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BAB IV 

WATER GOVERNANCE PROGRAMME FOR ARAB STATES (WGP-AS) 

SEBAGAI GLOBAL GOVERNANCE 

 

Kehadiran global governance dalam kancah politik internasional sedikit 

banyak menunjukan adanya interaksi model baru antar aktor-aktor internasional. Pola 

hubungan dalam global governance cenderung bersifat non-konvensional, di mana 

ditandai dengan hadirnya aktor-aktor non-negara. Di samping itu, global governance 

ini berhubungan erat dengan hadirnya organisasi internasional baik IGO maupun 

INGO. Global governance menjadi wujud eksistensi dan peran IGO dan INGO dalam 

isu-isu hubungan internasional. 

Salah satu global governance adalah Water Governance Programme For Arab 

States (WGP-AS), dengan aktor utama United Nations Development Programme 

(UNDP). WGP-AS merupakan program ambisius yang memiliki tujuan untuk 

meningkatkan efektivitas penggunaan dan pengelolaan sumber daya air yang terbatas 

di negara-negara Arab.  

Kemudian, program ini juga tidak dapat dipisahkan dari adanya target UNDP 

untuk mendukung pencapaian the Millenium Development Goals (MDGs) poin ketujuh 

yakni “ensure environmental sustainability”. Dalam hal ini, MDG 7 tersebut terutama 

berkaitan dengan peningkatan suplai air dan sanitasi, yakni dengan cara 
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mempromosikan pendekatan integrasi terkait manajemen sumber daya air di regional 

Arab (UNDP, 2008).    

Dalam bab IV ini akan dibahas lebih dalam mengenai program WGP-AS, yaitu 

berupa pemaparan tentang kehadiran program tersebut dalam tata kelola air di regional 

Arab dan komponen apa saja yang ada dalam program WGP-AS ini. Kemudian akan 

dijelaskan pula poin-poin yang menunjukan adanya pendekatan global dalam program 

WGP-AS, sehingga WGP-AS ini dikategorikan sebagai global governance. 

 

A. Kehadiran WGP-AS Dalam Tata Kelola Air di Regional Arab 
 

WGP-AS bukanlah permulaan dari adanya kontribusi UNDP di regional Arab. 

Jauh sebelum adanya WGP-AS, UNDP telah membantu negara-negara Arab dalam 

melaksanakan program pembangunan di tingkat lokal negara Arab. Bahkan skema 

Integrated Water Resources Management (IWRM) yang menjadi salah satu komponen 

utama WGP-AS pun sudah menjadi program air yang diterapkan sebelumnya oleh 

beberapa negara Arab. Hanya saja program WGP-AS ini kemudian muncul dengan 

skema berbeda, yang kemudian dinamakan water governance.  

Adapun Water governance yang menjadi kunci dalam program WGP-AS 

tersebut kemudian digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 5 Water Governance Dimensions 

  

 Sumber: UNDP. 2013 

 

 

Water governance terdiri dari empat dimensi, yakni dimensi sosial, lingkungan 

ekonomi, dan politik. Keempat dimensi tersebut merupakan empat pilar kunci dalam 

water governance. Dimensi sosial mengacu kepada bagaimana menggunakan air 

secara adil. Dimensi ekonomi mengacu kepada bagaimana menggunakan air secara 

efisien serta perannya dalam pertumbuhan ekonomi. Dimensi politik adalah bagaimana 

memberikan kesempatan demokratis yang sama antara pemangku kekuasaan dan 

masyarakat dalam mempengaruhi dan mengawasi proses politik serta hasil dari 

pemerintahan air. Sedangkan dimensi lingkungan mengacu kepada bagaimana 
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menggunakan air dengan mempertimbangkan aspek sustainaibility dan ekosistem 

(UNDP, 2013). 

Usaha pembentukan inisiatif UNDP berupa water governance ini menjadi tidak 

sia-sia, ketika Amre Moussa, Sekretaris Jenderal Liga Arab, mengatakan “We welcome 

the launch of UNDP’s initiative to provide technical and policy support to Arab efforts 

in water governance through this new programme (WGP-AS)”. Bahkan WGP-AS ini 

pun diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam perlaksanaan High-level Partners 

Meeting milik Liga Arab, yang mana diikuti oleh stakeholders kunci dalam sektor air, 

termasuk Kementerian Air negara-negara Arab, pejabat tingkat tinggi, serta mitra 

pembangunan regional dan internasional (UNDP, 2016). 

Kehadiran WGP-AS memang menjadi sangat penting jika melihat kondisi 

negara-negara di regional Arab secara lokal maupun regional. Sebagai contoh adalah 

dalam hal implementasi rencana IWRM. UNDP telah memetakan bahwa 50 persen 

negara Arab masih belum sepenuhnya mengimplementasikan IWRM. Kemudian 25 

persen negara bahkan belum mengembangkan rencana IWRM tersebut. Dengan kata 

lain, hanya 25 persen saja negara-negara yang telah berhasil menjalankan rencama 

IWRM. Negara-negara Arab seperti Aljazair, Maroko, Lebanon, Libya, dan Yaman, 

masih memerlukan bantuan dalam mengembangkan rencana IWRM nasional mereka. 

Sedangkan beberapa negara seperti Mesir dan Yordania, masih memerlukan bantuan 

dalam mengidentifikasi hambatan dalam melaksanakan rencana IWRM mereka 

(UNDP, 2008). 
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Begitu pula dalam hal implementasi Millenium Development Goals (MDGs). 

