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Pengelolaan sumberdaya air diarahkan 
untuk terwujudnya kemanfaatan 
sumber daya air yang berkelanjutan 
untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. Dalam perencanaan 
pemrograman pengelolaan sumber 
daya air mengacu kepada pengelolaan 
dan konservasi waduk, embung, 
situ, serta bangunan penampung air 
lainnya, penyediaan pengelolaan air 
baku, pengembangan dan pengelolaan 
jaringan irigasi, rawa, dan jaringan 
pengairan lainnya, serta pengendalian 
banjir, lahar gunung berapi dan 
pengamanan pantai.

Pengelolaan sumber daya air tersebut 
juga bertujuan untuk mendorong 
ketahanan air dan ketahanan pangan. 
Namun demikian masih terdapat 
beberapa isu-isu strategis yang masih 
perlu mendapatkan perhatian dalam 
rangka pengelolaan sumber daya air 
ke depannya. Ketahanan air yang 
semakin rendah akibat kerusakan DAS 
dan rendahnya kapasitas tampungan 
infrastruktur, perubahan pola dan 
intensitas hujan, meningkatnya 
ancaman banjir, lahan, dan abrasi 
pantai, hingga terjadinya alih fungsi 
sawah beririgasi menjadi perkebunan 
sawit, karet, serta permukiman.

Isu-isu strategis tersebut perlu 
dicarikan jalan keluar melalui 
penajaman program bidang sumber 
daya air. Prioritas seperti pembangunan 
dan rehabilitasi waduk, revitalisasi 
danau, pembangunan embung, 
mendukung pengembangan SPAM 
regional, membangun kerja sama 
pusat-provinsi-kabupaten dalam OP 
irigasi dan rawa, menjadi pembahasan 

dalam konsultasi regional Kementerian 
Pekerjaan Umum.

Dalam edisi kali ini, kami mengupas 
kegiatan penajaman program bidang 
sumber daya air dalam rangka 
pencapaian Rencana Strategis Bidang 
Sumber Daya Air 2010–2014 serta 
pencapaian Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM). Selain itu, 
kami mengulas awal perjalanan dan 
peristiwa demi peristiwa mengenai 
Hari Air Dunia. Pada tahun 2013 ini 
Hari Air Dunia mengambil tema “kerja 
sama pengelolaan sumber daya air”. 
Untuk itulah kami menyisipkan tulisan 
khusus mengenai pengelolaan wadah 
koordinasi yang disusun oleh Sub 
Direktorat Kelembagaan-Direktorat 
Bina PSDA, guna mempertajam 
informasi mengenai kerja sama 
pengelolaan sumber daya air tersebut.
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LAPORAN UTAMA
DIALOG MULTISTAKEHOLDER GERAKAN 
CILIWUNG BERSIH AJAK PARTISIPASI 
MASYARAKAT PEDULI AIR

Untuk memperingati Hari Air Dunia 
2013 Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) 
menyelenggarakan dialog multistakeholder di 
Kantor Sekretariat GCB, Jakarta, (22/3).

LAPORAN KHUSUS
PELANTIKAN PEJABAT ESELON IV DAN 
INTI SATKER DITJEN. SDA: PAHAMI 
PERMASALAHAN BIDANG SUMBER DAYA AIR

Sebagai bagian dari proses peningkatan 
kualitas kinerja instansi, Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mohamad Hasan, 
melantik pejabat eselon IV dan Inti Satker di 
lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air Kementerian Umum, di Balikpapan (06/03) 
dan Yogyakarta (13/3).

LAPORAN KHUSUS
PENAJAMAN PROGRAM SDA

Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan 
Lokakarya Penyusunan Rancangan Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja K/L Bidang 
Sumber Daya Air Tahun 2014 di Balikpapan (6/3).

PROFIL INFRASTRUKTUR
PEMBANGUNAN EMBUNG PULAU NIPAH 
DI KOTA BATAM

Kegiatan pembangunan Embung Pulau Nipah 
mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran (TA) 
2012.  Secara geografis, pulau Nipah berada 
pada koordinat 103º 39’ 11” BT dan 1º 09’ 13” 
LU.  Secara administratif, Pulau Nipah berada 
di Desa Pemping, Kecamatan Belakang Padang, 
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.  Lokasi 
kegiatan ini bertempat di Kota Batam tepatnya 
di Pulau Nipah yang berjarak ±40Km dari 
Pelabuhan Sekupang.

LAPORAN KHUSUS
KONSULTASI REGIONAL (KONREG) 2013

“Semua pihak terkait harus menyiapkan rencana 
pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum 
dan pemukiman di 2014 serta mengupayakan 
percepatan pelaksanaan rencana di tahun 
2013 untuk meningkatkan manfaat program 
secara optimal”, demikian dijelaskan Menteri 
Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, dalam 
sambutannya pada acara pembukaan Konsultasi 
Regional (Konreg) 2013 di Jakarta (26/2).

LAPORAN UTAMA
KAMPANYE HARI AIR DUNIA
MENGAJAK MASYARAKAT MENCINTAI AIR

Sebagai bagian dari perayaan Hari Air Sedunia 
(HAD) XXI yang jatuh pada tanggal 22 Maret, 
Kementerian Pekerjaan Umum menggelar 
aksi kampanye hari air berupa pawai simpatik 
di Bundaran Hotel Indonesia, Jumat (22/3). 
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 
Kementerian Pekerjaan Umum, stakeholder 
terkait, mahasiswa, pelajar dan masyarakat 
umum. 

daftarisi
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Untuk memperingati Hari Air Dunia 2013 Gerakan Ciliwung 
Bersih (GCB) menyelenggarakan dialog multistakeholder di 
Kantor Sekretariat GCB, Jakarta, (22/3). Dalam kesempatan 
tersebut hadir Dirjen SDA Kementerian PU Mohamad Hasan, 
Direktur UNESCO Jakarta Hubert Gijzen, Kepala BPLHD 
DKI Jakarta Muhammad Tauhid, Direktur Indonesia Global 
Compact Network (IGCN) Junardi, Ketua GCB Peni Susanti, 
dan perwakilan pemerhati air dan lingkungan dari Komunitas 
Gajahwong, Brantas, Cikapundung, Brantas dan Ciliwung.

Dalam sesi dialog, Mohamad Hasan 
menyampaikan bahwa kebijakan 
pemerintah yang tertuang dalam UU 
Sumber Daya Air melibatkan peran 
serta masyarakat. “Saat penyusunan 
UU tersebut, mulai dari penyusunan 
pola, perencanaan, desain, pelaksanaan 
dan OP SDA, pemerintah mengundang 
semua unsur masyarakat untuk 
berpartisipasi,” kata Hasan. “Dalam 
pengelolaan SDA ini pemerintah tidak 
bisa bekerja sendiri, harus bekerjasama 
dengan pemerintah daerah dan 
masyarakat.”

Lebih lanjut Hasan menerangkan dalam 
melakukan river restoration (restorasi 
sungai), pemerintah senantiasa 
menggandeng komunitas masyarakat 

DIALOG MULTISTAKEHOLDER 

GERAKAN CILIWUNG BERSIH
AJAK PARTISIPASI MASYARAKAT 
PEDULI AIR
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di daerah. Walaupun sungainya 
merupakan kewenangan pemerintah 
pusat, pengaturan masyarakatnya 
merupakan kewenangan pemerintah 
daerah. Pemerintah pusat hadir sebagai 
fasilitator. Saat ini pemerintah pusat 
telah memiliki nota kesepahaman 
(MoU) dengan pemerintah Kota 
Bandung tentang Sungai Cikapundung, 
dan akan melakukan penandatanganan 
MoU serupa dengan pemerintah Kota 
Banda Aceh dalam waktu dekat.

Terkait dengan masalah normalisasi 
sungai tersebut, Hasan juga 
menjanjikan peraturan pemerintah 
tentang sempadan sungai ditargetkan 
selesai tahun ini. Sementara tim teknis 
untuk menangani permasalahan Kali 
Ciliwung akan dibentuk dalam bulan 
ini. Hasan mengharapkan peraturan 
pemerintah tentang sungai tersebut 
segera ditindaklanjuti oleh pemerintah 
daerah melalui perda.

Sementara itu Kepala Kepala BPLHD 
DKI Jakarta, Muhammad Tauhid, 
mengatakan penanganan sungai 
di Jakarta karus dilakukan secara 
interaktif, melibatkan interdisiplin 
ilmu di mana manusia harus belajar 
untuk bisa hidup bersama air. “Semua 
pihak harus mengambil peran dalam 
mengembalikan kondisi lingkungan 
sungai,” kata Tauhid.

