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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami 

dapat menyelesaikan Laporan Akhir Susur Sungai Brantas 2019. Laporan Akhir ini disusun 

atas kerjasama antara Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Surabaya dan Pusat Pendidikan 

Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi. 

 

Buku laporan ini memberikan gambaran mengenai rencana proses kegiatan Susur Sungai 

Brantas dan hasil kegiatan. Adapun hal-hal yang dijabarkan di dalam buku laporan akhir 

berkaitan dengan kegiatan susur sungai tersebut adalah mengenai Pendahuluan, Susur 

Sungai Kaliboto, Susur Sungai Kalibengawan, dan Kesimpulan yang berisi simpulan dan 

saran. 

 

Kami selaku penyusun, mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak 

yang telah membantu terealisasinya laporan akhir ini. 

 

Diharapkan laporan akhir ini dapat diterima dan digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. 

 

 

 

Tulungagung,  15 Desember 2019 

Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi 

 

 

 

 

MUHAMMAD ICHWAN, M.Ag 
Direktur Eksekutif 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

 

Latabelakang 

Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS Brantas) merupakan unit pelaksana teknis 

dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat. Tugas BBWS Brantas yaitu melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah 

sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan 

dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak 

air pada sungai danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya, irigasi, air tanah, air 

baku, rawa, tambak dan pantai. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, BBWS Brantas termasuk BBWS tipe A 

dengan struktur organisasi yang terdiri dari : Bagian Tata Usaha; Bidang Program dan 

Perencanaan Umum; Bidang Pelaksanaan Jaringan; Bidang Pelaksanaan Jaringan 

Pemanfaatan Air; Bidang Operasi dan Pemeliharaan; dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

Selengkapnya dapat dilihat dalam bagan berikut (Lampiran II Permen PUPR Nomor 

05/PRT/M/2019) : 

 

 
 

Figure 1 Struktur organisasi BBWS tipe A 
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Salah satu bidang yang sangat penting dalam BBWS yaitu Bidang Operasi dan 

Pemeliharaan. Dalam pasal 39 Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2019, bidang ini mempunyai 

TUGAS melakukan penyusunan rencana kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan 

pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan 

pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem pengendalian intern 

pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan 

barang dan jasa, serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan 

pemeliharaan, pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana serta dan 

penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air. 

Sementara itu, pada pasal 40, dijelaskan bahwa Bidang Operasi dan Pemeliharaan 

menyelenggarakan FUNGSI sebagai berikut: 

 pelaksanaan penyusunan recana kegiatan di bidang operasi dan pemeliharaan; 

 pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan 

konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan 

pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air; 

 pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem 

manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan pelaksanaan 

konstruksi sarana dan prasarana di bidang operasi dan pemeliharaan; 

 pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini; 

 pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana; 

 penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air; 

 penyelenggaraan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air; 

 fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 

 pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa di bidang operasi dan pemeliharaan; 

dan 

 pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan. 

Sungai Brantas merupakan sungai terbesar kedua di Pulau Jawa dengan panjang sungai 

+320 km. Wilayah Sungai (WS) Brantas memiliki luas 1,4 hektar dan terdiri dari 220 Daerah 

Aliran Sungai (DAS), meliputi DAS Brantas sebagai yang terbesar, 4 DAS kecil di bagian utara 

dan 215 DAS kecil di selatan (BBWS Brantas 2018).  Salah satu bagian dari wilayah DAS 

Brantas yaitu kabupaten Tulungagung dengan luas 105.565 ha. Permasalahan utama DAS 

Brantas di Tulungagung yaitu daya dukung lingkungan sekitar, baik dalam segi landscape 

(biofisik) maupun lifescape (sosial ekonomi). Sungai Kaliboto dan Kali Bengawan sebagai 

anak Sungai Brantas di Tulungagung merupakan contoh menarik untuk menunjukkan 

bagaimana dua segi tersebut mempengaruhi kualitas DAS Brantas.  

Sungai Kaliboto dan Kali Bengawan merupakan sungai yang digunakan oleh masyarakat 

petani untuk pengairan sawah di Kecamatan Ngantru dan Boyolangu Tulungagung. Selain 

itu, kedua sungai tersebut juga dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk keperluan 

domestik rumah tangga. Sayangnya, ketika musim hujan tiba, tanggul Kali Bengawan 

acapkali jebol dan mengakibatkan banjir di desa sekitar. Sebagai contoh, pada bulan Mei 

2004, Desa Waung kecamatan Boyolangu terisolir karena banjir yang disebabkan oleh 



  

Pemantauan Sungai Terintegratif 
6 

jebolnya tanggul kali bengawan. Hal yang sama juga terjadi pada bulan Maret 2019 yang 

mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir. Selain itu, perubahan landscape sekitar 

aliran dua sungai tersebut berlangsung masif dalam 5 tahun terakhir, yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan kondisi biofisik sungai.  

Melihat hal tersebut, maka sangat menarik untuk menelusuri permasalahan-

permasalahan di sungai kali boto dan kali bengawan untuk kemudian mendapatkan 

gambaran mengenai kondisi terkini (existing conditions) kedua sungai tersebut. Pusat 

Pendidikan Lingkungan Hidup Mangkubumi atau PPLH Mangkubumi adalah sebuah 

organisasi independen di Tulungagung yang salah satu fokus perhatiannya pada pelestarian 

sungai. Kami telah berpengalaman dalam kegiatan-kegiatan lingkungan hidup termasuk 

pemantauan sungai, edukasi sungai pada masyarakat, serta advokasi kebijakan pengelolaan 

DAS khususnya di Kabupaten Tulungagung.  

Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 telah ditandatangani Surat Perjanjian 

Kerjasama tentang Pelaksanaan Pekerjaan Susur Sungai WS Brantas yang dilakukan oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SDA I dengan PPLH 

Mangkubumi dengan Nomor perjanjian HK.01.02.Am.09.01/105/X/2019. 

 

Dasar Hukum Kegiatan 

Berikut ini daftar dasar hukum kegiatan susur sungai Brantas yang dilaksanakan oleh 

PPLH Mangkubumi yang bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 

 Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tanggal 26 Desember 1974 Tentang Pengairan 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai 

 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

 Keputusan Presiden No.12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.04/PRT/M/2015 

Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.26/PRT/M/2015 

Tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai 

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.28/PRT/M/2015 

Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau 

 Keputusan Menteri PUPR No.897/KPTS/M/2017 tanggal 13 Nopember 2017tantang 

besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Kontruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli untuk 

Layanan Jasa Konsultsi Kontruksi  

 Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/530/KPTS/013/2018 tanggal 28 September 

2018 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Jawa Timur Tahun 2019 

 Surat Keputusan Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Brantas 

No.117/KPTS/Am.09/2019 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Tenaga Ahli 

Walktrought Sungai Brantas Hulupada Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SDA1 di 

Lingkungan Satker O&P SDA Barntas Tahun 2019. 
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 Berdasarkan DIPA Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Brantas Tahun 2019 No. SP 

DIPA-033.06.1.050100/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan Revisi 1 DIPA No. SP 

DIPA-033.06.1.050100/2019 Tanggal 04 April Tahun 2019. 

 Surat Perjanjian Kerjasama Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Susur Sungai WB Brantas 

Pada Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Brantas Kegiatan Operasi dan 

Pemeliharaan SDA 1 No: HK.01.02.Am.09.01/105/X/2019.  

 

Rasionalitas 

Kondisi terkini Sungai Kali Boto dan Kali Bengawan di Tulungagung perlu untuk 

diidentifikasi baik dari segi landscape (biofisik) dan lifescape (sosial ekonomi) agar 

mendapatkan permasalahan dan potensi. Dua sungai tersebut akan dijadikan prototype 

sungai dari DAS Brantas untuk kemudian bisa sebagai dasar pemikiran untuk menyusun 

rencana pengelolaan DAS Brantas khususnya di dalam lingkup Kabupaten Tulungagung.  

 

Tujuan dan Hasil 

Tujuan diselenggarakannya kegiatan Susur Sungai WS Brantas adalah (1).Mendapatkan 

gambaran terkini tentang landscape dan lifescape Sungai Kaliboto dan Kali Bengawan; 

(2).Merumuskan permasalahan dan potensi Sungai Kali Boto dan Kali Bengawan; 

(3).Menyusun rekomendasi pengelolaan Sungai Kali Boto dan Kali Bengawan. Hasil yang 

diharapkan dari kegiatan Susur Sungai Kali boto dan Kali bengawan ini adalah 

(1).Tersedianya data kondisi aktual kegiatan susur sungai WS Brantas; (2).Rekomendasi 

pengelolaan Sungai Kali Boto dan Kali Bengawan sebagai bagian dari WS Bratas. 

 

Ruang lingkup  

Ruang lingkup kegiatan dalam kegiatan Susur Sungai Kali boto dan Kali bengawan ini 

yaitu (i).Menghimpun penggiat lingkungan serta instansi terkait untuk berpartisipasi dalam 

Susur Sungai sebagai upaya Pengamanan Sungai dan Pemberadayaan Masyarakat Sekitar 

Sungai; (ii).Menyelenggarakan Survey tentang landscape dan lifescape sungai kaliboto dan 

kali bengawan di Kabupaten Tulungagung; (iii).Merumuskan permasalahan dan potensi 

sungai kaliboto dan kalibengawan; (iv).Menyusun rekomendasi pengelolaan sungai kaliboto 

dan kalibengawan; (v).Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi sebagai dasar 

pengembangan model susur sungai ke depannya; (vi).Penyusunan laporan dokumentasi 

kegiatan; (vii).Penyusunan Gambar (CAD) dan Peta Tematik (SHP) kondisi sungai kaliboto 

dan kalibengawan; (viii).Pembuatan laporan kegiatan. 

 

Sasaran lokasi dan waktu 

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kecamatan Ngantru dan Boyolangu Kabupaten 

Tulungagung sebagai daerah yang dilewati aliran Sungai Kali Boto dan Kali Bengawan. 
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Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) 

Mangkubumi yang berkedudukan di Perum Permata Kota Blok D-11 Kel Bago Tulungagung 

Jawa Timur. Sedangkan kegiatan ini membutuhkan waktu pekerjaan sebesar 60 hari kerja di 

bulan Oktober – Desember 2019 

 

Tim & Pembiayaan 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi 

atas dukungan pembiyaan dari Satker Operasi dan Pemeliharaan Sungai Brantas Tahun 

Anggaran 20019, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Surabaya, Ditjen Sumber Daya Air, 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

 

Metode 

Metode yang kami gunakan sekaligus alur kegiatan Susur Sungai Brantas antara lain: 

Desk Riset; Focus Group Discussion; Indept-interview; Observasi lapangan, Pengambilan titik 

koordinat GPS, dan analisis data spacial & nonspacial, Pelaporan. 

Desk Riset 

Desk Riset dalam sebuah penelitian merupakan langkah awal untuk mencari tahu 

tentang topik dan obyek penelitian melalui referensi hasil penelitian terdahulu dalam 

bentuk karya pustaka maupun arsip-arsip. Langkah ini sangat penting untuk dilakukan untuk 

mendapatkan data awal atau data petunjuk untuk kemudian dapat dipertanyakan kembali 

atau diklarifikasi pada saat pelaksanaan penelitian lapangan. Secara umum, kami mengalami 

kesulitan menemukan secara spesifik hasil-hasil kajian tentang kaliboto dan kalibengawan. 

Ada beberapa dokumen teknis yang kami dapatkan di Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Sumber Daya Air UPTD Tulungagung yaitu dokumen bukti ganti rugi tanah 

masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung karena terkena 

Proyek Irigasi Lodaya  khususnya pembuatan Kali bengaawan II tahun 1978-1979. 

Sedangkan informasi-informasi yang lain tentang data kuantitatif sangat minim kami 

dapatkan dalam bentuk laporan. 

