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Abstract
Duriangkang Reservoir including the estuary resevoir is built by making
resevoir at the estuary of Duriangkang River. The main function of
Duriangkang Reservoir is the raw water resources to support 78 % of
drinking wate supply needs on Batam Island. One of several problem of
Duriangkang eservoir is erosion as a result of land clearing and building of
land at Duriangkang Catchment area.
Based on the research,
sedimentation rate at Duriangkang Catchment area system is as the
mayor sources that potentially influence the carrying capacity of
Duriangkang Reservoir.In this study, an influence to carrying capacity of
Duriangkang Reservoir is conducted toward sedimentation rate at
Duriangkang Reservoir by measuring the water column depth of
Duriangkang Reservoir.
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1.

PENDAHULUAN

Waduk Duriangkang (WD) adalah
waduk pasang surut yang dibangun di
dalam sistem DAS Duriangkang berfungsi
sebagai sumber air baku air bersih
1
tebesar di Pulau Batam . WD merupakan
1 dari 6 waduk yang telah dibangun di
Pulau Batam yang kesemuanya berfungsi
sebagai sumber air baku air bersih.
Daya tampung, dapat diartikan
sebagai kemampuan WD di dalam
menjamin keberada-an sumberdaya air
dan keberlangsungan kehidupan makhluk
hidup yang ada di dalam badan air.
Dalam
kaitannya
dengan
Waduk
Duriangkang (WD), dayadukung dapat
diartikan sebagai kemampuan WD di
dalam
menjamin
ketesediaan
dan
kebelansungan penyediaan sumber air
baku air bersih dalam memberi pasokan

secara
kontinyu
pada
Instalasi
Pengolahan Air Minum (water treatment
plant) Duriangkang di Pulau Batam,
sehingga mampu menunjang kehidupan
dan
meningkatkan
kesejahteraan
(penduduk P. Batam), serta mampu
menjamin kelestarian fungsi WD sebagai
2
sumber air baku air bersih .
Dayadukung WD sangat dipengaruhi
daya tampung WD. Menurunnya daya
tampung WD akan menjadi penyebab
utama menurunnya dayadukung WD.
1.1. Latar Belakang
Waduk
Duriangkang
(WD)
berfungsi sebagai sumber air baku air
bersih. WD merupakan waduk terbesar di
Pulau Batam dengan daya tampung
3
62.000.000 m dan memiliki unit Water
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Teatment Plant (3.000 liter/ detik).
Sebagai perbandingan 6 unit Water
Teatment Plant dari 6 waduk di Pulau

Batam (temasuk Barelang) mempunyai
kapasitas sekitar 3.850 liter/detik yang
dipergunakan
untuk
memenuhi
kebutuhan industri, domestik, dan
pariwisata atau untuk mendukung
kegiatan 3di Pulau Batam dengan 600.000

2.2. Pengumpulan dan analisis data
Pendangkalan
waduk
dalam
penelitian ini diambil dari penggunaan
lahan industri dan lahan domestik dalam
sistem DAS Duriang-kang. Pengaruh
pendangkalan terhadap daya tampung
WD dianalisis dari laju sedimentasi dan
kedalaman kolom air pada pintu air WD.

penduduk

Dayadukung WD diprediksi akan
menurun berkaitan dengan semakin
meningkatnya
penggunaan
lahan
(domestik, industi, dan konservasi)
dalam sistem DAS Duriangkang.
Menurunnya dayadukung WD dapat
dilihat dari menuunnya daya tampung
WD, yang secara fisik dapat dilihat dari
berkurangnya kedalaman kolom air
akibat sedimentasi, atau akibat kemarau
berlangsung panjang.
Kondisi inilah yang mendorong
dengan berbagai upaya (termasuk
penegakan hukum) untuk melindungi
Waduk Duriangkang dari berbagai
masukkan dan dimasukkannya materi
yang menyebabkan sedimentasi pada
dasar waduk, yang mengakibatkan
menurunnya daya tampung WD.
2. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk memprediksi pengaruh sedimentasi
tehadap dayadukung Waduk Duriangkang .
2.