Dalam kesempatan yang sama Direktur IGCN Junardi mengatakan pentingnya 
dialog semacam ini untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya air. IGCN, 
bekerjasama dengan pemerintah dan LSM, hadir untuk membagi pengalaman 
mengenai bagaimana mengelola air, mengajak masyarakat bijak dalam pemakaian 
dan pengelolaan air. (idr)

Glossary

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai 
dari mata air sampai muara yang kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya 
dibatasi oleh garis sempadan.
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Sebagai bagian dari perayaan Hari 
Air Sedunia (HAD) XXI yang jatuh 
pada tanggal 22 Maret, Kementerian 
Pekerjaan Umum menggelar aksi 
kampanye hari air berupa pawai 
simpatik di Bundaran Hotel Indonesia, 
Jumat (22/3). Acara tersebut dihadiri 
oleh perwakilan dari Kementerian 
Pekerjaan Umum, stakeholder terkait, 
mahasiswa, pelajar dan masyarakat 
umum. Dalam acara tersebut para 
peserta acara membagi-bagikan bunga, 
brosur dan stiker mengenai HAD dan 
ajakan pelestarian air kepada para 
pengguna jalan. Tema yang diusung 
dalam perayaan HAD 2013 ini adalah 
“Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya 
Air”. 

Sesditjen Sumber Daya Air Kementerian 
PU, Mudjiadi, selaku Ketua Panitia 
HAD 2013 mengatakan kampanye 
ini bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran dan kepedulian masyarakat 
tentang pentingnya air bagi kehidupan. 
Air tidak bisa dikelola hanya oleh 
pemerintah, tapi juga butuh kerjasama 
dari masyarakat dan dunia usaha. 
Masalah air harus diselesaikan 
secara komprehensif, terpadu dan 
berkelanjutan. Mudjadi mengajak 
masyarakat untuk mencintai air. Sebab 
tantangan dunia ke depan tidak saja 

KAMPANYE HARI AIR DUNIA 

MENGAJAK 
MASYARAKAT 
MENCINTAI AIR
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bagaimana meningkatkan ketahanan 
pangan dan ketahanan energi, tetapi 
juga bagaimana meningkatkan 
ketahanan air.

Lebih lanjut Mudjiadi menjelaskan 
kondisi air di Indonesia, terutama di 
Pulau Jawa, saat ini cukup kritis. Di 
musim kering, tingkat kebutuhan air 
melebihi jumlah ketersediaannya. 
“Karena itu kita menghadapi tantangan 
bagaimana mengatur ketersediaan 
air untuk mencukupi kebutuhan, 
mengendalikan daya rusak air, dan 
bagaimana meningkatkan kesadaran 
masyarakat mengenai daya rusak air itu 
sendiri,” terang Mudjiadi. (idr)
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laporankhusus

“Semua pihak terkait harus menyiapkan rencana 
pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan 
permukiman di 2014 serta mengupayakan percepatan 
pelaksanaan rencana di tahun 2013 untuk meningkatkan 
manfaat program secara optimal”, demikian dijelaskan 
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, dalam 
sambutannya pada acara pembukaan Konsultasi Regional 
(Konreg) 2013 di Jakarta (26/2).

Hal ini sejalan dengan tema rencana 
kerja pemerintah untuk tahun 2014 
yaitu memantapkan perekonomian 
nasional bagi peningkatan 
kesejahteraan yang berkeadilan 
yang memiliki dimensi kekuatan 
domestik serta keseimbangan 
sektor lainnya. Pembukaan Konreg 
2013 yang berlangsung di Jakarta, 
dilaksanakan pada 26–27 Februari 
2013 ini mengusung tema 
“Penyelenggaraan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum yang Efektif 
dan Efesien Guna Memantapkan 
Perekonomian Nasional untuk 
Peningkatan Kesejahteraan 
Rakyat yang Berkeadilan”. 

Turut hadir dalam pembukaan 
konreg ini Wakil Menteri 

Pekerjaan Umum, Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air (SDA), Sekretaris 
Direktorat Jenderal SDA, Kepala 
Bappeda Provinsi, Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum Propinsi dan 

KONSULTASI REGIONAL 
(KONREG) 2013
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Permukiman Propinsi, Kepala Balai-Balai 
Besar baik sungai maupun pelaksana 
jalan nasional, pejabat eselon I, II dan III 
yang terkait, serta perwakilan Bappenas 
dan Kementerian Keuangan.

Konreg 2013 dan 2014 adalah tahun 
terakhir Rencana Program Jangka 
Menengah Nasional 2010–2014, 
sehingga Menteri PU mengharapkan 
jajarannya lebih fokus dalam bekerja 
agar mendapatkan manfaat bagi 
seluruh masyarakat Indonesia.

Djoko Kirmanto menambahkan, 
dalam meningkatkan kualitas 
dan pemrograman 2014 serta 
meningkatkan kemanfaatan 
infrastruktur Pekerjaan Umum dan 
permukiman yang sudah terbangun, 
upaya yang perlu diperhatikan adalah 
peningkatan kapasitas tampung 
penyediaan air baku bagi masyarakat 
dan dukungan peningkatan aktivitas 
ekonomi wilayah, dukungan terhadap 
kebutuhan rehabilitasi secara 

menyeluruh, irigasi yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah pada 
15 provinsi penghasil padi terbesar, 
serta meningkatkan investasi untuk 
mempercepat penambahan air minum 
dan sanitasi yang berkelanjutan bagi 
masyarakat penghasilan rendah dalam 
mencapai target MDGs.

Pada tahun 2014 diharapkan jumlah 
pengangguran turun menjadi 
5–6%, kemiskinan 8–10%, Produk 
Domestik Bruto 1–1,2 Trilliun USD 
dan pendapatan akan naik menjadi 
4.800–5.000 USD per kapita, sehingga 
dapat meningkatkan daya beli 
masyarakat. Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air harus lebih meningkatkan dan 
memperbaiki ketahanan pangan dan 
air baku terutama penyelesaian delapan 
waduk yang sedang dibangun dari 
target sebelas waduk yang ada.

Dalam sambutannya, Menteri PU juga 
menekankan bahwa dalam Konreg 
tahun ini, terdapat tiga hal yang 

harus dihasilkan yaitu tersusunnya 
rencana kebijakan dan program 
penyelenggaraan pembangunan bidang 
PU dan pemukiman tahun 2014, 
penajaman sasaran dan percepatan 
pelaksanaan program 2013, serta 
peningkatan kapasitas manajemen 
pelaksanaan pembangunan, untuk 
mewujudkan kerjasama antar instansi 
dan keterpaduan antar sektor 
berdasarkan rencana tata ruang 
wilayah.

Hasil akhir Konreg ini berupa 
laporan yang disampaikan oleh tiap 
Direktorat Jenderal dan diserahkan 
kepada Menteri PU untuk menjadi 
masukan Rencana Kerja Kementerian 
PU tahun 2014 dan bahan diskusi 
untuk program dan kegiatan provinsi 
dalam Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) Provinsi 
dan Nasional.

TARGET RENSTRA DAN RPJMN DITJEN SDA 
HAMPIR SELURUHNYA TERPENUHI

Konsultasi Regional Kementerian 
Pekerjaan Umum (Konreg PU) tahun 
2013 yang dilaksanakan dalam 
rangka penyusunan Rencana Kerja 
Kementerian PU tahun 2014 berlanjut 
di Sanur, Bali 19–20 Maret 2013. Acara 
turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU 
Hermanto Dadak, Direktur Jenderal 
Cipta Karya Imam Ernawi, Direktur 
Jenderal Bina Marga Djoko Muryanto, 
Direktur Jenderal Tata Ruang Basuki 
Hadimoelyono, Staf Ahli Menteri V 
Bidang Pengembangan Keahlian dan 
Tenaga Fungsional, serta para pejabat 
eselon II bidang terkait. Pertemuan kali 
ini menitikberatkan pada penajaman 
program dari masing-masing Satminkal, 
termasuk dari Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air (Ditjen SDA).
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Dijelaskan oleh Dirjen SDA bahwa 
program kerja Ditjen SDA merupakan 
refleksi dari amanah UU No.7 tahun 
2004 tentang Sumber Daya Air yang 
menekankan pada 3 pilar pengelolaan, 
yakni Konservasi Sumber Daya Air, 
Pendayagunaan Sumber Daya Air dan 
Pengendalian Daya Rusak Air.

“Oleh karena itu, struktur program 
Ditjen SDA mengacu pada tiga pilar 
tersebut, yaitu Kegiatan Pengembangan 
Irigasi, Jaringan Irigasi Air Tanah, Rawa 
dan Tambak dengan sasaran strategis 
meningkatkan ketahanan pangan; 
Kegiatan Konservasi dan Penyediaan 
Air Baku dengan sasaran strategis 
Mendukung Ketahanan Air; serta 
Kegiatan Pengendalian Banjir dan 
Pengamanan Pantai dengan sasaran 
strategis berkurangnya luas kawasan 
yang terkena dampak banjir dan abrasi 
pantai,” sebut Dirjen SDA.
 
