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Bulan Maret merupakan bulan spesial bagi pemerhati bidang 
sumber daya air, di bulan tersebut setiap tahunnya kita 

memperingati Hari Air Dunia pada tanggal 22 Maret. Tahun 
ini, tema HAD ke-XXVII Tahun 2019 adalah Semua Harus 

Mendapatkan Akses Air. 

Selain artikel menarik mengenai rangkaian peringatan HAD 
ke-XXVII, Majalah Air edisi kali ini juga akan mengangkat 

mengenai pengendalian daya rusak air. Di mana Ditjen SDA 
berkontribusi terhadap penanggulangan banjir di Madiun dan 

Jayapura. Untuk menyelesaikan pekerjaan rumah ini, 
diperlukan kerja sama solid dari seluruh pihak, tidak 

terkecuali dari Ditjen SDA.
 

Majalah Air edisi kali ini juga dilengkapi dengan artikel 
mengenai ketahanan air dari Embung di Indramayu dan Solo.

Kembali ke Ragam Warta, kami akan membahas 
rangkaian kegiatan peringatan Hari Air Dunia dimulai dari 

Water Day Fest 2019, Pencanangan Hari Air Dunia ke-XXVII 
di lingkungan Kementerian PUPR dan lainnya. Sementara dari 

persona, kami akan mengajak Anda untuk lebih mengenal 
para pemenang dan juri Lomba Water Day Fest 2019.

Sekali lagi, 

Selamat Hari Air Dunia ke-XXVII!

Semua Harus Mendapatkan Akses Air
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Danau UNS yang sebagaimana namanya terletak di 
kompleks Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) di 
Surakarta, Jawa Tengah, memiliki wajah baru yang 
lebih menawan setelah dilakukan revitalisasi oleh 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) melalui 
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Lomba Kano Open di Danau UNS, 
Jawa Tengah
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Danau UNS sebenarnya ada-
lah sebuah embung yang 
airnya bersumber dari Su-

ngai Kendil, salah satu anak Sungai 
Bengawan Solo yang merupakan 
sungai kewenangan Pemerintah Pu-
sat. Pekerjaan Revitalisasi Danau 
UNS dilakukan sejak tahun 2017 
sampai dengan tahun 2018.

Sebelum direvitalisasi, kondisi Danau 
UNS sangat memprihatinkan. Seperti 
semakin meningkatnya sedimentasi 
yang mengakibatkan danau penuh 
dengan lumpur dan kualitas air yang 
semakin menurun karena banyak-
nya limbah padat maupun limbah 
cair yang sebagian besar berasal dari 
sampah domestik. Meningkatnya 
sedimentasi dan banyaknya limbah 
di danau menyebabkan kapasitas 
tampungan danau semakin kecil. 

Tidak hanya itu, Danau UNS juga 
merupakan lintasan alur Sungai 

Kendil, yang mana harus siap dengan 
debit air yang bisa tiba-tiba mening-
kat, juga dengan material lain yang 
dibawa masuk oleh aliran Sungai 
Kendil.

“Dalam merevitalisasi Danau UNS 
kita mengerjakannya dalam bebe- 
rapa tahap. Tahap pertama yang kita 
lakukan supaya bersih dulu. Kare-
na dengan bersih biasanya menja-
di sehat. Setelah sehat kemudian 
lingkungannya akan menjadi produk-
tif. Sehingga dapat memberi manfaat 
sebesar-besarnya, baik kepada ma-
hasiswa, kepada semua yang sering 
jogging di sini,” jelas Direktur Jen-
deral SDA saat meresmikan Danau 
UNS di Surakarta (9/3).

Rektor UNS Ravik Karsidi menya-
takan bahwa Danau UNS sudah mu-
lai dimanfaatkan, salah satunya se-
bagai lokasi penyelenggaraan Lomba 
Kano Open yang ditujukan bagi para 

mahasiswa/i UNS dan masyarakat 
umum di mana pelaksanaannya 
bertepatan dengan peresmian da-
nau. Selain itu, kedepannya Danau 
UNS juga akan digunakan sebagai 
laboratorium dan tempat praktikum.

Sebagai penutup, Direktur Jenderal 
SDA berpesan agar pihak UNS men-
jaga keberlangsungan kelestarian da-
nau dengan bekerja bersama Pem-
da dan BBWS Bengawan Solo, juga 
Balai-Balai Kementerian PUPR yang 
berwenang mengelola wilayah. 

Hadir mendampingi Dirjen SDA dan 
Rektor UNS di antaranya Inspektur 
Jenderal Kemenristekdisti, Direktur 
Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kemen-
terian  PUPR   dan  Kepala  BBWS   Be- 
ngawan Solo.

Danau-Danau di UNS

Danau UNS yang sudah diresmikan 
ini sebelumnya sering disebut Danau 
Rektorat, dikarenakan lokasinya yang 
terdapat di kompleks Rektorat UNS. 

Selain Danau Rektorat, terdapat dua 
danau lagi yang direvitalisasi oleh 
BBWS Bengawan Solo, bila mengacu 
pada data pelaksanaan revitalisasi 
jumlah danau di UNS pada Tahun 
Anggaran 2017 dan 2018. Kedua da-
nau itu adalah Danau Pertanian dan 
Danau Jurug.

Ketiga danau yang terletak di ka-
wasan UNS tersebut memiliki per-
masalahan yang sama sehingga per-
lu segera direvitalisasi. 

Secara singkat, ketiga danau terse-
but mengalami sedimentasi karena 
kolam danau sudah penuh dengan 
lumpur, kualitas air menurun karena 
meningkatnya sampah dan limbah 
domestik, kapasitas tampung air 
yang semakin menurun, dan danau 
menjadi lintasan alur Sungai Kendil.

Selain mengembalikan fungsinya, 
kegiatan revitalisasi danau-danau di 
UNS juga bertujuan untuk penataan 
kawasan sekitar danau (landscape) 
guna mendukung terciptanya ka-
wasan Green Campus. 

Beberapa pekerjaan yang telah 
dilakukan oleh BBWS Bengawan 
Solo, di antaranya pekerjaan salu-
ran hulu DAS Kendil, pekerjaan jem-
batan, dan pekerjaan galian kom da-
nau yang dilaksanakan pada Tahun 
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Pemotongan pita sebagai simbolik peresmian 
Danau UNS oleh Dirjen SDA didampingi oleh 
Rektor UNS

Lomba Kano Open di Danau UNS, 
Jawa Tengah

Danau UNS tampak atas

Anggaran 2017.

Kemudian pada Tahun Anggaran 
2018 dilanjutkan dengan pema-
sangan talud, rumah pintu, pintu 
bendung, jogging track, atap jem-
batan, pekerjaan penataan kawasan 
danau dan pekerjaan saluran drai-
nase.

Setelah revitalisasi selesai, Danau 
Rektorat seluas 0,17 ha yang awal-
nya memiliki volume tampungan se-
besar 1.133 m³ meningkat menjadi 
2.909 m³. Danau Pertanian dengan 
luas tampungan 1,03 ha sebelum-
nya memiliki volume sebesar 6.826 
m³, setelah direvitalisasi mening-
kat menjadi 15.492 m³. Last but not 
least, adalah Danau Jurug dengan 
luas tampungan 1,5 ha sebelumnya 
memiliki volume sebesar 9.671 m³, 
setelah direvitalisasi volume tam-
pungan Jurug meningkat menjadi 
16.118 m³.
(KompuSDA•kty/ndro)
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Manfaat embung desa utamanya adalah untuk memenuhi 
kebutuhan air dan meningkatkan volume hasil pertanian. 
Jumlah musim panen pun bisa bertambah menjadi 2-3 kali 
dari biasanya. Saat musim kemarau, masyarakat pun bisa 
menggunakan embung desa sebagai sumber air. Embung 
desa juga bisa digunakan untuk budidaya perikanan dan 
ekowisata. (katadata.co.id, 2018)

Salah satu embung yang baru saja diresmikan tanggal 18 
Maret 2019 adalah Embung Sidadadi yang berlokasi di Ke-
camatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa 
Barat. Sidadadi merupakan embung yang unik karena bera-
da di tengah hamparan sawah. 

Embung ini sangat didambakan 
oleh masyarakat setempat 
sejak lama. Diawali inisiatif 
para petani Desa Sidadadi, 

yang sudah sangat lama 
memdambakan solusi dari 

permasalahan air untuk irigasi.

Embung Sidadadi, Jawa Tengah
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“Embung ini sangat didambakan 
oleh masyarakat setempat se-
jak lama, diawali inisiatif para 

petani Desa Sidadadi, yang sudah 
sangat lama memdambakan solusi 
dari permasalahan air untuk irigasi,” 
demikian disampaikan Komaruddin, 
Kepala Kuwu (desa) Sidadadi. 

“Pada awalnya sawah-sawah yang 
ada di desa ini adalah sawah tadah 
hujan, biaya produksi untuk sawah 
tinggi sekali, penghasilannya tidak 
maksimal dan saat itu untuk satu 
hektar paling banyak menghasilkan 
4 ton sehingga kalau dihitung secara 
produksi tidak maksimal,” demikian 
dijelaskan Komaruddin lebih lanjut. 

Untuk mencari jawaban akan perma-
salahan mereka, Kepala Kuwu beser-
ta jajarannya berkoordinasi dengan 
salah satu anggota DPR RI Dapil 
Indramayu Yoseph Umar Hadi dan 
dengan Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Citarum. Koordinasi terse-
but menghasilkan solusi pembangu-
nan embung dengan menggunakan 
tanah desa seluas 4 ha.

Sejalan dengan pernyataan Kepala 
Kuwu, Kepala BBWS Citarum menya-
takan bahwa embung ini merupakan 
inisiasi para kuwu, camat dan pe-

merintah daerah yang proaktif ingin 
agar permasalahan air khusus untuk 
irigasi dapat diberikan solusi oleh 
pemerintah pusat. “Hal ini membuat 
koordinasi kami dengan pemerin-
tah setempat menjadi lebih mudah. 
Dan untuk kewajiban monitoring 
konstruksi serta operasional dari 
embung ini agar tetap dimanfaatkan 
oleh masyarakat seterusnya,” imbuh 
Kepala BBWS Citatum.

