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DALAM PEMBANGUNAN EMBUNG DI MUSUK 

 
Warga Boyolali patut “nyicil ayem” (bahasa jawa) karena berita dikebutnya 

pembangunan embung di kecamatan Musuk.(Solopos Rabu wage 12 Oktober 2010). 
Sehingga mulai tahun depan warga Boyolali pengguna PDAM tidak lagi mengalami 
pemadaman air. Dengan lain kata kebutuhan air bersih di Kota Boyolali dapat tercukupi 
dengan baik. Pembuatan embung mudah dilaksanakan, namun harus memenuhi beberapa 
criteria, kriteria yang dimaksud adalah jenis tanah, kemiringan, tipe curah hujan, ukuran 
dan luas daerah tangkapan hujan. Penandaan alur air limpasan dapat diketahui melalui 
pengamatan pada musim hujan, arah aliran air tersebut sebagai dasar penentuan letak 
embung. Di samping itu yang lebih penting lagi adalah  dasar filosofi pembuatan 
embung. Secara ekologi - hidrolik pembuatan embung haruslah  berorientasi pada 
embung yang alami artinya bahwa dalam pengelolaannya berangkat dari filosofi embung 
alami bukan berangkat dari filosofi reservoir atau kolam tando bangunan sipil hidro. 
Gambaran mengenai embung yang alami dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 1. Embung Lestari membuat penguapan menjadi rendah sehingga umur tampungan 

menjadi lebih  panjang. 
Embung yang alami, memenuhi kondisi ekologi-hidrolik yang dilingkari oleh 

pohon dan vegetasi yang secara umum dibedakan menjadi tiga ring. Ring pertama pada 
umumnya ditumbuhi pohon-pohon besar yang biasa ada di daerah yang bersangkutan. 
Ring kedua dipenuhi dengan pepohonan  yang lebih kecil yang relatif kurang rapat di 
banding ring pertama. Ring ketiga atau ring luar berbatasan dengan daerah luar embung, 
dengan tingkat kerapatan tanaman yang lebih jarang. Jika kondisi ini punah maka dapat 
mempengaruhi umur dari embung itu sendiri. Untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi  
berikut: 

 
Gambar 2. Illustrasi pembuatan  kondisi ekologi-hidrolik dengan pembuatan ring vegetasi 

disekitar embung. 
 Untuk dapat mengkondisikan embung yang sedang dibangun menjadi embung 
yang alami maka penyuluhan kepada masyarakat tentang pemeliharaan embung menjadi 
tugas bersama. Di samping itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Boyolali untuk  
menegakkan pelaksanaan Perda No 8 tahun 2008 tentang lingkungan hidup. Penegakan 
itu dengan  memberian sangsi berat bagi perusak lingkungan  dan memberikan reward 
bagi mereka yang menjaga kelestarian lingkungan. Karena akibat dari  pengelolaan yang 
salah terhadap embung, dapat mengakibatkan bencana di masa yang akan datang. Peran 
masyarakat sangat diperlukan dalam menaati seluruh aturan dalam melestarikannya. 
Dengan demikian, Boyolali (Musuk) tidak mengalami seperti peristiwa jebolnya 
Situgintung. 
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