
 
 

17 
 

BAB II 

SEJARAH PERUSAHAAN DANONE AQUA KLATEN 

SERTA KETERLIBATAN DANONE AQUA PUSUR 

INSTITUTE 

A. Sejarah Danone Aqua Klaten 

Danone Aqua adalah perusahaan Indonesia yang 

telah di akuisisi oleh perusaan multinasional asal Perancis 

pada tahun 1998. Awal mula perusahaan  yang  didirikan 

oleh Tirto Utomo pada 23 februari 1973 merupakan 

Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

pertama di Indonesia dengan nama PT. Aqua Golden 

Missisipi. Perusahaan ini melakukan kegiatan fisik pada 

agustus 1973 yang ditandai dengan pembangunan pabrik 

pertama di Pondok Ungu Bekasi, setahun kemudian 

dilakukan percobaan produksi hingga kapasitas produksi 

mencapai 6.000.000 liter/tahun. Produk pertama saat itu 

adalah Aqua botol kaca ukuran 950 ml yang kemudian 

diproduksi pula produk dalam kemasan Aqua galon kaca. 

Perusahaan ini memutuskan uktuk mulai Go-public pada 

1 maret 1990 dengan peralihan nama dari PT. Aqua 

Missisipi menjadi PT. Aqua Golden Missisipi. 

Akuisisi perusahaan dilakukan oleh perusahaan 

Consumer goods multinasional asal perancis, Danone. 

Akuisisi saham yang dilakukan oleh Danone Group 

terhadap PT. Aqua Golden Missisipi ini pada tanggal 4 

september 1998 dan terus meningkatkan kepemilikan 

saham dari 40% hingga 70% yang menyebabkan Danone 

Group menjadi pemilik saham mayoritas AQUA. 
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Akuisisi bisa dikatakan cukup berhasil jika melihat 

dari penjualan Aqua yang semakin meningkat hingga 1 

milyar liter/ tahun engan peralihan nama kembali menjadi 

PT. Tirta Investama. Hingga saat ini tercatat ada Danone 

Aqua terlah memiliki 17 plant produksi se-Indonesia, 

yang salah satunya adalah Aqua PT. Tirta investama 

Klaten atau yang lebih dikanal dengan nama Danone 

Aqua Klaten. (Dokumen Tahunan Aqua Klaten, 2014) 

Danone Aqua Klaten yang berlokasi tepat di Desa 

Wangen (Jl Cokro-delangu KM 1) , Kecamatan 

Polanharjo, Klaten ini di dirikan pada bulan Oktober 2002 

dan resmi beroperasi pada tahun 2003 dan masih 

beropersi hingga tulisan ini dibuat oleh penulis. 

Lokasi pabrik yang strategis juga menjadi salah satu 

faktor kesuksesannya suatu perusahaan. dengan 

membangun pabrik di daerah Polanharjo yang di mana 

menjadi wilayah terdekat dari sumber air. Sumber air 

terbagi menjadi dua jenis yaitu sumber air dalam tanah 

dan sumber air permukaan. Air permukaan adalah air 

yang terkumpul di atas permukaan tanah, air permukaan 

biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air 

baku irigasi sawah, rumah tangga, dsb. Beberapa contoh 

air permukaan adalah sungai, rawa dan danau. Sedangkan 

air dalam tanah adalah air yang tersimpan di dalam tanah. 

Air dalam tanah merupakan sumber air yang sangat 

penting bagi kelangsungan kehidupan karena sebagian 

besar cadangan air bersih adalah air dalam tanah. Volume 

air dalam tanah lebih besar dibandingkann dengan air 

permukaan. Kepala Divisi CSR Aqua Klaten, Rama 

Zakaria, menjelaskan bahwa air dalam tanah merupakan 

air yang bergerak di dalam tanah dan terdapat di dalam 

ruang antar butir-butir tanah yang meresap ke dalam 

tanah atau biasa kita sebut dengan akuifer. Demi menjaga 

kemurnian serta kualitas air yang baik, sumber air yang 
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diproduksi oleh Danone Aqua Klaten berasal dari akuifer 

bawah tekanan. 