 

FGD & Interview 

Focus Group Discussion (FDG) kami gunakan untuk menghimpun data-data awal 

termasuk juga persepsi parapihak tentang kondisi sungai dan pengelolaan sungai kali boto 

dan kali bengawan. FGD kami lakukan secara informal dengan berupaya fokus pada obyek 

tertentu yang menjadi kepentingan maupun kewenangan dari pihak-pihak tertentu. Kami 

Desk Riset 
FGD & 

Interview 
Susur 
Sungai 

Analisis 
Data 

Pelaporan 

Figure 2 Metode atau tahapan kegiatan susur sungai Brantas 
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melakukan FGD di UPTD Tulungagung (Ngantru) dan UPTD Boyolangu Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air. Di UPTD Tulungagung (Ngantru) yang 

merupakan pengelola teknis dari sungai Kaliboto, kami mendiskusikan kondisi dan 

pengelolaan sungai Kaliboto. Sungai Kaliboto adalah sungai yang melintas di pada wilayah 

kecamatan Ngantru. Sedangkan di UPTD Boyolangu kami mendiskusikan kondisi dan 

pengelolaan sungai Kalibengawan. Sungai Kalibengawan adalah sungai yang melintas mulai 

dari Desa Kromasan Kec. Ngunut ke arah barat berakhir di desa Moyoketen Kec. Boyolangu.  

Selain dengan diskusi dengan dua UPTD tersebut, PPLH Mangkubumi juga melakukan 

diskusi dengan para aktivis lingkungan hidup, NGO, dan juga masyarakat pemanfaat Sungai 

Kali Boto dan Sungai Kali Bengawan. Perhatian pemerintah dan masyarakat sangat minim 

terkait persoalan sungai. Kajian-kajian ilmiah maupun diskusi publik yang membahas isu 

sungai masihlah sangat jarang di lakukan. Sungai bukanlah isu yang seksi serta mendapat 

perhatian banyak pihak. 

Kami juga melakukan diskusi dengan para pemerhati lingkungan khususnya sungai di 

Tulungagung yang kami lakukan di kantor PPLH Mangkubumi. Selain menjalankan FGD, kami 

juga melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan sungai 

Kaliboto dan Kalibengawan. Kami mewawancara Pejabat Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Sumber Daya Air; Pengawas Irigasi / Juru Sobontoro dan stafnya di UPTD 

Tulungagung (Ngantru) yang berada di Plosokandang; Pengawas irigasi dan stafnya di UPTD 

Boyolangu; Juru sungai yang sehari-hari bekerja di lapangan; petani pemanfaatan Sungai 

Kaliboto dan Kalibengawan untuk lahan pertanian dan kolam ikan; serta pemerintah desa 

yang desanya dilewati oleh kedua sungai tersebut. Pihak-pihak tersebut kami pilih untuk 

dilakukan wawancara karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan atas eksistensi 

dan pengelolaan kedua sungai tersebut. 

 

Susur Sungai 
Sungai merupakan torehan dipermukaan bumi yang merupakan penampung dan 

penyalur aliran air dan material yang dibawanya dari bagian hulu ke bagian hilir, suatu 

daerah pengaliran ke tempat yang lebih rendah yang bermuara ke laut. Menelusuri kondisi 

sungai mulai dari hulu sampai hilir dilakukan dengan kegiatan pencatatan dan 

pendokumentasian untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, aktual, baik pada 

kondisi aliran sungai maupun pada bangunan sungai yang ada serta mengidentifikasi titik-

titik kritis yang memerlukan penanganan khusus nantinya. Secara ringkas, penelusuran 

sungai adalah memotret kondisi real sungai yang dalam hal ini adalah pada wilayah sungai 

Kaliboto dan Kalibengawan. 

Beberapa bagian sungai dalam lingkup penelusuran ini yaitu: Hulu Sungai yaitu bagian 

sungai yang terjauh dari muara, tempat suatu aliran sungai berawal. Hilir Sungai adalah 

sebuah aliran sungai yang berada di bawah atau biasa disebut dengan daerah tempat 

berakhirnya sebuah aliran sungai. Tanggul sungai adalah suatu kontruksi yang dibuat di 

dataran yang dilindungi yang mengungkung aliran sungai yang berada di sepanjang kanan 

dan kiri sungai. DAM sungai adalah kontruksi yang dibangun untuk menahan laju air, yang 
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berfungsi untuk menaikkan muka air yang selanjutnya dibagi pada jaringan irigasi. Saluran 

irigasi atau pintu sadap adalah bangunan pintu yang berfungsi untuk menyadap aliran 

sungai dan mengatur masuknya air ke saluran irigasi. Sedimentasi adalah proses 

pengendapan material yang terbawa oleh air, angin, maupun gletser. Material yang terbawa 

adalah merupakan pengikisan atau pelapukan, penimbunan sampah dan lainnya. 

Pengunaan atau pemanfaatan adalah interaksi antara penduduk dengan sungai dalam 

bentuk pemanfaatan baik di tengah sungai maupun di kanan kiri sungai dengan menanam 

sesuatu. Pemanfaatan juga diartikan sebagai penggunaan air untuk mengairi sawah ataupun 

memanfaatkan air dari sungai untuk kolam ikan. 

Sungai yang kami telusuri ada dua yaitu Sungai Kaliboto dan Kalibengawan. Kedua 

sungai tersebut kami telusuri mulai dari hulu hingga hilir. Dengan didampingi oleh juru 

sungai, PPLH Mangkubumi melakukan penelusuran dengan menggunakan peraltan-

peralatan yaitu GPS, Camera DSLR, buku catatan, pulpen, recorder, meteran, dan beberapa 

peralatan penunjang yang lain. Tujuan dari penelusuran ini ada dua yaitu 

mendokumentasikan secara visual melalui foto, secara spacial melalui gps, secara non 

spasial melalui pencatatan di buku. Pada penelusuran tersebut kami gunakan waktu untuk 

sekaligus melakukan wawancara dengan juru sungai.  

Terdapat 6 (enam) kategori yang kami fokuskan untuk dilakukan pengamatan untuk 

mendapatkan data visual, spacial, non spacial yaitu DAM air, Pintu saluran, Jembatan, 

Tanggul rusak/longsor, Pendangkalan, dan Pemanfaatan masyarakat. Keenam  kategori 

tersebut kami dokumentasikan untuk kemudian mendapatkan gambaran tentang kondisi 

sungai dan pengelolaannya. Gambaran tersebut pada nantinya akan kami analisis sehingga 

dapat dirumuskan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). 

Sehingga kemudian dapat dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi kepada Balai Besar 

Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, termasuk juga lebih khusus secara teknis kepada Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Tulungagung.  

 

Olah dan Analisis Data 
Olah dan analisis data adalah tahapan yang dilakukan setelah pengumpulan data 

selesai. Terdapat tiga jenis data yang diolah dan dianalisis yaitu data visual, spacial dan non 

spacial. Untuk data visual, kami mengkategorikan foto-foto ke dalam enam kategori 

sebagaimana yang menjadi fokus pada kegiatan susur sungai ini. Foto-foto juga kami seleksi 

dari segi kualitas dan kontekstualisasi terhadap fokus dari penelusuran sungai ini, karena 

pada akhirnya kami akan menyajikan buku album foto yang akan kami cetak sebagai bagian 

dari pelaporan. Untuk data spacial, setelah kami mengambil titik GPS pada sepanjang kedua 

sungai tersebut, kami melakukan pengumpulan titik GPS beserta atributenya pada enam 

kategori yang telah kami sebutkan dimuka yaitu: DAM air, Pintu saluran, Jembatan, Tanggul 

rusak/longsor, Pendangkalan, dan Pemanfaatan masyarakat. Setelah itu, dilakukan proses 

pembuatan peta sungai yang dilakukan oleh GIS Specialist kami. Hasil pengolahan data 

spacial ini adalah peta tematik kondisi sungai Kaliboto dan Kalibengawan. 
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Untuk data non spacial, bersumber dari informasi-informasi yang kami dapatkan dari 

desk studi, FGD, interview, dan observasi lapangan (susur sungai). Data non spacial akan 

menghasilkan laporan narasi sebagaimana yang ada dalam laporan ini mencakup kondisi 

landscape (fisik, biofisik), lifescape (sosial ekonomi), dan kelembagaan (institutional 

analysis).  Landscape analysis akan menyajikan data fisik dan biofisik atas dua sungai 

tersebut antara lain tentang kondisi sungai serta bentang alam yang mendukung atau tidak 

mendukung terhadap keberlangsungan dua sungai tersebut. Sedangkan lifescape analysis 

akan menyajikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar aliran dua sungai 

tersebut. Ruang lingkup ini berkait erat dengan hubungan dan persepsi masyarakat atas 

keberadaan dan pengelolaan dua sungai tersebut. Analisis kelembagaan digunakan untuk 

menilai kapasitas dan perilaku organisasi. Ini membantu mengidentifikasi kendala dalam 

suatu organisasi yang dapat merusak implementasi kebijakan. Kendala seperti itu mungkin 

ada pada tingkat proses internal, hubungan antar organisasi, atau seluruh sistem. Dalam hal 

ini, yang menjadi fokus pemeriksaan adalah UPTD Tulungagung (Ngantru) dan UPTD 

Boyolangu sebagai pengampu sungai Kaliboto dan Kalibengawan. 

 

Pelaporan 
Sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan Susur Sungai Brantas dengan lokus sungai 

Kaliboto dan Kalibengawan, maka kegiatan ini akan menghasilkan laporan dalam bentuk 

Buku laporan akhir kegiatan, Buku Peta cetak A3, dan Buku Foto cetak A3. Selain itu, PPLH 

juga berkewajiban menyerahkan seluruh rowmaterial dari bahan laporan tersebut, salah 

satu yang utama adalah peta-peta dalam bentuk SHP. 
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BAB II SUSUR SUNGAI KALIBOTO 

 

 

Pengantar 

Sebelum kami terjun ke lapangan untuk melakukan susur sungai Kaliboto, kami 

berkonsultasi terlebih dahulu ke Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Sumber Daya Air Kabupaten Tulungagung. Kami menyampaikan tentang rencana kegiatan 

susur Sungai Brantas dengan mengambil sample sungai Kaliboto dan Kalibengawan. Kepala 

Dinas menyambut baik kegiatan tersebut dan memberikan arahan kepada kami untuk dapat 

menemui UPTD Ngantru dan UPTD Boyolangu yang masing-masing mengurusi sungai 

Kaliboto dan Kalibengawan. Menurut beliau, dengan berbicara dengan 2 (dua) UPTD 

tersebut maka akan memperjelas informasi dasar tentang dua sungai tersebut termasuk 

lokasi dan bagaimana selama ini dua sungai tersebut diurus.  

Kami berpendapat, konsultasi dengan Kepala Dinas sebagai kelembagaan di bawah 

pemerintah daerah yang mengurusi tentang sumberdaya air, merupakan tahapan yang 

sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan. Karena otoritas kepengurusan atas obyek 

sumber daya air menentukan bagaimana sungai di kelola. Kami memerlukan pula secara 

formal pendelegasian atau penugasan dari juru sungai yang berada pada kedua UPTD 

tersebut, untuk kemudian memberikan informasi dasar kepada kami dan juga menunjukkan 

sekaligus mengasistensi dalam susur sungai yang kami lakukan. 

Setelah berkonsultasi dengan kepala dinas, kami lalu melakukan kunjungan ke UPTD 

Ngantru untuk bertemu dengan kepala UPTD dan stafnya termasuk juru sungai guna 

melakukan FGD atau diskusi terfokus. Tujuan dilakukan FGD sekaligus dilanjutkan dengan 

wawancara mendalam kepada juru sungai yaitu untuk mendapatkan informasi awal atau 

bisa dikatakan informasi petunjuk guna nanti kita verifikasi di lapangan. Secara umum, 

informasi yang kami dapat dari FGD dengan UPTD Ngantru yaitu bahwa sungai Kaliboto 

pada dasarnya adalah sungai yang hulunya melintasi wilayah kerja UPTD Ngantru. Dan 

penelusuran di rekomendasikan dimulai dari hulu dengan arti hulu wilayah kerja UPTD 

Ngantru yang terletak di DAM Siti Inggil atau DAM lemah duwur. Penelusuran hendaknya 

dimulai dari situ kemudian berjalan sejauh 20 km hingga sampai hilir yaitu DAM Batokan. 