METODOLOGI

2.1. Tempat dan waktu penelitian
Penelitian dilakukan pada DAS
Duriang-kang, secaa geografis terletak di
Pulau Batam dan secara administratif
teletak di Kota Batam Provinsi Kepulauan
Riau. Penelitian dilakukan pada tahun
2003.
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Prediksi penggunaan lahan industri
dan lahan domestik dalam sistem DAS
Duriang-kang
digunakan
persamaan
“regresi linier”.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Laporan penelitian
Waduk Duriangkang (2400 ha)
memiliki kapasitas tampung sekitar
3
62.000.000 m , memiliki ketinggian muka
air sekita 7 m (pada Pintu Air yang
berfungsi
sebagai
inlet
WTP
Duriangkang).
Waduk Duriangkang
termasuk
waduk pantai (estuary resevoir) yang
dibangun dengan membendung bagian
muara dari Sungai Duriangkang. Pada
awal pembangunan waduk dibangun dam
penahan pasang air laut yang dilengkapi
saluran dengan katup mekanis. Pada
saat air laut pasang katup tertutup
(karena tekanan air laut) sedangkan pada
saat muka air laut surut, air payau yang
terletak pada bagian bawah kolom air
WD keluar ke arah pantai melalui saluran
yang terletak pada bagian dasar dam.
Pembangunan
WD
mengakibatkan
musnahnya hutan bakau seluas 785 ha,
diprediksi serasahnya akan menjadi
endapan yang dapat menjadi penyebab
menurunnya kedalam WD.
Untuk
menggenangi WD hingga mencapai
kapasitas
tampung
maksimal
dan
mengurangi tingkat salinitas diperlukan
(4).
waktu sekitar 3 (tiga) tahun
Namun
berdasarkan
hasil
pengamatan
di
lapangan, secara teknis dekomposisi
serasah mangrove dapat diatasi melalui
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mekanisme kerja saluran dasar dam
(permanent bottom outlet) pada saat
penggenangan belangsung.
Penggunaan lahan dalam sistem
DAS Duriangkang di Pulau Batam,
dibedakan menjadi : (1) lahan industri, (2)
lahan domestik, meliputi pemukiman, jasa
perkotaan, fasilitas umum, pariwisata,
pertanian, perkebunan (perkebunan dan
pertanian dalam penelitian ini diabaikan
5
mengingat luasannya sangat kecil) . Di
dalam sistem DAS Duriangkang terdapat
lahan
konservasi
yang
berfungsi
melindungi dayadukung WD. Pembukaan
lahan industri dan lahan domestik pada
tahap pembukaan lahan (land clearing)
dan pembangunan dalam sistem DAS
Duriangkang mempunyai peran yang
cukup besar bagi masuknya bahan
endapan dalam kolom air WD.
3.2. Pembahasan
Penggunaan lahan industri di
Pulau Batam dan khususnya dalam
sistem DAS Duriangkang menunjukkan
peningkatan
yang
cukup
pesat.
Meningkatnya penggunaan lahan industri
pada
dekade
1992-1997
lebih
disebabkan
telah
selesainya
pembangunan di sektor infrastuktur dan
dimulainya pembukaan lahan untuk
pembangunan sektor industri terutama
”kawasan industri”. Pada tahun 1992
pembukaan lahan untuk sektor industri di
Pulau Batam (khususnya dalam sistem
DAS Duriangkang) sekitar 57,54 ha,
sedangkan pada tahun 1997 pembukaan
lahan
untuk
penggunaan
industri
meningkat menjadi 200,80 ha. Pada
dekade 2002-1997 telah tejadi kenaikan
sekitar 153,26 hektar. Sedangkan pada
dekade 1997-2000 pembukaan lahan
untuk sektor industri justru cenderung
menurun, sebagai akibat dari dampak
krisis ekonomi yang melanda beberapa
negara industri tekemuka di Asia
(Singapura, Taiwan, Korea Selatan).
Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya

para
investor
yang
menanamkan
modalnya di Pulau Batam.
Pada
dekade
1997-2000
pembukaan lahan untuk penggunaan
industri meningkat dari 200,80 ha (1997)
menjadi 250,60 ha (2000). Hingga tahun
2010 penggunaan lahan industri dalam
sistem DAS Duriangkang dipredikasi
akan meningkat menjadi 571,95 ha.
Penggunaan lahan industri ini merupakan
perluasan
dari
Kawasan
Industri
Batamindo yang teletak di SWP Muka
Kuning (terletak dalam sistem DAS
Duriangkang Bagian Hulu).
Namun sebaliknya penggunaan
lahan domestik (permukiman, jasa
pekotaan, fasilitas umum, dan pariwisata)
dalam sistem DAS Duriangkang tersebar
dalam
3
(tiga)
Sub
Wilayah
Pengembangan (SWP), yaitu SWP Muka
Kuning, SWP Batam Center, dan SWP
Duriangkang-Tanjung
Piyau
(sesuai
dengan Master Plan Batam 2000.
Penggunaan lahan domestik pada
dekade
1992-2000
menunjukkan
peningkatan dari 70,09 ha menjadi 860
ha.
Peningkatan
terbesar
dari
penggunaan lahan domestik yaitu dari
sektor permukiman yang terletak di SWP
Batam Center, sedangkan sebagian kecil
di SWP Muka Kuning dan SWP
Duriangkang-Tanjung
Piyau
(lebih
dikonsentrasikan untuk pengembangan
kawasan industri). Namun disisi lain
dengan semakin banyaknya penduduk
yang datang ke Pulau Batam, maka
pertumbuhan perumahan liar (ruli) juga
berkembang pesat khususnya di SWP
Duriangkang - Tanjung Piyau. Kondisi ini
sangat memprihatinkan karena lahan
yang digunakan adalah lahan konservasi
yang harus dibebaskan dari berbagai
penggunaan.
Pembukaan
lahan
konservasi yang tidak terkendali ini justru
merupakan
salah
satu
penyebab
meningkatnya laju pendangkalan Waduk
Duriangkang (WD).
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Melihat fungsi WD sebagai sumber
air baku air bersih untuk pasokan water
treatment plant (WTP) Duriangkang,
dayadukung WD sangat dipengaruhi oleh
daya tampung WD. Menurunnya daya
tampung WD lebih disebab-kan oleh
berkurangnya kedalaman kolom air
akibat
sedimentasi,
akibat
dari
penggunaan lahan industri dan lahan
domestik.
Semakin
betambahnya
laju
sedimentasi
pada
WD
akan
mengakibatkan semakin bekurangnya
kedalaman kolom air WD. Kedalaman
Tabel 1.