Kegiatan pengelolaan dan konservasi 
waduk, embung, situ, serta bangunan 
penampung air lainnya memiliki 
beberapa kriteria program, di antaranya 
prioritas pembangunan waduk dan 
embung pada daerah kritis air dan 
revitalisasi situ-situ di Pulau Jawa. Di 
tahun 2014 direncanakan sebanyak 197 
embung selesai dibangun.

Kegiatan pengembangan dan 
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan 
jaringan pengairan lainnya memiliki 
beberapa kriteria program, di antaranya 
memastikan tidak ada kerusakan 
berat pada kondisi jaringan irigasi, 
memprioritaskan pada daerah lumbung 
padi nasional serta mendukung 
program pengembangan tambak 
perikanan dan garam. Target program 
pembangunan irigasi untuk tahun 
2014 seluas 106.000 Ha sedangkan 
untuk pembangunan rawa, tambak 
ditargetkan seluas 79.639 Ha.

Moh. Hasan menambahkan, untuk 
kegiatan penyediaan dan pengelolaan 
air baku, dilakukan dengan mendukung 
pencapaian target Millenium 
Development Goals (MDGs) tahun 2015 
yang bekerja sama dengan Ditjen Cipta 
Karya, mendukung pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 
Regional dan pengembangan air baku 
untuk peternakan.

Sedangkan untuk kegiatan 
pengendalian banjir, lahar gunung 
berapi dan pengamanan pantai 
mempunyai kriteria program yang 
memprioritaskan penanganan banjir 
dengan dampak nasional-regional, 
khususnya di perkotaan, penanganan 

banjir dan pantai pada jalur-jalur 
konektivitas, pengamanan pantai untuk 
pulau-pulau terluar, pengamanan 
daerah-daerah lumbung padi nasional 
dan merevitalisasi sungai-sungai di 
perkotaan secara selektif. 

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan 
(OP) difokuskan pada OP irigasi dan 
rawa, OP waduk dan OP sungai. 
Kegiatan OP irigasi dan rawa terbesar 
berada di Sumatera seluas 694.619 
Ha, sedangkan OP banjir dan pantai 
terbesar berada di pulau Jawa 
sepanjang 968,79 km.

PERHATIKAN TEKNIK STRUKTURAL 
DAN NON STRUKTURAL

Pembangunan embung dan 
infrastruktur penampung air baku 
lainnya telah melampaui target Rencana 
Strategis (Renstra) dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN), tetapi pembangunan 
embung-embung masih perlu dilakukan 
terutama di daerah kering seperti 
Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa 
Tenggara Barat (NTB). 

Dalam hal pengendalian banjir, Menteri 
PU menyampaikan bahwa “masih perlu 
untuk ditingkatkan”. 

Diharapkan, tidak cukup hanya 
berpedoman pada berapa tanggul 
yang sudah diperkuat dan sungai 
yang sudah dinormalisasi, tetapi juga 
diperhatikan teknik struktural dan non 
struktural. Pembuatan sumur resapan 
tidak akan mampu mengendalikan 
banjir dikarenakan kerusakan 
lingkungan yang semakin besar. Untuk 
itu, Menteri Djoko Kirmanto meminta 
agar dilaporkan kepada kepala-kepala 
daerah bahwa pengrusakan lingkungan 
seperti penebangan hutan perlu diatasi 
dan dihindari.

Mengenai ketahanan pangan, surplus 
beras 10 juta ton harus bisa dicapai, 
dengan ekstensifikasi yaitu berapa 
luasan panen yang bisa disediakan 
airnya, sedangkan Kementerian 
Pertanian melakukan intensifikasi 
yaitu progam untuk meningkatkan 
produktivitas tanam. Kementerian 
PU juga dapat membantu melakukan 
rehabilitasi 80.000 ha irigasi yang 
menjadi kewenangan provinsi dan 
kabupaten. (nan/anj/kty/dew)
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laporankhusus

PELANTIKAN PEJABAT ESELON IV DAN INTI SATKER DITJEN. SDA

PAHAMI PERMASALAHAN 
BIDANG SUMBER DAYA AIR

Sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas kinerja 
instansi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), 
Mohamad Hasan, melantik pejabat eselon IV dan Inti 
Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
Kementerian Umum, di Balikpapan (06/03) dan Yogyakarta 
(13/3). Turut hadir dalam kesempatan itu pejabat eselon II, III 
dan Kepala BBWS/BBWS terkait.

Dalam sambutannya, Dirjen SDA 
menyampaikan, “para pejabat 
yang dilantik hendaknya tidak 
hanya mengerti dalam membangun 
infrastruktur bidang sumber daya 
air tapi juga mengerti tentang 
permasalahan yang ada di bidang 
sumber daya air sehingga apa yang 
diamanatkan oleh UU No. 7 tentang 
Sumber Daya Air akan tercapai”. 
Lanjutnya lagi, “pejabat struktural 
eselon IV merupakan ujung tombak di 
tingkat program dan operasional, maka 
diharapkan untuk lebih memahami 
permasalahan sumber daya air karena 
dari awal semua konsep berasal dari 
para pejabat eselon IV.”
 
Di kesempatan tersebut, Moh.Hasan 
menyatakan bahwa pejabat eselon IV 
adalah first entry dalam karir struktural 
pegawai negeri sipil dan menjadi ujung 
tombak dalam proses pelaksanaan 
pekerjaan di Kementerian PU. 
Mengingat selama ini badan legislatif 
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dan dunia usaha menilai Kementerian 
PU khususnya Ditjen SDA sebagai salah 
satu lembaga yang memiliki kinerja 
yang baik, dapat diandalkan serta 
memiliki sistem yang sudah terbentuk, 
Hasan meminta pejabat eselon IV yang 
baru dilantik untuk mempertahankan 
dan meningkatkan kinerja tersebut. 
Peningkatan tersebut meliputi 
sistem kerja, program, penguasaan, 
implementasi dan networking. 

Moh. Hasan juga menegaskan bahwa 
untuk pejabat inti satker baik Kepala 
Satuan Kerja (Satker) maupun Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK), yang harus 
dilaksanakan dan diperhatikan adalah 
kualitas, penyerapan sesuai dengan 
schedule yang telah ditetapkan, di 

mana saat ini penyerapan Ditjen 
SDA mencapai hampir 4% untuk 
progress keuangan dan yang paling 
baik di antara tiga Direktorat Jenderal 
lainnya. Hal ini harus dipertahankan 
dan yang paling penting harus sangat 
mengerti proses pengadaan dan 
harus bekerja sama sebaik-baiknya 
dengan semua institusi yang terkait di 
lapangan khususnya dengan Provinsi 
dan Kabupaten. Khusus untuk saat-
saat kritis, Kepala Satker dan PPK 
harus lebih banyak di lapangan untuk 
mengidentifikasi permasalahan dan 
kendala yang ada di lapangan.

Ditjen SDA sat ini menghadapi 
tantangan yang jauh lebih besar 
dibanding sebelumnya. Beban anggaran 

di Ditjen SDA sudah jauh meningkat 
dibanding tahun sebelumnya. Pada saat 
yang bersamaan, kondisi lingkungan 
strategis yang mempengaruhi SDA 
sudah banyak yang berubah dan 
rusak. Selain itu, tantangan lingkungan 
strategis di Ditjen SDA juga terkait 
dengan transparansi dan keterbukaan. 
Sorotan dan kritikan kepada Ditjen 
SDA akan terus meningkat seiring 
dengan peningkatan kuantitas dan 
kualitas kinerja. Karena itu, Dirjen 
SDA mengharapkan pejabat eselon IV 
benar-benar bekerja dengan cermat 
terhadap peraturan teknis yang 
melandasi pengambilan keputusan, 
serta memahami sumpah jabatan yang 
baru saja diambil. (tin/ech/dan/idr)

Nama-nama yang dilantik dalam 
pelantikan di Balikpapan antara lain 
Citra Fara Agnestasia, SH, MH sebagai 
Ka. Sub Bagian Perundang-Undangan, 
Ali Rahmat, ST, MT sebagai Kasi 
Pengendalian Pelaksanaan Sungai & 
Pantai Wilayah II, Dedi Mashudi, ST, MT 
sebagai Kasi Wilayah II Sub Direktorat 
Program dan Anggaran, Brilliyan 
Parmawati, ST, MPSDA sebagai Kasi 
Wilayah I Sub Direktorat Hidrologi dan 
Kualitas Air, Adhitya Sidik Waskito, ST, 
M.Si, M.Sc sebagai Ka Seksi Perencanaan 
Umum BBWS Bengawan Solo, Yayat 
Hidayat, SH sebagai Ka Sub Bagian Tata 
Usaha BBWS Sumatera IV, Jose Rizal 
Luhut Marolop P, ST, MT sebagai Ka Seksi 
Program dan Perencanaan Umum BBWS 
Sumatera VII.



15MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIRMARET – APRIL 2013

Dalam pelantikan di Yogyakarta, yang 
dilantik adalah Maruli TG Simatupang 
sebagai PPK Waduk Titab PJSA BWS 
Bali Penida, Surendro Andi Wibowo 
sebagai PPK Irigasi dan Rawa III SNVT 
PJPA BBWS Cimanuk Cisanggarung dan 
Anggraeni Achmad sebagai Kepala Seksi 
Pelaksanaan BWS Kalimantan I.
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laporankhusus

Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan Lokakarya 
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan 
Renja K/L Bidang Sumber Daya Air Tahun 2014 di Balikpapan 
(6/3). Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mohamad Hasan. Dalam 
kesempatan tersebut hadir para pejabat eselon III dari Ditjen 
SDA, Sesditjen SDA, Kepala Balai dan Balai Besar se-Jawa dan 
Sumatera, para Kepala Bappeda se-Jawa dan Sumatera, serta 
Kepala Dinas PU, PU Pengairan dan Dinas PSDA se-Jawa dan 
Sumatera.

Ir. Andi Sudirman, MT selaku 
Ketua Panitia Pelaksana Lokakarya, 
mengatakan acara ini dilaksanakan 
dalam rangka memfasilitasi penyusunan 
rancangan kerja pemerintah bidang 
sumber daya air tahun 2014, serta 
merupakan tindak lanjut kick-off 
konsultasi regional Kementerian PU 
yang telah dilaksanakan pada tanggal 
26–27 Februari 2013 lalu di Jakarta. 
Pada lokakarya ini akan dilakukan 
penajaman program-program 
prioritas sebagaimana yang telah 
dikonsolidasikan oleh masing-masing 
bidang di lingkungan Ditjen SDA, 
sehingga didapat program prioritas 
pembangunan bidang SDA tahun 
2014 yang akan menjadi tugas dan 
kewenangan pemerintah pusat.

Sementara itu Dirjen SDA dalam 
sambutannya mengatakan bahwa 
lokakarya ini harus fokus pada program 
per provinsi untuk masing-masing 
kegiatan dan dana pagu untuk kegiatan 
tersebut yang meliputi konservasi 
SDA, irigasi dan rawa, air baku, serta 
pengendalian daya rusak air, termasuk 
OP dan PSDA.

PENAJAMAN 
PROGRAM SDA
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Sehubungan dengan tahun 2014 
adalah tahun terakhir dari Rencana 
Strategis (Renstra), Hasan meminta 
seluruh jajarannya untuk bekerja 
keras dan tidak terpaku pada target 
Renstra. Mengingat kondisi lingkungan 
strategis SDA saat ini telah jauh 
berubah dibanding dengan ketika 
Renstra dibuat, maka kebutuhan 
pengendalian daya rusak air saat ini 
telah jauh meningkat dibanding target 
Renstra semula. Karena itu Hasan 
mengharapkan pencapaian kinerja 
tahun 2014 harus berada di atas target 
Renstra.

Hasan juga menekankan pentingnya 
kegiatan OP dan meminta agar 
kegiatan OP dikonkretkan dalam 
bentuk program pelaksanaan lapangan 
yang terstruktur secara kelembagaan 
dan organisasi, pelaksanaan dan 
penganggarannya. Jika hal ini 
telah siap, kegiatan OP diharapkan 

dapat menjadi program prioritas di 
Kementerian PU di masa yang akan 
datang.

Terkait dengan masalah irigasi, Hasan 
menyoroti potret kerusakan jaringan 
irigasi yang menjadi kewenangan 
Kementerian PU. “Kita ingin 
memberikan contoh kepada pemerintah 
provinsi/kabupaten bahwa kita dapat 
mengoperasikan irigasi dengan baik. 
Karena itu jumlah jaringan irigasi yang 
mengalami kerusakan berat dan sedang 
harus ditekan seminimal mungkin, 
kalau bisa dihilangkan,” kata Hasan. 

Sehubungan jaringan irigasi berkaitan 
erat dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW), Hasan meminta 
pembuatan Rencana Pengembangan 
Pengelolaan Irigasi (RP2I) harus 
bersandar pada adanya keterjaminan 
spasial menurut RTRW sehingga 
tidak terjadi alih fungsi lahan, serta 

adanya jaminan ketersediaan alokasi 
air berdasarkan pola wilayah sungai. 
Mengingat alih fungsi lahan saat 
ini luar biasa bertambah—terutama 
di Sumatera—di mana alih fungsi 
tidak hanya terjadi wilayah irigasi 
existing tapi juga di irigasi yang dalam 
pembangunan, Hasan meminta agar 
target irigasi baru dapat diminimalisasi 
dan fokus pada peningkatan rehabilitasi 
irigasi yang ada.

Dalam kesempatan yang sama, Hasan 
juga menyampaikan apresiasi atas 
kerjasama yang baik antara Ditjen SDA 
dengan Dinas PU di Jawa. Kerjasama ini 
diharapkan dapat menjadi pilot project 
untuk OP sungai di masa depan. Terkait 
dengan masalah ketahanan air di Jawa 
yang semakin kritis, dengan selesainya 
pembangunan Bendungan Jatigede, 
diharapkan ketahanan air di Jawa dapat 
meningkat dari 55m3 menjadi 74m3 
pada akhir 2014.(idr/dan)
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Program merupakan proses pertemuan 
bottom-up dan top-down, yaitu di 
mana pihak sektoral berkewajiban 
mengamankan target-target nasional 
di masing-masing sektor, sedangkan 
target tersebut harus memberikan 
manfaat maksimal kepada daerah 
tempat proyek berada. Pertemuan ini 
menghasilkan kesepakatan program 
dan pagu anggaran.

Hal tersebut merupakan arahan 
Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber 
Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan 
Umum (PU), Moh. Hasan, dalam 
Lokakarya Penyusunan Rancangan 
Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana 
Kerja kementerian Lembaga (Renja 
K/L) Bidang SDA Wilayah Timur Tahun 
Anggaran 2014 di Yogyakarta (13/3). 
Lokakarya ini dilaksanakan dalam 
rangka menindaklanjuti kick-off 
Konferensi Regional pada Februari lalu 
dan akan difokuskan pada penajaman 
program-program prioritas yang telah 
dikonsolidasikan oleh masing-masing 
bidang.

Moh. Hasan menyampaikan beberapa 
sub-program dalam sektor SDA, 
di antaranya konservasi, irigasi, air 
baku dan banjir. “Konservasi artinya 
bagaimana kita mengkonservasi air 
baik kuantitas maupun kualitasnya”, 
tegas Moh. Hasan. Konservasi akan 

PRIORITAS 
BIDANG SDA 
WILAYAH TIMUR

diprioritaskan pada wilayah-wilayah 
kritis seperti pulau Jawa, Bali dan 
Nusa Tenggara Timur. “Tampungan air 
secara nasional berjumlah 16.000 m3/
kapita, sedangkan di pulau Jawa hanya 
mencapai 1.200 m3/kapita”, jelas Moh. 
Hasan.

Dalam subprogram selanjutnya, Moh. 
Hasan menegaskan bahwa 800.000 
Ha atau 11% dari 7,2 juta irigasi yang 
dilayani waduk harus dikelola secara 
benar. Begitu juga halnya air baku 
yang kini meningkat kualitasnya dan 
menjadi prioritas program daerah. 
“Sedangkan untuk subprogram 
banjir, harus diprioritaskan pada 
daerah-daerah yang merupakan pusat 
kegiatan perekonomian khususnya 
banjir perkotaan dan banjir yang 
mengganggu konektivitas nasional”, 
ujar Moh. Hasan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh 
Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) 
SDA, Direktur Irigasi dan Rawa, 

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Serayu Opak Ditjen SDA, 
Direktur Pembinaan Penataan Ruang 
Daerah Wilayah I Ditjen Penataan 
Ruang Kementerian PU, Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, 
Energi dan Sumber Daya Mineral DI 
Yogyakarta, Para Kepala Balai Wilayah 
Sungai (BWS)/BBWS wilayah timur 
di lingkungan Ditjen SDA. Peserta 
lokakarya berjumlah 103 orang 
merupakan peserta dari Balai Besar 
dan Balai Wilayah Sungai Ditjen SDA 
wilayah timur, Dinas PU Provinsi dan 
Bappeda.

Selain arahan sekaligus pembukaan 
oleh Dirjen SDA, arahan dari direktorat 
pembina, lokakarya yang dilaksanakan 
selama 2 (dua) hari ini dilanjutkan 
dengan pembahasan masing-masing 
desk berkoordinasi dengan Badan 
Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas 
PU Provinsi dan Kabupaten. (tin/ech)

GLOSSARY

Air Baku adalah air yang dipergunakan 
sebagai bahan pokok untuk diolah 
menjadi air minum.

Banjir adalah peristiwa terbenamnya 
daratan (yang biasanya kering) karena 
volume air yang meningkat.