Embung Sidadadi mempunyai luas 
3,2 ha dengan volume tampungan 
90.000 m³. Sumber air berasal dari 
mata air.
 
Bupati Indramayu yang diwakili oleh 
Asisten Pembangunan Ekonomi dan 
Kesra Setda Kabupaten Indramayu 
Maman Kostaman, meyampaikan, 
“Pemkab Indramayu sebagai pe- 
nyangga ketahanan pangan dan 
tergantung pada infrastruktur yang 
ada. Meskipun sudah ada Waduk 
Jatigede dan Waduk Cipanas, tetap 
kita harus membenahi semua infra-
struktur sumber daya air yang ada 
agar hasilnya maksimal dan sampai 
ke masyarakat. 

"Untuk itu kami mengapresiasi 
semua yang sudah dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat melalui Direktorat 

Jenderal SDA Kementerian PUPR 
yang dikerjakan oleh BBWS Citarum. 
Semoga kedepannya masih terus 
dilakukan sinergitas antara Peme- 
rintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, 
Pemerintah Provinsi dan tentunya 
dari para petani yang akan meman-
faatkan embung ini untuk kebutuhan 
irigasi”.

Sementara Direktur OP yang me-
wakili Direktur Jenderal SDA Agung 
Djuhartono, mengatakan bahwa 
embung ini sesuai  dengan program 
Presiden  Jokowi untuk meningkat-
kan perekonomian petani. Untuk 
itu embung ini nantinya diharapkan 
untuk dijaga kelestariannya, bisa di-
gunakan juga sebagai tempat wisa-
ta, dan akhirnya bisa meningkatkan 
pendapatan petani. 

“Program seperti ini selalu dilak-
sanakan di semua provinsi di In-
donesia. Saya mengharapkan agar 
program seperti ini dapat lebih ba-   
nyak lagi memberdayakan petani 
dan dapat berkontribusi pada pe- 
ningkatan perekonomian petani,” 
ujar Agung Djuhartono. 
(KompuSDA•tin/nan)

Direktur OP Ditjen SDA didampingi oleh Kepala BBWS 
Citarum Di Embung Sidadadi, Jawa Tengah Embung Sidadadi, Jawa Tengah
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Pengelolaan Sungai Citarum 
merupakan pekerjaan ru-
mah besar bagi semua pihak, 

baik masyarakat, pemerintah dan 
stakeholders lainnya, khususnya bila 
terkait banjir di wilayah Kabupaten 
Bandung yang kerap menjadi perma-
salahan dari tahun ke tahun.
 
Berbagai upaya telah dilakukan un-
tuk mengatasi permasalahan di 
sungai terbesar di Jawa Barat ini. 
Kini, benang kusut tersebut perla- 
han - lahan diurai melalui beberapa 
program dan pembangunan struk-
tur pendukung berupa infrastruktur 
sumber daya air.

Salah satunya dengan pembangunan 
Terowongan Nanjung di Desa Laga-
dar, Kecamatan  Margaasih,  Kabupa-
ten Bandung, Jawa Barat yang dilaku-

kan oleh Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air (Ditjen SDA) melalui Balai 
Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cita-
rum.
 
"Kita harapkan dapat mengatasi ban-
jir yang ada di Bandung utamanya di 
Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bo-
jongsoang bisa terkurangi dengan 
adanya terowongan ini," ujar Pre-
siden RI Joko Widodo yang berke-
sempatan mengunjungi Terowongan 
Nanjung didampingi oleh Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil 
Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul 
Ulum, Bupati Bandung Dadang Na-
ser, Direktur Jenderal (Dirjen SDA) 
Hari Suprayogi dan Kepala BBWS Ci-
tarum Bob Arthur Lombogia (10/3).

Dirjen SDA Hari Suprayogi menga-

takan bahwa Terowongan Nanjung 
menjadi salah satu struktur sistem 
pengendalian Sungai Citarum. "Ini, 
kan, dalam rangka pengendalian 
banjir Citarum. Pengendalian ban-
jir itu tidak bisa hanya dengan satu 
struktur saja. Harus kombinasi, 
struktural dan non struktural," ujar 
Hari.

Lebih lanjut, Hari mengungkapkan 
bahwa Terowongan Nanjung ini 
dapat mengurangi 13 persen luas 
genangan air atau 700 ha di ceku- 
ngan Bandung. Jika diasumsikan satu 
ha lahan dihuni oleh 20 ribu Kepala 
Keluarga (KK), maka dengan adanya 
terowongan air ini jumlah KK yang 
berhasil diselamatkan dari banjir 
sekitar 14 ribu KK.

Data Ditjen SDA mencatat, luas 
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genangan air di Kabupaten Ban-
dung mencapai 3.461 ha. Dengan 
dibangunnya terowongan kembar 
ini, maka dapat berkurang menja-
di 2.761 ha. Terowongan Nanjung 
sendiri terdiri dari dua tunnel se- 
hingga disebut terowongan kembar 
yang panjangnya masing-masing 230 
meter dengan diameter 8 meter.
“Sekarang progres pembangunan- 

nya baru mencapai 22 persen. Tun-
nel kanan sudah mencapai panjang 
97 meter dari 230 meter, sedangkan 
yang kiri 100 meter. Tunnel yang 
dibangun sejak November 2017 
ini, Insya Allah, sebelum Desember       
tahun ini selesai,” jelas Dirjen SDA.

Sementara itu, Kepala BBWS Citarum 
Bob Arthur Lombogia menambah-

kan, terowongan ini dapat memper-
cepat aliran air masuk ke Sungai Ci-
tarum. Sehingga, luas dan ketinggian 
genangan air di wilayah cekungan 
bisa dikurangi.

"Kita bikin terowongan ini agar air-
nya lancar, air yang datang dari hulu 
secara cepat dapat  mengalir ke  dae-
rah hilir, ke Waduk Saguling. Se- 

Pembangunan Terowongan Nanjung, 
Jawa Barat

Terowongan Nanjung ini dapat mengurangi 13 
persen luas genangan air atau 700 ha di  

cekungan Bandung. Jika diasumsikan satu 
ha lahan dihuni oleh 20 ribu Kepala 
Keluarga (KK), maka dengan adanya 

terowongan air ini jumlah KK yang berhasil 
diselamatkan dari banjir sekitar 14 ribu KK.
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hingga jika sebelumnya genangan air 
di daerah banjir bisa mencapai 5 - 7 
hari, bisa berkurang menjadi 2 hari," 
ungkap Bob.

Selain membangun Terowongan 
Nanjung, upaya lain yang dilakukan 
Ditjen SDA untuk mengendalikan 
banjir di wilayah cekungan Ban- 
dung (Dayeuh Kolot, Baleendah, 
Rancaekek, Bojongsoang) antara 
lain, menormalisasi Sungai Citarum 
selebar 60 meter di kawasan hulu, 
membangun Embung Gedebage, 
membangun Kolam Retensi Cieun-
teung serta membuat sodetan di 
Sungai Cisangkuy. 
(KompuSDA•ech/arg)

Skema Pembangunan Terowongan 
Nanjung, Jawa Barat

Presiden RI dengan Menteri PUPR, Wagub Jawa Barat dan 
Dirjen SDA di Terowongan Nanjung, Jawa Barat

Presiden RI dengan Menteri PUPR, Wagub 
Jabar, Dirjen SDA dan Kepala BBWS Citarum 

beserta jajaran pelaksana BBWS Citarum
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PPLS mencatatkan sejarah 
baru dalam upaya penun-
tasan masalah sosial terkait 

bencana Lumpur Sidoarjo dengan 
membangun Musholla Darul Mutta- 
qien di Desa Panggreh, Kecamatan 
Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

Musholla ini merupakan bangunan 
pengganti musholla wakaf Darul 
Muttaqien di Desa Besuki, yang 
wilayahnya termasuk ke dalam 
wilayah tidak aman karena berada 
persis di balik tanggul penahan Lum-
pur Sidoarjo.

Musholla Darul Muttaqien sendiri 
telah diresmikan sebelumnya oleh 
Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah di- 
dampingi oleh Dwi Sugiyanto, Kepala 
Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo 
Periode Maret 2017 – Februari 2019, 
serta Ketua Pansus Lumpur DPRD Si-
doarjo, pada akhir tahun 2018 lalu.

Setelah peresmian musholla terse-
but, masih akan ada empat bangu-
nan wakaf serupa di lokasi lainnya di 
Kecamatan Jabon yang akan selesai. 
Kelima musholla ini dibangun oleh 
Pusat Pengendalian Lumpur Sidoar-

jo (PPLS) dengan melibatkan nazhir 
serta warga setempat, mulai dari 
tahap sosialisasi, penggantian tanah, 
penyepakatan desain, hingga tahap 
pembangunan.

Pembangunan bangunan pengganti 
ini menandakan era baru upaya pe- 
ngendalian bencana Lumpur Sidoar-
jo. Di mana selama satu dekade per-
tama fokus Pemerintah lebih kepada 
upaya penyelamatan masyarakat 
dari wilayah berbahaya dan penang-
gulangan semburan lumpur melalui 
Badan Penanggulangan Lumpur Si-
doarjo (BPLS).

Mulai tahun 2017 lalu, filosofi pe- 
nanganan ini kemudian berubah 
dari penanggulangan menjadi pe- 
ngendalian dengan dibubarkannya 
BPLS dan dibentuknya PPLS yang 
bernaung di bawah Ditjen SDA Ke-
menterian PUPR. Upaya penanganan 
dampak sosial mulai menjangkau 
fasilitas-fasilitas sosial seperti perlin-
dungan dan pemugaran makam, ser-
ta penggantian bangunan wakaf.

