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BAB II 

KELANGKAAN AIR DI REGIONAL ARAB 

 

Jika dalam beberapa dekade terakhir regional Arab banyak dikenal sebagai 

kawasan yang seringkali mengalami masalah perebutan sumber daya minyak, kini 

regional Arab nampaknya juga dikenal sebagai kawasan yang mempunyai masalah 

kelangkaan air. Kelangkaan air tersebut nyatanya juga menjadi penyebab memanasnya 

hubungan antara negara-negara Arab. Oleh karena itu, baik minyak maupun air sedikit 

banyak mencerminkan bagaimana sumber daya alam dapat menjadi pemicu suatu 

konflik, yang mana konflik tersebut dapat terjadi dimanapun dan bahkan bisa saja 

terjadi setiap harinya. 

Dalam isu minyak, problem perebutan tersebut salah satunya ditandai dengan 

adanya invasi terhadap wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya minyak. 

Meskipun minyak merupakan sumber daya yang melimpah di wilayah Arab, namun 

pada faktanya konflik perebutan tidak bisa dihindarkan. Sebagai contoh adalah dalam 

kasus perang Teluk antara Iraq dan Kuwait. Ladang minyak Rumaila yang merupakan 

sumber minyak besar bagi kedua negara nyatanya telah menjadi akselerator dari 

memanasnya hubungan kedua negara dalam perang Teluk ini.  

Melimpahnya sumber daya minyak tersebut ternyata berbanding terbalik 

dengan sumber daya air di regional ini. Air menjadi sumber daya yang minim dan 
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langka. Kemudian, jika sumber daya minyak yang melimpah saja menjadi alasan untuk 

berkonflik, maka begitu pula dalam kasus air ini. Dengan kata lain bahwa jika konflik 

minyak adalah karena memperebutkan sumber daya yang melimpah, justru dalam 

kasus air ini sumber daya yang diperebutkan adalah sumber daya yang bersifat langka. 

Jadi, melimpah atau tidaknya sumber daya alam, tetap saja menjadi komoditas yang 

banyak diperebutkan dan sebisa mungkin dapat dikuasai oleh suatu negara demi 

kepentingannya masing-masing. 

Dalam bab ini akan dipaparkan lebih jauh mengenai kelangkaan air yang terjadi 

di regional Arab, yakni berupa pemaparan tentang gambaran umum masalah 

kelangkaan air, dimensi kelangkaan air, dan penyebab terjadinya masalah tersebut di 

regional Arab. 

  

A. Gambaran Umum Masalah Kelangkaan Air 

Dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertajuk 

“water for life”, PBB menyebutkan bahwa kelangkaan air adalah salah satu masalah 

utama yang banyak dihadapi oleh masyarakat dunia pada abad ke-21 ini. Kelangkaan 

air menurut PBB juga dipandang sebagai fenomena yang terjadi karena alam dan 

sekaligus karena ulah manusia. Faktanya, PBB meyakini bahwa persediaan air yang 

ada di bumi saat ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga tujuh miliar 

orang. Hanya saja adanya ketidakmerataan air, kemudian banyaknya jumlah air yang 
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terbuang, tercemar, serta pengelolaan yang tidak berkelanjutan menyebabkan 

terjadinya masalah kelangkaan ini (UN, 2016). 

Tidak hanya melalui resolusi majelis umum saja, perhatian PBB terhadap 

masalah air juga ditunjukkan dengan membentuk sebuah mekanisme sistem koordinasi 

PBB bernama UN-Water. Tujuan utamanya adalah melaksanakan apa yang 

sebelumnya telah ditetapkan dalam the Millennium Declaration dan the World Summit 

on Sustainable Development (WSSD), terutama dalam aspek-aspek yang berhubungan 

dengan air. Mekanisme UN-Water nyatanya telah melahirkan kolaborasi dan kemitraan 

yang ekstensif di antara badan-badan PBB. Mekanisme ini pun diyakini telah 

membawa kemajuan yang signifikan dan menjadikan isu-isu tekait air sebagai isu 

utama dalam agenda politik global (UN Water, 2007). 