Irigasi adalah usaha penyediaan, 
pengaturan, dan pembuangan air irigasi 
untuk menunjang pertanian yang jenisnya 
meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, 
irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, 
dan irigasi tambak.
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profilinfrastruktur

PEMBANGUNAN EMBUNG 
PULAU NIPAH DI KOTA BATAM

Kegiatan pembangunan Embung Pulau Nipah mulai 
dilaksanakan pada Tahun Anggaran (TA) 2012. Secara 
geografis, pulau Nipah berada pada koordinat 103º 39’ 11” 
BT dan 1º 09’ 13” LU. Secara administratif, Pulau Nipah 
berada di Desa Pemping, Kecamatan Belakang Padang, 
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi kegiatan ini 
bertempat di Kota Batam tepatnya di Pulau Nipah yang 
berjarak ±40Km dari Pelabuhan Sekupang.

Pulau Nipah merupakan salah satu dari 
92 pulau kecil dan terluar di dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) yang terdapat titik dasar atau 

bench mark dengan kode TD 190A 
yang berfungsi sebagai acuan 
pengukuran dan penetapan median 
line pada perjanjian perbatasan 
Indonesia dan Singapura. “Pulau 
Nipah mulai dikonservasi pada tahun 
2004 hingga 2008. Dengan adanya 
kegiatan konservasi tersebut Pulau 
Nipah saat ini memiliki luas ±50,37 
Ha”, jelas Djoko Kirmanto dalam 
kunjungan lapangan ke Pulau Nipah, 
(27/3).
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HIngga saat ini beberapa kegiatan 
terkait pekerjaan konservasi telah 
banyak dikasanakan di pulau Nipah, 
yakni berupa pembuatan tembok laut 
(konstruksi batu) di sekeliling pulau 
Nipah yang memiliki panjang 4,3 km 
serta pemasangan tetrapod. Hal lainnya 
yaitu pengisian pasir laut di zona utara 
dan selatan hingga elevasi +4,6 m, 
juga pengisian pasir laut di zona hutan 
bakau hingga elevasi +1,8 m. Untuk 
zona utara dan selatan, telah dilakukan 
juga pengisian timbunan tanah setebal 
0,6 m hingga mencapai elevasi 5,2 m.

Pembangunan sarana infrastruktur 
lain yang telah dilaksanakan di pulau 
Nipah berupa bangunan pos AL 
yang dilengkapi menara pengawas, 
bunker pertahanan, tendon air, ruang 
genset dan tangki BBM. Juga terdapat 
pembangunan dermaga TNI-AL 
berlokasi di sisi utara dari zona utara 
serta jalan penghubung antara zona 
utara dan zona selatan. Infrastruktur 
lainnya yang telah tersedia adalah jalan 
penghubung dan lahan parkir, juga 
instalasi listrik.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
Kementerian Pekerjaan Umum melalui 
Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV 
melaksanakan pembangunan Embung 
Pulau Nipah sebagai infrastruktur 
penyediaan air baku dengan debit 
±1 liter/detik pada Tahun Anggaran 
2012 guna memenuhi kebutuhan 
air pasukan TNI yang bertugas, yang 
dilaksanakan oleh PT. Brantas Abipraya 
(Persero). Pulau Nipah memang tidak 
dihuni oleh masyarakat sipil, melainkan 
TNI AL dan TNI AD yang berjumlah 
sekitar 96 orang.



21MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIRMARET – APRIL 2013

Pelaksanaan pembangunan Embung 
Pulau Nipah dibagi menjadi dua 
tahap, yaitu Tahap Tahun Anggaran 
(TA) 2012 meliputi, pembangunan 
kolam tampungan I dengan volume 
3.071,54 m3 dan pengadaan dan 
pemasangan geo membran. Di TA 2013 
dilakukan pembangunan sistem pompa 
dengan kapasitas 5 liter/detik dengan 
tenaga surya sebanyak 3 set.
BWS Sumatera IV juga melaksanakan 

pekerjaan konservasi pembuatan 
tembok laut (konstruksi batu) di 
sekeliling Pulau Nipah sepanjang 
4,3 km hingga mencapai elevasi 
+5,2 m dan pemasangan tetrapod dan 
pengisian pasir laut di zona utara dan 
selatan hingga elevasi +4,6 m.

“Diharapkan pembangunan Embung 
di Pulau Nipah akan dapat melayani 
kebutuhan air baku bagi seluruh 
personil penjaga perbatasan NKRI 
sampai dengan 1.000 orang (dengan 
asumsi kebutuhan harian 100 liter/
orang),” ujar Djoko Kirmanto (ard/anj)
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infografis

2009

2012

AIR merupakan kebutuhan utama manusia dalam memulai 
kehidupan mereka setiap harinya. Tidak ada kegiatan yang 
tidak membutuhkan air. Hampir seluruh kegiatan manusia 

dan makhluk hidup lainnya menggunakan air untuk 
keberlangsungan kehidupan di setiap detik, menit, jam, 

minggu, bulan dan tahun… Bidang industri, rumah tangga 
hingga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan energi 

menggunakan air.

Maka dari itu di tahun 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan setiap tanggal 22 
Maret, dunia melaksanakan kegiatan Hari Air Dunia (HAD) yang diikuti oleh seluruh negara 

di dunia. Penetapan ini bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh stakeholders di 
berbagai negara akan pentingnya air bagi kehidupan umat manusia dan keberlangsungan 

bumi yang kita cintai.
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2010

2011

Menjaga kelestarian air harus didukung semua pihak 
termasuk pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait.
Tidak hanya pihak yang terlibat langsung menjaga ekosistem 
air melainkan semua lapisan masyarakat harus bisa 
menjaga kualitas dan kuantitas air serta infrastruktur yang 
mendukung agar kelestarian air terjaga.

Maka dari itu di tahun 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan setiap tanggal 22 
Maret, dunia melaksanakan kegiatan Hari Air Dunia (HAD) yang diikuti oleh seluruh negara 

di dunia. Penetapan ini bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh stakeholders di 
berbagai negara akan pentingnya air bagi kehidupan umat manusia dan keberlangsungan 

bumi yang kita cintai.
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fokus

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air (SDA) bekerjasama dengan Pemerintah Kota 
Banda Aceh dalam pengembangan dan pengelolaan sumber 
daya air di Kota Banda Aceh. Kerjasama ini diwujudkan 
dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman 
(Memorandum of Understanding) antara Ditjen SDA 
Kementerian PU dengan Pemkot Banda Aceh di Balaikota 
Banda Aceh, (25/03).

Berikut adalah wawancara dengan 
Direktur Jenderal SDA, Mohamad 
Hasan, dan Walikota Banda Aceh, 
Mawardy Nurdin.

Bagaimana sebenarnya kebijakan 
pemerintah untuk pengelolaan SDA 
secara nasional?

Hasan: (Pengelolaan SDA-red) 
diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2004. Esensinya 
air dipandang sebagai bagian dari 
ekosistem yang komprehensif dan 
terpadu. Keterpaduannya tidak hanya 
pengelolaan hulu-hilir, surface water-
ground water, quantity-quality, tetapi 
juga keterpaduan semua stakeholder 
yaitu pempusat, pemprov, pemkot/kab 
dan masyarakat.

Apa isu utama nasional masalah 
pengelolaan SDA saat ini?

Hasan: SDA terkait dengan dengan tiga 
hal. Pertama ketahanan pangan yang 
terkait dengan irigasi. Lalu ketahanan 
air, yaitu bagaimana mengelola 
air sehingga akses ke masyarakat 
terpenuhi. Terakhir adalah ketahanan 
energi, dalam bentuk PLTA. Jadi SDA 
memberikan kontribusi nasional 
dalam berbagai ketahanan.
Pasca tsunami, persoalan air adalah 

salah satu persoalan yang sangat 
serius. Banyak masyarakat belum 
mendapatkan akses air bersih. 

Bagaimana kondisi masyarakat 
jika dihadapkan dalam masalah 
pengelolaan sumber daya air di 
Banda Aceh?

Mawardy: Sumber air baku utama 
di Banda Aceh adalah Sungai Krueng 
Aceh. Pengelolaan DAS Krueng Aceh 
memang kurang bagus sehingga sangat 
keruh pada musim hujan. Akibatnya, 
pengelolaannya memerlukan banyak 
energi dan waktu yang lama. Pada 
musim kemarau, airnya berkurang 
sehingga terjadi intrusi air laut. Sudah 
diupayakan Bendung Karet untuk 
mengatasinya, namun beberapa tahun 
terakhir Bendung Karet mengalami 
kerusakan. Sungai Krueng Aceh ini 
sebenarnya tidak bisa diandalkan 

MoU KERJASAMA 
PENGEMBANGAN 
DAN PENGELOLAAN
SDA BANDA ACEH
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lagi sebagai sumber air di Banda 
Aceh, walaupun kita memiliki Water 
Treatment Plan yang berkapasitas 
525 liter/detik untuk cukup untuk 
memenuhi kebutuhan sekitar 600 ribu 
jiwa, jauh di atas penduduk Banda 
Aceh yang baru 400 ribu jiwa. Walau 
begitu kami menggalakkan hemat air, 
pemanfaatan air secukupnya, sebab air 
adalah sumber kehidupan. Kita ingin 
dengan MoU ini dapat membuat Sungai 
Krueng Aceh bersih, airnya jernih dan 
dapat dimanfaatkan untuk transportasi 
air dan sarana rekreasi di Banda Aceh.