Negara-negara Arab masih memerlukan bantuan untuk sepenuhnya dapat mencapai 

semua target-target yang terkandung dalam MDGs, terutama dalam MDG 7. Adapun 

target-target tersebut akan ditunjukan dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 5 Target MDG 7 

Target 7 A Integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan 

kebijakan dan program nasional serta mengembalikan hilangnya 

sumber daya lingkungan 

 

Target 7 B Mengurangi dan menurunkan tingkat kerugian dari hilangnya 

keanekaragaman hayati 

 

Target 7 C Mengurangi sebagian proporsi penduduk tanpa akses 

berkelanjutan terhadap air minum yang aman serta sanitasi  

 

Target 7 D Peningkatan tingkat kehidupan secara signifikan, setidaknya bagi 

100 juta penghuni kawasan kumuh 

 
Sumber: United Nations, 2016 

 

Namun jika merujuk kepada Analisa pencapaian MDGs 2015, sayangnya 

beberapa negara seperti Djibouti, Sudan, Somalia, dan Yaman, menjadi negara-negara 

yang sulit ditekan untuk mencapai target tersebut (UNDP, 2008). Hambatan-hambatan 

seperti inilah yang kemudian mendorong adanya intervensi baru yang perlu 

dicanangkan dalam program-program pembangunan. 

Masalah dalam program IWRM maupun MDGs di atas hanya menjadi beberapa 

contoh dari banyaknya masalah impelementasi agenda global yang terjadi di regional 
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Arab. Oleh karena itu, water governance ini kemudian menjadi kesempatan bagi 

negara-negara Arab untuk mengatasi masalah tata kelola air, terutama dalam hal 

kompetisi suplai air yang meningkat, memburuknya suplai air, serta menjadi 

pendorong dari adanya pemerintahan yang baik (Afifi, 2009). Sedangkan bagi UNDP, 

program ini menjadi bentuk intervensi baru terkait isu air di regional Arab. Yang mana 

WGP-AS ini akan diawasi dan dikontrol oleh UNDP dengan seluruh tujuan-tujuannya 

yang dinilai akan menguntungkan masyarakat di regional Arab. 

 

B. Komponen Program WGP-AS 

Sebagai program yang dirancang untuk menjadi katalisator dalam mencapai 

pemerintahan air yang efektif, WGP-AS ini meliputi penyediaan dukungan dalam hal 

teknis dan kebijakan, pembangunan kapasitas, serta dukungan finansial untuk 

menunjang berjalannya program di empat area, yakni: Integrated Water Resources 

Management (IWRM), Local management of water resources, water supply and 

sanitation, Capacity building and institutional strengthening, dan MDG-7 water 

targets monitoring and State of the Water Report for the Arab Region. 

1. Integrated Water Resources Management (IWRM) 

IWRM merupakan komponen pertama dalam WGP-AS. Dalam 

komponen ini, program-program yang akan dilaksanakan merupakan sebuah 

upaya mendukung negara-negara Arab dalam mengembangkan dan 

melaksanakan rencana IWRM, sebagai cara untuk mencapai apa yang 
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ditetapkan dalam the World Summit for Sustainable Development (WSSD) atau 

Earth Summit 2002 di Afrika Selatan (UNDP, 2008). Rencana WSSD tersebut 

menetapkan bahwa tahun 2005 menjadi target diimplementasikannya rencana 

IWRM nasional oleh seluruh negara-negara dunia. Namun di regional Arab, 

target tersebut hanya dapat dicapai oleh beberapa negara Arab.  

Dalam sejarahnya, IWRM pertama kali dikenal sebagai the Dublin 

water principles jika mengacu kepada the International Conference on Water 

and the Environment yang dilaksanakan di Dublin pada tahun 1992. IWRM ini 

kemudian disempurnakan dan menjadi bagian dalam the United Nations 

Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio de Janeiro 

tahun 1992. Prinsip IWRM telah menjadi pedoman terkait manajemen sumber 

daya air di dunia internasional (Assaf, 2010).  

Namun faktanya, IWRM ini hanya merupakan pedoman umum, 

sehingga kemudian memberikan ruang untuk diintrepretasikan dan 

diimplementasikan dengan pemahaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, 

Global Water Partnership (GWP) kemudian menerjemahkan IWRM ke dalam 

sebuah kerangka konseptual praktis yang dapat diadaptasikan oleh negara-

negara dunia, meskipun mempunyai setting yang berbeda (Assaf, 2010). 

Konsep yang dikemukakan GWP tersebut akan digambarkan seperti berikut: 
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Gambar 6 Kerangka Konseptual Praktis IWRM 

Sumber: Arab Forum for Environment and Development, 2010 

 

Dari gambaran konsep tersebut dapat dipahami bahwa IWRM 

mempunyai tiga tujuan utama, yakni efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan 

keberlanjutan ekologi. Ketiganya menjadi satu kesatuan, yang mana kemudian 

dapat diimplementasikan sesuai dengan metode-metode dan kebijakan-

kebijakan yang ada di dalamnya. Kerangka konseptual tersebut diharapkan 

dapat memperjelas apa yang dimaksudkan dalam prinsip IWRM itu sendiri, 

sehingga lebih mudah diterapkan atau diimplementasikan oleh semua negara. 