Kondisi pengelolaan sungai Kaliboto menurut UPTD Ngantru sudah dijalankan dengan 

baik. Juru sungai jug sudah bekerja di lapangan. Kondisi sungai yang dikeluhkan berkali-kali 

oleh mereka adalah kurangnya dana yang dikucurkan ke UPTD guna melakukan normalisasi 

sungai. Ada persoalan serius yang harus segera diselesaikan menurut mereka yaitu 

normalisasi sungai. Mengapa harus dinormalisasi? Karena ada dua permasalahan besar, 

yaitu pendangkalan dan penyempitan sungai, dan penggunaan tanggul dan sepandan sungai 

yang berstatus tanah negara atau tanah dari kementerian PUPR.  

Kedua permasalahan tersebut perlu untuk segera ditindaklanjuti dengan normalisasi 

sungai. Pendangkalan sungai disebabkan oleh lonsor dan tanggul yang sudah rusak yang 
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menyebabkan pendangkalan. Sedangkan penyempitan disebabkan oleh penggunaan 

tanggul sungai oleh masyarakat sekitar untuk bangunan masyarakat (skala kecil), untuk 

ditanami rumput dan jenis tanaman lain, serta tanaman pohon.  

Setelah melakukan FGD dan wawancara mendalam dengan staf UPTD Ngantru, maka 

kami membentuk dua tim guna melakukan kegiatan susur sungai. Dua tim tersebut nantinya 

akan melakukan kegiatan susur sungai dengan sepanjang sungai dibagi menjadi dua. Dua 

tim tersebut kemudian bertemu pada satu titik tengah sehingga jika digabungkan akan 

membentuk gambaran sungai Kaliboto yang utuh. Dua tim kami masing-masing kemudian 

didampingi oleh juru sungai dalam melakukan susur sungai. Proses susur sungai Kaliboto 

dilakukan selama 2 (dua hari) berturut-turut.  

Alat-alat yang kami gunakan antara lain: The Global Positioning System (GPS), meteran, 

camera DSLR, buku tulis, dan pulpen.  Masing-masing tim berjumlah 3 orang dengan tugas 

masing-masing pengambil titik koordinat dengan GPS, pencatat titik koordinat dengan 

atribute meliputi landscape dan lifescape, dan pengambil gambar foto dengan kamera. 

Sementara itu, jika diperlukan untuk mengukur panjang atau kedalaman sungai yang sedang 

bermasalah, maka juru foto akan sekaligus melakukan pengukuran dengan meteran.  

 

Fisik dan Biofisik (landscape) 

Landscape analysis untuk sungai berupaya menjelaskan bentang alam yang ada di 

sungai maupun dikawasan sekitarnya yang terdiri dari dua unsur yaitu fisik dan biofisik yang 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keberadaan sungai. Pendekatan ini penting dan 

signifikan untuk digunakan karena unsur-unsur yang menyangkut keberlangsungan sungai 

sangat beragam. Unsur fisik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh untuk biofisik, demikian 

juga sebaliknya.  

Figure 3 Penampakan landscape sawah di sungan Kalibengawan 
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Landscape yang membentuk sungai Kaliboto mayoritas adalah persawahan. Dengan 

kontur tanah yang sangat subur, berada pada ketinggian antara 60 sampai 120 meter diatas 

permukaan laut. Sistem pertanian modern sudah dilakukan oleh petani yang ada di kanan 

kiri sungai Kaliboto. Menanam padi sebanyak dua kali dan menanam palawija sebanyak satu 

kali dalam setahun. Faktor konversi lahan dari sawah ke lahan kering, dari sawah ke lahan 

pekarangan juga terjadi dan mempengaruhi sungai Kaliboto.  

Sungai Kaliboto adalah sungai pembawa air yang mengairi lahan pertanian dan 

persawahan sekaligus sebagai sungai pembuang kelebihan air pada wilayah yang 

dilintasinya. Sungai ini berada dibawah covered area UPTD Ngantru Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Tulungagung. Sungai ini melintas di 

6 desa Kecamatan Ngantru yaitu Desa Pakel, Pucung Lor, Padangan, Pinggir sari, Pulerejo, 

dan Ngantru, dengan panjang sungai 20 km. Sungai Kaliboto mempunyai fungsi yang sangat 

penting bagi masyarakat kecamatan Ngantru untuk pengairan area persawahan dengan 

baku sawah seluas 1.006 Hektar (Interview Pranoto, 29 Nov 2019).  

Sungai ini juga berfungsi sebagai suplesi pembuang bagi kelebihan air pada area 

persawahan dan kelebihan air pada pemukiman penduduk ketika curah hujan yang tinggi. 

Pada puncak musim kemarau, sungai Kaliboto kering dan tidak ada air yang mengalir di 

dalamnya. Sejak bulan Juni 2019 hingga kini Desember 2019, sungai Kaliboto sama sekali 

tidak ada air sama sekali. Sungai ini sangat tergantung pada hujan. Rentang waktu kering 

tersebut berjalan sejajar dengan musim kemarau yang pada tahun ini berkepanjangan. 

Tentu saja sawah yang dialiri adalah sawah yang berada pada ketinggian di bawah sungai 

Kaliboto. Dan mayoritas sawah berada di bawah sungai Kaliboto. Para petani mengatasi 

ketidaktersediaan air karena sungai kering dengan mengebor di sawah.  

Figure 4 salah satu lokasi DAM sungai Kalibtoto di Desa Kaliboto 



  

Pemantauan Sungai Terintegratif 
15 

Dalam kegiatan susur sungai ini, kami mengidentifikasi 4 (empat) hal penting dalam 

wujud fisik sungai yaitu DAM, saluran irigasi, kerusakan tanggul atau longsor, pendangkalan. 

Untuk pemanfaatan lahan oleh masyarakat akan kami narasikan pada bagian lifescape. 

Kondisi pada bangunan sungai meliputi DAM, saluran irigasi dan jembatan pada umumnya 

masih dalam keadaan baik. Namun ada beberapa catatan tentang itu.  

 

DAM atau Pintu Air 

DAM adalah konstruksi penghalang yang dibuat untuk menahan air untuk kemudian 

pada situasi tertentu dibuka untuk dialirkan agar dapat digunakan untuk kepentingan-

kepentingan tertentu misalnya irigasi, penggerak turbin, dan lain-lain. Di sepanjang sungai 

Kaliboto yang menjadi wilayah UPTD Ngantru, terdapat 13 DAM. Kondisi DAM di sungai 

Kaliboto pada dasarnya memang masih baik, tetapi masih dengan DAM yang tidak berfungsi 

karena musim kemarau atau tidak ada air di dalamnya, maka DAM tidak berfungsi dan 

kecenderungan kondisinya perlu ada perawatan.  

Sepanjang penelusuran di sungai Kaliboto pada bulan November-Desember, seluruh 

DAM tidak ada airnya kecuali hanya ada satu DAM yang ada air pada salah satu sisinya yaitu 

DAM Balong Padangan. Air itu tidak bergerak sama sekali, hanya ada genangan saja. Berikut 

ini sebaran DAM di sepanjang sungai Kaliboto dimulai dari Hulu hingga hilir. Sehingga 

dengan demikian, DAM sama sekali tidak berfungsi karena tidak ada air yang mengalir.  

Kondisi DAM juga beberapa tidak berfungsi karena ada kerusakan di bagian penutup air. 

Ketinggian tanah sungai cenderung sama, sehingga daya tampung air di sisi hulu menjadi 

berkurang. Atap beberapa tidak ada di lokasi DAM tersebut. Pada intinya, kondisi demikian 

perlu segera menjadi perhatian BBWS dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Sumber Daya Air termasuk juga UPTD Ngantru. Menjelang musim penghujan yang sudah 

mulai terlihat pada akhir desember 2019, sebaiknya perlu segera dilakukan pemeriksaan 

intensif terhadap DAM-DAM yang ada agar dapat menjamin keberfungsian distribusi air 

pada saat musim penghujan.  

 

Saluran Irigasi 

Kondisi saluran irigasi relative masih baik. Hanya saja pada saat penulusuran, kami tidak 

dapat menemukan fakta seberapa jauh daya fungsi dari saluran ini karena tidak ada air yang 

mengalir. Perlu kami informasikan bahwa penggunaan istilah “saluran irigasi” kami pakai 

untuk merepresentasikan berbagai istilah-istilah antara lain sodetan, suplisi, pembuangan, 

pintu air, dan instilah lokal lain. Pada dasarnya istilah saluran air kami pakai untuk menyebut 

saluran air yang berfungsi pada macam-macam istilah tersebut. Di lapangan, tidak hanya 

yang ada pintu air yang masuk dalam kategori saluran irigasi ini, tetapi juga sodetan atau 

jalur irigasi (anak sungai) juga kami identifikasi sebagai apa yang disebut saluran irigasi. 

Sehingga dengan demikian kita dapat menghitung berapa banyak jalur pengalir atau 

penerima aliran dari dan yang menuju sungai Kaliboto.  
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Sepanjang penelusuran PPLH Mangkubumi di sungai Kaliboto, terdapat 27 saluran 

irigasi. Angka tersebut tidak merepresentasikan jumlah lokasi pintu air dan atau sodetan 

(saluran irigasi). Sehingga jika ada lokasi pintu air pada dua sisi, maka kami hitung 1 (satu) 

lokasi. Ada fakta menarik dalam penelusuran ini. Terdapat satu saluran irigasi yang sudah 

tidak berfungsi bukan hanya karena saat ini musim penghujan sehingga tidak ada air. 

Saluran ini tidak berfungsi saat ini dan pada saat musim penghujan pun pasti tidak akan 

berfungsi juga, karena ada perubahan peruntukan lahan pada sisi saluran irigasi tersebut. 

Peruntukan lahan berubah dari persawahan menjadi pekarangan.  

Menurut keterangan warga yang kami wawancarai di lokasi tersebut, saluran irigasi 

tersebut sudah tidak difungsikan kira-kira setahun lebih. Lokasi itu berada di ujung 

pemukiman / pekarangan. Dan saat ini lahan yang berubah peruntukan dari sawah ke 

pekarangan tersebut juga belum ditempati rumah. Rumput ilalang liar tumbuh di atas tanah 

tersebut. Sedangkan instalasi tanggul permanen sudah rusak dan hampir rata dengan tanah.  

 

Tanggul rusak atau Longsor 

Dari hasil penelusuran PPLH Mangkubumi, setidaknya tidak kurang dari 18 titik kritis 

yang rawan jebol. Kami telah mengambil sebanyak 6 (enam) contoh lokasi-lokasi yang 

tanggulnya rusak dan cenderung rawan longsor yang kami ambil titik GPS serta telah kami 

petakan. Kondisi tanggul pada sungai Kaliboto yang tidak ada perawatan, tanggul tipis, 

tanggul rendah, ada pengikisan, pada musim penghujan sangat rawan jebol. Kejadian parah 

Figure 5 Pintu air yang kering di sungai Kaliboto  



  

Pemantauan Sungai Terintegratif 
17 

terjadi pada puncak musim penghujan tahun 2016, dan 2017 dimana terjadi banyak tanggul 

jebol dan air pertanian yang terbenam air sehingga gagal panen.  

 

 

Menurut hasil wawancara kami dengan penduduk sekitar, ada beberapa titik kritis 

tanggul tipis yang selalu jadi langganan jebol pada musim hujan. Kejadian tanggul jebol ini 

karena pada tanggul yang tipis tersebut di sekitarnya banyak dijadikan sebagai sarang tikus 

yang membuat gorong-gorong dan melubangi tanggul. Tikus-tikus ganas yang jumlahnya 

sangat banyak tersebut memanfaatkan "dapuran" atau akar yang mengumpul pada rumput 

gajah sebagai sarangnya. Tikus itu bersarang dengan nyaman sekaligus berkembangbiak di 

sana.  