Kualitas lingkungan merupakan sebuah kebaikan 

publik, dimana setiap orang dapat  menikmatinya tanpa 

peduli siapa yang akan membayar. Produk yang 

dihasilkan suatu perusahaan tentunya akan membawa 

dampak negatif tehadap lingkungan sekitar (pencemaran 

lingkungan) seperti, polusi tanah, udara dan air. Karena 

beberapa proses produksi dapat menimbulkan polusi 

udara yang sangat  berbahaya bagi lingkungan 

masyarakat karena bisa menimbulkan penyakit dan 

saluran pernapasan. Selanjutnya ada juga aktifitas tertentu 

yang dapat menimbulkan polusi tanah yang 

mengakibatkan tanah akan rusak tidak subur dan akan 

berdampak buruk bagi pertanian dan ada juga kegiatan 

produksi yang dapat menimbulkan pencemaran air. Hal-

hal yang dapat merugikan lingkungan ini nantinya akan 

dikelola oleh perusahaan di mana perusahaan itu berdiri 

sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas 

kerusakan yang telah mereka lakukan. Tak hanya 

lingkungan saja, masyarakat yang menetap hidup di 

wilayah sekitar perusahaan nantinya juga menjadi 

tanggung jawab perusahaan bagaimana perusahaan 

tersebut memberdayakan masyarakat sekitar. Karena 

bagaimanapun juga terdapat hak-hak masyarakat yang 

telah diambil oleh perusahaan. Seperti, hak atas wilayah, 

air dan juga kerusakan-kerusakan yang merugikan 

masyarakat sekitar. (Zakaria, lingkungan CSR Aqua, 

2018) 

B. PUSUR INSTITUTE 

1. Sekilas tentang Sungai Pusur 

Sungai Pusur merupakan sungai yang secara 

fisik mengalir dalam wilayah sub-DAS Pusur. Secara 

administrasi, bagian hulu sungai berada di wilayah 

kabupaten Boyolali sedangkan, bagian tengah dan 
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hilir temasuk dalam kabupaten Klaten. Pengelolaan 

sungai pusur sendiri, baik walayah hulu, tengah dan 

hilir sangat memberi pengaruh terhadap pola 

kehidupan masyarakat seperti, kegiatan pertanian, 

peternakan, industri, wisata dan lain sebagainya. 

Sehingga pengelolaan sub-DAS Pusur tidak dapat 

dilakukan sesuai batas wilayah administrasi saja. 

 

 

Gambar 2.1: Aliran Sungai Pusur 

Sungai pusur merupakan sungai yang melintasi 

banyak desa. Pada wilayah hulu sungai melintasi 5 

desa, bagian tengah melintasi 9 desa dan bagian hilir 

8 desa. Debit air pada sungai juga dipengaruhi oleh 

dua mata air yaitu mata air Cokro dengan kapasitas 

1.200 ltr/dt dan mata air Sigedang dengan kapasitas 

140 ltr/dt yang mana ini dialirkan ke kanal kapiler 

dan sebagian masuk ke sungai Pusur. Dari data yang 

diperoleh melalui data studi CIRAD 2009 penerima 

manfaat paling banyak dari sungai Pusur adalah areal 

pertanian seluas kurang lebih 3000 ha yang 

digunakan oleh 12000 petani untuk bercocok tanam, 

sehingga dapat dikatakan kontribusi yang diberikan 
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sungai Pusur terhadap pertanian ketahanan pangan di 

wilayah Klaten cukup tinggi. Kini, pemanfaatan 

sungai Pusur semakin meningkat dengan 

dijadikannya aliran tengah sungai yang terdapat di 

Polanharjo menjadi destinasi wisata baru yakni 

wisata tubing yang terbuka untuk dikunjungi oleh 

tamu dari berbagai daerah di Indonesia. 

Banyaknya potensi dan peluang yang 

bermunculan dari sungai Pusur menghadirkan 

ancaman terhadap ekositem sungai yang tidak dapat 

dielakan. Ancaman ini berupa tekanan dan kerusakan 

akan ekosistem sungai, baik tekanan secara alami 

maupun tekanan akibat aktivitas manusia yang 

mengabaikan pelestarian sungai, sehingga 

dibutuhkan pengelolaan yang terintegrasi dengan 

partisipasi dan kolaborasi multipihak agar dapat 

menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem 

sungai kini dan masa yang akan datang. 