Secara garis besar, komponen IWRM dalam WGP-AS ini menjadi 

dukungan bagi pengembangan kapasitas nasional negara-negara Arab. Selain 

itu, komponen IWRM juga dapat membantu negara-negara Arab dalam 
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melakukan mobilisasi terkait sarana keuangan, struktur pemerintahan, dan 

persyaratan administrasi untuk melaksanakan IWRM secara efektif. (UNDP, 

2008).  

 

2. Komponen-Komponen Pembangunan Kapasitas 

Dalam WGP-AS, pembangunan kapasitas menjadi salah satu inisiatif 

yang diaplikasikan dalam komponen-komponen yang ada di dalamnya. 

Aplikasi tersebut antara lain terdapat dalam komponen manajemen sumber  

daya air, suplai air, dan sanitasi, serta dalam komponen pembangunan kapasitas 

dan penguatan institusi.  

Pertama adalah komponen manajemen sumber daya air, suplai air, dan 

sanitasi. Dalam komponen ini, WGP-AS berfokus dalam mendukung 

pencapaian MDGs secara langsung di tingkat lokal negara-negara Arab. Dari 

komponen ini, negara-negara Arab dapat saling berbagi pengalaman dan 

pengetahuan tentang masalah yang terjadi di tingkat lokal, sehingga kemudian 

dapat melahirkan solusi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan tersebut 

(UNDP, 2008). Selain itu, pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan juga 

dapat menjadi modal dalam rangka menunjang pembangunan kapasitas di 

tingkat lokal. 

Komponen selanjutnya adalah tentang pembangunan kapasitas dan 

penguatan institusi. Komponen ini bertujuan untuk menjamin implementasi 
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IWRM yang menjadi agenda manajemen air di tingkat nasional maupun 

regional. Wujud dari realisasi komponen ini adalah seperti pelaksanaan 

workshop pelatihan, pengembangan materi pedoman dan pelatihan mengenai 

aspek-aspek kebijakan dan teknis, pelatihan pengembangan proyek, dan dialog 

mengenai praktek dan pengetahuan yang dimiliki negara Arab (UNDP, 2008). 

Selain itu, komponen ini juga berfokus pada pengembangan kapasitas 

dalam suatu masalah air yang spesifik di regional Arab seperti halnya dalam 

resolusi konflik air, kerangka hukum tertentu, penegakan dan mensinergikan 

antara negara dan hukum adat, serta dialog kebijakan. Melalui pengembangan 

kapasitas ini, negara-negara Arab kemudian dapat mengaplikasikan apa yang 

telah mereka pelajari ketika menyelesaikan konflik yang berbasis sumber daya 

(UNDP, 2008). 

3. Pengawasan Target Air (MDG 7) dan Pembuatan Laporan Tentang Air 

di Regional Arab  

Komponen keempat yang terkandung dalam program WGP-AS adalah 

komponen pengawasan target air dalam MDG 7 dan pembuatan laporan tentang 

air di regional Arab. Pertama, komponen pengawasan target air dalam MDG 7. 

Komponen pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari tidak tercapainya 

target air MDG 7. Kegagalan tersebut diyakini terjadi karena kurangnya 

pengawasan terhadap negara-negara Arab dalam melakukan pengembangan 

dan implementasi rencana aksi yang sebelumnya sudah dirancang. Pengawasan 
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ini kemudian diharapkan dapat mengidentifikasi indikator-indikator spesifik 

terkait masalah air. Kemudian indikator tersebut dapat menjadi bahan evaluasi 

dan lebih jauh menjadi informasi serta pedoman bagi pengembangan strategi 

nasional maupun regional (UNDP, 2008).  

Kemudian mempertimbangkan akan perlunya pengetahuan mengenai 

kondisi tentang ketersediaan air, permintaan, kualitas, masalah-masalah air, dan 

beberapa aspek lain, maka perlu dibuatnya sebuah laporan tentang hal-hal 

tersebut. Laporan ini kemudian menjadi jaminan bahwa informasi akan air di 

regional Arab telah tersedia dan kemudian dapat dengan mudah diperbaharui 

oleh negara-negara Arab. Harapannya laporan ini kemudian dapat menjadi 

rujukan untuk terciptanya strategi yang koheren dan sinergis tentang 

pengelolaan air di wilayah Arab (UNDP, 2008). 

4. Beberapa Komponen Tambahan 

Selain komponen utama yang telah dipaparkan sebelumnya, WGP-AS 

juga berisi beberapa komponen tambahan, yang di antaranya adalah manajemen 

air lintas batas negara dan gender mainstreaming. Komponen manajemen air 

lintas batas negara mempertimbangkan akan adanya sumber air lintas batas 

negara yang ada di regional Arab. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan 

terkait hal tersebut untuk menghindari adanya perebutan sumber daya air. Hasil 

yang diharapkan dari komponen ini adalah adanya perumusan visi dan 
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perjanjian bersama di antara negara-negara yang mempunyai sumber air lintas 

negara (UNDP, 2008). 

Kemudian komponen tambahan lainnya adalah gender mainstreaming. 

Komponen ini merupakan tindak lanjut dari KTT dunia tentang pembangunan 

berkelanjutan yang di dalamnya berisi tentang komitmen adanya pendekatan 

gender dalam hal kebijakan dan praktek pengelolaan air internasional (UNDP, 

2008). Salah satu contoh bentuk aplikasi dari komponen ini adalah dengan 

melibatkan perempuan dalam pembuatan keputusan mengenai air.  