Terdapat 65 buah bangunan wakaf 
baik yang berupa masjid, musholla, 
maupun sekolah dan panti asuhan, 
di wilayah terdampak lumpur yang 
menjadi tanggung jawab langsung 
PPLS. Dari jumlah tersebut, seba- 
nyak 10 di antaranya diputuskan oleh 
tokoh-tokoh masyarakat dan agama 
setempat untuk dilestarikan dan 
tetap difungsikan. Dengan demikian 
terdapat 55 buah yang perlu diganti, 
yaitu terdiri atas 31 buah bangunan 
di Kecamatan Porong, 13 bangunan 
di Kecamatan Jabon, serta 11 bangu-
nan di Kecamatan Tanggulangin.

Musholla Darul Muttaqien, 
Sidoarjo, Jawa Timur

Peresmian Musholla Darul Muttaqien oleh 
Bupati Sidoarjo, didampingi oleh Kepala PPLS 

Periode Maret 2017 - Februari 2019 dan Ketua 
Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo
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Penggantian bangunan wakaf yang 
terdampak lumpur merupakan 
amanat yang diberikan oleh Men-
teri PUPR dalam Permen PUPR no. 
05/2017. Setelah peraturan terse-
but ditetapkan, PPLS bergerak ce-
pat dengan mendata ulang jumlah 
bangunan wakaf terdampak, dan 
melakukan sosialisasi kepada nazhir-
nazhir, tokoh agama, serta perangkat 
desa yang terkait. 

Kesiapan dan kesediaan nazhir dan 
pengurus masjid/musholla ter-
dampak amat menentukan, karena 
tanpa jerih payah mereka PPLS tidak 
akan dapat melakukan penggantian. 
Hal ini karena menurut peraturan 
yang berlaku, mekanisme penggan-
tian wakaf bersifat bottom-up, di-
mana para nazhir harus bermusya- 
warah dengan warganya, kemudian 
menyampaikan usulan penggantian 
kepada Kantor Agama dan kepada 
PPLS. 

Sejak berdiri pada tahun 2017 hing-
ga di penghujung tahun 2018, PPLS     
telah melakukan penggantian ter-
hadap  15 bidang tanah wakaf ter-
dampak lumpur. 5 bangunan telah 
dibangun fisiknya, di mana salah sa-
tunya sudah diresmikan oleh Bupati 
Sidoarjo, sedangkan 10 bangunan 
lainnya akan dilaksanakan pemba-
ngunannya pada tahun anggaran 
2019. 

Dwi Sugiyanto berharap agar mu- 
sholla ini dapat memberikan man-
faat sebaik-baiknya bagi warga 
terdampak, yang selama mereka 
menempati wilayah relokasi telah 

kehilangan haknya terhadap akses 
atas fasilitas sosial keagamaan yang 
dahulu mereka dapatkan sehari-hari.

Mengawali tahun 2019, PPLS be-
rupaya untuk meningkatkan pe-
layanan terhadap warga terdampak 
lumpur, termasuk menambah jum-
lah target penggantian tanah dan ba-
ngunan wakaf. Namun tentunya hal 
tersebut tidak akan mungkin terwu-
jud tanpa dukungan dan kerjasama 
yang baik dengan semua pihak, yaitu 
nazhir wakaf, Kantor Agama, Kantor 
Pertanahan, KUA, Badan Wakaf In-
donesia, MUI Sidoarjo dan aparat 
desa setempat, serta juga warga dan 
tokoh-tokoh masyarakat. 

Proses kegiatan Penukaran Harta 
Benda Wakaf Tahun 2019 dilan-
jutkan oleh Pattiasina Jefry Recky, 
selaku Kepala Pusat Pengendalian 
Lumpur Sidoarjo periode saat ini. 
Proses Penukaran Harta Benda 
Wakaf terhadap 15 bidang tanah 
wakaf telah dilakukan pembahasan 
bersama dengan Kementerian Aga-
ma RI, Badan Wakaf Indonesia serta 
Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo 
di Surabaya pada tanggal 23 April 
sampai dengan 25 April 2019 dan 
dilanjutkan tinjauan lapangan terha-

dap nilai keseimbangan antara harta 
benda wakaf asal dan harta benda 
wakaf pengganti. 

Kegiatan tersebut sangatlah pen-
ting karena merupakan bagian dari 
rekomendasi yang akan dikeluarkan 
oleh Kementerian Agama RI dan 
Badan Wakaf Indonesia terhadap 
keseimbangan nilai bangunan dan 
tanah sesuai Peraturan Pemerintah 
No. 25/2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah No. 46/2006 
tentang Pelaksanaan Undang Un-
dang No. 41/2006 tentang Wakaf.

Dengan telah terciptanya tonggak 
baru berupa penggantian bangunan 
wakaf terdampak lumpur, PPLS akan 
terus bekerja untuk menunaikan tu-
gas dan fungsinya serta memastikan 
warga Sidoarjo merasakan aman tan-
pa kehilangan hak-hak mereka.

Penulis:
•Humas PPLS
• Ir. H. Dwi Sugiyanto, MM
Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo 
(Maret 2017 – Februari 2019)
Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku 
(2015-2017)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB 
(2010-2015)

Pembahasan Keseimbangan Harta 
Benda Wakaf Bersama Direktur 
Zakat dan Wakaf Kemenag, BWI 
dan PPLS di Surabaya, April 2019

Pertemuan Direktur Zakat 
dan Wakaf Kemenag dan 

PPLS di Sidoarjo, Maret 2019
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Bencana banjir merupakan momok bagi masyarakat Indonesia. 
Penanganannya harus dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak. Tidak 

terkecuali oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR yang berwenang 
memberikan kontribusi penanganan bencana banjir melalui pekerjaan 

tanggap darurat maupun rencana pembangunan jangka panjang. 

Pada edisi Maret-April ini Majalah Air akan mengulas dua bencana banjir 
yang terjadi, yakni banjir di Madiun, Jawa Timur yang sempat merendam 

jalan tol dan bencana banjir bandang di Jayapura, Papua yang disertai 
dengan tanah longsor.

Kali Jeroan, Jawa Timur
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Koordinasi antara Ditjen SDA 
dengan Pemprov Jawa Timur

Kabupaten Madiun dilanda 
banjir terbesar selama 33 
tahun terakhir pada Kamis 

(7/3). Banjir ini diakibatkan oleh me-          
luapnya Kali Jeroan yang merupakan 
anak Kali Madiun yang mengalir ke 
Sungai Bengawan Solo.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air 
(Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Hari 
Suprayogi dalam keterangannya di 
Madiun (7/3), mengatakan bahwa 
banjir yang terjadi saat ini akibat 
Kali Jeroan yang tidak mampu mem-

bendung debit air hujan.

Sebagai informasi, pada tanggal 5 
sampai dengan 7 Maret terjadi curah 
hujan yang tinggi, puncaknya pada 
tanggal 6 Maret terjadi hujan kurang 
lebih selama tiga jam di Hulu DAS Je-
roan dengan intensitas sebesar 150 
milimeter.

“Air di Kali Jeroan sudah hampir 
penuh ditambah dengan hujan sela-
ma 3 jam sehingga kapasitas 1.040 
meter kubik per detik itu terlewati 
menjadi 1.063 meter kubik per detik 

sehingga air meluap ke kanan kiri,” 
jelas Dirjen SDA. 

Luapan Kali Jeroan ini juga menga-
kibatkan longsornya tanggul dibe-
berapa titik serta putusnya parapet 
sepanjang 20 meter di Kecamatan 
Balirejo, Kabupaten Madiun. Luapan 
ini juga mengakibatkan genangan 
seluas 253 hektare meliputi 6 desa 
dan beberapa persawahan, terma-
suk ruas Jalan Tol Ngawi - Kertosono 
di KM +603 sampai dengan KM +604 
sepanjang 400 meter.
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“Itu per hari Rabu (6/3) jam 16.00 
(Jalan Tol Ngawi-Kertosono) me- 
ngalami penggenangan. Besoknya 
hujan mereda dan muka air sungai 
turun, dan pada jam sebelum Subuh 
sekitar jam 02.30 hari Kamis (7/3) 
surut. Sehingga khusus untuk jalan 
tol selama 32 jam tergenangnya, 
setelah itu sudah dapat dilewati,” 
jelas Dirjen SDA

Upaya tanggap darurat yang telah 
dilaksanakan adalah dengan penu-
tupan tanggul-tanggul yang jebol se-
cara darurat dengan menggunakan 
sandbag. Sedangkan untuk pena- 
ngangan permanen, pada tahun ini 
juga Direktorat Jenderal SDA melalui 
BBWS Bengawan Solo telah meng- 
anggarkan dana sebesar 10 milyar 
rupiah untuk memperbaiki parapet 

dan tanggung-tanggul yang kritis se-
cara permanen.

”Sudah ada kontrak sebesar 10 mil-
yar untuk menangani yang kritis-kri-
tis ini secara permanen terutama 
yang 20 meter tadi. Kemudian da-
lam jangka menengah ada beberapa 
yang perlu kita selesaikan, kira-kira 
ada 15 kilometer parapet yang harus 
direhabilitasi karena beberapa pa- 
rapet ini umurnya sudah 20 tahun,” 
ujar Dirjen SDA ketika melakukan 
koordinasi langsung ke lokasi banjir 
bersama dengan Dirjen Bina Marga 
Kementerian PUPR, Gubenur Jawa 
Timur, Bupati Madiun, Direktur Su-
ngai dan Pantai Direktorat Jenderal 
SDA dan Kepala Balai Besar Wilayah 
Sungai Bengawan (BBWS) Solo.
Direktorat Jenderal SDA melalui 

BBWS Bengawan Solo bersama Pe-
merintah Provinsi Jawa Timur dan 
BPBD Jawa Timur akan terus melaku-
kan peninjauan lapangan dan pe- 
nanganan darurat selama seming-
gu kedepan. Masyarakat dihimbau 
untuk selalu waspada dan segera 
berkoordinasi dengan pihak BBWS 
Bengawan Solo ataupun instansi ber-
wenang lainnya bila terjadi keadaan 
darurat maupun membutuhkan in-
formasi lebih lanjut terkait bencana 
banjir. 