Kalau berbicara pengelolaan SDA, 
bagaimana penanganan isu banjir?

Mawardy: Sejak tahun 80-an, dengan 
adanya proyek Krueng Aceh, sudah 
tidak ada lagi banjir kiriman di Banda 
Aceh, walaupun masih ada banjir 
genangan, sampai kemudian terjadi 
tsunami. Alhamdulillah dengan bantuan 
NGO dan negara-negara donor, 
banjir genangan sudah tidak ada, 
drainase pun sudah cukup baik. Sistem 
pompanisasi dan drainase yang baik di 
Banda Aceh mampu membuat banjir 
genangan diminimalisasi.

Apa latar belakang kerjasama 
pengelolaan SDA Kementerian PU 
dengan pemerintah daerah seperti 
dengan Banda Aceh?

Hasan: Sungai di perkotaan menjadi 
prioritas pemerintah pusat. Ada 
beberapa sungai di kota-kota di 
Indonesia yang masih mengalami 
banjir, termasuk di ibukota negara. 
Untuk kondisi seperti itu kita akan 
meningkatkan penataan sungai 
sehingga keberadaan sungai dapat 
dinikmati masyarakat. Saat inisiatif 
MoU dikemukakan Bapak Walikota, 

saya sangat mendukung, karena sejalan 
dengan visi Ditjen SDA.

Dalam kerangka MoU ini, sejauh 
mana keterlibatan masyarakat 
dilibatkan dalam kerangka MoU ini?

Hasan: Saya menyarankan kepada 
Bapak Walikota supaya beliau 
menggerakkan masyarakat dan 
melibatkan kontribusi masyarakat 
dalam pengelolaan sungai. Di 
beberapa daerah di Jawa, komunitas 
peduli sungai telah terbentuk. Hal ini 
penting, karena pengawasan setiap 
hari terhadap pelanggaran di sungai 
telah diatur dalam Undang-Undang. 
Semuanya ada sanksi pidananya. 
Tapi pengaplikasiannya memerlukan 
pengawasan masyarakat. Contoh 
di salah satu sungai di Mojokerto. 
Pelanggaran sungai di sana akan 
mendapat sanksi. Potensi komunitas ini 
penting sekali dalam pelestarian sungai.

Bagaimana rencana Pemerintah 
Kota Banda Aceh terkait dengan 
upaya melibatkan komunitas 
masyarakat dalam pengelolaan 
sungai?

Mawardy: Kami telah melakukan 
sosialisasi pada masyarakat. Sungai 
tadinya dianggap sebagai tempat 
membuang sampah. Kami ingin 
mengubah paradigma tersebut 
sehingga masyarakat dapat 
menghargai sungai karena air adalah 
sumber kehidupan. Pemukiman yang 
tadinya membelakangi sungai, dapat 
menghadap sungai. Untuk itu kami 
membuat jalan di pinggir sungai. Di luar 
negeri, rumah yang menghadap sungai 
memiliki nilai tinggi.

Untuk mengorganisasi masalah 
tersebut apakah ada tindak lanjut 
pembentukan komunitas sungai di 
Krueng Aceh?

Mawardy: Kita akan bentuk, kita mulai 
dengan bantuan bapak Dirjen, berupa 
komitmen MoU, dengan kewajiban 
masing-masing. Pemerintah pusat 
berkewajiban menata sungai, pemda 
dengan pembebasan lahan, termasuk 
pembentukan komunitas peduli sungai.

Sejauh ini, bagaimana tingkat 
keberhasilan kerjasama pengelolaan 
SDA Ditjen SDA dengan kota-kota 
di Indonesia?

Hasan: MoU dengan Banda Aceh 
merupakan yang pertama di luar 
Pulau Jawa. Ini adalah hal yang sangat 
menggembirakan. Di Cikapundung, 
Bandung telah berjalan sekitar 2 tahun 
lalu, bertumpu pada pemberdayaan 
masyarakat. Pemerintah pusat 
mengurus soal infrastruktur, komitmen 
walikota sangat kuat melalui Perda dan 
ada insentif terhadap masyarat yang 
mendukung program tersebut. Lalu 
di Gajahwong, Yogyakarta, komitmen 
komunitas masyarakatnya sangat kuat. 
Demikian juga di Brantas, Jawa Timur 
dan Kali Garang, Semarang. Di Kali 
Garang, penataan infrastrukturnya 
sangat tertata baik di mana walikotanya 
membuat kawasan kuliner dan 
pertokoan di pinggir sungai. Puncak 
Hari Air Dunia akan dilaksanakan di Kali 
Garang, akhir Mei 2013.

Terkait dengan Hari Air Dunia, apa 
isu SDA yang paling mengemuka 
tahun ini?

Hasan: HAD dirayakan setiap tahun 
tanggal 22 Maret. Tahun ini mengambil 
tema ‘Kerjasama Pengelolaan Sumber 
Daya Air.” Jadi diperlukan kerjasama 
yang terpadu dari semua stakeholder, 
yang melibatkan masyarakat.

Masyarakat harus diposisikan sebagai 
main player dalam pengelolaan SDA.

Apa saja hambatan dalam 
pengelolaan SDA, belajar dari MoU 
di kota-kota lainnya?

Hasan: Saya melihat ada beberapa 
kepala daerah yang kurang paham 
mengenai kebijakan pengelolaan 
sungai. Contoh mengenai 
permasalahan sempadan sungai, 
sanksi pidana pencemaran sungai. 
Seharusnya peraturan perundangan 
dari pusat ditindaklanjuti dengan 
peraturan daerah, walaupun sungainya 
merupakan kewenangan pusat. Perda 
adalah dasar hukum saat penegakan 
peraturan.
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Bicara masalah regulasi isu 
pengelolaan SDA, apakah Banda 
Aceh telah memiliki regulasi terkait 
hal tersebut?

Mawardy: Kita saat ini mengacu 
pada UU Sungai dan Air, walaupun 
kita memang belum memiliki perda 
tentang hal tersebut. Saat ini, tanpa 
perda, aturan yang tersebut dalam 
Undang-Undang tetap berjalan. Tapi 
memang lebih baik diberdayakan. 
Contoh di Bandung, kami nanti bisa 
saja membebaskan IMB atau memberi 
insentif terhadap masyarakat (yang 
terlibat pengelolaan SDA.-red). 
Masalah perda ini adalah salah satu 
yang menjadi pertimbangan kami. 
Ada banyak hal yang dapat kami 
pelajari dari keberhasilan MoU di 
Bandung, Semarang dan kota-kota lain. 
Intinya masing-masing pihak memiliki 
tanggung jawab dan kewajiban dalam 
pengelolaan Sungai Krueng Aceh ini.

Kota apa yang menjadi pilot project 
atau referensi proyek semacam ini?

Hasan: Pengelolaan sungai perkotaan 
sudah menjadi tren dunia. Di beberapa 
negara dikembangkan konsep river 
restoration. Salah satu contoh yang 
sukses melakukan hal tersebut adalah 
Korea Selatan dengan restorasi Sungai 
Han. Di Jakarta belum ada contoh yang 
menyamai Sungai Han, tapi restorasi 
Kali Garang, Semarang adalah contoh 
yang cukup bagus untuk saat ini.

Kira-kira apa yang membuat Ditjen 
SDA merespon permintaan Banda 
Aceh untuk pengelolaan SDA?

Hasan: Aceh memiliki kekhasan dalam 
perspektif SDA. Aceh adalah salah satu 
lumbung padi nasional yang memiliki 
surplus padi 1 juta ton setiap tahun. 
Sehingga sangat terkait pengelolaan 
irigasi. Selain itu ada ketimpangan yang 
sangat besar antara debit air di musim 
hujan dan musim kering. Kerena itu 
peningkatan infrastruktur tampungan 
sangat penting di Aceh. Usulan 
pemprov membangun waduk sangat 
kita dukung. Pada saat bersamaan 
saya melihat Sungai Krueng Aceh 

sudah berada dalam kategori yang 
bisa ditata. Ada beberapa sedimentasi 
dan kerusakan di hulu, dan akan 
dimasukkan dalam MoU yang telah 
ditandatangani.

Apa makna penandatanganan MoU 
ini bagi Banda Aceh?