Selain kedua komponen tersebut, terdapat pula komponen adaptation to 

climate change dan awareness raising, yang mana keduanya merupakan 

komponen tambahan dalam WGP-AS. Baik komponen utama maupun 

komponen tambahan ini dijalankan sebagai usaha untuk mencapai water 

governance secara efektif. 

 

C. Pendekatan Global Dalam WGP-AS 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Rosenau, sebuah global governance 

merupakan tananan yang memiliki kapasitas untuk menjalankan keputusan pada skala 

global (Biersteker, 2016) dan melaksanakan pengawasan yang memiliki dampak 

transnasional (Finkelstein, 2012). Indikator-indikator seperti yang dipaparkan Rosenau 

tersebut tentu kemudian dapat menjelaskan apakah suatu perilaku aktor internasional 

dapat dikategorikan sebagai global governance ataupun tidak. 
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Begitu pula halnya dalam menjelaskan WGP-AS yang merupakan salah satu 

bentuk perilaku aktor organisasi internsional. Untuk membuktikan apakah WGP-AS 

merupakan global governance dalam isu kelangkaan di regional Arab, maka WGP-AS 

harus setidaknya memenuhi indikator atau prasyarat berdasarkan definisi para ahli 

mengenai global governance.  

Oleh karena itu, akan ada tiga hal yang setidaknya dapat menjadi prasyarat dan 

menunjukan bagaimana pendekatan global juga diterapkan dalam WGP-AS. Ketiga hal 

tersebut adalah sebagai berikut:    

1. Keterlibatan Aktor Non-Negara  

Global governance, sebagaimana disebutkan Richard Higgott dalam 

jurnalnya yang berjudul Accomodating American Exceptionalism and 

European Pluralism, ditandai dengan adanya aktivitas yang tidak hanya 

meliputi pemerintah suatu negara saja, maupun juga melibatkan aktor-aktor 

besar di lingkup pasar global maupun regional MNCs, bank, dan institusi 

finansial, serta civil society seperti NGOs, lembaga advokasi, dan gerakan 

sosial. Kolaborasi aktor-aktor tersebut kemudian menghasilkan sebuah 

mekanisme pemerintahan dan jaringan transnasional yang lebih tinggi dari 

ranah kebijakan fungsional (Higgott, 2005). 

Hal ini pun senada dengan apa yang didefinisikan oleh World Health 

Organization (WHO). Dalam definisinya, WHO menjelaskan bahwa ciri khas 

dari global governance adalah adanya keterlibatan aktor-aktor seperti negara, 
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organisasi regional, maupun organisasi internasional. Dalam hal ini, 

keterlibatan aktor-aktor ini merupakan sebuah cara untuk mengatasi atau 

mengatur permasalahan-permasalahan yang terjadi secara global (WHO, 2016).  

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka WGP-AS dapat dikatakan 

sebagai global governance jika memenuhi prasyarat adanya keterlibatan aktor-

aktor internasional yang berkolaborasi dengan negara. Dalam WGP-AS, 

keterlibatan aktor non-negara tersebut dapat ditunjukan dalam rilis program 

sebagai berikut: 

………..The Regional Bureau for Arab States of the United Nations 

Development Programme (UNDP-RBAS) together with the League of Arab 

States organized the meeting to mark the official launch of its newest 

regional initiative, the “Water Governance Programme for Arab States 

(WGP-AS)…….… (UNDP, 2016) 

 

Dalam rilis di atas, terlihat jelas bahwa UNDP adalah aktor utama dalam 

program WGP-AS. UNDP yang merupakan organisasi internasional (IGO) 

menginiasi program tersebut, yang kemudian menjadikan negara-negara Arab 

sebagai objek dari program WGP-AS. Dari rilis tersebut juga dapat dipahami 

bahwa UNDP menggandeng Liga Arab sebagai organisasi regional untuk 

memperkenalkan inisiatif barunya tersebut kepada negara-negara Arab. Selain 

UNDP dan Liga Arab, ada pula civil society dan private sector yang terlibat 

dalam implementasi water governance. Civil society dan private sector menjadi 

aktor dalam sistem pemerintahan water governance (gambar 7).  
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WGP-AS juga telah membuka ruang bagi aktor-aktor negara selain 

negara Arab untuk ikut berpartisipasi dalam menangani masalah kelangkaan 

air. Di antara negara yang terlibat adalah Jepang, Finlandia, dan Swedia. Selain 

itu, The United Nations Office for Project Services (UNOPS) juga terlibat 

dalam WGP-AS sebagai lembaga pelaksana. 

2. Kebijakan Bersama Lintas Batas Negara 

Martin Griffiths dalam “International Relations: the key Concepts” 

menjelaskan bahwa kehadiran suatu global governance adalah karena 

meningkatnya kesadaran tentang dibutuhkannya pendekatan global dalam 

menciptakan persetujuan bersama dan penyelarasan terhadap masalah-masalah 

yang ada di dunia internasional. Kesadaran tersebut kemudian diyakini menjadi 

sumber dari adanya dorongan terhadap aktor internasional untuk menciptakan 

sebuah pemerintah global (Griffiths, 2002).  

Begitu pula yang disampaikan Richard Higgot bahwa global 

governance hadir untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang 

berlawanan melalui proses pembuatan kebijakan bersama dengan area lintas 

batas negara (Higgott, 2005). 