Selain bencana banjir di Madiun, 
provinsi paling timur Indonesia juga 
mengalami bencana banjir dengan 
dampak paling besar sepanjang se-
jarah.

Banjir di Sentani kerap kali ter-
jadi setiap 5-6 tahun sekali, 
namun tahun 2019 ini me- 

rupakan yang terparah karena diiri- 
ngi dengan longsor dari Pegunungan 
Cycloop. 

Longsor dari pegunungan membawa 
material batu dan pasir yang tidak 
dapat ditampung oleh aliran su-   
ngai hingga akhirnya meluap. Empat 
aliran sungai yang terkena dampak 

longsor adalah Sungai Dobokurung, 
Doyo Baru, Kemiri dan Sungai Bello. 

Bencana banjir dan tanah longsor 
ini juga dipicu oleh perubahan land-
scape, wilayah yang dahulunya per-
bukitan tersebut telah beralih fungsi 
menjadi permukiman.

Tidak tinggal diam, Menteri Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) Basuki Hadimuljono menga-Perumahan Doyo Baru, Kabupaten 

Jayapura. Salah satu lokasi terdampak 
bencana banjir dan tanah longsor di 
Papua
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takan pihaknya akan menganalisa 
dua hal dalam penanganan bencana 
banjir bandang yang terjadi di Kabu-
paten Jayapura pada tanggal 16 Ma-
ret lalu. Analisa dilakukan sebagai 
salah satu bentuk mitigasi bencana 
alam ke depannya.

"Kami akan menganalisa karena 
selain perumahan ini (yang ter-
kena dampak) di hilir masih ada 
pemukiman padat dan kami harus 
mengamankan itu. Terutama mem-
buat bangunan yang akan menga- 
rahkan kembali air ke sungai aslinya. 
Kalau batu dan pasir masih terbawa 
maka kita akan buat sabo dam se- 
perti di Merapi agar material bisa 
tertahan supaya tidak membaha-  
yakan," ujarnya saat meninjau lokasi 
bencana di Kampung Doyo Baru, Ka-
bupaten Jayapura, Papua (31/3). 

Sementara itu Balai Wilayah Su-
ngai (BWS) Papua Direktorat Jen-
deral Sumber Daya Air (Ditjen SDA) 
yang dikomandani oleh Kepala BWS 
Yulianus M. Mambrasar memulai 
tanggap darurat dengan pengece-
kan langsung di lokasi terdampak 
bencana, segera setelah banjir dan 
longsor menerjang. Beberapa lokasi 
dengan dampak bencana terberat di 
antaranya Desa Doyo Baru, Sungai 
Abheale dan Batalyon 751.

“Ketika mendengar kabar bencana 
banjir dan tanah longsor, kami 
langsung bergerak menuju pusat 
bencana. Di sana arus cukup deras 
dan membawa material batu-batu 
besar, pohon, serta kayu. Yang kami 
lakukan pertama adalah membersih-
kan jalan dibantu dengan alat berat. 
Hari berikutnya kami mencoba ke 

hulu dengan bantuan 4 alat berat,” 
jelas Mambrasar. 

Tentunya dalam pelaksanaan tang-
gap darurat BWS Papua bekoordi-
nasi dengan Balai-balai Kemente-
rian PUPR lainnya yang terdapat di 
Jayapura, BPBD Provinsi, TNI – Polri, 
BASARNAS, SKPD, relawan berserta 
warga. Tidak hanya membersihkan 
jalan dan daerah hulu, tim gabungan 
ini juga melakukan evakuasi war-
ga terdampak ke tempat yang lebih 
aman.

Selain itu, BWS Papua juga menye-
diakan air bersih untuk para korban 
banjir dengan membangun 5 intake 
di darat dan 1 intake di pulau. “Lima 
intake kami sediakan untuk melayani 
enam posko pengungsian. Satu in-
take lagi kami bangun di pulau kare-

Menteri PUPR beserta Kepala BNPB, Dirjen SDA, 
Kepala Biro Komunikasi Publik dan Kepala BWS Papua 
di tepi Sungai Kemiri, Perumahan Lanud Silas Papare, 

Kabupaten Jayapura. Salah satu lokasi terdampak 
bencana banjir dan tanah longsor di Papua.
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na masyarakat di pulau tidak bisa lagi 
mengkonsumsi air danau yang su-
dah tercemar akibat bencana,” ujar 
Kepala BWS Papua.

Kelima intake itu tersebut, yaitu in-
take di posko pengungsian Gunung 
Merah dengan debit kurang lebih 
5 liter/detik, 2 buah intake di BTN 
Sosial Kemiri dengan debit 10 liter/
detik, Venue Pon Kampung Harapan 
10 liter/detik, dan 1 intake suplai air 
bersih sebesar 10.000 liter/detik di 
Pantai Klimbay di pinggir Danau Sen-
tani. Satu intake lagi dibangun di Pu-
lau Ayapo dengan debit sebesar 10 
liter/detik. 

Intake di Pantai Klimbay dan di Pu-
lau Ayopo juga digunakan untuk 

Menteri PUPR beserta Kepala BNPB, 
Dirjen SDA dan Kepala BWS Papua di 

Intake Pantai Klimbay, Papua

penyediaan air bersih ke pulau-pu-
lau di Danau Sentani yang belum 
mendapatkan akses air bersih.

"Sebelum ada intake, mengisi 1 tang-
ki air membutuhkan 20-30 menit 
untuk 1.100 liter. Begitu kita buat in-
take, 4 menit, 1 tangki penuh," jelas 
Mambrasar di Papua.

Mambrasar menambahkan bahwa 
penyediaan air tidak boleh berhen-
ti, karena air merupakan kebutuhan 
utama. BWS Papua akan selalu siap 
siaga walaupun masa tanggap daru-
rat telah berakhir pada Jumat 29 
Maret dan tengah beralih ke masa 
pemulihan.

Menteri PUPR: Mitigasi Bencana 
di Papua bisa dilakukan dengan 

dua cara, yaitu membuat 
bangunan untuk mengarahkan 

kembali aliran air ke aliran 
sungai aslinya dan membuat sabo 
dam agar material batu dan pasir 

tidak terbawa masuk ke sungai

Presiden RI di antara para pengunsi 
di Posko Pengungsian GOR Toware, 
Papua
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Tidak hanya penanganan daurat 
yang dilakukan sebagai miti-
gasi bencana banjir dan tanah 

longsor di Jayapura, Papua. Lebih 
jauh lagi, penanganan yang melibat-
kan berbagai pihak tengah diinisiasi 
dengan penandatanganan Nota Ke- 
sepakatan Pemulihan Cagar Alam Pe-
gunungan Cycloop, Danau Sentani, 
DAS Sentani Tami oleh 16 pihak yang 
dianggap memiliki kewenangan da-
lam pelestarian cagar alam tersebut.

Ditandatangani di hadapan Presiden 
Joko Widodo dalam lawatannya ke 
Papua (1/4) Nota Kesepakatan atau 
MoU ini merupakan panduan yang 
digunakan untuk melaksanakan be-
berapa hal berikut, yaitu a) Koordi-
nasi, sinkronisasi program dan pelak-
sanaan pemulihan kawasan cagar 
alam Pegunungan Cycloop, Danau 
Sentani, Daerah Aliran Sungai Sen-
tani Tami; b) Perencanaan detail tata 
ruang dan instrumen pengendalian 
pemanfaatan ruang kawasan cagar 
alam; dan c) Sinkronisasi mitigasi 

bencana dan literasi kebencanaan 
untuk masyarakat melalui edukasi, 
sosialisasi dan simulasi bencana.

Ke-enam belas pihak yang menan-
datangani Nota Kesepakatan terse-
but adalah sebagai berikut:

(1) Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana, (2) Kementerian Lingku-
ngan Hidup dan Kehutanan, (3) Ke-
menterian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, (4) Kementeri-
an Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional, (5) Kemen- 
terian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Bappenas, (6) Pemerintah 
Provinsi Papua, (7) Pemerintah Ka-
bupaten Jayapura, (8) Pemerintah 
Kota Jayapura, (9) Pemerintah Kabu-
paten Keerom, (10) Universitas Cen-
drawasih, (11) PT Freeport Indone-
sia, (12) Dewan Adat Suku Sentani, 
(13) Lembaga Musyawarah Adat Port 
Numbay, (14) Dewan Persekutuan 
Gereja-Gereja Papua, (15) BP AM 
Sinode GKI di Tanah Papua, (16) BP 

AM Sinode GIDI di Tanah Papua.

Pada kesempatan yang sama, Guber-
nur Papua Lukas Enembe memapar-
kan jumlah kerusakan dan kerugian 
yang dialami akibat peristiwa banjir 
bandang di Sentani pada 16 Maret 
lalu. Kepada Presiden Joko Wido-
do, Lukas mengungkapkan kerugian 
akibat peristiwa tersebut mencapai     
Rp 506 miliar.

"Di Danau Sentani hampir sebagian 
besar rumahnya tergenang hampir 
2 meter," kata Lukas di lokasi pe- 
nandatanganan MoU, Senin (1/4). 
Ditambahkan olehnya, di Kabupaten 
Jayapura sebanyak 105 jiwa mening-
gal dunia dan jumlah pengungsi 
mencapai 7.617 jiwa.