Salah satu contoh dari adanya mekanisme UN-Water ini adalah dalam program 

The Joint Monitoring Programme on Water Supply and Sanitation (JMP). Program 

yang didirikan pada tahun 1990 ini berada di bawah naungan UN-Water dan 

merupakan program otonom yang dilaksanakan dan diawasi oleh WHO dan UNICEF. 

Salah satu mandat program ini adalah mengawasi pencapaian target MDGs terkait air 

minum dan sanitasi (UN Water, 2016).   

Adapun istilah kelangkaan air dalam definisinya dipahami sebagai kurangnya 

akses terhadap air untuk kebutuhan manusia maupun lingkungan, yang kemudian 

menjadi perhatian serius bagi banyak negara. Dari definisi inilah kemudian istilah 

kelangkaan air ini banyak digunakan oleh media, laporan-laporan pemerintah, 
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organisasi non pemerintah (NGO), organisasi internasional (IGO), serta literatur-

literatur akademis untuk menyoroti area di mana sumber daya air berada di bawah 

tekanan (White, 2012). 

Bagi Food and Agricultural Organization (FAO), kelangkaan merupakan 

sebuah konsep yang menunjukan dimensi dan aspek yang berbeda, sehingga dianggap 

sebagai konsep yang sedikit ambigu dan kompleks. Begitu pula dalam hal kelangkaan 

air, ambiguitas dan kompleksitas ini dapat dilihat dari beberapa hal: pertama, konsep 

kelangkaan perlu dipahami sebagai konsep yang relatif. Maksudnya adalah bahwa 

ketidakseimbangan antara supply dan demand dalam konsep kelangkaan dinilai sangat 

variatif karena dipengaruhi oleh kondisi lokal. Kedua, pada dasarnya kelangkaan air 

adalah dinamis, yakni kelangkaan air dapat meningkat dengan meningkatkatnya 

permintaan air dan menurunnya kualitas dan kuantitas air. Namun dapat juga menurun 

ketika adanya respon yang tepat terhadap masalah tersebut (FAO, 2016). 

Selain digambarkan dengan istilah kelangkaan air, masalah air yang terjadi di 

dunia internasional ini juga biasanya digambarkan dengan konsep water stress. Konsep 

kelangkaan air digunakan untuk menjelaskan kondisi di mana tidak adanya pasokan air 

yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perhitungannya adalah dengan 

cara membandingkan antara rasio konsumsi air dengan ketersediaan air yang ada di 

suatu area. Karena bersifat fisik, perhitungan kelangkaan air dapat diukur secara 

konsisten di seluruh wilayah dari waktu ke waktu (Schulte, 2014). 
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Sedangkan water stress merupakan konsep yang lebih luas. Water stress atau 

stres air mempertimbangkan beberapa aspek fisik yang berkaitan dengan sumber daya 

air, di mana tidak hanya mengenai kelangkaan air, namun juga mengenai kualitas air, 

arus lingkungan, serta aksesibilitas air (Schulte, 2014). Adapun perbedaan tersebut 

dapat dilihat dalam gambar berikut: 

 

Gambar 1: Cakupan Konsep Water Scarcity dan Water Stress 
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Sumber: Pacific Institute, 2014 

 

Bagaimanapun juga, definisi dari konsep-konsep tersebut masih menjadi 

perdebatan di antara para ahli dan diyakini masih akan terus mengalami perkembangan 

secara definitif. Kemudian, selain kedua konsep tersebut, beberapa literatur juga 

mendeskripsikan masalah air dengan menggunakan istilah water shortage, water risk, 

water crisis, water deficit, serta beberapa istilah lainnya. 