Berdasarkan kedua penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa prasyarat 

selanjutnya untuk memahami WGP-AS sebagai global governance adalah 

dengan mengetahui apakah keputusan yang dihasilkan dalam program tersebut 
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bersifat lintas batas negara, dan apakah dalam prosesnya kebijakan yang 

dihasilkan merupakan kebijakan bersama. 

Dalam laporan UNDP water governance in the Arab Region dijelaskan 

bahwa perumusan kebijakan air dalam water governance melibatkan banyak 

aktor, proses, dan keputusan. Ada dua model pembuatan dalam water 

governance. Pertama, model linear, yaitu input-output model. Dalam model ini, 

input, isi, implementasi dan feedback membentuk model berputar. Kedua, 

model non-linear. Dalam model kedua, aktor dengan perbedaan kepentingan 

dan kekuasaan mencoba untuk mempengaruhi hasil pembuatan kebijakan. 

Model kedua secara khas menunjukan adanya ruang intervensi dari aktor-aktor 

selain negara seperti organisasi tingkat lokal negara (UNDP, 2013).  

Laporan UNDP water governance in the Arab Region juga memaparkan 

tentang kebijakan dan sistem pemerintahan air. Gambaran sistem pemerintahan 

di bawah ini akan menunjukan bagaimana kebijakan air dirumuskan bersama 

oleh negara, civil society, dan private sector. Keseluruhan aktor dipertemukan 

dalam dialog dan kemitraan untuk tidak hanya membagi peran dan tanggung 

jawab mereka dalam kepemilikan, pengelolaan, dan administrasi air, namun 

juga merumuskan, menciptakan, dan mengimplementasikan kebijakan, 

perundang-undangan, dan institusi (UNDP, 2013).    

Adapun gambaran kebijakan dan sistem pemerintahan air tersebut akan 

digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 7 Sistem Pemerintahan Dalam Water Governance 

 

Sumber: Sameh Afifi, 2009 

Dalam komponen WGP-AS terkait technical and policy advise, secara 

jelas menunjukan adanya perumusan kebijakan bersama lintas batas negara. 

Sebagai contoh adalah dalam komponen transboundary water management. 

Komponen tersebut mendorong adanya mutual cooperation antara negara-

negara Arab, serta menjadi inisiasi dari adanya perjanjian bilateral maupun 

multilateral tentang pembagian sumber daya air (UNDP, 2008). 

3. Kompleksitas Isu 

Martin Griffiths dalam bukunya “International Relations: the key 

Concepts” menuliskan bahwa salah satu alasan dari kehadiran global 

governance sebagai pendekatan global adalah sebagai sebuah respon akan 

adanya isu kompleks yang terjadi di dunia internasional. Isu ini kemudian 

mengharuskan negara-negara untuk membentuk pemerintahan yang melebihi 

negara itu sendiri (Griffiths, 2002).  
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Pendekatan global dalam hal ini juga dibentuk sebagai respon terhadap 

masalah kelangkaan air di regional Arab. Dalam isu kelangkaan air tersebut, 

kompleksitas isu dapat dipahami dari berbagai aspek, salah satunya yaitu dapat 

dilihat dari level masalah kelangkaan air di regional Arab. Level tersebut dapat 

dilihat dalam tabel di bawah ini:  

Tabel 6 Level Stres Air di Beberapa Negara Arab 

 

Sumber: Arab Human Development Report, 2009 

Tabel di atas merupakan gambaran stres air pada level nasional negara-

negara Arab. Level tersebut dibedakan menjadi empat level, yang mana 

ukurannya didasarkan pada perbandingan antara rasio populasi dengan jumlah 

ketersediaan air. Empat level tersebut yakni slight atau ringan, signifikan, berat, 

dan kritis. Empat negara seperti mesir, Lebanon, Oman, dan Suriah mengalami 

stres air level ringan. Kemudian Yordania dan Arab Saudi mengalami stres air 

dengan level signifikan. Lima negara yakni Bahrain, Iraq, Palestina, Qatar, dan 
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Yaman mengalami stres air dengan level berat. Sedangkan Uni Emirat Arab 

dan Kuwait mengalami stres air dengan level kritis. 

Tabel di atas juga memberikan pemahaman bagaimana level stres air 

yang terjadi di beberapa negara Arab tersebut secara tidak langsung telah 

menunjukan kompleksitas isu air di regional Arab. Selain itu, indikator lain dari 

kompleksitas isu tersebut juga dapat dilihat dari perbandingan ketersediaan 

sumber daya air dengan rasio kebutuhan air dari seluruh sektor yang ada. 

Bagaimanapun juga pada faktanya, keadaan sumber daya air di dunia Arab 

dalam hal ini diyakini semakin memburuk dan menjadi tantangan serius yang 

harus dihadapi oleh kawasan ini sampai beberapa dekade ke depan (AFED, 

2010).    

Adapun ketersediaan dan permintaan air tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Ketersediaan Air di Regional Arab 

Secara geografis, regional Arab merupakan 22 negara yang berada di 

wilayah Afrika Utara, Semenanjung Arab, dan Mediterania Timur atau 

Syam. Wilayah ini membentang dari Samudera Atlantik hingga Samudera 

Hindia. Adapun 22 negara tersebut adalah: Aljazair, Bahrain, Djibouti, 

Mesir, Iraq, Jordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Malta, Mauritania, Maroko, 

Oman, Palestina, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, 

United Emirat Arab, dan Yaman.  
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UNDP dalam Arab Human Development Report tahun 2009 

menuliskan bahwa regional Arab merupakan sebuah kawasan yang memiliki 

lingkungan alam yang menguntungkan sekaligus merugikan. Keuntungan 

tersebut didasarkan kepada letak geografis regional Arab yang sangat 

strategis, di mana regional Arab berada di antara tiga benua besar dunia, 

yaitu Benua Asia, Afrika, dan Eropa. Regional Arab juga dikenal dengan 

sumber daya alam berupa minyak yang sangat melimpah. Bahkan beberapa 

negara Arab, terutama negara-negara Teluk, menjadi negara-negara yang 

mempunyai cadangan minyak terbesar dunia.  