Ada dua tipe tanggul permanen, yaitu tanggul dengan bahan plengsengan plat dan ada 

pula tanggul permanen dengan bahan batu dan adukan semen pasir. Keduanya sama-sama 

ada di sepanjang sungai Kalibengawan. Dan keduanya sama-sama banyak yang sudah rapuh 

dan perlu untuk diperbaiki. Betapapun demikian, tanggul-tanggul permanen tersebut tidak 

banyak dijumpai pada sepanjang 20 km sungai Kaliboto. Mayoritas tanggul berupa tanah 

dengan minim sekali ada tanaman pelindung yang dapat ‘mengikat’ tanah dengan akar-akar 

yang kuat.  

 

 

 

Figure 6 Salah satu kejadian longsor di tanggul non permanen 
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Pendangkalan 

Sementara itu, pendangkalan hampir terjadi di sepanjang sungai Kaliboto. Ada 8 

(delapan) titik yang kami ambil sebagai sample yang signifikan, di mana sungai Kaliboto 

mengalami pendangkalan dan penyempitan dengan berbagai sebab. Sedimentasi yang 

tinggi pada sungai, berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, disebabkan tanggul 

longsor, penanaman berbagai macam tanaman di tanggul maupun di jalur sungai itu sendiri. 

Selain itu, penyebab lain yaitu kerusakan tanggul permanen akibat konstruksi yang sudah 

sejak tahun 1980an sama sekali belum ada pembaruan. Longsor juga terjadi pada tanggul-

tanggul yang tidak permanen akibat proses alami dan tidak adanya tanaman-tanaman 

pelindung misalnya bambu dan pohon lain yang memiliki akar pengikat tanah.  

 

Penyempitan saluran terjadi di beberapa tempat. Penyebabnya karena bertambahnya 

luas tanggul yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk bercocok tanam baik itu 

tanaman pangan, rumput, maupun tanaman pohon misalnya jati sengon dan juga bambu 

serta jenis-jenis pohon yang lain. Penyempitan tidak hanya terjadi pada tengah sungai 

Kaliboto tetapi juga penyempitan dalam arti berhentinya jalan inspeksi yang semestinya ada 

sepanjang jalur sungai Kaliboto. Berhentinya jalan inspeksi ini karena tanah jalan inspeksi 

dipergunakan oleh penduduk untuk fungsi lain yaitu untuk kandang, untuk perumahan, 

serta untuk bercocok tanam.  

Pendangkalan juga dikarenakan oleh kegiatan pembuangan sampah pertanian ke sungai 

Kaliboto. Ketika musim panen jagung, batang pohon jagung yang sudah kering oleh petani 

kemudian dibuang ke tengah sungai Kaliboto. Pada saat air mengalir deras, sampah 

pertanian tersebut dapat terbuang karena mengikuti aliran air. Tetapi masalah timbul, 

bahwa pada jembatan-jembatan yang dilewati sampah pertanian tersebut, kemudian 

sampah berhenti di bawah jembatan. Karena jembatan yang ada mayoritas masih 

menggunakan konstruksi jaman belanda atau jepang, atau jaman 60 tahun lalu ketika awal-

awal pemerintahan Republik Indonesia.  

Figure 7 Normalisasi sungai yang dangkal oleh PU 



  

Pemantauan Sungai Terintegratif 
19 

Banyak jembatan yang masih bernuansa bangunan indies di mana di bawah jembatan 

ada lubang mirip terowongan dengan pilar yang besar di tengah-tengah. Sampah-sampah 

pertanian yang bergabung dngan sampah rumah tangga kemudian tersumbat di bawah 

jembatan tersebut. Akibatnya ketika hujan deras turun, ataupun hulu Kaliboto mengirikan 

air, maka air akan tersumbat karena sampah pertanian tersebut. 

 

Sosial-Ekonomi (lifescape) 

Dalam lifescape analysis, berangkat dari tesis bahwa kesatuan ekosistem sungai sangat 

terkait erat dengan manusia terutama yang ada di sekitarnya. Pola keterhubungannya 

berupa hubungan timbal balik yang berarti manusia terpengaruhi oleh sungai demikian juga 

sebaliknya yaitu sungai juga terpengaruhi oleh manusia. Ketergantungan manusia terhadap 

sungai menciptakan kondisi fisik dan biofisik sungai itu sendiri, demikian juga tercermin 

dalam kondisi sosial ekonomi manusia sebagai individu dan masyarakat sebagai komunalitas 

individu.   

Pemanfaatan masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pemanfaatan air dan 

pemanfaatan tanah. Pemanfaatan air dimaksudkan di sini yaitu pemanfaatan air dalam 

sungai yang kemudian dialirkan ke masing-masing sawah yang ada di kanan kiri sungai dan 

pada sawah di sekitarnya. Menurut keterangan dari para petani sawah yang memanfaatan 

air sungai Kaliboto, sudah lebih dari 6 bulan sejak kemarau mulai, sungai Kaliboto tidak ada 

air sama sekali. Pada saat musim hujan, ada dua cara mereka mengalirkan air sungai ke 

sawahnya. Yang pertama, menggunakan pintu air yang sudah tersedia dalam instalasi sungai 

Kaliboto. Metode itu dilakukan oleh pemilik sawah yang sawahnya berada di dekat dengan 

pintu air dan posisi sawah berada di ketinggian yang lebih rendah dari sungai.  

Cara kedua adalah dengan menggunakan diesel untuk menyedot air ke atas untuk 

kemudian dialirkan ke sawah. Metode ini dilakukan bagi sawah-sawah yang ketinggiannya 

lebih tinggi dari bibir sungai serta dilakukan untuk sawah-sawah yang relatif jauh dengan 

pintu air. Metode kedua ini juga dilakukan ketika ketinggian air sudah berada di bawah bibir 

sungai, terjadi pada menjelang musim kemarau. Pemanfaatan air yang lain yaitu para petani 

tambak yang memanfaatkan air sungai untuk mengisi kolam mereka sekaligus menjamin 

sirkulasi air kolam agar ikan atau udang mendapatkan air yang baru pada setiap hari atau 

pada rentang hari tertentu. Sepanjang sungai Kaliboto pada dasarnya tidak banyak model 

pemanfaatan air untuk kolam.  
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Figure 8 Petani memanfaatkan sungai Kalibot untuk air di desa-desa yang di lintasi sungai Kaliboto 

 

Pada tanggul kanan kiri sungai banyak tumbuh rumput liar. Selain itu, ditemukan 

tanaman pisang dan bambu. Tanaman sengon dan jati yang sudah besar. Tanaman rumput 

gajah juga banyak ditanam di kanan dan kiri sungai. Kondisi ini diperburuk dengan banyak 

sampah pertanian serta munculnya sedimen yang cukup tebal pada sungai. Sedimen itu 

banyak dimanfaatkan oleh warga untuk ditanami dengan rumput gajah. Hampir sepanjang 

sungai pada musim kemarau, sungai Kaliboto penuh dengan tanaman rumput gajah. 

Fenomena rumput gajah tidak hanya di tanggul sungai tetapi di tengah sungai 

memperlihatkan fakta yang menarik. Kondisi sungai yang kering tidak ada airnya membuat 

penduduk sekitar memanfaatkan ‘tanah kosong’ tersebut dengan menanami rumput gajah. 

Saat ini, pakan ternak menjadi perihal yang berbeda ketika bicara 10-20 tahun yang lalu. 

Ketika kepemilikan tanah masyarakat desa semakin sempit, ketika hutan-hutan sudah 

tertanami baik dengan tanaman kayu maupun tanaman di bawah tegakan, rumput liar 

menjadi sangat jarang ditemui. Betapapun di pematang-pematan sawah, rumput liar masih 

tumbuh, kepemilikan rumput liar tersebut terkonfirmasi menjadi kepemilikan si pemilik 

pematang sawah. Sehingga tidak ada lagi rumput liar yang bisa diambil oleh pemilik ternak. 

Pada satu sisi, sawah-sawah petani sudah intensif ditanami dengan tanaman pertanian, di 

sisi lain kebutuhan pakan ternak masih terus ada, maka pada petani yang memiliki tanah 

luas dan mempunyai ternak sapi, maka mereka memanfaatkan tengah sungai yang tidak ada 

airnya tersebut dengan menanami rumput gajah.  

Ada dua pendapat baik di masyarakat sendiri, di pemerintah desa, maupun di kalangan 

aktivis penggiat lingkungan. Pendapat pertama, bahwa betapapun kondisi sungai, tidak 
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boleh ada aktivitas penanaman tanaman-tanaman selain tanaman yang bertujuan 

konservasi sungai di tanggul-tanggul. Apalagi penanaman di tengah sungai, semakin tidak 

boleh. Alasan yang mereka sampaikan yaitu bahwa sungai harus tetap berfungsi sebagai 

sungai. Dan aktivitas penanaman misalnya penanaman rumput gajah di tengah sungai 

tersebut menjadikan sungai semakin dangkal. Kedangkalan itu disebabkan oleh pengolahan 

lahan, penambahan pupuk, dan sisa-sisa akar dari rumput gajah. Ditambah lagi, beberapa 

petani mengeluhkan bahwa tikus semakin banyak dan menjadi hama bagi tanaman padi di 

sawah. Tikus-tikus tersebut membuat sarang di bawah-bawah akar rumput gajah dengan 

membuat lubang persembunyian. Pendapat pertama menyatakan bahwa perlu adanya 

penertiban atas aktivitas tersebut. 

 

 

Figure 9 Peraturan Desa sungai Kaliboto 
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Masih pada pendapat pertama, bahkan ada salah satu desa yang dengan tegas 

membuat peraturan desa atau Perdes yang menyatakan bahwa tidak boleh ada aktivitas 

pertanian dengan secara implisit menyebut tidak boleh menanam rumput gajah di tanggul 

ataupun di dalam / di tengah sungai. Perdes tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Desa 

Kaliboto. Naasnya, peraturan desa tersebut sepertinya tidak dihiraukan oleh para petani 

yang menanam rumput gajah di tengah sungai. Dan sepertinya tidak ada proses penegakan 

hukum atas peraturan desa tersebut.  

Kesadaran masyarakat bahwa menanam rumput di sungai itu tidak boleh sebenarnya 

sudah terlihat. Salah satu tim PPLH Mangkubumi ketika menanyakan kepada pemilik 

rumput, dia seolah-seolah mengingkari bahwa dia menanam rumput di tengah sungai 

padahal pada saat wawancara, dia sedang ngarit rumputnya di sungai. “Ini yang tanam 

orang tua saya, saya tinggal memanen saja” ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat sebenarnya mengetahui bahwa menanam rumput di sungai itu tidak 

diperkenankan tetapi mereka membutuhkan tanah untuk sumber pakan ternak.  

Pendapat kedua tentang rumput ini, yaitu biarkan saja masyarakat memanfaatkan 

tanah yang tidak berfungsi sebagai sungai karena saat musim kemarau tidak ada air. 

Daripada tanah tidak termanfaatkan lebih baik dimanfaatkan dan menghasilkan rumput 

untuk ternak sapi. Lagi pula, pada saat musim penghujan, mereka tidak bisa lagi menanam 

rumput di tengah sungai. Yang perlu dilakukan adalah membicarakan ini dengan kelompok 

masyarakat yang mengurusi pengairan sawah, yang biasanya disebut kelompok HIPAA 

(Himpunan Petani Pengguna Air), pemerintah desa, dan tentu saja petani yang menanam 

rumput ditengah sungai. Penyelesaiannya juga harus tidak mengalahkan salah satu pihak 

kepentingan. Mungkin perlu dipikirkan pengaturan yang pada satu sisi tidak mengabaikan 

kebutuhan petani akan pakan ternak, dan di sisi lain tetap memperhatikan kelangsungan 

sungai. 

