakan dalam jangka panjang. Air merupakan sumber daya yang sangat 

bernilai ekonomis. Dulu warga Kabupaten Bojonegoro sangat kesulitan 

mendapatkan air untuk kebutuhan pertanian, namun dengan adanya program 

tersebut bisa mengurangi sedikitnbeban petani di musim kemarau terutama petani 

yang berada di sebelah selatan Kabupaten Bojonegoro. 
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Gambar 5.4 Peta Solo Valley 

 

Sumber : Dokumen Dekan Fakultas Teknik Universitas Bojonegoro 
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Sumber : Diolah Oleh Penulis, 2017. 

Sebenarnya apabila pemerintah Bojonegoro hanya mengandalkan pembangunan 

irigasi menggunakan tanah Solo Valley maka persoalan irigasi di Kabupaten 

Bojonegoro akan selesai. Namun karena dengan menggunakan tanah Solo Valley 

maka akan sangat sulit dalam pembangunannya terutama pada hal pembebasan tanah 

dan soal klaim tanah atau perizinan. Akhirnya pemerintah membuat program 

 

 

 

Tabel 5.4 Keterangan Peta Solo Valley 

KETERANGAN 

 

    Ijin Masih Berlaku 

 

  Ijin Mati 

 

  Belum Pernah Ada Ijin  

 

                Belum Teridentifikasi Ijin  

 

KABUPATEN 

BOJONEGORO 

KABUPATEN 

TUBAN 

KABUPATEN 

LAMONGAN 

KABUPATEN 

GRESIK 

No.1 Kec. Ngarho No.13 Kec. Soko  No.17 Kec. Laren  No.28 Kec. Dukun 

No.2 Kec. Padangan  No.14 Kec. Rengel  No.18 Kec. Brondong  No.29 Kec. Sedayu  

No.3 Kec. Purwosari  No.15 Kec. Plumpang  No.19 Kec. Babat  No.30 Kec. Bungah  

No.4 Kec. Ngasem No.16 Kec. Widang  No.20 Kec. Modo   

No.5 Kec. Kalitidu   No.21 Kec. Sugio   

No.6 Kec. Dander   No.22 Kec. Kedungpring   

No.7 Kec. Kapas  No.23 Kec. Sekaran   

No.8 Kec. Sukosewu  No.24 Kec. Karanggeneng   

No.9 Kec. Balen   No.25 Kec. Tikung   

No.10 Kec. Sumberejo   No.26 Kec. Deket   

No.11 Kec. Kepohbaru   No.27 Kec Karangbinangun   

No.12 Kec. Baureno    
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pembangunan embung dengan menggunakan tanah kas desa yang hanya 

membutuhkan sedikit anggaran dalam pembangunannya.  

5.4 Kendala Dalam Program Pembangunan Seribu Embung di Kabupaten 

Bojonegoro. 

Dalam pembangunan pastinya terdapat kendala-kendala untuk mencapai tujuan 

pembangunan. Dalam pembangunan seribu embung ini terdapat banyak hal yang 

menjadikan kendala sehingga tidak sesuai yang ditargetkan. Kendala ini bisa terdapat 

pada pemerintahan Bojonegoro, Dinas yang menangani ataupun pada masyarakat 

sekitar pembangunan embung. salah satu kendala yang tidak bisa dicegah adalah 

keterbatasan dana dan lokasi pembuatan embung, karena pembangunan embung ini 

menggunakan tanah kas desa yang secara sukarela digunakan untuk pembangunan 

embung. Menurut Retno Wulandari selaku Kepala Bidang Air Baku Irigasi : 

“.....Jadi selama pembangunan embung ini selama 7 tahun ada kendalanya mbak, 

kendalanya ini adalah dana dan lokasi yang akan dibangun embung. Kami ini 

sebagai dinas yang menangani hanya bisa menyediakan dana pembangunan, alat 

berat, dan supir alat berat saja. Jadi sistemnya tanah atau lokasi pembangunan itu 

yang menyediakan desa, karena kita baru bisa mengerjakan kalau ada desa yang 

meminta dibuatkan embung melalui proposal yang diserahkan ke Dinas Pekerjaan 

Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.....” 63 

 