Letak geografis dan sumber daya alam inilah yang diyakini telah 

mendorong Arab untuk berperan sebagai pemeran utama dalam peradaban 

dunia dalam periode waktu yang panjang. Di sisi lain, regional Arab juga 

merupakan kawasan yang mempunyai lingkungan alam yang sangat 

merugikan. Di mana sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gersang 

dan mempunyai sumber daya air yang sangat terbatas (UNDP, 2009).      

Area yang terletak di antara Samudera Atlantik dan Semenanjung 

Arab ini merupakan area dengan padang gurun yang sangat luas, dengan 

total keseluruhan luas area mencapai 13,7 juta km2. Dalam beberapa 

literatur, regional Arab dibagi ke dalam empat bagian, yaitu: Maghreb, 

North-Eastern Africa, Semenanjung Arab, dan Timur Tengah. Maghreb 

merupakan wilayah terluas dengan luas mencapai 6 juta km2, sedangkan 
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Timur Tengah merupakan wilayah paling sempit dengan luas hanya 

mencapai 0,7 juta km2 (Dabour, 2006). 

Regional Arab mempunyai tingkat kegersangan dan kerentanan 

tanah yang sangat tinggi. Arab Forum for envorinment and Development 

menyebutkan bahwa ada tiga tantangan besar yang harus dihadapi oleh 

negara-negara Arab terkait sumber daya tanah mereka, yaitu: kegersangan, 

kekeringan yang berulang dan desertifikasi. Sebagian besar wilayah Arab 

memang ditandai dengan wilayah yang kering, iklim yang keras, serta 

sumber daya air yang langka.  

Curah hujan di wilayah ini hanya kurang dari 250 mm di 70% 

wilayah dan kurang dari 100 mm di negara-negara Teluk. Kondisi tersebut 

menjadikan tujuh negara di regional ini menjadi negara dengan kelangkaan 

air tertinggi di dunia (AFED, 2008).  

Gambar di bawah ini akan menjelaskan bagaimana sebagian besar 

pasokan air di wilayah Arab didapatkan dari sumber-sumber air 

konvensional maupun non-konvensional. Adapun sumber air terbesar bagi 

regional Arab berasal dari sumber air konvensional. Sumber air 

konvensional ini terdiri dari sumber air permukaan yang mencapai 80 

persen dan air tanah sebesar 14 persen. Sedangkan sumber air non-

konvensional hanya sebesar 6 persen yang tediri dari reuse agriculture 
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drainage water sebanyak 3 persen, desalinated water sebanyak 2 persen, 

dan treated wastewater sebanyak 1 persen. 

 

Gambar 8 Sumber Daya Air di Regional Arab 

 

Sumber: Arab Forum for Environment and Development, 2015 

 

Adapun sumber air konvensional dan non-konvensional tersebut 

akan dijelaskan sebagai berikut:   

(1) Sumber Air Konvensional 

Sumber daya air konvensional di regional Arab terdiri dari sumber 

daya air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang berasal 

dari sungai ataupun danau (FAO, 2016). Terdapat sekitar 23 aliran sungai 

utama di seluruh wilayah Arab. Sungai-sungai ini terdiri dari sungai-sungai 



72 
 

yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen. Beberapa sungai 

merupakan aliran dari luar kawasan Arab seperti sungai Efrat, Nil, Senegal 

dan Tigris, dan melintasi banyak negara (UNDP, 2013). Adapun aliran 

sungai utama yang melintasi regional Arab dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 7 Sungai Utama di Regional Arab 

Sungai 

Luas Panjang 
Rata-rata 

Debit Air 
Negara yang dialiri 

1000 

km2 
Km 

Juta Kubik 

per-Tahun 

Nil 3,173 6,693 109,500 

Mesir, Sudan, Sudan Selatan, 

Burundi, Republik Democratik 

Kongo, Eritrea, Ethiopia, Kenya, 

Rwanda, Tanzania, dan Uganda 

Eufrat 647.075 2,330 32,000 
Iraq, Suriah, Turki, Yordania, 

dan Arab Saudi 

Tigris 146.239 1,718 52,000 Iraq, Suriah, Turki, dan Iran 

Sungai 

Jordan 
19.839 251 1,340 

Lebanon, Suriah, Israel, 

Yordania, dan Palestina 

Al-Assi 37.900 448 2,800 Lebanon, Suriah, dan Turki 

Nahr Al-

Kebir 
0,991 90 330 Lebanon dan Suriah 

Senegal 300 1,800 22,000 
Senegal, Mauritania, 

Mali dan Guinea 

Sumber: UNDP, Water Governance in the Arab Region, 2013 

 