Mawardy: Pertama, Sungai krueng 
Aceh adalah sumber air baku air minum 
bagi Banda Aceh. Kedua, Sungai 
Krueng Aceh ini adalah salah satu ikon 
Banda Aceh. Ketiga, Sungai Krueng 
Aceh ini dapat dimanfaatkan untuk 
menarik wisatawan jika telah tertata 
baik. Kemudian Sungai Krueng Aceh 
ini dapat digunakan sebagai sarana 
transportasi air.

Poin apa saja yang akan dijalankan 
dari MoU ini?

Mawardy: (Pengelolaan SDA Banda 
Aceh. –red) mencakup penyediaan air 
baku untuk air minum dan air irigasi. 
Kami juga berkomitmen memperindah 
dan menata sungai, menjaga kualitas 
air secara umum. Detailnya akan 
dituangkan dalam pelaksanaan. 
Masalah tanah, sosialisasi, problem-
problem sosial adalah kewenangan 
pemkot Banda Aceh. Sementara untuk 
pendanaan konstruksi, pengerukan 
merupakan kewenangan Kementerian 
PU.

Apa entry point setelah 
penandatangan MoU ini, apa hal 
yang sangat penting?

Hasan: Yang perlu kita galang 
adalah komitmen dari Pemkot Banda 
Aceh, Ditjen SDA dan masyarakat 
Banda Aceh. MoU ini adalah payung 
hukum, siapapun pejabatnya nanti 
harus meneruskan MoU ini, karena 
pengelolaan sungai ini adalah hal 
yang sangat esensial. Komitmen 
ini diwujudkan dalam bentuk 
program APBN. Kami minta walikota 
berkomitmen tentang masalah 
pembebasan lahan, pemberdayaan 
masyarakat dalam pembentukan 
komunitas peduli sungai. Akan ada 
tindak lanjut berupa soft activities 

(peraturan) penetapan sempadan 
Sungai Krueng Aceh melalui Peraturan 
Menteri dan harus ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Daerah. 

Seperti apa desain yang telah 
disiapkan untuk program 
pelaksanaan MoU ini?

Mawardy: Di beberapa tempat kami 
telah membangun taman, seperti di 
depan Kantor Pengadilan. Memang ada 
beberapa hal yang belum dilaksanakan 
karena keterbatasan anggaran. Namun 
hal-hal lain seperti pembuatan jalan 
setapak dan pemasangan lampu panel 
surya telah kami lakukan. Untuk masa 
depan, kami harapkan konstruksi 
jogging track, jalan setapak dapat 
dibangun secara permanen. Kami 
juga telah memiliki konsep dan desain 
pembebasan lahan. 

Apa strategi untuk membangun 
komitmen seperti yang tadi 
disampaikan Bapak Dirjen?

Mawardy: Kami mengundang semua 
stakeholder untuk menyosialisasikan 
MoU ini. Kami sangat serius untuk hal 
ini.

Apakah dukungan APBN untuk 
pengelolaan SDA di Banda Aceh ini 
telah cukup maksimal?

Hasan: Dari segi alokasi anggaran 
sektor SDA masih belum maksimal 
dibandingkan dengan kebutuhan, 
walaupun target RPJM telah kita penuhi 
semuanya. SDA ini sangat tergantung 
dari kondisi alam dan kerusakan di 
hulu. Saat kondisi alam dan kondisi 
lingkungan strategis berubah, 
kebutuhan akan meningkat. Climate 
change menyebabkan perubahan 
dan peningkatan intensitas hujan. 
Lalu kerusakan lingkungan di hulu 
berimplikasi pada sedimentasi di sungai, 
maupun fluktuasi debit. Perubahan itu 
mengakibatkan pendanaan SDA harus 
mendapat perhatian yang lebih khusus. 
(idr)
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Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) 
Kementerian Pekerjaan Umum untuk pertama kali 
melaksanakan kerja sama pemerintah dengan perusahaan 
swasta asing dalam pengelolaan sumber daya air khususnya 
hydropower. Kerja sama ini diprediksi akan menguntungkan 
dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. Kerja sama 
yang ditegaskan melalui penandatangan MoU antara Ditjen 
SDA dan Korea Midland Power Co Ltd (Komipo), perusahaan 
energi Korea Selatan, adalah dalam hal membangun 
bendungan dan pembangkit listrik tenaga air berlokasi di 
Muara Juloi, Kalimantan Tengah. Penandatangan MoU 
ini turut disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko 
Kirmanto, dan Duta Besar Korea Selatan, Kim Yung-sun. 

Penandatanganan ini dilaksanakan 
dalam serangkaian proses due 
diligence dan diharapkan akan segera 
ditindaklanjuti dengan tahapan-
tahapan selanjutnya dengan tetap 
mempertahankan transparansi. Ditjen 
SDA Kementerian PU dalam proses due 
diligence kelayakan teknis dan investasi 
menyiapkan Tim Kerja Khusus (Task 
Force Team) Percepatan Implementasi 
Potensi Kerjasama Pemerintah-Swasta 
di Bidang Sumber Daya Air. Proyek 
kerja sama ini bernilai 400 juta US 
dollar (3,8 triliun rupiah) diperkirakan 
dimulai tahun 2014. Djoko Kirmanto 
berharap dengan terbentuknya 
Tim Kerja Khusus tersebut, naskah 
kesepahaman dalam waktu tidak 
terlalu lama dapat ditindaklanjuti 
dan diwujudkan menjadi Joint 
Development Agreement of 
Implementation.

fokus

MoU DITJEN SDA–KOMIPO MUARA JULOI

AKAN MENJADI PLTA TERBESAR 
DI INDONESIA
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Waduk yang akan dibangun memiliki 
kapasitas yang hampir sama dengan 
waduk Jatigede di Sumedang, namun 
dapat menghasilkan listrik 2,5x lebih 
besar dari Jatigede, di mana saat ini 
kapasitas Jatigede untuk memproduksi 
listrik hanya mencapai 120 MW. 
Proyek kerja sama ini nantinya akan 
menjadi PLTA terbesar di Indonesia 
yang dapat menghasilkan tenaga listrik 
berkapasitas 284 MW dan memiliki 
kapasitas tampungan waduk sebesar 
882 juta m3 pada WS Barito, Provinsi 
Kalimantan Tengah.

“Indonesia saat ini mempunyai potensi 
kotor energi tenaga air sebesar 75 
GigaWatt. Dari potensi tersebut di atas, 
yang layak dikembangkan secara teknik 
dengan teknologi saat ini hanya 22.100 
MegaWatt. Sedangkan, kapasitas 
yang terpasang hingga Juni 2012 
sekitar 4.655 Mega Watt dan rencana 
pengembangan yang berdasarkan 
RUPTL PLN 2011–2020 sebesar 5.697 
MegaWatt” demikian disampaikan 
Menteri Pekerjaan Umum.

Skenario kerja sama yang dilaksanakan 
antar Pemerintah dan Swasta kali ini 
berupa, pembangunan waduk dan 
pembangkit listrik akan dibiayai oleh 
Komipo, lalu listrik yang dihasilkan 
akan dijual Komipo kepada Perusahaan 
Listrik Negara (PLN). Dalam hal ini, 
Kementerian PU mendorong swasta 
untuk mendapatkan hasil dari penjualan 
listrik. Nantinya, bila pendapatan swasta 
dari hasil penjualan listrik masih di 
bawah nilai investasi yang dikeluarkan, 
pemerintah akan menyertakan modal 
dalam bentuk biaya terpendam (sunk 
cost). Bila setelah dihitung, pihak 
swasta masih rugi, maka akan dibantu 
melalui semacam VGF (viability gap 
fund/dukungan dana pendamping). 
Hal ini lebih baik daripada membangun 
sendiri yang biayanya mahal.

Pihak Korea Selatan yakin bisa 
berkontribusi dalam pengembangan 
PLTA ini karena sudah berpengalaman 
dalam membangun proyek sejenis 
dengan kapasitas 5.000 MW di 
Pakistan. Dikatakan Choi-Pyeong-
rak, Presdir Komipo, Proyek Muara 

Juloi ini merupakan proyek ke empat 
perusahaan swasta Korea Selatan itu 
di Indonesia. Sebelumnya, mereka 
telah menjalankan proyek di propinsi 
Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan 
Jawa Barat, di Cirebon.