"Sedangkan luka ringan sebanyak 
768 jiwa, luka berat 153 jiwa. Semen-
tara pada saat kejadian sebanyak 33 
ribu KK kehilangan rumah, jalan ru-
sak sepanjang 21,9 kilometer, jem-
batan 7 unit rusak, pasar 1 unit ru-
sak, sekolah 21 unit rusak, tempat 
ibadah 5 unit rusak, rumah 291 unit 
rusak seluruhnya, rusak sedang 209 
unit, rusak ringan 1.288, rumah yang 
terendam 1.639 unit di Danau Sen-
tani. Inilah kerusakan yang terjadi," 
jelasnya.
(KompuSDA*kty/din)

Penandatanganan Nota 
Kesepakatan Pemulihan 
Cagar Alam oleh 16 pihak 
di hadapan Presiden RI, 
di Papua
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Menurut data dari Badan 
Perencanaan Nasional 
(Bappenas)  terdapat  21

program yang dimonitor sebagai 
Proyek Strategis Nasional (PSN) prio- 
ritas. Diantaranya sembilan program 
telah tercapai di tahun 2018, dela-
pan program perlu kerja keras untuk 
bisa tercapai, serta empat program 
yang agak sulit tercapai.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono 
yang resmi membuka Konsultasi Re-
gional Kementerian PUPR TA 2019 
Wilayah Sumatera di Banda Aceh 
(11/3).

Dikatakan oleh Menteri PUPR, ada-
pun sembilan sasaran pokok terca-
pai antara lain 55 waduk yang telah 
terbavngun dari target 65 waduk, 
jalan tol telah terbangun 782 km 
dari target 1.000 km, irigasi dan rawa 
sebanyak 865.393 ha dari 1 juta ha, 

rehabilitasi irigasi 2.650.824 ha dari 
target 3 juta ha, pelatihan konstruk-
si, jalan baru, kota baru, serta sertifi-
kasi konstruksi.

Sementara delapan sasaran pokok 
perlu kerja keras yaitu kemantapan 
jalan, daya tampung, sanitasi, air iri-
gasi dari waduk, air baku, air minum 
bagi Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR), irigasi tambak serta 
penanganan pemukiman kumuh.

“Sedangkan empat sasaran pokok 
yang sulit tercapai itu pengendalian 
banjir, air minum dan sanitasi, sani-
tasi bagi MBR, dan penyediaan huni-
an layak. Bukan berarti gagal namun 
menjadi program selanjutnya yang 
harus diperhatikan dalam program 
tahun 2020 nanti,” ujar Basuki.

Konsultasi Regional Tahun 2019 ini 
menjadi momen yang tepat dalam 
menyusun program Tahun 2020 di 
Kementerian PUPR, sesuai dengan 
prioritas nasional Rencana Kerja Pe-
merintah (RKP) yang mengangkat 
tema Peningkatan Sumber Daya Ma-
nusia Untuk Pertumbuhan Berkuali-
tas, maka pentingnya pembangunan 
manusia dan pengentasan kemis- 

Menteri PUPR Memberi 
Arahan Pada Pembukaan 
Konreg PUPR 2019 di Aceh
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memerlukan penanganan terhadap 
pembangunan Bendungan Seulimum 
dan Bendung Peureulak serta penye-
diaan air baku di Langsa,” ujarnya.

Kegiatan Konreg Tahun 2019 
wilayah Sumatera ini turut sebagai 
penyemangat bagi Kementerian 
PUPR dalam menghadapi tantangan 
pembangunan di Pulau Sumatera, 
mengingat wilayah tersebut sangat 
rentan dengan bencana alam, maka 
setiap program kerja sudah harus 
memperhitungkan ketahanan terha-
dap bencana alam. Terutama sinkro-
nisasi program pembangunan antara 
pusat dan daerah. Lantaran tujuan 
Konreg 2019 itu sendiri memastikan 
dan memantapkan sinkronisasi pro-
gram pembangunan pusat-daerah.

“Kami sampaikan ke para Kepala 
Balai bahwa kita Kementerian PUPR 
adalah Kementerian yang ditugaskan 

untuk membelanjakan uang negara, 
namun jangan lupa kita juga sebagai 
pembina jasa konstruksi, kita juga 
harus bisa mendesign package-pack-
age pekerjaan dengan tujuan un-
tuk menciptakan kesempatan kerja 
bagi para pekerja konstruksi,” tutup       
Basuki.

Turut hadir dalam Konreg 2019 Direk-
tur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) 
Hari Suprayogi, Direktur Pengem-
bangan Jaringan SDA Edy Juharsyah, 
Direktur Bina Penatagunaan SDA 
Fauzi Idris, dan Kepala Balai Wilayah 
Sungai Sumatera I Djaya Sukarno. 
(dnd-KompuSDA)

Konsultasi Regional wilayah Barat 
Kementerian PUPR Tahun 2019

kinan, konektivitas dan pemerataan, 
nilai tambah ekonomi dan kesem-
patan kerja, ketahanan pangan, air, 
energi dan lingkungan hidup, serta 
stabilitas pertahanan dan keamanan.

“Kita tetap harus melaksanakan 
kegiatan konstitusi setiap ta-
hunnya, alias programming. 
Kita melaksanakan tiga hal, yai-
tu mempertanggung jawabkan 
yang sudah kita kerjakan, melak-
sanakan kegiatan tahun ini, mem-
programkan pekerjaan tahun ke 
depannya. Setiap tahun melaku-
kan tiga hal itu dimana pun kita 
ditugaskan,”pesan Menteri PUPR.

Sementara itu, Plt Gubernur Provin-
si Aceh Nova Iriansyah meminta 
agar Kementerian PUPR dapat men-
dukung ketahanan pangan, air baku 
dan pengendalian daya rusak air 
dari sektor Sumber Daya Air. “Sangat 
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Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat 
Basuki Hadimuljono, 

yang juga Ketua Umum PB PODSI 
(Pengurus Besar Persatuan Olahra-
ga Dayung Seluruh Indonesia) me-   
nyatakan bahwa jabatan pada kepe- 
ngurusan olahraga dayung memang 
tanpa imbalan, tapi amanah ini men-
jadi kebanggaan bagi masing-masing 
pengurus apabila mereka berhasil 
membina para atlet dalam mencetak 
prestasi ditingkat nasional dan bah-
kan mampu mengibarkan bendera 
Indonesia di kancah Internasional. 
Pernyataan ini ia sampaikan ketika 
melantik para pengurus PODSI Aceh 
pada 11 Maret 2019 di Aceh.
 
Para pengurus yang baru dilantik 
tersebut memiliki masa bakti selama 
tahun 2017-2021. Terpilih sebagai 

Ketua Umum T. Sulaiman Badai, In-
dra Azmi selaku Sekretaris Umum, 
dan Fahrizal Murphy sebagai Benda-
hara Umum.
 
Dalam sambutannya sebagai Ketua 
Umum PB PODSI, Basuki Hadimuljo-
no mengatakan, semoga pelantikan 
ini bukan hanya ceremony saja, teta-
pi jadi pemicu semangat bagi para 
pengurus untuk terus berinovasi 
membina para atlet dayung Provin-
si Aceh agar semakin berprestasi. Ia 
yakin target tersebut bisa tercapai 
apabila tekad dan kerjasama para 
pengurus bisa terjalin dengan baik.

Basuki menambahkan bahwa Indo-
nesia sudah pernah menghasilkan 
atlet dayung berkualitas, seperti 
Roynaldi peraih medali emas Asian 
Canoeing Champion di India pada 

tahun 2003, dan juga peraih medali 
emas untuk Sea Games tahun 2003, 
2005, 2007. Bukan hanya itu, Indo-
nesia juga punya Riska Andriani, atlet 
dayung peringkat 10 dunia di tahun 
2017. Bahkan, atlet dayung Indone-
sia berhasil meraih banyak medali 
pada Asian Games 2018 yang baru 
saja selesai diselenggarakan di Indo-
nesia. “Semua pengalaman ini ha-
rusnya memacu semangat para  atlet 
muda untuk semakin berprestasi, 
apalagi dengan kepengurusan baru 
yang semuanya memiliki semangat 
muda,” tambah Basuki.
 
Basuki berharap, Aceh bisa mem-
berikan kontribusi atlet dayung na-
sional dimasa mendatang. “PODSI 
siap mendukung persiapan sarana 
bagi pembinaan atlet dayung Provin-
si Aceh. Di Aceh sudah ada Waduk 
Keuliling sebagai wahana pariwisa-
ta dan olahraga. Untuk saat ini,          
PODSI Aceh bisa memanfaatkan 
Waduk Keuliling sebagai sarana lati-
han dalam mempersiapkan diri un-
tuk ajang Pra Pekan Olahraga Nasio-
nal (PON) yang sebentar lagi akan di-
gelar, tambah Basuki. 
(sandro)

Menteri PUPR bersama Pengurus Besar 
PODSI Aceh Periode Tahun 2017 - 2021
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Seiring bertambahnya pen-
duduk di Indonesia maka ke-
butuhan akan air untuk rumah 

tangga juga semakin besar, dan ten-
tu saja akan berpengaruh signifikan 
terhadap peningkatan kebutuhan 
akan pangan, pertanian dan industri, 
sehingga diperlukan semakin banyak 
tampungan air untuk memenuhi ke-
butuhan tersebut. 

Bukan itu saja, perubahan iklim juga 
menjadi tantangan dalam penye-
diaan air baku, panjangnya musim 
kemarau mengakibatkan kekeringan, 
dan meningkatnya intensitas hujan 
dan permukaan air laut berdampak 
pada banjir. Begitu juga dengan  
berbagai tantangan lainnya seper-
ti degradasi daerah aliran sungai di 
daerah hulu, juga menurunnya debit 
pada sumber air dan tinggi laju sedi-
mentasi pada tampungan-tampu- 
ngan air seperti waduk, embung, da-
nau, dan situ. 

Di samping itu, kualitas air juga se-

makin turun akibat tingginya tingkat 
pencemaran pada sungai dan sum-
ber-sumber air lainnya yang dilaku-
kan oleh manusia itu sendiri.

Permasalahan teknis dan non teknis 
tersebut tentu saja semakin mem-
perparah kondisi kelestarian air di In-
donesia. Tak ayal lagi, banyak pihak 
yang saling menyalahkan program 
yang sudah ada tanpa memberi solu-
si yang nyata. 