Dengan adanya sistem yang seperti itu dinas yang menangani pembangunan 

embung tidak serta merta melakukan pembangunan embung. intinya siapa yang 

desanya menginginkan embung maka harus membuat proposal dan menyediakan 

lokasi, dengan adanya permintaan tersebut maka dibisa dilihat bahwa wargalah yang 

 
63 Wawancara dengan Retno Wulandari, Kepala Bidang Baku Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan 

Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, Hari Selasa 12 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB, 

bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kab. Bojonegoro. 
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membutuhkan pembangunan tersebut. Sehingga pembangunan itu bisa 

dimanfaatkan secara maksimal dan bisa optimal dalam tujuannya. 

Dalam proses pembangunan embung ada beberapa masyarakat yang setuju 

dan tidak setuju dengan adanya pembangunan didesanya. Sebagian warga 

menganggap pembangunan embung ini tidak bisa membantu pertanian mereka saat 

musim kemarau, tetapi ada juga yang bersyukur dengan adanya pembangunan 

embung karena sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.  

5.5 Signifikansi Program Pembangunan Seribu Embung Dalam Konsepsi 

Pembangunan Berkelanjutan. 

Berkaca dari data-data yang ada maka program pembangunan embung di 

Kabupaten Bojonegoro belum bisa dikatakan signifikan dalam pelaksanaannya 

sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Apalagi melihat tujuan strategi 

tersebut juga digunakan untuk mewujudkan Visi besar pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro dalam mewujudkan Lumbung Pangan. Untuk menuju kearah Lumbung 

Pangan saja ini masih sangat jauh menjangkau visi tersebut, apalagi untuk 

menjangkau tujuan pembangunan berkelanjutan secara global. 

Dalam konsepsi pembangunan berkelanjutan, program pembangunan ini juga 

belum bisa mengjangkau ketiga aspek besarnya. Program pembangunan embung 

belum menyeluruh mengangkat perekonomian para petani, karena faktor pendukung 

meningkatnya produktifitas panen tidak hanya disebabkan oleh pembangunan 

embung saja, melainkan banyak faktor, contohnya Iklim, Penyuluhan Petani, Bibit 

dan Pupuk. Dalam aspek sosial program pembangunan ini juga belum bisa 

menyeluruh membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah irigasi, karena 
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dengan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh kebijakan tersebut maka peran 

masyarakat dan pemerintah terdapat batas yang disebabkan oleh reaksi masyarakat 

yang kontra dengan kebijakan program pembangunan seribu embung. Dengan 

adanya kondisi ekonomi dan sosial yang seperti itu maka aspek lingkungan juga 

mempunyai peran yang lebih karena alam banyak terlibat dalam pembangunan ini. 

Apabila program ini gagal maka kondisi lingkungan yang sangat bisa dirasakan oleh 

masyarakat sekitar adalah adanya perubahan bentang alam yang dulunya landai akan 

menjadi banyak cekungan yang tidak memberikan manfaat dan mengurangi lahan 

produksi masyarakat apabila bangunan tersebut terbengkalai tidak digunakan.  

Maka dari itu program pembangunan seribu embung belum secara maksimal 

dalam tujuan dan pemanfaatannya. Program pembangunan seribu embung masih 

dalam angan-angan yang jauh jika dilhat dari peta dan kondisi wilayahnya yang 

belum terlalu siap menerima pembangunan ini. Jadi bisa dikatakan bahwa program 

pembangunan seribu embung ini sangat dipaksakan dalam pelaksanaannya, tentunya 

ini akan menjadi masalah apabila kebijakan (ouput) ini tidak tepat sasaran dan tidak 

memberikan manfaat (benefit) ataupun feedback antara masyarakat dan pemerintah. 

Jadi akan sangat disayangkan apabila pembangunan ini hanya sekedar program 

pembangunan atau hanya sekedar perkembangan inovasi semata tanpa memikirkan 

dampak yang akan terjadi. Karena sejauh ini juga belum ada evaluasi mengenai 

kebijakan pembangunan seribu embung yang sebenarnya sangat penting mengenai 

implementasi kebijakan itu sendiri. 