Wawancara kami dengan Karnoto (L-45) kepala desa Kaliboto kecamatan Wonodadi 

Tulungagung menunjukkan bahwa pihak desa dan masyarakat tidak pernah melakukan 

kegiatan pembersihan dan perawatan sungai Kaliboto. Hal ini karena pada sebagian wilayah, 

pemanfaat Kaliboto untuk kepentingan pertanian di sana sangat minim. Mereka hanya 

memanfaatkan Kaliboto sebagai buangan air pada musim penghujan. Apabila permukaan air 

sungai lebih tinggi dari air di sekitar rumah warga, mereka malah menutup pintu-pintu air ke 

saluran irigasi agar rumah warga tidak banjir. Hal paling diharapkan warga maupun pihak 

desa terhadap perawatan sungai ini adanya normalisasi. Kegiatan normalisasi dari 

pemerintah dirasa sangat penting apalagi menjelang musim hujan tiba (Interview Karnoto, 

29 Nov 2019). 

Kontrakdiksi terjadi ketika musim kemarau. Sungai Kaliboto sama sekali tidak ada air. 

Sehingga para petani tidak bisa memanfaatkan air dari sungai untuk mengairi sawah. Para 

petani mengebor tanah di sawah mereka masing-masing untuk mendapatkan air. Mereka 

mengebor dan membuat sumur dan menyedot air dengan mesin diesel. Biaya pembuatan 

sumur bor tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Ukuran pipa sebesar 3 

Dim dengan kisaran harga Rp.125.000,- per pipa. Pertanian intensif sepanjang tahun 
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mengharuskan ketersiadaan air sepanjang waktu. Untuk tanaman padi, terutama air sangat 

dibutuhkan ketika petani membuat pembibitan padi, pengolahan pertama pada tanah, 

penanaman padi, serta masa-masa tumbuh padi pada 4 sampai 6 minggu tanaman padi.  

 

Kelembagaan (institution) 

Kelembagaan atau institution dalam pembahasan kali ini dimaksudkan bukan hanya 

merujuk pada definisi kelembagaan yang lama. Dalam pendekatan ilmu sosial, kita kenal tiga 

teori tentang kebijakan publik yaitu behavioralism, strukturalisme, dan institusionalisme. 

Behavioralisme memandang bahwa kebijakan publik bertumpu pada perilaku aktor atau 

manusia. Jadi, semua tergantung pada manusia baik dalam perencanaan maupun dalam 

pelaksanaan kebijakan.  

Sedangkan teori strukturalisme menyangkal pendapat ini. Bahwa strukturlah yang 

menentukan kebijakan publik ini berjalan atau tidak. Sedangkan teori institusionalisme lama 

mengatakan bahwa kebijakan publik akan jalan jika tidak menggantungkan pada perilaku 

aktor maupun struktur tetapi bersandar pada kelembagaan yang terejawantahkan dalam 

aturan-aturan baku dalam kelembagaan yang secara formal tertulis.  

Teori tentang kelembagaan baru atau new institiotionalism menyatakan berbeda. 

Apabila kelembagaan dalam definisi lama menyandarkan pada aturan-aturan formal sesuai 

dengen peraturan perundangan yang berlaku dan tertulis secara rapi, konsep kelembagaan 

baru (new-institutionalism) menekankan hubungan lembaga dengan lingkungan dan 

lembaga informal, dan antara lembaga pemerintah. Artinya, konsep kepengurusan dalam 

definisi kelembagaan baru ini memperhatikan konteks baik fisik maupun kelembagaan sosial 

masyarakat, dan juga lembaga-lembaga pemerintah lain yang terkait.  

Berdasarkan hasil FGD, wawancara dan pengamatan lapangan melalui susur sungai 

Kaliboto konteks kelembagaan ini menjadi sangat penting dalam menentukan kondisi 

landscape maupun lifescape. Di sungai Kaliboto, terdapat 2 (dua) orang juru pengairan yang 

mengurusi pendistribusian air pada sungai Kaliboto ini. Kedua juru pengairan ini mempunyai 

batas wilayah tugas masing-masing. Juru I wilayah mulai dari DAM Lemah Duwur (atau Siti 

Inggil) di Desa Pakel sampai pada DAM Balong di Desa Padangan sejauh 6 km. Sedangkan 

Juru II wilayah kerjanya adalah mulai DAM Balong sampai pada tempuran kali Tremas – 

Kaliboto di Desa Pingirsari sejauh 14 km. Sehingga total panjang sungai Kaliboto sejauh 20 

km. Dua juru sungai tersebut merupakan bagian dari struktur UPTD Ngantru.  

Dalam salah satu wawancara dengan juru pengairan saat kita bersama-sama melakukan 

kegiatan susur sungai, kami menanyakan tentang peta wilayah kerja sang juru pengairan. 

Mereka menjawab tidak punya peta, kami datang ke kantor UPTD Ngantru, mereka 

menjawab hal yang sama. Kami datang ke Dinas di Tulungagung jawabannya sama. Hal ini 

sangat menjadi keprihatinan kita bersama, bagaimana juru pengairan yang sehari-hari 

bertugas untuk melakukan perawatan dan pengelolaan sungai tetapi tidak memiliki peta 

sungai.  
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Tidak semua juru pengairan memahami betul covered area atau wilayah 

pangkuan/wilayah kerja mereka. Hal ini tidak dimengerti oleh kami. Setelah mendapatkan 

penjelasan dari salah satu staf UPTD, ternyata faktor mutasi pegawai yang terlalu cepat 

menjadi penyebabnya. Selain itu, transfer pengetahuan antara juru lama dengan juru baru 

juga tidak dilakukan. Lebih dari itu, sebenarnya mekanisme monitoring dan evaluasi dari 

struktur di atasnya dengan struktur dibawahnya sepertinya tidak begitu berjalan.  

Jalan inspeksi yang semestinya selalu ada dalam sepanjang sungai Kaliboto, pada 

kenyataannya berhenti di tengah jalan ketika kami melakukan susur sungai. Kami berhenti 

karena jalan inspeksi sudah dipergunakan untuk peruntukan lain, sehingga kami harus 

memutar untuk mendapatkan jalan sambungan atas sungai tersebut. Hal ini memberikan 

gambaran tentang bagaimana juru pengairan atau UPTD Ngantru secara kontinyu 

melakukan kontrol atas daerah kerjanya. Bagaimana mungkin melakukan pemeliharaan 

sungai jika tidak ada jalan untuk memeriksa sungai?  

Kami melihat ada keterputusan informasi antar kelembagaan pemerintah dari juru 

pengairan, UPTD, Dinas, dan BBWS. Keempat institusi ini perlu memikirkan sistem 

pemantauan dan pemeliharaan sungai secara terpadu. Laporan berkala misalnya dalam 2 

minggu atau 1 bulan sekali tentang kondisi sungai terutama titik kritis dari berbagai aspek 

perlu untuk dilakukan oleh juru pengairan. Dan informasi tersebut secara real time dapat 

dipantau hingga ke BBWS.  

Selain antar lembaga pemerintah, kami melihat ada keterputusan interaksi dan 

informasi antara pemerintah pengelola sungai dengan kelompok masyarakat maupun 

individu petani pemanfaat sungai. Mengapa kami bedakan antara kelompok masyarakat dan 

individu? Karena dalam kelembagaan modern saat ini, sangat riskan adanya elitisme 

pengurus kelompok. Bisa jadi, suara elit kelompok berbeda dengan suara konstituen nya 

yaitu petani penerima manfaat sungai. Sehingga keduanya perlu untuk dilibatkan dalam 

waktu yang bersamaan.  
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Figure 10 Seorang bapak tengah mengambil burung yang sudah terperangkap dalam jaring.  
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BAB III SUSUR SUNGAI KALIBENGAWAN 

 

 

Pengantar 

Susur sungai Kalibengawan kami lakukan sama dengan proses yang telah dilakukan di 

sungai Kaliboto. Setelah berkonsultasi dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Tulungagung, kami melakukan kunjungan ke 

UPTD Boyolangu untuk mendapatkan informasi awal dan informasi petunjuk sebelum 

melakukan susur sungai. Kami juga meminta kepada staf atau juru pengairan untuk 

menemani kami dalam melakukan susur sungai. Metode penggalian data yang kami lakukan 

yaitu melakukan FGD informal serta wawancara kepada kepala dan staf UPTD Boyolangu 

tentang sungai Kalibengawan. Sebagaimana diketahui, sungai Kalibengawan berada pada 

otoritas UPTD Boyolangu.  

Sungai Kalibengawan ada dua yaitu Kalibengawan I dan Kalibengawan II. Pada dasarnya 

keduanya ada pada satu garis sungai yang tidak terputus. Pembagian sungai Kalibengawan I 

dan II itu identik dengan pembagian tugas dari dua juru pengairan yang ada. Hal itu 

dilakukan karena untuk mengupayakan pemantauan dan pemeliharaan sungai secara lebih 

intensif. Sehingga beban juru pengairan dalam konteks jarak panjang sungai tidak terlalu 

melampaui kemampuan.  

Sungai Kalibengawan memiliki panjang sejauh 13 km. Sungai ini di mulai dari Desa 

Kromasan Kecamatan Ngunut dan berakhir pada hilir yaitu di sungai Parit Agung di Desa 

Moyoketen Kecamatan Boyolangu. Panjang sungai Kalibengawan I yaitu 8 km dimulai dari 

Desa Kromasan sampai pada tempuran dengan sungai BDWJ di Desa Wajak. Sedangkan 

sungai Kalibengawan II dimulai dari tempuran di Desa Wajak sampai pada dengan tempuran 

Parit Agung di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu sejauh 5 km. Masing-masing dari 

sungai tersebut pendistribusian serta pengaturan debit air ditangani oleh 2 orang Juru 

Pengairan. 

Jika membandingkan dua sungai antara Kaliboto dan Kalibengawan, secara fisik jauh 

berbeda sekali. Pada saat musim kemarau November-Desember ini, sungai Kaliboto kering 

sedangkan sungai Kalibengawan ada airnya yang cukup melimpah. Hal ini dimungkinkan 

karena karakter tanahnya berbeda. Kontur tanah di sungai Kaliboto berpasir, sehingga air 

gambang terserap dan kering. Sedangkan sungai Kalibengawan struktur tanahnya solid. Di 

samping itu, ketinggian sungai antara Kaliboto dan Kalibengawan juga berbeda. Kaliboto 

lebih tinggi dari Kalibengawan. Di samping itu, sungai Kalibengawan menerima aliran sungai 

dari sungai Lodo Agung yang lebih besar kapasitas airnya. Faktor-faktor inilah yang 

membedakan keduanya. Pada saat ini ketika sungai Kaliboto kering, sungai Kalibengawan 

masih tetap ada airnya yang mengalir.  

Pada saat kami diskusi dengan kepala dan staf UPTD Boyolangu, termasuk dengan juru 

pengairan Kalibengawan, hal utama yang mereka keluhkan adalah banyaknya enceng 
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gondok yang ada di dalam saluran sungai Kalibengawan. Mereka memakai solusi yang 

praktis namun sebenarnya tidak berdampak selalu bagus pada kelangsungan sungai. Solusi 

dengan menggelontorkan air untuk memusnahkan enceng gondok dapat berdampak pada 

tersumbatnya DAM atau pintu air karena terhalang oleh kumpulan enceng gondok yang 

tersangkut pada pilar-pilar bawah jembatan.    

Setelah melakukan FGD dan wawancara mendalam dengan staf UPTD Boyolangu, maka 

kami membentuk dua tim guna melakukan kegiatan susur sungai. Dua tim tersebut nantinya 

akan melakukan kegiatan susur sungai dengan sepanjang sungai dibagi menjadi dua yaitu 

sungai Kaibengawan I dan II. Dua tim tersebut kemudian bertemu pada satu titik tengah 

sehingga jika digabungkan akan membentuk gambaran sungai Kalibengawan yang utuh. Dua 

tim kami masing-masing kemudian didampingi oleh juru sungai dalam melakukan susur 

sungai. Proses susur sungai Kaliboto dilakukan selama 2 (dua hari) berturut-turut.  