Pada faktanya, level masalah air yang terjadi di suatu negara berbeda-beda, baik 

berada di level yang sangat tinggi maupun hanya berada di level yang rendah. Oleh 

Water Scarcity 

Water Stress 
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karena itu, diperlukan adanya indikator sebagai pengukur seberapa tinggi tingkat 

masalah air yang terjadi di suatu negara atau wilayah tersebut. Indikator yang paling 

umum digunakan adalah dengan cara menghitung jumlah total air terbarukan per kapita 

di suatu negara. Adapun indikator tersebut akan digambarkan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 1 Definisi Konvensional Level Stres Air 

Air Terbarukan (dalam m3 per tahun) Level Stres Air 

< 500  Absolute water scarcity 

500 – 1.000 Chronic water shortage 

1.000 – 1.700 Regular water stress 

> 1.700 Local water stress 

Sumber: FAO Water Report, 2008  

 

Dari indikator tersebut dapat dipahami bahwa negara atau wilayah yang 

mengalami kelangkaan air mutlak adalah apabila mempunyai sumber daya air 

terbarukan kurang dari 500 m3. Kemudian jika sumber daya air terbarukan berada pada 

angka 500-1.000 m3, maka negara atau wilayah tersebut mengalami kekurangan air 

tingkat kronis. Sedangkan jika berada pada angka 1.000-1.700 m3, negara atau wilayah 

tersebut mengalami masalah air dalam level water stress. Namun jika indikator 

menunjukan angka yang lebih besar dari 1.700, maka negara atau wilayah tersebut 

hanya mengalami stres air lokal. 

Indikator seperti yang tergambar dalam tabel tersebut dinilai mudah, sehingga 

banyak digunakan untuk mengukur tingkat masalah air di suatu negara. Pengukuran 
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dalam indikator tersebut juga didasarkan kepada perkiraan jumlah orang yang dapat 

mengakses sumber daya air di suatu negara dalam hitungan tahun, yaitu dengan cara 

membandingkan data kependudukan suatu negara atau wilayah dengan data sumber 

daya air di negara atau wilayah tersebut (FAO, 2008).  

 

B. Dimensi Kelangkaan Air 

Dalam laporan bertajuk “Coping with water scarcity:  An action framework for 

agriculture and food security”, FAO berpendapat bahwa kelangkaan air merupakan 

hasil dari berbagai penyebab, sehingga memerlukan pendekatan maupun respon yang 

berbeda dalam menanganinya. Sebagi respon akan hal itu, FAO mengemukakan tiga 

dimensi dalam konsep kelangkaan air. Ketiga dimensi tersebut yaitu: availability, 

access, dan infrastructure (FAO, 2008).   

Pertama, kelangkaan secara availability atau ketersediaan. Kelangkaan air 

dalam dimensi availability ini dimaknai sebagai kekurangan air secara fisik atau 

digambarkan dengan kondisi di mana tidak adanya air tawar yang dapat memenuhi 

permintaan. Kedua, kelangkaan secara akses, yang mana berkaitan erat dengan akses 

akan pelayanan air. Kelangkaan air dalam dimensi akses diakibatkan oleh kegagalan 

suatu institusi di wilayah yang mengalami kelangkaan air untuk menjamin penyediaan 

air untuk masyarakat di wilayah tersebut. Instititusi yang ada tidak mampu memberikan 

akses dan pelayanan yang cukup bagi masyarakat untuk memperoleh air (FAO, 2016).  
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Ketiga, kelangkaan karena kurangnya infrastuktur yang memadai. Kelangkaan 

dalam dimensi ini berkaitan erat dengan kendala finansial yang dihadapi oleh suatu 

negara. Meskipun dalam beberapa kasus beberapa negara mempunyai sumber daya air 

yang melimpah, namun kurangnya sumber dana untuk melakukan pembangunan 

infrastruktur kemudian menjadi penghalang untuk dapat melakukan eksploitasi 

terhadap air yang dimiliki. Dalam kasus lain, sumber daya air di suatu negara juga 

melimpah, namun kurangnya kapasitas lembaga untuk mengelola dan memeliharanya 

dengan tepat mengakibatkan buruknya distribusi air kepada masyarakat (FAO, 2016). 