Aliran sungai yang melintasi batas negara seperti yang digambarkan 

dalam tabel di atas menunjukan bahwa sumber daya air berupa sungai yang 

ada merupakan kepemilikan di antara negara-negara yang dialiri aliran 

sungai tersebut, sehingga negara-negara di regional Arab menemui 

keterbatasan dalam memanfaatkan atau melakukan eksploitasi terhadap 

sungai tersebut. Dengan kata lain, negara-negara Arab harus membagi 

sumber daya air dari sungai tersebut dengan negara-negara lain. 
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Setalah sungai, sumber air konvensional terbesar kedua di regional 

Arab berasal dari air tanah. Air tanah ini merupakan air serapan dari sungai 

dan hujan. Bagi negara-negara Teluk, air tanah ini menyumbang sebanyak 

84 persen dalam memenuhi kebutuhan akan air. Kemudian air tanah juga 

berkontribusi sebanyak 50 persen bagi Bahrain, Yordania, Lebanon, Oman, 

Tunisia, Uni Emirat Arab dan Yaman, sebagai sumber daya air di negara-

negara tersebut. Sedangkan di beberapa negara Afrika Utara, air tanah ini 

menjadi satu-satunya sumber air yang tersedia (UNDP, 2013).       

(2) Sumber Air Non-Konvensional 

Sumber-sumber air non-konvensional merupakan sumber air 

alternatif selain sumber air sungai, air tanah, maupun air hujan. Bagi daerah-

daerah yang terkena dampak kelangkaan yang ekstrim, sumber daya 

alternatif ini menjadi sumber daya air yang cukup besar dalam memenuhi 

kebutuhan air di daerah tersebut. Sumber air non-konvensional di antaranya 

adalah desalinasi dan penggunaan kembali air limbah perkotaan (FAO, 

2016).  

Desalinasi merupakan proses membuat air asin atau air laut menjadi 

air tawar. Sebagian besar hasil desalinasi digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga. Di regional Arab, desalinasi ini dilakukan secara 

masif, di mana lebih dari setengah kapasitas desalinasi dunia telah 
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dilakukan di wilayah tersebut. Meskipun desalinasi hanya menyumbang 

pasokan air yang sedikit bagi negara-negara Arab, namun desalinasi telah 

menjadi sumber suplai air di banyak kota. Desalinasi di negara-negara Arab 

memiliki kapasitas kumulatif sekitar 24 juta meter per hari. Kapasitas 

desalinasi tertinggi adalah di negara-negara Teluk (81%), Aljazair (8,3 %), 

Libya (4%) dan Mesir (FAO, 2016).  

Selain desalinasi, penggunaan kembali air limbah perkotaan atau 

industri menjadi alternatif sumber daya air di regional Arab. Sebagian besar 

proses ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian. Selain 

itu, penggunaan kembali limbah ini juga untuk memenuhi permintaan air di 

daerah perkotaan. Diestimasikan terdapat 4,7 miliar m3 per tahun pengunaan 

alternatif ini di negara-negara Arab dan diperkirakan akan semakin 

bertambah (FAO, 2016). 

 

b. Penggunaan Air di Regional Arab 

Negara-negara di regional Arab hanya mempunyai persediaan air 

sebesar satu persen dari total seluruh persediaan air di seluruh dunia, yaitu 

hanya sekitar 300 miliar m3 air. Sedangkan permintaan air di regional Arab 

secara dramatis semakin meningkat bersamaan dengan meningkatnya 

pertumbuhan populasi, meningkatnya standar hidup, industrialisasi skala 
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besar, perkembangan infrastruktur dan adanya upaya bersama yang 

dilakukan untuk meningkatkan swasembada pangan di beberapa negara 

Arab. Oleh karena itu, kebutuhan akan sumber daya air yang dapat 

digunakan secara berkelanjutan serta adanya distibusi yang adil, 

menekankan urgensi perancangan dan pengimplementasian kebijakan-

kebijakan yang sesuai bagi negara-negara Arab (Ambalam, 2014).  

Adapun penggunaan air di regional Arab akan digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 9 Penggunaan Air di Regional Arab 

 

Sumber: UNDP, 2013 

 

Ada tiga sektor besar yang membutuhkan pasokan air dengan jumlah 

yang banyak. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor industri, 

dan sektor rumah tangga. Sektor pertanian menjadi sektor yang paling 

banyak menghabiskan air, yaitu dengan presentase sebesar 85 persen. 
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Kemudian diikuti sektor rumah tangga yang hanya 8 persen dan sektor 

industri sebanyak 7 persen. 

(1) Sektor Pertanian 

Meskipun regional Arab merupakan wilayah yang mempunyai 

masalah ketersediaan air dan lahan, namun faktanya sektor pertanian tetap 

menjadi sektor yang mendominasi penggunaan air di regional Arab. Adanya 

usaha untuk mencapai keamanan pangan di tingkat nasional dan ekspansi 

lebih jauh di sektor pertanian, menjadi alasan sektor ini menjadi sektor yang 

diutamakan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya seperti industri dan 

sektor rumah tangga (Al-Zubari, 2012).  

Penggunaan air di sektor pertanian telah meningkat dari sekitar 160 

miliar meter kubik pada tahun 1995, menjadi lebih dari 200 miliar meter 

kubik pada tahun 2003. Namun sayangnya meskipun sektor ini diutamakan, 

sektor ini gagal menjamin produksi makanan di mayoritas negara Arab 

(UNDP, 2013). Oleh karena itu, kegagalan tersebut telah menjadi dorongan 

adanya perdebatan serta memicu munculnya kompetisi antar sektor di 

regional Arab.  