Alat-alat yang kami gunakan antara lain: The Global Positioning System (GPS), meteran, 

camera DSLR, buku tulis, dan pulpen.  Masing-masing tim berjumlah 3 orang dengan tugas 

masing-masing pengambil titik koordinat dengan GPS, pencatat titik koordinat dengan 

atribute meliputi landscape dan lifescape, dan pengambil gambar foto dengan kamera. 

Sementara itu, jika diperlukan untuk mengukur panjang atau kedalaman sungai yang sedang 

bermasalah, maka juru foto akan sekaligus melakukan pengukuran dengan meteran.  

 

Fisik dan biofisik (landscape) 

Ketersediaan air pada sungai ini cukup baik kendatipun pada waktu musim kemarau. 

Sayangnya perawatan sungai ini masih kurang, sehingga beberapa sampah sepanjang sungai 

ini dan banyaknya tumbuhan enceng gondok yang menutupi hampir semua luas sungai.   

 

  

Figure 11 DAM di sungai Kalibengawan yang banyak sekali tanaman enceng gondok 
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DAM atau Pintu Air 

Sepanjang 13 km sungai Kalibengawan, air mengalir dengan melewati 6 (enam) DAM 

atau pintu air. Semua DAM masih berfungsi dengan baik. Karena pengamatan dilakukan 

bulan November Desember, dan berbeda dengan kondisi yang ada di sungai Kaliboto, sungai 

Kalibengawan masih ada air yang mengalir. DAM berfungsi tetapi ada beberapa yang 

terhambat jalur airnya karena adanya sampah rumah tangga dan enceng gondok.  

Kondisi tanggul di kanan kiri DAM serta di jarak 500 meter sebelum dan sesudah posisi 

DAM masih cukup bagus. Yang mengkhawatirkan adalah sisi-sisi sungai yang berbelok tajam 

dan di sana tidak ada tanggul permanen. Jika musim hujan semakin tinggi, maka tanggul-

tanggul alami yang berbelok-belok tersebut akan terancam longsor, dan kalau longsor 

terjadi, maka pendangkalan sungai tidak bisa dihindari. Sehingga dengan demikian, perlu 

segera di buatkaan perencanaan titik-titik ancaman longsor yang mana yang perlu 

diprioritaskan.  

Di kanan kiri sungai bengawan, kita dapat menyaksikan hamparan sawah membentang 

dengan kombinasi tambak atau kolam ikan milik masyarakat. Betapapun demikian, ada pula 

sawah-sawah yang tidak mengandalkan air dari sungai Kalibengawan. Mereka mengebor 

sumur sendiri untuk mengaliri sawahnya.  

 

 
Figure 12 Salah satu DAM yang masih bagus dengan aliran air yang lanar. 

 

Saluran Irigasi 

Salura irigasi yang dimaksud di sini adalah sama dengan definisi pada sungai Kaliboto. 

Sehingga saluran irigasi yang dimaksud di sini adalah pintu air, sudetan, suplesi, 

pembuangan. Saluran irigasi memegang peranan penting dalam distribusi air ke petani. 

Permasalahnnya adalah sawah milik warga yang kebetulan jauh dari saluran irigasi, mereka 

tidak mendapatkan air dari sungai Kalibengawan. Mereka biasanya ngebor membuat sumur 

di pekarangan milk pribadi.  
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Jumlah saluran air yang ada di sungai Kalibengawan yang berhasil kami identifikasi ada 

7 buah. Masing-masing memiliki beban untuk mengairi luasan sawah yang berbeda-beda. 

Ketujuh saluran irigasi tersebut kondisinya masih baik. Berada pada masing-masing dua sisi 

sungai yaitu di bagian kanan dan kiri.  

Pada saat musim kemarau seperti ini, yang sebenarnya sudah mendekati musim 

penghujan, saluran irigasi ada yang teraliri air dan ada pula yang tidak. Karena air yang 

mengalir di sungai Kalibengawan juga terbatas. Pada kondisi tersebut, pengaturan yang 

dilakukan oleh juru pengairan menjadi penting untuk memastikan keadilan distribusi air di 

sawah sepanjang sungai Kalibengawan.  

 

Tanggul rusak atau longsor 

Tangggul yang ada di sepanjang 13 km sungai Kalibengawan ada dua tipe yaitu yang 

permanen dan yang tidak permanen. Yang permanen adalah tanggul yang dibuat dengan 

bahan-bahan campuran pasir semen dan batu. Sedangkan tanggul tidak permanen cukup 

dengan dinding tanah saja.  

Tanggul yang kami temui dalam kegiatan susur sungai ini ada yang masih baik tetapi ada 

pula yang sudah saatnya untuk diperbaiki. Tanggul yang harus diperbaiki mayoritas 

menyebabkan longsor dan longsorannya menuju ke dalam sungai. Longsor tersebut 

kemudian menimbulkan pendangkalan dan menghambat kelancaran aliran air di sungai.  

Saat kami melakukan susur sungai, kami menemukan ada 9 (sembilan) titik tanggul 

rusak atau longsor. Dari 9 titik tersebut, ada beberapa yang sudah diperbaiki secara 

swadaya oleh masyarakat dalam hal ini organisasi HIPPA, tentu dengan pengerjaan yang 

sederhana, gotong royong dan menggunakan gedek dari bambu untuk menghadang laju 

kelongsorannya.  

 

 
Figure 13 Titik rawan longsor di salah satu lokasi sungai Kalibrantas 
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Sosial-ekonomi (lifescape) 

Menurut keterangan dari salah satu penduduk sekitar sungai, pembangian air dan 

perawatan dilakukan oleh kelompok masyarakat bernama HIPPA. Sayangnya pengarahan 

dan intervensi kebijakan dari UPTD Boyolangu maupun Dinas terhadap HIPPA itu sangat 

rendah. Satu tahun ini, Sumeh (L-60) sebagai Ketua HIPPA Ngudi Makmur Desa Wonorejo, 

belum pernah sekalipun diajak koordinasi oleh UPTD Boyolangu terkait persoalan dan 

perawatan sungai. Selama ini untuk perawatan itu dibebankan kepada HIPPA.  

Aktivias HIPPA yaitu melakukan perawatan dalam arti melakukan pembersihan-

pembersihan sungai dan membagi air sungai kepada petani. Biasanya HIPPA mengajak 

petani pengguna air secara bersama-sama melakukan kerja bakti atau gotong royong dalam 

membersihkan sungai. Kerja bakti dilakukan pada waktu musim akan tanam atau dalam 

bahasa lokal disebut lanyah dan pada waktu akan menanam padi yang kedua atau sering 

disebut gado. Kurangnya koordinasi dan pengarahan dari UPTD Boyolangu, membuat 

masyarakat dan HIPPA menginisiasikan kegiatan bersih sungai 

Dalam pelaksanaan kerjanya, HIPPA sangat bergantung pada dana sukarela yang 

diberikan masyarakat pengguna air. Kami tanya kepada Pak Jaenal (L-35) salah satu 

narasumber kami, dia punya tanah 60 ru dan dia bayar Rp.20.000 kepada HIPPA setahun 

tiga kali permusim panen.  

Figure 15 Salah satu narasumber bernama Palil umur 65 tahun, alamat Bendlijati Wetan Sumbergempol 

 

Figure 14 Salah satu narasumber bernama Zaenal umur 37, alamat RT02 RW02 Bendil Wuinang Sumbergempol 
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Menurut ketarangan dari Ketua HIPPA Ngudi Makmur Desa Wonorejo, ada mekanisme 

pengguaan dana sukarela dari petani yaitu 60% dari dana tersebut digunakan untuk 

operasional pengurus atau petugas HIPPA dalam menjalankan pekerjaan pembagian air ke 

sawah. Sedangkan 40% digunakan untuk membiayai konsumsi selama kegiatan gotong 

royong membersihkan sungai Kalibengawan. Pengurus HIPPA Ngudi Makmur Desa 

Wonorejo berjumlah 5 orang.  

Hasil wawancara dengan Palil (L-63) warga di RT 2 RW 2 Desa Bendeljati Wetan Kec. 

Sumbergempol yang lahannya berada didekat sungai Kalibengawan II, mengatakan bahwa 

air sungai tidak mampu mengaliri area persawahannya dan sawah sekitarnya. Hal ini karena 

posisi tanah yang terlalu tinggi dibanding dengan permukaan air sungai. Sehingga dia dan 

teman-teman di sekitar sana membuat sumur bor untuk mengairi sawahnya. 

Terobosan yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan membangun bendungan 

Bendiljati Wetan agar air bisa naik. Menurutnya, di Dukuh Njenon Desa Kromasan, 

persawahannya cukup ada ketersediaan air dari sungai Kalibengawan karena di sana ada 

bangunan DAM yang menaikkan permukaan air sungai ke persawahaan. Sedangkan 

masyarakat Bendiljati Wetan memanfaatkan sungai Kalibengawan kebanyakan hanya 

sebagai pembuangan air kolam.  

Harapan ketua HIPPA Ngudi makmur Desa Wonorejo, bahwa pengurus HIPPA diberikan 

uang jasa oleh UPTD karena telah melakukan pengelolaan sungai; UPTD membantu 

membersihkan sungai, termasuk membersihkan rumput gajah. Karena menurut ketua HIPPA 

Ngudi makmur, rumput gajah yang ditanam di tanggul sungai dan bahkan di tengah sungai. 

Menurut beliau, tanaman rumput gajah berpotensi mengganggu kebersihan sungai, 

sekaligus menjadi rumah tikus. Sehingga sangat merugikan para petani.  

Pada saat bicara dengan Pak Sumeh yang merupakan ketua HIPPA Ngudi Makmur Desa 

Wonorejo, beliau menceritakan tentang rumput gajah. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, beliau berinisiatif mbabati atau menghilangkan sama sekali rumput gajah di 

tanggul maupun di tengah sungai Kalibengawan. Sayangnya setelah dilakukan pembersihan 

rumput gajah, lalu bekas-bekas tanaman rumput gajah tersebut di buang ke sungai 

Kalibengawan.  

Di Desa Wonorejo, ada Peraturan Desa tentang larangan menanam rumput gajah di 

dalam dan sekitar sungai Kalibengawan. Namun, peraturan desa tersebut masih susah untuk 

di implementasikan. Hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Di 

lapangan, tanaman rumput gajah masih banyak dan perdes seperti macan kertas.  
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Pernah suatu ketika, Pak Sumeh dan pemerintah desa bertindak lebih frontal dengan 

membabat dan menyemprot tanaman-tanaman tersebut. Tetapi, menurut beliau, setelah 

dilakukan penyemprotan ataupun pembabatan, ternyata rumput gajah hidup lagi. Sehingga 

perlu dipikirikan kembali apa-apa harus dilakukan untuk membuat sungai Kalibengawan 

bebas dari rumput gajah dan enceng gondok.  

Sebenarnya, ketua HIPPA sudah berkali-kali meminta bantuan kepada juru pengairan 

untuk membantu membersihkan sungai. Namun, hal tersebut kata Sumeh tidak 

mendapatkan tanggapan. Dalam bayangan pak Sumeh, urusan merawat dan membersihkan 

sungai Kalibengawan itu dapat dikerjakan bersama-sama antara BBWS, Dinas, UPTD, juru 

pengairan dan masyarakat. 

Kordinasi dan undangan rapat dari UPTD pengairanpun jarang sekali. Dalam 1 tahun 

hanya 1 sampai 2 kali saja Bahkan tahun ini (2019) sampai bulan desember ini belum pernah 

Figure 17 Salah satu bangunan Jembatan di sungai Kalibengawan, air lancar. 

Figure 16 Tempuran dengan sungai Parit Agung 
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1 kalipun ada undangan dari UPTD. Ketika di akhir wawancara, Sumeh sangat berharap agar 

ada biaya pengganti jasa kepada para petugas HIPPA, karena selama ini perjuangan mereka 

sama sekali tidak mendapatkan bantuan keuangan baik dari Pemerintah Desa maupun dari 

Dinas Pengairan.   