Tidak hanya itu, banyak pula yang 
mengeluh saja tanpa berbuat se-
suatu untuk perubahan. Kondisi ini 
tentu saja tidak bisa dibiarkan terla-
lu lama, karena tidak akan memberi 
manfaat apa-apa. Satu dari sekian 
banyak solusi yang bisa dilakukan 
adalah gotong royong.

Hal inilah yang disampaikan Direktur 
BPSDA Fauzi Idris yang hadir mewaki-
li Direktur Jenderal Sumber Daya Air 
Hari Suprayogi pada Seminar Nasio-
nal Hari Air Dunia 2019 di Gedung 

Serbaguna Pascasarjana Universitas 
Sriwijaya, Palembang (21/3). 

Sebagai Keynote Speaker dalam 
acara tersebut, Fauzi menyam-
paikan bahwa Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat 
melalui Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air (Ditjen SDA) selalu mening-
katkan program pembangunan infra-
struktur untuk sumber-sumber air 
yang tersebar di Indonesia. Kegiatan 
tersebut tergolong dalam kegiatan 
struktural.

Ia menambahkan bahwa pemerin-
tah, masyarakat dan akademisi dapat 
berkolaborasi melalui aksi non struk-
tural, seperti membudayakan mena-
nam pohon (tanaman) pada setiap 
lahan yang ada disekitar mereka. 
Tentu saja kegiatan ini bisa sangat 
bermanfaat untuk menyimpan air. 

Bagaimana bisa pohon dapat men-
jadi tempat menyimpan air? Karena 
pada saat hujan turun, pasti akan 

Direktur BPSDA Fauzi Idris
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masuk ke dalam tanah. Pohon yang 
ada disekitar akan langsung menja-
di tempat penyimpanan air yang di- 
resap oleh tanah melalui akar-akar 
pohon. 

Jika tidak ada pohon yang berfung-
si sebagai tempat penyimpanan air 
maka air tersebut akan langsung 
terbuang begitu saja ke sungai yang 
akan diteruskan ke laut, sehingga 
dapat menyebabkan makhluk hi- 
dup kekurangan sumber air. 

Kegiatan seperti inilah yang akan 
mendukung program struktural yang 
telah dilakukan Ditjen SDA dalam 
membangun tampungan-tampungan 
air, seperti bendung, embung, dan 
bendungan yang tersebar diberbagai 
wilayah di Indonesia.

Aksi Penanaman Pohon 
di Lingkungan Universitas 

Sriwijaya, Palembang

Seminar Nasional Hari Air Dunia 2019 di 
Universitas Sriwijaya, Palembang

Seminar Nasional yang dihadiri oleh 
Walikota Palembang Harnojoyo dan 
Rektor Universitas Sriwijaya Anis 
Saggaff tersebut disambut antusias 
oleh ratusan mahasiswa, akademisi 
juga masyarakat. 

“Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air akan terus membenahi sum-
ber-sumber air melalui program 
konservasi SDA, juga meningkatkan 
sistem informasi sumber daya air 
agar semua orang mendapatkan 
akses akan air. Namun, kami bu-
tuh kontribusi dari semua lapisan 
masyarakat agar berbagai program 
tersebut bisa berjalan dengan baik 
dan berkelanjutan,” tutur Fauzi.
(sandro)
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Water Day Fest 2019
Ajang Kolaborasi SDA 

dan Anak Muda
Kita semua harus peduli dan menjaga sumber-sumber 

air agar tidak tercemar. Karena anak dan cucu kita juga 
berhak untuk mendapatkan air bersih.



“Kita semua harus pedu-
li dan menjaga sum-
ber-sumber air agar ti-

dak tercemar. Karena anak dan cucu 
kita juga berhak untuk mendapatkan 
air bersih.”

Inilah pesan yang akan terus disam-
paikan dalam peringatan Hari Air 
Sedunia atau lebih dikenal dengan 
World Water Day pada tanggal 22 
Maret setiap tahunnya. Pada momen 
ini, berbagai organisasi dari ma- 
sing-masing negara mengemas acara 
dan kampanye semenarik mungkin 

agar kesadaran dan perhatian ma-
syarakat akan pentingnya kelestarian 
air bisa terus meningkat.

Di Indonesia, pesan penting tersebut 
menjadi tanggung jawab Kementeri-
an Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (Kementerian PUPR) yang 
dilaksanakan oleh Direktorat Jen-
deral Sumber Daya Air (Ditjen SDA), 
agar bisa disampaikan dengan baik 
ke masyarakat. 

Melalui tema Hari Air Sedunia tahun 
ini yaitu Semua Harus Mendapatkan 

Menteri PUPR Memberikan 
Arahan Kepada Para Peserta 
Water Day Fest 2019

28

Menteri PUPR dan Dirjen SDA 
Membuka Acara Water Day Fest 
2019
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Akses Air, Ditjen SDA mengedukasi 
para anak muda melalui kompetisi 
yang dikemas menjadi Water Day 
Fest 2019. Kompetisi ini terdiri dari 
Pemilihan Duta Hari Air 2019, Lomba 
Paduan Suara dan Lomba Tari Tra-
disional bagi siswa/i SMA/SMK Se- 
derajat se-Jabodetabek.

Kegiatan tersebut dilakukan karena 
pemecahan masalah terkait air tidak 
dapat diselesaikan hanya melalui 
pembangunan infrastruktur saja, 
seperti pembangunan bendungan, 
instalasi pengolahan air limbah, nor-

malisasi sungai dan sebagainya. 

Yang lebih penting adalah perlu 
adanya partisipasi langsung dari 
masyarakat, komunitas, akademi-
si, dan pihak swasta terutama anak 
muda untuk menjaga dan melestari-
kan alam sehingga permasalahan air 
dapat dikendalikan atau diminimali-
sir. 

Water Day Fest 2019 yang digelar 
sejak bulan Februari sampai Maret 
tersebut merupakan upaya yang 
dilakukan Ditjen SDA untuk membina 

generasi muda agar selalu siap ber-
kompetisi dalam berbagai kesempa-
tan yang nantinya akan mendukung 
peningkatan daya saing bangsa. 

Hal ini sejalan dengan pesan yang 
diutarakan oleh Menteri PUPR Basu-
ki Hadimuljono bahwa setiap insan 
harus menjadi pribadi yang kuat, 
berani, berjiwa seni, kompeten dan 
siap bekerjasama. Para peserta da-
lam kompetisi tersebut bisa berpe- 
ran sebagai penyambung lidah Ditjen 
SDA akan pentingnya kelestarian air 
ke masyarakat luas.

Para pemenang Water Day Fest 
2019 berfoto bersama Menteri 
PUPR, Dirjen SDA, para Direktur 
dan Kepala Pusat di lingkungan 
Ditjen SDA serta perwakilan dari 
PT BRI (Persero) Tbk.
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Ketatnya persaingan, kekompakan 
dan kreatifitas berhasil ditunjukkan 
oleh ratusan peserta Water Day Fest 
2019 hingga akhirnya sampai ke ba-
bak final. Dan inilah mereka, para 
anak muda yang berhasil unjuk gigi 
menjadi Juara di Water Day Fest 
2019:

Duta Hari Air 2019 (Putra) :

Juara 1  Firhan Salim  
(SMAN Unggulan MH. Thamrin Jakarta)
Juara 2 Kevin Nanda Susanto 
(SMAN 90 Jakarta)
Juara 3 Dani Sefianto  
(SMAN 86 Jakarta)  
Finalis Arieq Bagus Putradinanti 
(SMAN 26 Jakarta)
Finalis Krisna Herdiana  
(SMAN 1 Kota Bogor)
Finalis Wijayana Raihana 
(SMAN 66 Jakarta)

JUARA FAVORIT DUTA HARI AIR 2019 :

Arieq Bagus Putradinanti
(SMAN 26 Jakarta)
Tiara Harjono Putri 
(SMAN 66 Jakarta)

Kevin Nanda Susanto
JUARA II (PUTRA)

Firhan Salim
JUARA I (PUTRA)

Duta Hari Air 2019 (Putri) :

Juara 1  Salsa Kania Purnamasari
(SMAN 6 Jakarta)
Juara 2 Diandra Paramitha 
(SMAN 2 Kota Bekasi)
Juara 3 Zivanka Natania  
(SMA Tunas Bangsa Greenville Jakarta) 
Finalis Tiara Harjono Putri 
(SMAN 66 Jakarta)
Finalis Najwa Nur Awalia  
(SMAN 1 Kota Bogor)
Finalis Michelle Emily
(SMAN 90 Jakarta)

Salsa Kania Purnamasari
JUARA I (PUTRI)

Diandra Paramitha
JUARA II (PUTRI)

Zivanka Natania 
JUARA III (PUTRI)

Dani Sefianto
JUARA III (PUTRA)
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JUARA I PADUAN SUARA JUARA II PADUAN SUARA
Grazia Vocalista Gita Suara Delapan

JUARA I TARI TRADISIONAL 
SMK Jakarta 1

JUARA II TARI TRADISIONAL 
SMKN 57 Jakarta

Lomba Paduan Suara :
Juara 1  Grazia Vocalista
(SMAN 34 Jakarta)
Juara 2 Gita Suara Delapan 
(SMAN 8 Jakarta)
Juara 3 Symphony of Khatulistiwa(SMAN 13 Jakarta) 
Finalis Octa Classica 
(SMAN 8 Depok)
Finalis Beauty of Harmony 
(SMAN 67 Jakarta)
Finalis Voce Landana
(SMAN 3 Jakarta)

Lomba Tari Tradisional :

Juara 1  SMK Jakarta 1

Juara 2  SMKN 57 Jakarta 

Juara 3  SMAN 21 Jakarta

 
Finalis  SMA Muhammadiyah 8 Ciputat 

Finalis  SMAN 4 Tangerang Selatan 

Finalis  SMAN 1 Bekasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Dirjen SDA 
Hari Suprayogi yang hadir memberikan penghargaan 
kepada para juara, ikut bangga akan bakat dan se-
mangat para peserta Water Day Fest 2019. 
(sandro)
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Hari Air Dunia. Sebuah per-
helatan akbar yang diraya-
kan seluruh penjuru dunia     

setiap tahunnya untuk terus meng-
ingatkan kepada kita betapa pen- 
tingnya menjaga keberlangsungan 
sumber daya air. 