Penggunaan air di sektor pertanian di negara-negara Arab akan 

ditunjukan dalam tabel berikut: 
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Tabel 8 Pengunaan air di sektor pertanian di negara-negara Arab 

dalam miliar meter kubik 

Negara 
Jumlah 

Konsumsi Air 
Negara 

Jumlah 

Konsumsi Air 

Aljazair 74 Oman 94 

Bahrain 4 Qatar 38 

Mesir 88 Arab Saudi 4 

Iraq 92 Suriah 83 

Yordania 65 Tunisia 80 

Lebanon 85 UEA 80 

Libya 75 Yaman 93 

Maroko 91 MENA 87 

Sumber: Arab Forum for Environment and Development, 2008 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan air di 

sektor pertanian bahkan mencapai angka di atas 90 miliar meter kubik per 

tahun. Hal ini seperti yang terjadi di Iraq, Maroko, Oman, dan Yaman. 

Sedangkan beberapa negara memiliki jumlah penggunaan air yang rendah, 

seperti yang terjadi Bahrain dan Arab Saudi, di mana penggunaan air di 

sektor pertanian hanya sebanyak 4 miliar meter kubik per tahun. 

(2) Sektor industri 

Dalam sektor industri, air menjadi faktor penting dalam menunjang 

proses produksi. Di negara-negara Arab, struktur produksi dalam sektor 

industri diarahkan kepada perbaikan minyak bumi dan produksi barang-

barang konsumsi. Kegiatan industri di negara-negara Arab sebagian besar 

dilakukan di daerah yang dekat dengan pusat-pusat perkotaan. 

Bagaimanapun juga air merupakan komponen utama bagi sebagian besar 
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sektor industri yang antara lain meliputi produksi energi, makanan, dan 

industri berat (Assaf, 2010). 

Adapun penggunaan air di sektor industri di negara-negara Arab 

akan ditunjukan dalam tabel berikut: 

Tabel 9 Pengunaan air di sektor industri di negara-negara Arab 

dalam miliar meter kubik 

Negara Jumlah 

Konsumsi Air 

Negara Jumlah 

Konsumsi Air 

Aljazair 4 Oman 3 

Bahrain 36 Qatar 26 

Mesir 5 Arab Saudi 51 

Iraq 5 Suriah 10 

Yordania 6 Tunisia 7 

Lebanon 4 UEA 9 

Libya 10 Yaman 2 

Maroko 3 MENA 7 

Sumber: Arab Forum for Environment and Development, 2008 

Jika dalam konsumsi air di sektor pertanian rendah, justru Bahrain 

dan Arab Saudi cenderung tinggi dalam penggunaan air di sektor industri. 

Di mana Arab Saudi menggunakan air sebesar 51 miliar meter kubik, dan 

Bahrain sebesar 36 miliar meter kubik.  

Sedangkan negara-negara yang mempunyai tingkat penggunaan air 

di sektor pertanian yang sangat tinggi di seperti Iraq, Maroko, Oman, dan 

Yaman, hanya menggunakan air untuk sektor industri di bawah angka 5 

miliar meter kubik per tahun.  
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(3) Sektor Rumah Tangga 

Sektor ketiga yang memerlukan ketersediaan air adalah sektor rumah 

tangga. Permintaan air dalam sektor ini hanya mewakili sebagian kecil dari 

jumlah total air yang digunakan di regional Arab, apalagi jika dibandingkan 

dengan sektor pertanian. Peningkatan di sektor rumah tangga dalam hal ini 

dipengaruhi oleh peningkatan standar hidup, jasa pengiriman, dan migrasi 

perkotaan. 

Adapun penggunaan air di sektor industri di negara-negara Arab 

akan ditunjukan dalam tabel berikut: 

Tabel 10 Pengunaan air di sektor rumah tangga di negara-

negara Arab dalam miliar meter kubik 

Negara Jumlah 

Konsumsi Air 

Negara Jumlah 

Konsumsi Air 

Aljazair 22 Oman 3 

Bahrain 60 Qatar 36 

Mesir 7 Arab Saudi 45 

Iraq 3 Suriah 7 

Yordania 29 Tunisia 13 

Lebanon 11 UEA 11 

Libya 15 Yaman 5 

Maroko 6 MENA 6 

Sumber: Arab Forum for Environment and Development, 2008 

Dalam sektor rumah tangga, Bahrain menjadi negara yang 

paling banyak menggunakan air, yakni dengan jumlah sebanyak 60 

miliar meter kubik. Kemudian diikuti dengan Arab Saudi dan Qatar 

yang masing-masing sebesar 45 dan 36 miliar meter kubik. Dalam 

sektor ini, Mesir, Iraq, Maroko, Oman, Suriah, dan Yaman, menjadi 
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negara dengan konsumsi yang rendah yaitu di bawah angka 10 miliar 

meter kubik. 

Perbedaan tingkat konsumsi negara-negara dalam ketiga sektor 

di atas menunjukan bagaimana negara-negara di regional Arab 

mempunyai prioritas penggunaan air yang berbeda-beda. Beberapa 

negara lebih mengutamakan sektor pertanian daripada sektor indsutri 

dan rumah tangga. Namun beberapa negara juga lebih mengutamakan 

sektor industri ataupun rumah tangga daripada sektor pertanian. Hal ini 

tentu terkait erat dengan bagaimana strategi negara dalam mencapai 

stabilitas ekonomi mereka.  

 

 