Pendekatan terhadap kelangkaan air juga dilakukan oleh World Bank melalui 

laporan tentang kelangkaan air di Timur Tengah. Dalam laporan tersebut, World Bank 

membagi kelangkaan air ke dalam tiga jenis, yaitu kelangkaan air secara fisik, 

kelangkaan air secara organisasi, dan kelangkaan air secara accountability. Kelangkaan 

air secara organisasi menurut laporan tersebut mengacu kepada bagaimana “getting 

water to the right place at the right time”. Sedangkan accountability berhubungan 

dengan pemerintah sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menyediakan 

layanan air (FAO, 2008). 

Berbeda dari apa yang disampaikan World Bank tentang pembagian air, David 

Seckler dalam laporan International Water Management Institute (IWMI) berjudul 

“Water Scarcity in the Twenty-First Century” membagi kelangkaan air ke dalam dua 

jenis, yaitu physical water scarcity dan economic water scarcity. Physical water 

scarcity atau kelangkaan air secara fisik seringkali dikaitkan dengan daerah kering 
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yang mengalami kelangkaan air, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi di 

daerah yang memiliki air melimpah. Kelangkaan air secara fisik ditandai dengan 

terjadinya degradasi lingkungan yang cukup parah, menurunnya kualitas air tanah, dan 

alokasi air yang hanya menguntungkan beberapa kelompok saja. Secara global, 

kelangkaan air fisik dialami oleh satu perlima penduduk dunia atau diestimasikan 

sekitar 1,2 miliar orang tinggal di daerah dengan kelangkaan air fisik (Molden, 2007). 

Parameter terjadinya kelangkaan air fisik di suatu negara adalah apabila lebih 

dari 75% dari keseluruhan aliran sungai di negara tersebut digunakan untuk sektor 

pertanian, industri, dan keperluan rumah tangga. Sehingga hanya tersisa 25% cadangan 

air di negara tersebut. Parameter tersebut juga menunjukan bahwa daerah kering belum 

tentu mengalami kelangkaan air apabila aliran sungai ataupun sumber daya air tidak 

mencapai parameter 75% untuk memenuhi kebutuhan akan air (Brown, 2011). 

Kedua adalah economic water scarcity atau kelangkaan air secara ekonomi. 

Kelangkaan air secara ekonomi disebabkan karena kurangnya investasi terkait air 

ataupun kurangnya kapasitas manusia untuk memenuhi kebutuhan air. Hal-hal yang 

menandai terjadinya kelangkaan secara ekonomi adalah: pertama, tidak berjalannya 

fungsi lembaga yang menangani masalah air. Kedua, pembangunan infrastruktur dalam 

skala besar ataupun kecil yang kurang memadai, sehingga kemudian menyulitkan akses 

untuk mendapatkan air (Molden, 2007). Ketiga, tidak adilnya distribusi air, yang 

kemudian mengahambat salah satu pihak untuk memperoleh air. 
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Parameter terjadinya kelangkaan air secara ekonomi adalah ketika suatu negara 

memiliki sumber air terbarukan yang cukup atau tidak memiliki masalah dalam hal 

sumber daya, namun memerlukan perbaikan yang signifikan dalam hal infrastruktur 

untuk menjadikan sumber air tersebut tersedia untuk digunakan (Brown, 2011). Hal ini 

menunjukan bahwa kelangkaan air secara ekonomi terjadi apabila sumber daya yang 

tersedia di suatu negara tidak dapat dimanfaatkan karena keterbatasan dalam hal 

infrastruktur.         

Gambar 2 Peta Kelangkaan Air Secara Fisik dan Ekonomi 

Sumber: The Sustainability Consortium, 2011  

Peta di atas menunjukan bagaimana persebaran kelangkaan air secara fisik dan 

ekonomi dalam skala global. Berdasarkan peta tersebut, wilayah-wilayah yang 
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mengalami kelangkaan air secara fisik dengan cakupan wilayah yang cukup luas terjadi 

di regional Arab dan Asia Tengah. Kemudian kelangkaan air secara fisik dengan 

cakupan wilayah yang sedikit terjadi di sebagian wilayah Amerika Utara, Australia, 

Afrika, dan Asia Selatan. Sedangkan kelangkaan air secara ekonomi dialami oleh 

mayoritas wilayah Afrika dan sebagian kecil wilayah Amerika Selatan, Asia Selatan, 

dan Asia Tenggara.  