Tahun

maksimal kolom WD adalah 7 m. Dalam
kurun waktu 1992-2000 penggunaan
lahan usaha meningkat dari 127,63 ha
menjadi 1110,60 ha, laju sedimentasi dari
3 mm/tahun menjadi 24,80 mm/tahun,
yang mengakibatkan kedalaman waduk
bekurang dari 6.970 mm menjadi 6.793
mm.
Sedangkan pada tahun 2010
penggunaan lahan usaha dalam sistem
DAS
Duriangkang
diprediksi
akan
meningkat menjadi 228,04 ha, laju
sedimentasi meningkat menjadi 48,74
mm/tahun, dan kedalaman kolom air WD
diprediksi semakin berkurang menjadi
6.417 mm.

Prediksi Pendangkalan Waduk Duriangkang.
Luas lahan
yg sudah
digunakan
(hektar)

Luas DAS
yang belum
digunakan
(hektar)

Peningkatan
Penggunaan
Lahan ( % )

Pengen
-dapan
(mm/tahun)

Kedalaman
Waduk
(mm)

7900,00
1992

127,63

7772,37

0

3,00

6907,00

1993

223,01

7676,99

0,75

5,25

6901,75

1994

270,40

7629,60

0,17

6,14

6895,61

1995

345,50

7554,50

0,28

7,86

6887,75

1996

480,20

7419,80

0,39

10,93

6876,82

1997

700,80

7199,20

0,46

15,96

6860,08

1998

850,30

7049,70

0,21

19,31

6840,77

1999

1010,40

6889,60

0,17

22,60

6818,17

2000

1110,60

6789,40

0,10

24,80

6793,37

2001

1173,60

6729,40

0,06

26,29

6767,08

2002

1290,76

6609,24

0,10

28,92

6738,16

2003

1403,92

6492,08

0,09

31,52

6672,60

2004

1525,08

6374,92

0,08

34,04

6706,64

2005

1642,24

6257,76

0,07

36,42

6636,18

2006

1759,60

6140,40

0,07

38,97

6597,21

2007

1876,56

6023,44

0.06

41,31

6555,90

2008

1993,72

5906,28

0,06

43,79

6512,11

2009

2110,88

5789,12

0,06

46,42

6465,69

2010
2228,04
5671,96
0,05
48,74
6416,95
Sumber : Analisis data lapangan
Catatan : Luas`DAS Duriangkang (7900 ha), Luas `Waduk Duriangkang 2400 ha.
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4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Laju sedimentasi pada WD relatif
kecil yaitu 3 mm/tahun. Pada dekade
1992-2000 laju pengendapan di WD
sekitar 24,80 mm/ tahun (kedalamam WD
menurun menjadi 6,79 m), sedangkan
pada tahun 2010 laju pengendapan di WD
diprediksi sekitar 48,74 mm/tahun yang
mengakibatkan kedalaman WD turun
menjadi 6,41 m. Kondisi ini memberi
asumsi bahwa faktor laju sedimentasi
pada WD temasuk rendah, karena lahan
konservasi yang masih ada dalam sistem
DAS Duriangkang sekita 71,20 persen
(5671,96 ha).

dan domestik) dan reboisasi pada lahan
konservasi, serta menerapkan sanksi
tehadap semua pelanggaran yang
menyebabkan alih fungsi lahan dalam
sistem DAS Duriangkang.
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