 
 

103 
 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Pembangunan seribu embung ini sudah berjalan selama sembilan tahun lebih 

dan akan berakhir pada tahun 2018. Selama pembangunan terdapat kendala yang 

tidak bisa diselesaikan yaitu keterbatasan dana dan tanah yang akan digunakan untuk 

pembangunan embung. Dalam pembangunan tentunya terdapat dampak yang baik 

dan buruk bagi masyarakat, karena bagaimanapun pembangunan pastinya ditujukan 

untuk kesejahteraan masyarakat. Dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat 

adalah dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.  

Sustainabele Development Goals dalam pembangunan pertanian 

berkelanjutan ini harus dapat merangkul aspek ekonomi, Sosial, dan Lingkungan 

sehingga tercapainya tujuan dunia dimana tidak adanya kelaparan, tercapainya 

ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan. Pembangunan seribu embung 

dinilai sudah bisa mengentas kemiskinan masyarakat Kabupaten Bojoengoro secara 

stabil, hal ini dapat dibuktikan bahwa pengeluaran per kapita masyarakat lebih 

cenderung meningkat. Dan produksi panen yang dihasilkan dari pertanian juga 

meningkat, sehingga pembangunan ini dapat dikatakan sebagai pembangunan yang 

berkelanjutan.  

Namun strategi program pembangunan seribu embung ini hanya menjadi 

salah satu dari strategi mencapaian Visi lumbung pangan, karena dalam program ini 

tidak dibarengi dengan konsepsi yang jelas terkait SKPD yang bertanggungjawab 

sehingga pembangunan ini hanya menggunakan pendekatan secara teknik dan 
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insfrastruktur, tidak menggunakan pendekaan secara holistik. Hal ini yang membuat 

pembangunan tersebut tidak mempunyai arah secara baik setelah pemerintah lepas 

tangan setelah pembangunannya. 

 Dampak sosial setelah pembangunan embung juga dirasakan para petani dan 

masyarakat sekitar embung dimana keadilan sosial juga sudah dapat dirasakan dan 

diterima melalui ikatan norma atau aturan yang ada. Dampak lingkungan ini hanya 

berdampak baik untuk masyarakat sekitar embung karena pembangunan seribu 

embung dalam jangka panjang nantinya bisa menjadi sebuah konservasi air  yang 

dapat menghidupkan lingkungan yang dulunya tandus dan kering bisa menjadi asri 

dan sebagai tadah hujan atau resapan air.   

Lebih spesifiknya lagi bahwa pembangunan ini hanya sekedar mencapai 

output saja tidak mengarah pada outcome yang nantinya akan  menciptakan feedback 

terhadap pemerintahan. Kebijakan ini tidak dibarengi dengan konsep kedaulatan 

pangan yang diingikan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena spesifik 

pembangunan embung ini sangat dipaksakan karena hanya menggunakan 

pendekatan teknis dan insfrastruktur saja tidak menggunakan pendekatan secara 

holistik. Bagaimana seharusnya selain SKPD yang bertanggungjawab juga hrus ada 

SKPD lain yang bersinergi membuat konsepsi pembangunan ini akan diarahkan 

kemana, sehingga setelah pembangunan maka akan ada alur pendayagunaan ke 

masyarakat sekitar. 
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6.2 Saran  

Rekomendasi merupakan suatu masukan atau harapan dari penulis untuk para 

peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian. Fokusan dari laporan penelitian ini 

adalah mengenai bagaimana hasil dari pembangunan seribu embung di Kabupaten 

Bojonegoro berdasarkan konsep Sustainable Development Goals yang akan 

mengaitkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan yang nantinya akan bisa 

menilai tentang keberhasilan suatau program dari suatu wilayah. Laporan penelitian 

ini tidak mengenai kebijakan publik ataupun ekologi politik sebagaimana 

keterkaitannya dengan lingkungan. Sehingga penelitian ini tidak dilakukan secara 

mendetail dalam konteks lingkungan. Melalui laporan penelitian ini, diharapkan 

para pembaca dapat memahami secara mendetail tentang ekologi politiknya, 

sehingga menjadi bekal pengetahuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian. 
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