 

C. Penyebab Kelangkaan Air di Regional Arab 

Faktor penyebab kelangkaan air di suatu wilayah dalam beberapa kasus akan 

berbeda dengan faktor penyebab kelangkaan air di wilayah lain. Karena dalam hal ini, 

konteks internal wilayah tertentu sangat mempengaruhi munculnya faktor-faktor 

penyebab kelangkaan air di wilayah tersebut. Namun, bagi regional Arab beberapa 

penyebab masalah kelangkaan air tersebut di antaranya adalah karena adanya 

penggunaan air secara berlebihan, terjadinya polusi air, kekeringan, perubahan iklim, 

dan meningkatnya permintaan akan air. 

1. Penggunaan Air Secara Berlebihan  

Penggunaan air secara berlebihan kerapkali menjadi penyebab adanya 

kelangkaan air (Rinkesh, 2016). Nyatanya, air seringkali digunakan secara 

berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Di 

beberapa tempat, penggunaan air telah melebihi rasio pasokan air 

terbarukan, sehingga perlu adanya batasan penggunaan air. Selain itu, 
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penggunaan air berlebihan di suatu daerah juga kemudian diyakini dapat 

berdampak terhadap pasokan air di daerah lain. Sehingga penggunaan 

berlebihan tersebut secara tidak langsung telah menyebabkan turunnya 

produksi di sektor pertanian dan mengakibatkan hilangnya pekerjaan di 

sektor tersebut (FAO, 2016). 

Begitu pula yang terjadi di regional Arab. Beberapa negara Arab masih 

menjadi negara dengan tingkat konsumsi air per kapita tertinggi di dunia. 

Adanya peningkatan investasi pemerintah negara-negara Arab dalam sektor 

pariwisata, banyaknya ektraksi bahan baku dalam sektor industri, menjadi 

beberapa ancaman bagi masa depan air di wilayah tersebut (AFED, 2010). 

Pasalnya sektor-sektor tersebut dianggap dapat memajukan perkonomian 

negara-negara Arab dan kemudian mengharuskan mereka untuk 

mengorbankan sisi lingkungan demi tercapainya kepentingan ekonomi, 

termasuk dengan cara menggunakan air secara berlebihan. 

2. Polusi Air 

Polusi air merupakan masalah besar dan menjadi salah satu penyebab 

adanya kelangkaan air. Untuk daerah yang mempunyai persediaan air yang 

minim, polusi air ini tentu semakin memperparah dan meminimalisir 

persediaan air tawar untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Polusi ini 

diantaranya disebabkan karena adanya bahan kimia, tumpahan minyak, 

maupun limbah, yang membuat kualitas air menjadi tidak layak konsumsi 

(Rinkesh, 2016). 
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Menurut World Wildlife Fund (WWF), polusi air dapat berasal dari 

berbagai sumber. Beberapa di antaranya seperti pestisida dan pupuk 

peternakan, limbah manusia, dan limbah industri. Polusi tersebut tidak 

hanya mengancam sumber daya air permukaan, namun juga dapat 

mengancam kualitas air tanah sekalipun, karena pada faktanya polusi dapat 

terserap ke dalam tanah. Polusi ini dapat secara atau tidak langsung 

mempengaruhi kualitas air. Dalam kasus limbah manusia, polusi tersebut 

dapat secara langsung mencemari air melalui bakteri-bakteri yang berasal 

dari limbah tersebut. Namun dalam beberapa kasus seperti polusi industri, 

memerlukan proses bertahun-tahun hingga efek polusi tersebut dapat 

dirasakan sepenuhnya. Bagaimanapun juga baik efek secara langsung 

ataupun tidak, polusi tersebut telah mengubah air menjadi tidak layak 

konsumsi (WWF, 2016). 