Diperingati setiap tanggal 22 Ma-
ret tahun 2019 ini, Perayaan Hari 
Air Dunia memasuki usia ke-XXVII 
yang berfokus pada masih ada-
nya masyarakat di dunia yang tidak 
mendapatkan akses air.

Saat ini, memang milyaran orang 
masih hidup tanpa air bersih dan 
berjuang untuk bertahan hidup dan 
berkembang. Masih banyak kelom-
pok masyarakat di berbagai bela-       
han dunia yang terpinggirkan bah-
kan mengalami diskriminasi saat 
mencoba mengakses dan mengelola 
air bersih yang mereka butuhkan.

Turut peduli  akan  isu  tersebut, ber-
bagai upaya dilakukan oleh Kemen-
terian Pekerjaan Umum dan Peru-
mahan Rakyat (PUPR) melalui Di-
rektorat Jenderal Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA)  di Peringatan Hari Air 
Dunia Tahun 2019 ini. 

Selain masih mensosialisasikan me- 
ngenai Hari Air Dunia itu sendiri 
kepada masyarakat, Ditjen SDA juga 
melaksanakan kegiatan yang ber-
fokus pada pencegahan dan hal solu-
tif dalam menangani ketersediaan 
sumber daya air.

Di tahun 2019 ini pun serangkaian 
acara dilakukan oleh Ditjen SDA   
dengan melibatkan masyarakat 
langsung, baik dari komunitas pecin-
ta lingkungan, pelajar, pihak swasta 
atau pemangku kepentingan lain 
dengan harapan semakin mening-
katnya kesadaran masyarakat luas 
khususnya generasi muda untuk 
menjaga kualitas sumber daya air 
agar tetap terjaga di masa depan dan 
semua mendapatkan akses air. 

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono mengatakan peringa-
tan HAD merupakan perayaan yang 
ditujukan sebagai usaha-usaha un-
tuk menarik perhatian publik akan 
pentingnya air dan pengelolaan sum-
ber-sumber air yang berkelanjutan. 
Momentum HAD digunakan oleh 
Menteri Basuki untuk mengajak ge- 
nerasi millenial untuk turut berperan 
aktif menjaga lingkungan dan air.

Dirjen SDA menerima Piala 
Gateball sebagai Juara ke-3



"Saya titip kepada semua saudara 
sekalian, sekarang kan masa kam-
panye ada kampanye door to door, 
saya titip door to door untuk me- 
nyadarkan tentang bahayanya air. Air 
kalau tidak dirawat dengan baik jadi 
musuh tetapi kalau dirawat dengan 
baik jadi kawan," ujarnya pada acara 
Water Day Fest 2019 dalam rangka 
Peringatan Hari Air Dunia di Kemen- 
terian PUPR, Jakarta (19/3).

Adapun rangkaian peringatan HAD 
di lingkungan Kementerian PUPR an-
tara lain Water Day Fest 2019 dima-
na pada kegiatan ini melibatkan para 
siswa/i se-Jabodetabek pada pemi-

lihan Duta Hari Air, Lomba Paduan   
Suara dan Lomba Tari Tradisional. 

Dilanjutkan dengan Pencanangan 
Hari Air Dunia pada tanggal 22 Ma-
ret 2019 yang dilaksanakan di lingku-
ngan kantor Kementerian PUPR. 
Pencanangan dimulai dengan senam 
bersama, pertunjukan kolintang dari 
Dharma Wanita Persatuan PUPR, 
pelepasan burung serta penyerahan 
peralatan dan pembuatan lubang 
biopori kepada masyarakat sekitar 
kantor PUPR.

Sementara itu pelaksanaan kejuaran 
gateball turut memeriahkan peri- 

ngatan HAD ke-XXVII ini, kejuaraan 
diikuti oleh unit organisasi yang ada 
di Kementerian PUPR, Tim Menteri 
PUPR, Eselon I, Staf Ahli Menteri 
PUPR, Staf Khusus dan para senior.

Puslitbang Air di Bandung pun mera-
maikan dengan mengadakan Lomba 
Karya Ilmiah bagi para pelajar SMA/
SMK se-Indonesia. 

Tak hanya itu, Dharma Wanita Per-
satuan Ditjen SDA pun menggelar 
lomba menggambar dan mewarnai 
yang diikuti oleh para siswa/i SD di 
Jabodetabek.

34

Pelepasan Burung dalam rangka Pencanangan 
Hari Air Dunia ke-XXVII
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Puncak acara akan digelar di akhir 
bulan April di Lido, Sukabumi dengan 
melaksanakan penanaman pohon, 
pembuatan biopori serta menabur 
benih ikan. 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air 
Kementerian PUPR Hari Suprayogi 
mengatakan peringatan HAD dimak-
sudkan untuk menegaskan kembali 
bahwa pemecahan masalah terkait 
air tidak dapat diselesaikan hanya 
melalui pembangunan infrastruktur 
oleh pemerintah, seperti program 
pembangunan 65 bendungan, iri-
gasi, instalasi pengelolaan air lim-
bah, sistem penyediaan air minum 

(SPAM) yang dikerjakan Kementerian 
PUPR.
Partisipasi langsung dari masyarakat, 
akademisi, dan swasta untuk ikut 
menjaga alam juga diperlukan. 
“Melalui kegiatan ini, Kementerian 
PUPR melalui Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air melibatkan para 
anak muda generasi milenial atau 
generasi Z sebagai peserta lomba 
Water Day Fest sehingga genera-
si tersebut lebih peduli akan air,”  
ujarnya.

Maka, siapa pun Anda, di mana pun 
Anda berada, air adalah hak asasi 
Anda. Akses ke air menopang ke- 

sehatan masyarakat dan karena itu 
penting untuk pembangunan berke-
lanjutan dan dunia yang stabil dan 
sejahtera. Kita tidak bisa maju se-
bagai masyarakat global sementara 
banyak orang hidup tanpa air bersih. 

Sekali lagi Selamat Hari Air Dunia 
ke-XXVII Tahun 2019!

35

Penyerahan Bantuan Alat Pembuat 
Lubang Biopori kepada Masyarakat 
Lingkungan Sekitar Kampus PUPR
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Duta Hari Air 
2019: 

Berprestasi 
di Masa Muda

Semua orang pasti pernah 
mengalami kegagalan, baik 
itu skala kecil maupun besar. 

Ada yang terus menyesalinya, na-
mun banyak pula yang menerima 
dan kemudian bangkit untuk me- 
lawannya. Anak muda yang satu ini 
memilih untuk bangkit, dan kemudi-
an mencetak berbagai prestasi baru.

Setelah gagal memenangi kompe-
tisi olimpiade beberapa waktu lalu, 
siswa kelas XI SMAN Unggulan MH. 
Thamrin Jakarta yang memiliki nama 
lengkap Firhan Salim Mahfud ini te-
rus memacu dirinya untuk bangkit 
dan mencetak prestasi. Ia berlatih 
tekun hingga akhirnya berhasil men-
juarai beberapa Speech Competition 
yang ada di Jakarta. Baru-baru ini, 
ia juga berhasil meraih Juara I Duta 
Hari Air 2019 kategori Putra.

Duta Hari Air 2019 merupakan kom-
petisi yang diselenggarakan oleh Di-
rektorat Jenderal Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA), Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) dalam rangka memperingati 
Hari Air Dunia atau yang lebih dike-
nal dengan World Water Day. Per-

juangan Firhan tidaklah gampang, 
ia harus mengalahkan berbagai ide 
menarik dan inovatif dari peserta 
lainnya tentang bagaimana anak 
muda mengambil peran dalam me-
lestarikan sumber-sumber air yang 
ada. 

Namun, semangat anak muda yang 
punya keinginan kuliah pada juru-
san Teknik Mesin Pesawat di Jer-
man tersebut, memacunya untuk 
menampilkan yang terbaik hingga 
mengantarkannya menjadi Juara I. 
“Saya ingin memberikan dampak 
positif bagi anak muda, jadi saya ha-
rus berkarya dan berprestasi dulu 
agar bisa menginspirasi,” ujar Firhan.

Lain pula dengan cerita yang dialami 
oleh Juara I Duta Hari Air 2019 ka- 
tegori Putri. Siswi kelas XI SMAN 6 
Jakarta yang memiliki nama lengkap 
Salsa Kania Purnamasari ini sempat 
meragukan dirinya bisa lolos sampai 

ke babak final pada kompetisi terse-
but. “Aku sama sekali belum punya 
rentetan prestasi seperti para finalis 
lainnya. Tapi justru ini yang mem-
buatku untuk naik kelas, aku harus 
berani terima berbagai tantangan 
kalau mau maju. Aku ingin berkon-
tribusi, makanya belajar sebanyak 
mungkin dari proses ini,” tutur Kania 
saat ditemui oleh tim majalah AIR. 

Kedepannya, Kania ingin mengam-
bil jurusan Ilmu Komunikasi disalah 
satu universitas terbaik di Indonesia. 
“Sebagai anak muda, aku harus tetap 
punya semangat untuk terus belajar 
dimanapun dan kapanpun. Setelah-
nya, baru aku aplikasikan dikegiatan 
sehari-hari, dan berharap bisa mem-
berikan inspirasi bagi teman-teman 
agar mau sama-sama bergerak,” 
tambah Kania semangat. 
(sandro)

Para Juara I Duta 
Hari Air 2019
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Grazia Vocalista merupakan 
paduan suara yang berasal 
dari SMAN 34 Jakarta dan 

mulai terbentuk pada 29 September 
1989. Nama Grazia Vocalista bukan-
lah nama yang asing di lingkungan 
kelompok paduan suara SMA Se-    
Jabodetabek, acapkali mereka diang-
gap peserta yang perlu diperhatikan 
lebih intens oleh para pesaingnya di 
setiap ajang lomba.
 