 

2. Bentang alam dan Tata Guna wilayah Sub DAS 

Pusur. 

Dilihat dari sisi morfoligis sungai Pusur msih 

tergolonga sebagai sungai alami yang memiliki 

aliran yang berkelok-kelok dan bertebing curam dari 

wilayah bagian hulu  hingga tengah sungai. Pada 

wilayah bagian ini pula masih dodominasi oleh 

pepohonan, perdu, areal persawahan dan ladang. 

Wilayah sub-DAS Pusur terbagi menjadi tiga 

wilayah yakni hulu, tengah dan hilir yang mana ini 

mencakup dua kabupaten dengan panjang sungai  

mencapai 30 Km. Hulu sungai terdapat diwilayah 

desa Sruni kecamatan Musuk kabupaten Boyolali 

dan bermuara di desa Boto kecamatan wonosari 

sampai dengan desa Serenan kecamatan Juwiring 

hingga sungai Bengawan Solo. 

Terdapat perbedaan karakter pada setiap 

wilayah sub-DAS Pusur baik fisik, vegetasi maupun 
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sosialnya. Hulu sungai berbatasan langsung dengan 

taman nasional Gunung Merapi (2.911 M) dan lahan 

pertanian sayuran dan tembakau. Pada wilayah 

tengah tata guna lahan terdiri dari agroforestry dan 

peternakan sapi perah dan sapi pedaging. Sedangkan 

pada wilayah hilir tata guna lahan terdiri dari irigasi 

parimeter yang digunakan untuk pengairan 

persawahan yang luas. (Afandi, PENDEKATAN 

INTEGRATIF DALAM PELESTARIAN, 2018) 

Gambar 2.2: Bentang Alam dan Tata Guna Lahan Sub-DAS 

Pusur 

Kuantitas, kualitas dan keberlanjutan 

sumberdaya air di sub-DAS Pusur dipengaruhi aspek 

demografi pertumbuhan penduduk pada tiga sub 

wilayah hulu – tengah – hilir DAS pusur, pola 

pertanian, perikanan, industri dan kegiatan rumah 



 
 

23 
 

tangga. Aktivitas yang memiliki keterkaitan satu 

sama lain inilah yang pada akhirnya memiliki 

keterkaitan sehingga diperlukannya pendekatan 

pengelolaan secara holistik dan terinterasi. (Afandi, 

Profil Pusur Institute, 2017) 

3. PROFIL ORGANISASI 

a. Sejarah Organisasi 

Kegiatan pengelolaan pelestarian Sub-

DAS Pusur sudah dilakukan sejak 5 tahun 

belakangan dengan sebutan grebek sungai, 

grebek sungai, kegitan pertanian amah 

lingkungan dan pengelolaan sampah melalui 

aktivitas bank sampah. Upaya lain yang 

dilakukan adalah memberikan edukasi terhadap 

masyarakat di wilayah hulu yang berada di desa 

Mriyan-Boyolali. Kegiatan-kegiatan ini 

dilakukan atas prinsip kerelawanan multipihak 

seperti masyarakat, pemerintahan, kecamatan, 

pemerintah desa, LSM pendamping 

masyarakata, akademisi, pihak swasta dan 

media. Namun, kegiatan ini tidak dapat berjalan 

dengan efektif dikarenakan terpecahnya sistem 

pengelolaan 3 wilayah sub-DAS Pusur. 

Dengan adanya kesamaan visi dan misi 

dari multipihak yang terlibat yang mana ingin 

membentuk suatu wadah bersama dalam 

pelestarian sungai pusur maka pada momentum 

grebek sungai pusur yang diinisiasi oleh 

pemerintah kecamatan polanharjo,  AQUA, 

LPTP, dan komunitas masyarakat pada tanggal 

13 Februari 2016 disampaikan rencana 

pembentukan organisasi yang dapat mewadahi 

multipihak tersebut dalam kegiatan pelestarian 

sungai pusur yang diberi nama “Pusur Institute” 

dan diresmikan pada desember 2017. Pemilihan 

istilah Institute dikarenakan agar project ini 
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dapat menjadi kegitan yang fokus pada gerakan 

pelestarian sungai Pusur. Hingga saat ini Pusur 

Institute masih terus berkembang dan berevolusi 

dalam menemukan ciri khas nya sebagai sebuah 

organisasi peduli sungai, sehingga sebagai 

bagian dari komunitas Sekolah Sungai Klaten 

(SSK) diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam hal pembelajaran khas karakter 

komunitas sungai Pusur dalam model 

pelestarian sungai. 