Pengurus HIPPA mengharapkan UPTD Boyolangu maupun Dinas memberikan perhatian 

kepada kelompok masyarakat seperti HIPPA ini yang sudah membantu merawat sungai 

serta mengatur dan membagi air ke petani-petani. Bentuk perhatian dapat berupa 

pemberian uang jasa kepada personil HIPPA yang telah membersihkan sungai, termasuk 

membersihkan rumput gajah. Di sekitar kawasan sungai Kalibengawan, rumput gajah 

menjadi sarang tikut, sehingga sangat merugikan petani. Tetapi pendapat ini berbeda 

dengan orang yang menanam rumput. Mereka terpaksa menanam rumput di sungai 

Kalibengawan karena tidak memiliki lahan untuk tanam rumput guna memberi pakan 

sapinya. 

 

Kelembagaan (institution) 

Dalam konteks kelembagaan, beberapa narasumber yang kami temui baik pemerintah 

desa, pengurus HIPPA, maupun petani penerima manfaat sama-sama memberikan keluhan 

tentang tidak terurusnya sungai Kalibengawan. Keswadayaan petani pemanfaat sungai 

sudah sangat tinggi terbukti mereka mau mengeluarkan untuk untuk memberikan dana bagi 

berjalannya organisasi HIPPA yang telah melakukan aktivitas perawatan sungai serta 

pendistribusian air kepada petani-petani.  

Sebelum melangkah pada hubungan kelembagaan antar lembaga atau institusi yang 

selama ini belum ‘sambung’, permasalahan fundamental masih perlu untuk diselesaikan. 

Permasalahan itu adalah sistem dan pola kerja dari juru pengairan yang masih perlu untuk 

diberikan kejelasan tentang ruang lingkup kerjanya. Kami berpendapat, bahwa aktivitas 

pengelolaan sungai tidak hanya berurusan dengan konstruksi fisik sebuah sungai. 

Pengelolaan sungai haruslah sekaligus mengelola orangya. Sungai tidak berada di atas langit 

tetapi sungai ada di kolong langit yaitu bumi yang ada manusianya. Dan manusia tersebut 

sangat mempengaruhi dan terpengaruh oleh sungai. Sehingga dapat dikatakan ekositem 

sungai tidak bisa dipisahkan dari manusia atau masyarakat lokal yang ada di sekitar sungai. 

Oleh karena itu, pekerjaan juru sungai sebenarnya ada dua yaitu mengelola fisik dan biofisik 

sungai serta mengelola masyarakat yang ada sekitar sungai.  

Setelah perbaikan kelembagaan level bawah yaitu kelembagaan juru irigasi, maka 

dilakukan pula reformasi sistem dan pranata kerja yang ada di level UPTD Boyolangu 

maupun Dinas. Yang perlu dibuat sebenarnya adalah sistem kontrol dan pengawasan 

terhadap kinerja pencarian data dan pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh juru 

pengairan. Pada sisi lain, di internal struktural dua instansi tersebut juga harus berbenah 

menyiapkan piranti databased sungai guna menjamin ketersediaan data yang valid untuk 

kemudian dapat merumuskan rencana kerja dan target sesuai dengan kondisi lapangan yang 

sebenarnya. 
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Pada tahap akhir, hubungan antara lembaga baik antara lembaga pemerintah dengan 

lembaga sosial masyarakat, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah yang lain, 

maupun hubungan antara ketiganya perlu dipikirkan ulang untuk dapat kedepan lebih 

konstruktif serta lebih koheren. Partisipasi masyarakat petani di luar pengurus HIPPA juga 

tidak bisa diabaikan. Mereka adalah subyek pertama yang akan mempengaruhi keberadaan 

dan kondisi sungai Kalibengawan.  
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BAB IV PENUTUP 

 

 

Kesimpulan 

Sungai Kaliboto dengan panjang 20 km merupakan sungai yang berada dalam wilayah 

kerja UPTD Ngantru. Sungai Kaliboto yang berada di dalam wilayah kerja UPTD Ngantru 

dimulai dari DAM Batokan dan DAM Siti inggil. Memiliki dua juru sungai yang masing-masing 

mengurusi 8 km dan 12 km. Berdasarkan susur sungai yang kami lakukan, sungai Kaliboto 

memiliki 13 DAM, 27 saluran irigais, 18 titik rawan longsor, dan 8 pendangkalan. Pada saat 

musim kemarau, sungai Kaliboto sama sekali tidak ada air yang mengalir dalam sungai 

tersebut.  

Sungai Kalibengawan dengan panjang 13 km berada dalam wilayah kerja UPTD 

Boyolangu. Sungai ini di mulai dari Desa Kromasan Kecamatan Ngunut dan berakhir pada 

hilir yaitu di sungai Parit Agung di Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu. Memiliki dua 

orang juru pengairan sekaligus membagi dua bagian wilayah sungai Kalibengawan I dan II.  

Sungai Kalibengawan I sepanjang 8 km dimulai dari Desa Kromasan sampai pada 

tempuran di Desa Wajak. Sedangkan sungai Kalibengawan II sepanjang 5 km dimulai dari 

tempuran Desa Wajak sampai dengan termpuran Parit Agung di Desa Moyoketen 

Kecamatan Boyolangu. Berbeda dengan sungai Kaliboto, sungai Kalibengawan saat kemarau 

seperti bulan November Desember masih ada air yang mengalir. Berdasarkan susur sungai 

yang kami lakukan, sungai Kalibengawan memiliki 6 DAM, 7 saluran irigasi, dan 9 titik rawan 

longsor.  

Sungai Kaliboto dan Kalibengawan berada dilingkungan persawahan produktif. 

Masyarakat petani yang memiliki sawah disekitar dua sungai tersebut secara intensif 

menanam tiga kali dalam satu tahun. Ada dua tipe model tanamnya, yang pertama yaitu 

menanam padi selama 3 kali dalam setahun. Kemudian yang kedua, menanam 2 kali padi 

lalu kemudian menanam jagung atau kacang atau jenis tanaman lain. Pada saat kami 

melakukan penelusuran sungai pada bulan November dan Desember 2019, kami 

menemukan kedua-duanya yaitu yang masih tanam padi dan yang tanam jagung atau 

kacang. Bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan akhir musim kemarau. Itu kondisi secara 

riilnya di lapangan. Padahal menurut perhitungan musim seperti biasanya, bulan-bulan 

tersebut adalah sudah memasuki musim penghujan.  

Di sungai Kaliboto, meskipun air tidak ada di dalam sungai, para petani sekitar sungai 

tetap menanam jagung dan ada juga yang tanam padi dengan sumber air dari mengebor 

sawah untuk membuat sumur bor guna mengairi sawah mereka. Sumur-sumur tersebut ada 

yang bersifat pribadi artinya dibiayai sendiri dan digunakan untuk sawahnya sendiri. Namun 

ada juga yang membagi air untuk tetangga sawah dengan mengganti kompensasi biaya solar 

atau minyak untuk bahan bakar diesel penyedot air.  
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Pemanfaatan air sungai juga untuk kolam-kolam ikan yang ada dibeberapa titik sekitar 

sungai. Melihat dari kenampakan bentuk kolam, sepertinya kolam-kolam tersebut sudah 

dibangun lebih dari 20 tahun yang lalu. Namun ada pula kolam-kolam yang baru dibuat. 

Yang menarik, ada kolam yang baru dibangun di sekitar sungai Kaliboto. Mereka mengisi air 

kolam dengan sumur bor yang dibuat di samping kolam. Wawancara yang kami buat dengan 

pemilik kolam, menjelaskan bahwa mereka membuat kolam dengan sumber air dari sumur 

bor. Tetapi nantinya kalau sungai Kaliboto sudah ada airnya, maka mereka akan 

menggunakan air dari sungai Kaliboto untuk mengganti air kolam atau dengan kata lain 

mengatur sirkulasi air yang harus dilakukan secara periodik agar ikan dapat tumbuh 

maksimal.  

Pemanfaatan lain dari ‘batang’ sungai maupun tanggul sungai adalah tanaman-tanaman 

yang ditanam petani di sekitar. Ada dua jenis tanaman yang ditanam yaitu tanaman pohon 

dan tanaman rumput dan pertanian. Untuk tanaman pohon, kami menemukan beberapa 

titik yang memperlihatkan pemanfaatan tanggul untuk ditanami pohon jati, pohon sengon, 

pohon kersen, bambu dan beberapa jenis pohon lain. Penanaman pohon di tanggul pada 

satu sisi memang memperkuat kontur tanah agar tidak longsor karena mayoritas tanggul 

tidak permanen. Tetapi hal tersebut tergantung jenis pohon dan jenis akarnya. Sebagai 

contoh, kami menemukan tanggul longsor justru persis berada di bawah kumpulan pohon 

sengon. Pada sisi lain, yang ditanami bambul, tanggul tetap kokoh dengan ‘diikat’ oleh akar-

akar bambu.  

Beberapa tanggul juga ditanami tanaman rumput sebagai sumber pakan ternak sapi 

milik petani. Tidak hanya itu, di sungai Kaliboto yang tidak ada airnya selama lebih dari ½ 

tahun, petani menanami rumput di tengah sungai atau dibatang sungai. Tidak hanya sedikit, 

kami menemukan banyak sekali sepanjang 20 km sungai Kaliboto. Pemanfaatan ini seperti 

pada kondisi abu-abu. Pada satu sisi, kegiatan tersebut dilarang oleh juru pengairan dan 

pemerintah desa Kaliboto membuat perdes larangan tersebut, tapi di sisi lain belum ada 

argumentasi yang memadai tentang larangan tersebut harus ditegakkan. Di tambah lagi, 

kebutuhan masyarakat untuk pakan ternak tinggi dan membutuhkan lahan untuk tanam.  

Pada aspek kelembagaan, kami melihat pengawasan UPTD terhadap sungai maupun 

juru pengairan masih perlu untuk ditingkatkan. Kalkulasi jumlah hari kerja dengan 

panjangnya sungai perlu dihitung ulang. Sebagai contoh, setiap juru pengairan rata-rata 

mendapatkan tugas untuk mengelola 6-10 km sungai. Dalam satu bulan jika kita 

mengalokasikan waktu senin sampai kamis untuk juru pengairan kerja di lapangan, 

sedangkan jumat kerja di kantor untuk susun laporan mingguan, maka waktu dilapangan 

sebenarnya sangat cukup. Dalam satu hari, jika kita mengalokasikan waktu 5 jam efektif dari 

jam 9.00 sampai jam 15.00  dengan istirahat 1 jam, maka juru pengairan bisa mendapatkan 

500 meter sungai atau ½ kilometer, dengan asumsi satu jam kerja mendapatkan 100 meter 

sungai. Secara ringkas dapat disebut, target juru pengairan dalam sehari adalam ¼ hingga ½ 

km untuk diamati, dikelola, mengajak ngobrol petani sekitar, dan lain-lain.  

Yang perlu menjadi perhatian adalah cara pandang ekosistem sungai yang cenderung 

dilihat dari segi fisik dan biofisik saja dengan mengabaikan lifescape dalam arti aspek 
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manusia di lingkungan sekitar sungai terabaikan. Padahal, unsur manusia itu sangat 

mempengaruhi dan dipengaruhi kondisi fisik dan biofisik sungai. Sebagaimana kita lihat dari 

fenomena tanam rumput di sungai dan pengelolaan dari HIPPA dan institusi desa terhadap 

sungai. Pendek kata, aspek lifescape belum diperhatikan dalam pengelolaan sungai selama 

ini. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari kegiatan Susur Sungai Brantas dengan 

mengambil sample sungai Kaliboto dan Kalibengawan di Kabupaten Tulungagung, PPLH 

Mangkubumi memberikan saran-saran sebagai berikut: 

 

1. Normalisasi Sungai 

Perlu segera dilakukan normalisasi sungai. Ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu: 

Pertama, segera memperbaiki DAM yang rusak, tanggul permanen yang longsor, tanggul 

non permanen yang longsor, pendangkalan dan penyempitan sungai, serta jalan inspeksi 

yang terputus. Kedua, segera membicarakan dengan petani pemanfaat sungai baik air 

maupun lahan sungai tentang pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini, 

dampaknya bagi sungai dan bagi masyarakat, serta mencari solusi terbaik yang 

menguntungkan kedua belah pihak yaitu sungai itu sendiri dan masyarakat pemanfaat. 