Untuk mencapai posisi tersebut 
pun tidaklah mudah, diperlukan ke-
displinan yang tinggi dan komitmen 
dari setiap anggota paduan suara di 
Grazia Vocalista. 

Demi mencapai target memenang-
kan lomba, mereka rutin berlatih 
seminggu sekali bahkan jika sedang 
menghadapi sebuah kompetisi, me- 
reka berlatih lebih dari 2 kali dalam 
seminggu. 

Bukan hanya melatih kemampuan 
vokal saja, mereka juga melatih ke-
kompakan pada grup mereka karena 
ini dapat mempengaruhi performa 

mereka nantinya di atas panggung.
 
Kenar Pradipto, pelatih utama Grazia 
Vocalista mengatakan dalam berla-
tih, tim-nya pun mengalami kendala, 
namun kendala tersebut mereka ja-
dikan sebuah tantangan. “Tantangan 
kami adalah menyanyikan lagu-lagu 
dengan nada yang sulit dan disiplin 
dalam setiap jadwal kegiatan lati-
han,” ujarnya.

Ini adalah kali kedua Grazia Vocalis-
ta mengikuti ajang Lomba Paduan 
Suara dalam rangka peringatan Hari 
Air Dunia di Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat. Ta-
hun lalu, langkah mereka untuk 
menjadi pemenang pertama me-
mang terhenti oleh pesaing lainnya, 
namun di tahun 2019 ini mereka 
menebus kekalahan mereka dengan 
mengalahkan 5 pesaing lainnya. 

Grazia Vocalista berhasil meraih 
Juara I Lomba Paduan Suara di Water 
Day Fest 2019 dalam rangka Peringa-
tan Hari Air Dunia ke-XXVII ini. Sorak 
sorai dari tim SMAN 34 bergemuruh 
di seluruh Auditorium Kementerian 
PUPR, turut merayakan kemenangan 
Grazia Vocalista sebagai kemena- 
ngan bersama.

“Kami merasa senang sekali, ta-
hun ini kami mengikuti lomba ini 
lagi dan berhasil. Kerja keras kami 
tidak sia-sia, namun ini juga turut 
memacu kami untuk berbuat le- 
bih baik. Terima kasih kepada Ditjen 
SDA telah memberikan kesempatan 
ini dan mengadakan kegiatan positif 
seperti ini,” ujar sang pelatih, Kenar     
Pradipto. 
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DISIPLIN BERLATIH 
VOKAL BERBUAH MANIS 

BAGI GRAZIA VOCALISTA

Juara I Lomba Paduan 
Suara Water Day Fest 
2019 Grazia Vocalista 

SMAN 34 Jakarta
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Tari Tradisional

Sementara untuk lomba Tari 
Tradisional, Juara I berhasil 
diraih oleh Ranowi Production 

dari SMK Jakarta 1. Mereka merasa 
senang dan bahagia bisa menjadi 
juara. 

“Kita memang sangat optimis da-
lam mengikuti lomba ini, tapi tidak 
menyangka akan menjadi juara I. Ini 
seperti keajaiban buat kita.” ungkap 
Cindy, salah satu anggotanya. Untuk 
mengikuti lomba ini, mereka menga-
ku sangat didukung dan diapresiasi 
oleh pihak sekolah. 

“Ke depannya, kita berharap bisa go 
international dan membawa nama 
Indonesia,” ujar Cindy. Tidak lupa 
mereka mengungkapkan rasa terima 
kasihnya kepada Kementerian PUPR 
khususnya Direktorat Jenderal Sum-
ber Daya Air karena mereka diberi 
kesempatan mengkuti lomba dan 
menjadi juara.

Selain dari peserta yang keluar se-
bagai juara, salah satu juri lomba 
Tari Tradisional, Anneke Puspa juga 
memberikan kesan dan pesannya 
terhadap acara ini. “Sangat seru dan 
terharu. Tidak menyangka bahwa 
banyak sekali siswa dan siswi SMA 
yang sangat peduli untuk melestari-
kan seni dan udaya Indonesia, khu-
susnya seni tari tradisional,” ungkap 
Anneke. 

Juara I Lomba Tari Tradisonal Water 
Day Fest 2019 Ranowi Production 

SMK Jakarta 1
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Sebagai rangkaian peringatan 
Hari Air Dunia XXVII tahun 
2019, Water Day Fest 2019 

membawa sejumlah pesan, baik bagi 
para generasi Z sebagai peserta, juga 
bagi para guru dan pendamping pe-
serta, untuk turut aktif terlibat da-
lam kelestarian air di lingkungannya. 

Seperti kita ketahui bersama, Water  
Day   Fest   2019   mengusung Lomba 
Paduan  Suara,  Lomba  Tari  Tradisio-
nal dan Pemilihan Duta Hari Air untuk 
dikompetisikan di antara siswa-siswi 
berbakat dari SMA/SMK/Sederajat 
Se-Jabodetabek.

Elsa Safira Kinanti, Juri Pemilihan 
Duta Hari Air 2019, berpesan kepada 
para peserta yang terdiri dari siswa/i 
SMA/SMK Sederajat tersebut, agar 
selalu produktif dengan passion 
yang mereka miliki untuk terus ber-
karya dan berkontribusi. “Menjadi 
seorang Duta Hari Air bukanlah tu-
gas yang gampang. Menjalankan apa 

yang ada disekeliling kita untuk me-
lestarikan air dan sumbernya harus 
tetap dilakukan agar bisa menjadi 
inspirasi bagi banyak orang,” tambah 
Elsa kepada para peserta Duta Hari 
Air 2019.  

Selain membawa pesan untuk pi-
hak eksternal, Water Day Fest 2019 
merupakan pengingat bagi internal 
SDA, bahwa dalam mengelola air un-
tuk negeri diperlukan tindakan yang 
sesuai dengan motto Kementerian 
PUPR, yaitu Bekerja Keras, Bergerak 
Cepat, Bertindak Tepat dan dilengka-
pi dengan harmonisasi serta kekom-
pakan dalam sebuah tim, atau lebih 
besarnya sebuah organisasi.

Hal ini senada dengan yang diutara-
kan oleh Michael Sean, salah satu 
Juri Lomba Paduan Suara. Michael 
menyatakan bahwa dalam sebuah 
paduan suara sebaiknya tidak dilihat 
dari hasil menyanyi saja, tapi juga 
secara organisasinya. “Membangun 

tim paduan suara tidak mudah  kita 
juga harus mengenal para anggo-
ta padus itu, kita bangun bersama 
suatu organisasi.

Kekeluargaannya suatu hal yang ti-
dak didapatkan di tempat lain, ke 
depannya itu yang perlu dijaga dan 
dijunjung tinggi, itu sangat berpe- 
ngaruh terhadap potensi dan kuali-
tas.”

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal 
SDA sebagai penyelanggara acara 
berharap Water Day Fest 2019 tidak 
hanya dikenang sebagai acara sere-
monial semata, namun juga menjadi 
pionir dalam penyebarluasan pesan 
baik, positive vibes, dalam pengelo-
laan air untuk negeri.
(KompuSDA)

Potret Juri 
Water Day Fest 2019
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Juri Padus  
Mona Unsulangi

Juri Duta  
Elsa Safira

Juri Padus  
Michael Sean
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Acara tiga tahunan yang diselenggarakan oleh ICID yaitu
World Irrigation Forum yang bertujuan untuk mempertemukan
seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam seluruh
sector Irigasi, seperti Pembuat Kebijakan, Lembaga
penelitian, dan petani. World Irrigation Forum
menyediakan sebuah wadah untuk seluruh komunitas irigasi
dunia maupun professional yang tertarik untuk menemukan
solusi-solusi dalam memecahkan masalah terkait irigasi
dan pertanian, sementara semakin menipisnya sumber daya
air sebagai akibat pemanasan global dan perubahan iklim.
World Irrigation Forum menawarkan diskusi lintas sektoral
dengan para ahli dari berbagai belahan dunia untuk
menemukan solusi pengelolaan air yang berkelanjutan di
sektor pertanian.

Dengan Tema:
“Development for water, food and nutrition security
in a competitive environment”

Sub Tema:
Sub Tema 1 : Enabling policy environment for water,
food and energy dipimpin oleh Asian Development
Bank (ADB)

Sub Tema 2 : Role of civil society and non-state
actors with focus on farmers and extension facilities
dipimpin oleh Food and Agriculture Organization
(FAO)

Sub Tema 3 : Improving agriculture water
productivity with focus on rural transformation and
attainment of SDGs dipimpin oleh World bank
(WB)

Forum tertinggi pembuat keputusan dari International Commission
Irrigation and Drainage (ICID) yaitu International Executive Council
Meeting yang berada di tangan manajemen dari ICID. IEC yang
diadakan setiap tahunnya untuk melakukan transaksi bisnis
administratif yang bersifat teknis. Sebelum melaksanakan IEC
tahunan, seluruh anggota dewan ICID melakukan pertemuan
terlebih dahulu yang disebut Pre-council meeting. Pertemuan IEC
juga selalu didahului oleh pertemuan tahunan dari berbagai
kelompok kerja dan pertemuan berbagai working group seperti
PCSO, PCTA, PFC dll.

Terdapat dua pendekatan yaitu World Irrigation Forum dan
Internation Executive Council (IEC) meeting yang akan membantu
ICID memenuhi tujuannya dan juga memberikan kesempatan
kepada 76 Negara anggota ICID untuk mengatasi masalah-
masalah terkait irigasi secara global maupun regional yang
sedang dihadapi saat ini dan menyediakan wadah untuk
berinteraksi dan membangun jaringan dengan para pemangku
kepentingan untuk memiliki jangkauan yang lebih baik agar dapat
menyebar luaskan pesan serta mencapai tujuan dan misi bersama.

70th International Executive 
Council Meeting

3rd World Irrigation Forum