Di regional Arab, polusi air menjadi tantangan utama yang harus 

dihadapi oleh negara-negara Arab. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan 

oleh UNDP dalam The Arab Human Development tahun 2009 yang juga 

menyebutkan bahwa salah satu penyebab adanya polusi ini adalah 

meningkatnya limbah industri seperti bahan kimia dari sektor pertanian. 

Kemudian, buruknya fasilitas sanitasi juga berkontribusi besar terhadap 

adanya polusi air ini (AFED, 2010).  

3. Kekeringan 
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Masalah kekeringan seringkali terjadi di area yang mempunyai curah 

hujan yang rendah (Rinkesh, 2016). Sebagai contoh adalah regional Arab. 

Fenomena kekeringan ini telah menjadi ancaman bagi negara-negara Arab 

dan terjadi secara berkepanjangan. Bagi regional Arab, kekeringan ini 

terjadi tidak hanya hanya disebabkan oleh rendahnya curah hujan, namun 

juga karena sedikitnya aliran sungai yang melintasi daerah ini serta 

menipisnya sumber daya air tanah (UNEP, 2015). 

Di regional Arab, fenomena kekeringan ini diyakini semakin meningkat 

dan menyebabkan degradasi lahan dan desertifikasi. Dalam laporan Arab 

Forum for Environment and Development (AFED) disebutkan bahwa 

tingginya temperatur di kawasan Arab berdampak terhadap meningkatnya 

masa kekeringan di wilayah tersebut. Laporan ini juga menunjukan adanya 

frekuensi kekeringan yang meningkat di Aljazair, Suriah, Tunisia dan 

Maroko, serta menunjukan bahwa kekeringan yang terjadi Yordania dan 

Suriah belakangan ini merupakan kekeringan terparah dalam dekade 

terkahir (AFED, 2008).    

4. Perubahan Iklim 

Perubahan iklim, yang ditandai dengan fenomena pemanasan global, 

dalam beberapa dekade terakhir diyakini telah menyebabkan perubahan 

dalam siklus hidrologi dengan skala besar. Perubahan tersebut ditandai 

dengan meningkatnya kadar uap air atmosfer, berubahnya pola, intensitas, 

dan ekstremitas curah hujan, berkurangnya salju, serta berubahnya 
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kelembaban tanah. Dengan kata lain, perubahan iklim telah membawa 

pengaruh buruk terhadap perubahan kualitas dan kuantitas air. Diperkirakan 

pada tahun 2050an, stres air yang diakibatkan oleh perubahan iklim akan 

meningkat karena adanya tekanan air di banyak wilayah (UNEP, 2008).  

Menurut WWF, karena secara terus menerus banyaknya karbon 

dioksida dan gas rumah kaca yang dihasilkan oleh manusia, maka pola 

perubahan cuaca dan air akan mengubah seluruh dunia (WWF, 2016), 

termasuk regional Arab. Di regional ini, perubahan iklim telah menjadi 

ancaman bagi semakin berkurangnya persediaan air di regional tersebut. 

Dalam hal ini, negara-negara Arab mengalami tingkat dampak dari 

perubahan iklim yang berbeda-beda. Negara-negara Arab yang sangat 

bergantung kepada curah hujan, mengalami tingkat pengaruh perubahan 

iklim secara signifikan. Sedangkan negara-negara Arab yang tidak 

bergantung kepada curah hujan, mengalami dampak perubahan iklim yang 

tidak signifikan (AFED, 2009). 

5. Meningkatnya Permintaan Akan Air 

Penyebab lain dari isu kelangkaan air ini adalah meningkatnya 

permintaan akan air. Salah satunya adalah dipicu oleh adanya fenomena 

doubling population atau pertumbuhan penduduk yang meningkat dua kali 

lipat selama beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, berdasarkan 

perhitungan peningkatan pertumbuhan populasi tersebut, PBB 
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memprediksikan akan ada 1,8 miliar orang yang hidup di negara atau 

wilayah dengan kelangkaan air pada tahun 2025 (UN, 2016).  

Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang mencapai dua kali lipat 

tersebut tentu juga dibarengi dengan pembangunan ekonomi dan 

industrialisasi yang menyertainya. Pertumbuhan penduduk menandai 

adanya peningkatan pola konsumsi masyarakat dan mendorong adanya 

tingkat produksi yang lebih tinggi. Pola inilah yang kemudian mengubah 

ekosistem air dan mengakibatkan kerugian besar terkait keanekaragaman 

hayati (WWF, 2016).    

Begitu pula halnya dengan regional Arab. Secara demografis, regional 

Arab merupakan wilayah yang mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk 

yang sangat tinggi. Regional bahkan dikenal merupakan peringkat kedua 

sebagai wilayah dengan pertumbuhan penduduk tertinggi setelah sub-

Sahara Afrika. Di mana sejak tahun 1970, populasi di regional Arab telah 

meningkat sebanyak tiga kali lipat dari 128 juta menjadi 359 juta penduduk. 

Dan jumlah penduduk ini diprediksikan akan mencapai angka 598 juta pada 

tahun 2050, meningkat sebanyak dua pertiga dari tahun 2010 yang hanya 

sebanyak 239 juta penduduk (Mirkin, 2010). 

Adapun pertumbuhan penduduk tersebut akan ditunjukan dalam dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 2 Tren Pertumbuhan Penduduk di Regional Arab 

Negara 

Total populasi  

(x1000) 

Tingkat Rata-Rata  

Penduduk per-Tahun 

1970 2010 2050 
1970-

1975 

2005-

2010 

2045-

2050 

Aljazair 13,745 35,423 49,610 3.1 1.5 0.4 

Bahrain 220 807 1,277 4.3 2.1 0.6 

Komoro 238 691 1,226 2.6 2.3 0.9 

Djibouti 162 879 1,469 6.5 1.8 0.9 

Mesir 35,575 84,474 129,533 2.1 1.8 0.6 

Iraq 10,210 31,467 63,995 3.3 2.2 1.1 

Yordania 1,623 6,472 10,241 3.5 3.0 0.7 

Kuwait 744 3,051 5,240 6.0 2.4 0.8 

Lebanon 2,443 4,255 5,033 2.3 0.8 0.0 

Libya 1,994 6,546 9,819 4.3 2.0 0.6 

Mauritania 1,149 3,366 6,061 2.8 2.4 1.0 

Maroko 15,310 32,381 42,583 2.5 1.2 0.3 

Palestina 1.096 4,409 10,265 2.7 3.2 1.4 

Oman 747 2,905 4,878 4.1 2.1 0.7 

Qatar 111 1,508 2,316 8.6 10.7 0.7 

Arab Saudi 5,745 26,246 43,658 4.7 2.1 0.7 

Somalia 3,600 9,359 23,522 2.7 2.3 1.7 

Sudan 15,039 43,192 75,884 3.0 2.2 0.9 

Suriah 6,371 22,505 36,911 3.4 3.3 0.8 

Tunisia 5,127 10,374 12,711 2.0 1.0 0.1 

UEA 225 4,707 8,253 17.2 2.8 1.0 

Yaman 6,391 24,256 53,689 2.1 2.9 1.3 

Regional Arab 127,865 359,273 598,174 2.8 2.1 0.8 

Sumber: Arab Human Development Report 2010 

 

Tabel di atas menunjukan adanya tren doubling population di 

negara-negara Arab. Keseluruhan negara di regional Arab mengalami 

peningkatan jumlah penduduk sejak tahun 1970 dengan angka 

pertumbuhan yang berbeda-beda. Meskipun diperkirakan angka 
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pertumbuhan akan menurun pada angka 0.8, namun jumlah penduduk di 

regional Arab telah meningkat hampir empat kali lipat dari tahun 1970. 

Peningkatan pertumbuhan penduduk ini menandakan adanya 

permintaan akan air yang semakin tinggi di regional Arab. Oleh karena itu, 

untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk tersebut, maka perlu adanya 

persediaan air yang melimpah. Namun pada faktanya, minimnya air 

mengakibatkan terjadinya masalah kelangkaan air di regional tersebut. 

 

 

 