 

2. Penerapan sistem ekohidrolika untuk atasi erosi/longsor tanggul 

Kosep memperkuat tanggul dengan bangunan permanen merupakan pendekatan lama 

yang dikritik mengganggu biota air dalam mobilitas horisontalnya. Di sisi lain tanggul 

permanen di sungai Kaliboto dan Kalibengawan masih belum banyak, maka sangat 

relevan jika BBWS menggunakan pendekatan ekohidrolika dalam penanganan kasus 

tanggul longsor. Secara ringkas, ekohidrolik adalah penguatan tebing sungai dengan 

menggunakan material alami yaitu patok bambu dan kayu, batu kali beragam ukuran, 

bibit aneka tanaman tepi sungai dari jenis rumput, herba, semak, dan pohon. 

 

3. Sistem pemantauan terintegrasi 

Perlu dirumuskan sistem pemantau yang terintegrasi. Yang dimaksud di sini adalah 

menyambungkan hasil-hasil pemantauan dari juru pengairan dan juga UPTD dengan 

pengambil kebijakan yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber 

Daya Air Tulungagung, BBWS Brantas, dan Kementerian PUPR. Pemantauan dilakukan 

berlapis mulai dari struktur yang ada di bawah hingga Kementerian PUPR, demikian juga 

dengan pengambilan keputusan juga dilakukan berlapis sesuai dengan kapasitasnya. 

Sistem berbasis online dan realtime perlu untuk dibuat guna menjamin pemantauan dan 

pengambilan keputusan terhadap kondisi sungai bisa lebih efektif.  
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4. Pengelolaan sungai berbasis Masyarakat 

Pengelolaan sungai berbasis masyarakat adalah pengelolaan sungai yang 

mengutamakan peran masyarakat pengguna sungai dalam pengelolaan. Sehingga juru 

pengairan dan UPTD berfungsi sebagai fasilitator, supervisor dan pemegang otoritas 

anggaran pengelolaan.  Pentingnya pengelolaan berbasis masyarakat adalah menjamin 

peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sungai dan meminimalisir konflik antara 

masyarakat dengan instansi pemerintah pengelola sungai. Pemberdayaan HIPPA dan 

pemerintah desa perlu untuk dilanjutkan dan ditingkatkan. Indikasi keaktifan keduanya 

sudah nampak dengan keswadayaan HIPPA dalam perawata sungai dan juga peraturan 

desa yang sudah muncul. Sehingga indikasi baik ini perlu untuk disambut. 

 

5. Sinergi antar kelembagaan 

Sinergi antar jenjang pengelola sungai mulai dari juru pengairan, UPTD, Dinas, Balai, dan 

Kementerian perlu ditingkatkan. Pelaporan-pelaporan periodik yang sifatnya formal 

perlu untuk didalami lebih lanjut melalui kelembagaan independen guna mendapatkan 

kondisi nyata di lapangan. Selain itu, koordinasi antar lembaga tersebut perlu untuk 

dilakukan lebih sering. Dalam pengelolaan sungai perlu melibatkan secara aktif lembaga-

lembaga penelitian sungai dan lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap isu 

sungai, lingkungan, dan masyarakat pedesaan. Hal tersebut guna mendapatkan 

perspektif dari pihak luar yang independen. Pemerintah desa perlu untuk dilibatkan 

lebih aktif lagi. Karena dengan UU Desa, pemerintah desa kami kira bertanggungjawab 

dan memiliki kewajiban untuk mengelola sumberdaya yang ada di desanya termasuk 

salah satunya sungai.  

 

6. Peningkatan kapasitas juru pengairan 

Kami merekomendasikan adanya peningkatan kapasitas dari juru pengairan terutama 

dalam hal pengelolaan ekosistem sungai dengan memasukkan unsur lifescape dalam 

satu kesatuan ekosistem dengan sungai.  Hal ini berkait erat dengan bagaimana 

mentransformasikan juru pengairan dari “penjaga sungai” menjadi “fasilitator sungai”.   
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LAMPIRAN 1 PETA SUNGAI KALIBOTO 

 
1. SEBARAN LOKASI DAM SUNGAI KALIBOTO 2019 
 

 
Figure 18 Peta sebaran DAM di sungai Kaliboto 

 

No 

GPS 

Elevasi 

(mdpl) 
DAM 

897 104 Dam Siti Inggil (Lemah Duwur) 

889 102 Dam Wonodadi 

888 99 Dam Pucung 

887 96 Dam Kaliboto 

870 74 Dam Dlimo 

865 61 Dam Balong Padangan 

072 92 Dam Tempuran Kaliboto ke Kalitermas (perbatasan TA kediri) 

018 106 Dam Sumur Brumubung Desa Pinggirsari 

029 99 Dam Ngasinan Desa Bendosari 

037 97 Dam Darungan 

045 96 Dam (?rusak) 

058 96 Dam Mojoagung 

063 98 Dam Batokan 

Table 1 Daftar DAM sungai Kaliboto dari hulu ke hilir 
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2. SALURAN IRIGAS SUNGAI KALIBOTO 2019 

 

 
Figure 19 Peta sebaran saluran air sungai Kaliboto 2019 

Table 2 Saluran air di sepanjang sungai Kaliboto dari hulu sampai hilir 
No 
GPS 

Elevasi 
(mdpl) 

Saluran Irigasi 
No 
GPS 

Elev 
(mdpl) 

 

885 95 Saluran irigasi, kondisi kering 043 98 Saluran irigasi Pulerejo 

877 88 Saluran irigasi ke utara dan selatan. Kondisi 
kering tidak ada air, kanan kiri ada tanaman 
sengon, tengah sungai ada rumput gajah. 

046 97 Saluran irigasi Krecek mengairi 42 ha 

872 80 Saluran irigasi ke utara. Di sisi selatan ada 
tanaman sengon dipinggir sungai. Ditengah 
sungai ada rumput gajah. Kondisi kering tidak 
ada air. 

047 96 Saluran irigasi Ngasinan II bagian kiri 

015 108 Saluran irigasi sumur Brumbung II kiri 
mengairi 3ha 

051 97 Saluran irigasi Ngasinan II bagian kiri 

016 103 Saluran irigasi sumur Brumbung I kiri mengairi 
4 ha 

053 96 Sudetan Kaliboto ke Kalibrantas 

017 110 Saluran irigasi sumur Brumbung III kanan 
mengairi 56 ha 

057 95 Saluran irigasi Mojoagung kiri mengairi 3 ha 

019 105 Saluran irigasi sumur Brumbung III kanan 
mengairi 11 ha 

059 94 Saluran irigasi Mojoagung mengairi 25 ha 

024 100 Saluran irigasi Ngasinan I mengairi 6 ha 064 101 Saluran irigasi Batokan bagian kiri mengairi 
30 ha 

028 98 Saluran irigasi Ngasinan II kanan mengairi 44 
ha 

065 99 Saluran irigasi Batokan bagian kanan 
mengairi 25 ha 

030 100 Saluran irigasi Ngasinan II kiri mengairi 41 ha 066 105 Saluran irigasi Batokan bagian kanan 

031 99 Saluran irigasi Desa Bendosari    

033 95 Saluran irigasi Desa Bendosari    

036 99 Saluran irigasi Darungan I mengairi 4 ha    

038 102 Saluran irigasi Kedungkoco    

039 100 Saluran irigasi Darungan III mengairi 20 ha    

040 95 Saluran irigasi Pulerejo II mengairi 86 ha    

042 93 Saluran irigasi Pulerejo    
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3. KERUSAKAN TANGGUL ATAU LONGSOR SUNGAI KALIBOTO 2019 

 

 
Figure 20 Peta sebaran tanggul rusak atau longsor sungai Kaliboto 2019 

Table 3 Kerusakan tanggul atau longsor di sungai Kaliboto dari hulu ke hilir 

No GPS 
Elevasi 

(mdpl) 
Saluran Irigasi 

893 104 Tanggul permanen rusak dan longsor 

892 103 Tanggul permanen rusak dan longsor 

871 77 Tanggul tidak permanen longsor. Ada tanaman sengon di tanggul 

bagian selatan. 

013 105 Tanggul permanen selatan longsor 20 panjang meter 

027 107 Tanggul permanen rusak 

035 101 Tanggul permanen selatan rusak dan longsor 
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4. PENDANGKALAN DAN PENYEMPITAN SUNGAI KALIBOTO 2019 

 

 
Figure 21 Peta sebaran pendangkalan dan penyempitan sungai Kaliboto dari hulu ke hilir 

 

Table 4 Pendangkalan dan penyempitan sungai Kaliboto dari hulu ke hilir 

No GPS 
Elevasi 

(mdpl) 
Saluran Irigasi 

895 103 Pendangkalan, jalan inspeksi berhenti 

891 103 Pendangkalan, sisi sungai ada sengon 

886 95 Pendangkalan, sisi sungai ada talut permanen 

014 103 Pendangkalan dan penyempitan sepanjang 30 meter 

022 106 Pendangkalan dan penyempitan 100 m, air sering luber  

048 93 Pendangkalan dan penyempitan 300 m, air sering luber 

049 96 Pendangkalan dan penyempitan 300 m, air sering luber 

052 100 Pendangkalan dan penyempitan. Desa Mojoagung. 
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LAMPIRAN 2 PETA SUNGAI KALIBENGAWAN 

 
1. SEBARAN LOKASI DAM SUNGAI KALIBENGAWAN 2019 

 

 
Figure 22 Peta sebaran DAM sungai Kalibengawan 

Table 5 Sebaran DAM sungai Kalibengawan 

No GPS 
Elevasi 

(mdpl) 
Saluran Irigasi 

101 104 DAM  

105 105 DAM Karangrejo 

108 100 Perbatasan Kalibengawan I & II, Drainase Wajak 

111 105 DAM Wajak 

115 102 DAM Serut 

118 104 DAM Bago 

122 101 DAM Waung 

124 99 Tempuran Paritagung, Desa Moyoketen 
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2. SALURAN IRIGASI SUNGAI KALIBENGAWAN 2019 

 

 
Figure 23 Saluran irigasi sungai Kalibengawan 

 

Table 6 Daftar saluran irigasi / pintu air sungai Kalibengawan 

No GPS 
Elevasi 

(mdpl) 
Saluran Irigasi 

79 118 Saluran irigasi Kromasan 

83 114 Saluran irigasi 

88 113 Saluran irigasi Bendiljati 

90 113 Saluran irigasi Wonorejo 

92 109 Saluran irigasi Wonorejo 

94 110 Saluran irigasi Wonorejo 

96 107 Saluran irigsi / Pembuangan Tanjungsari 

97 107 Saluran irigasi Tanjungsari 
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3. KERUSAKAN TANGGUL ATAU LONGSOR SUNGAI KALIBENGAWAN 2019 

 

 
Figure 24 Sebaran kerusakan tanggul atau longsor sungai Kalibengawan 

 

Table 7 titik tanggul rusak atau longsor di sungai Kalibengawan 

No GPS 
Elevasi 

(mdpl) 
Saluran Irigasi 

87 113 Saluran irigasi ambrol 

102 102 Saluran irigasi rusak, kanan kiri 30 m 

107 106 Saluran irigasi ambrol 

112 102 Tanggul ambrol 

114 102 Tanggul ambrol sejauh 30 m 

116 102 Tanggul rusak kanan kiri 30 m 

119 97 Pembangunan tanggul longsor sekitar 20 m 

123 100 Pembangunan Tanggul longsor 
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