 

b. Visi Organisasi 

 Sebagai organisasi komunitas yang 

lahir dari prinsip kerelawan dan 

kemandirian multi pihak yang sama-sama 

memiliki kepedulian terhadap sungai 

Pusur, Pusur Institute memiliki Visi 

sebagai berikut;  

“Harmonisasi berbagai kepentingan 

terhadap pelestarian sub-DAS Pusur”. 
Diharapkan degan adanya keselarasan visi 

ini, Pusur Institute dapat menjadi 

jembatan yang menjadi keseimbangan 

berbagai kepentingan ekonomi, sosial dan 

lingkungan. 
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c. Struktur Organisasi 

Bagan 2.1: Struktur Kepengurusan Pusur Institue 

Sumber: Pusur Institute 

Komponen struktur organisasi terdiri dari 

dewan penasehat, pengurus harian dan lembaga 

pendukung yang terdiri dari kolega LSM, 

lembaga ekspert, industri dan fasilitasi belajar. 

Pemerintahan kecamatan menjadi dinamisator 

peran antar desa karena sungai Pusur melintasi 

beberapa wilayah desa. 

d. Keanggotan 

Keanggotaan PUSUR INSTITUTE sangat 

terbuka dan independen yang terdiri dari 

berbagai latar belakang individu maupun 
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lembaga yang memiliki kesamaan visi serta 

kepedulian terhadap pelestarian lingkungan 

khususnya sungai Pusur. PUSUR INSTITUTE 

menjunjung tinggi nilai kesetaraan, 

kesukarelawanan dan partisipatif. Organisasi ini 

memayungi komunitas sekitar wilayah sungai 

Pusur dengan berbagai kegiatannya seperti: 

1) Paguyuban bank sampah Polanharjo, 

merupakan komunitas yang melakukan 

aksi-aksi pengelolaan sampah khususnya 

dari rumah tangga agar tidak mencemari 

sungai Pusur. 

2) Sekolah lapang petani, adalah 

laboratorium lapangan yang 

mengorganisir petani untuk melakukan 

praktek-praktek pertanian yang ramah 

terhadap lingkungan sehingga kegiatan 

pertanian tidak menjadi polutan bagi 

kualitas air di sungai Pusur. 

3) Gabungan perkumpulan petani pemakai 

air (GP3A) daerah irigasi Plosowareng, 

merupakan komunitas petani yang 

melakukan control terhadap pembagian 

dan ketersediaan air dijaringan irigasi 

khususnya pada musim kemarau. 

4) River tubing Pusur adventure (RTPA), 

adalah komunitas penjaga sungai yang 

melakukan kegiatannya melalui 

pemeliharaan badan dan areal sekitar 

sungai juga mengembangkan wisata 

pengarungan sungai (Tubing) 

 

e. Kegiatan Pusur Institute 

Pada tahap awal Kegiatan PUSUR 

INSTITUTE difokuskan pada wilayah tengah 

sub-DAS yang terfokus di kecamatan 

Polanharjo. Pertimbangan ini didasarkan pada 
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beragam kepentingan yang ada diwilayah 

tersebut dan sangat terkait dengan sungai Pusur.  

Namun diwilayah hulu secara terpisah juga 

diintervensi dengan kegiatan-kegiatan yang 

lebih diarahkan kepada kegiatan konservasi dan 

penjagaan wilayah recharge area yang akan 

berpengaruh kepada kuantitas, kualitas serta 

keberlanjutan sumberdaya air bagi wilayah 

tengah dan hilirnya. Pada waktunya seiring 

dengan kebutuhan ditingkat tapak untuk 

menghubungkan inisiatif yang berada diwilayah 

hulu, tengah dan hilir akan dijahit menjadi satu 

konsep pengelolaan sub-DAS Pusur yang 

terintegras 

 

 