Indonesia merupakan negara kelima di 
dunia dengan cadangan sumber daya 
air terbesar. Potensi cadangan yang 
ada sebesar 3.900 miliar meter kubik 
per tahun, yang tersebar dalam 8.000 
aliran sungai dan 521 danau. Dan yang 
dapat diolah tiap tahun hanya sekitar 
690 miliar meter kubik. Oleh sebab itu, 
“manajemen sumber daya air masih 
harus terus ditingkatkan untuk dapat 
memaksimalkan potensi yang ada”, 
kata Menteri PU. Yang diterapkan saat 
ini, skema Kerjasama Pemerintah—
Swasta atau Public Private Partnership 
dilakukan guna meningkatkan kualitas 
Pengelolaan Sumber Daya Air, termasuk 
di dalamnya mempercepat realisasi 
pemanfaatan potensi energi listrik 
tenaga air. (nan/anj)
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Pemerintah Indonesia dan Jepang kembali melakukan 
kerja sama di bidang peningkatan teknologi Sabo. Hal ini 
terwujud dalam kegiatan lokakarya Indonesia-Japan Joint 
Sabo Workshop on Integrated Sediment Related Disaster 
Management (25/2). Dalam kegiatan ini, pemerintah 
Indonesia diwakili oleh Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, sementara itu 
pemerintah Jepang diwakilkan oleh Kementerian Lahan, 
Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata. Dalam lokakarya ini 
pemerintah Jepang menawarkan pertukaran pengetahuan 
dan pengalaman dalam hal teknologi Sabo, dari aspek 
kebijakan dan pengalaman, hingga aspek teknis yang telah 
dilaksanakan.

Teknologi sabo dam, yang pertama 
kali dikenalkan oleh negara Jepang, 
sudah makin diketahui oleh masyarakat 
Indonesia. Penduduk di sekitar Gunung 
Merapi mengenal Sabo sebagai bentuk 
mitigasi terkait bencana sedimen 
yang diakibatkan dari erupsi vulkanik 
gunung-gunung berapi di Indonesia. 
Sabo diambil dari bahasa Jepang yakni 
Sa, yang berarti pasir dan Bo yang 
adalah perlindungan. Teknologi Sabo 
adalah teknologi untuk mencegah 
terjadinya bencana sedimen dan 
mempertahankan daerah hulu 
terhadap kerusakan lahan (www.
pusair-pu.go.id (6/9)). Fungsi dari 
Sabo dam adalah untuk menahan, 
menampung dan mengendalikan 
sedimen. Pada awalnya, teknologi 
ini digunakan untuk mengendalikan 
material lahar gunung api. 

Kondisi alur sungai awal pasca 
pembangunan Sabo dam perlu 
diketahui, dan secara berkala 
bentuk alur ini diamati perubahan-
perubahannya, utamanya setelah 
terjadi banjir, sehingga dapat 

fokus

LOKAKARYA INDONESIA–JEPANG

PERKUAT KERJA SAMA
DI BIDANG SABO
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diketahui perubahan dasar sungai 
(riverbed fluctuation) dari waktu ke 
waktu, maka volume sedimen yang 
mengendap pada alur sungai dapat 
dihitung dan selanjutnya dapat dipakai 
sebagai dasar untuk memperkirakan 
pengaruh pembangunan Sabo dam 
dalam mengurangi sedimentasi 
waduk. Pengontrolan sedimentasi 
terkait perkembangan teknologi 
Sabo di Indonesia harus dipandang 
dari sisi penanganan struktural dan 
non struktural. Oleh karena itu, 
perkembangan pekerjaan Sabo ke 
depan dari sisi jumlah, tipe, serta lokasi, 
perlu ditangani dengan perencanaan 
yang matang, serta melalui proses 
sosialisasi secara kontinyu.

Sejarah hadirnya Sabo di Indonesia, 
dimulai sejak tahun 1960an, di mana 
banyak kejadian bencana sedimentasi 
akibat meletusnya gunung-gunung 
berapi di Indonesia, antara lain Gunung 
Kelud, Gunung Merapi dan Gunung 
Agung. Bencana alam ini tidak hanya 
kerap terjadi di Indonesia, namun 
juga di Jepang. Oleh karena itu, mulai 
saat itu Indonesia meminta asistensi 
teknis dari pihak Jepang, dan negara 
Matahari Terbit itu pun memenuhinya 
dengan mengirimkan para teknisi ahli 
Sabo ke Indonesia di tahun 1970. Sejak 
saat itu, teknik Sabo diperkenalkan 
ke Indonesia dalam bentuk studi 

rencana induk, peningkatan kapasitas, 
pembangunan teknologi aplikatif dan 
implementasinya.

Dalam 40 tahun terakhir, bukan 
hanya para ahli dari Jepang yang 
berkembang dalam membidangi 
teknologi Sabo, namun banyak pula 
expertise dari Indonesia yang bekerja 
untuk pemerintah maupun swasta, 
yang khusus membidangi teknologi 
Sabo. Hingga saat ini, walaupun 
proyek kerja sama teknis Sabo antara 
Indonesia-Jepang melalui Japan 
International Cooperation Agency (JICA) 
telah selesai dilaksanakan, peranannya 
telah diadopsi melalui Balai Sabo yang 
berada di bawah instansi Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Universitas 
Gadjah Mada, yang juga memiliki 
program pasca sarjana spesialisasi 
khusus di bidang Sabo. Mohammad 
Hasan, selaku Direktur Jenderal Sumber 
Daya Air mengatakan, “Indonesia dan 
Jepang memiliki potensi bahaya alam 
yang serupa. Kondisi alamnya serupa, 
bahayanya juga, yakni gempa, letusan 
gunung berapi, dan heavy rainfall. 
Rainfall Indonesia hampir tiga kali dari 
rata-rata dunia, kalau Jepang dua kali. 
Jadi potensi bahayanya hampir sama, 
bahkan Indonesia lebih tinggi”. 

Dirjen SDA menuturkan bahwa kerja 
sama di bidang Sabo akan diarahkan 

kepada penerapan teknologi untuk 
pegunungan yang ada di luar Jawa 
seperti Sumatera Barat, Nusa Tenggara 
Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku 
dan Maluku Utara. Bantuan terakhir 
teknologi dan ahli dari Jepang diberikan 
pada pengamatan tinggi muka air 
pada natural dam di Way Ela, Ambon. 
Waduk alami ini diyakini sebagai yang 
terbesar di dunia dengan kapasitas 20 
juta meter kubik, sementara rata-rata 
kapasitas dam serupa di Jepang hanya 
1 juta meter kubik. “Alat pengukur 
tinggi air akan dikirim ke Ambon 
untuk menganalisa stabilitas dam 
dan digunakan untuk memberikan 
peringatan bagi penduduk yang tinggal 
di bagian hilir,” ucap Dirjen SDA. 

Lokakarya ini turut dihadiri oleh 
perwakilan Keluarga Sabo Indonesia, 
Suyono Sosrodarsono, Direktur 
Jenderal Penataan Ruang, Basoeki 
Hadimoeljono, Direktur Sungai 
dan Pantai, Pitoyo Subandrio dan 
Direktur Penatagunaan SDA, Arie 
Setiadi. Perwakilan dari pemerintah 
Jepang yakni Direktur Koordinasi 
dan Konservasi Lahan Kementerian 
Lahan, Infrastruktur, Transportasi 
dan Pariwisata, Makoto Ura, serta 
Perwakilan Keluarga Sabo Jepang, 
Koichi Kondo.(nan)

Sketsa pengendalian 
aliran sedimen di hulu  

bangunan Sabo dam
dan pembentukan 
kemiringan dasar  
sungai statis serta 

dinamis

I0 : Kemiringan awal
IS : Kemiringan statis
ID : Kemiringan dinamis Kapasitas terkontrol

ID

IS I0

Tampungan mati

Sabo dam

L1

L2

Pos Hidrometri



31MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIRMARET – APRIL 2013

Penurunan kondisi catchment area yang berdampak 
pada penurunan debit andalan pada irigasi non waduk 
yang merupakan +89% dari total irigasi nasional dan 
sebagian besar dari DI strategis Nasional seperti DI Jatiluhur 
(237.790 Ha), DI Rentang (88.160 Ha) dan DI Saddang 
(58.126 Ha), dibangun pada masa pra/awal kemerdekaan 
dan telah melewati umur ekonomisnya, merupakan sebagian 
dari tantangan dalam pengembangan dan pengelolaan 
irigasi.

“Alih fungsi lahan pertanian beririgasi 
menjadi lahan usaha perekonomian 
non padi seperti perkebunan (sawit 
atau karet di pulau Sumatera dan coklat 
di Pulau Sulawesi), industri (kawasan 

industri di pantura Jawa) dan 
perumahan (kawasan perumahan di 
pantura Jawa). Untuk itu diperlukan 
pengawasan yang tepat dari berbagai 
pihak,” kata Eko Subekti, Direktur 
Irigasi dan Rawa, dalam acara 
Peningkatan Kemampuan Perencanaan 
Teknis Irigasi, Air Baku dan Air Tanah 
Wilayah Barat dan Timur, 25 Maret 
2013, di Solo, Jawa Tengah. 

Lanjut Eko Subekti, bahwa dalam 
meningkatkan kualitas irigasi tidak 
lepas dari peranan sumber daya 
manusianya yang mengemban tugas 
untuk melakukan pemeliharaan, 
peningkatan dan pengawasan irigasi. 
Karena hal ini untuk mendukung 
program ketahanan pangan nasional 
dan produksi 10 juta ton beras. Dan 
tidak hanya ketahanan pangan saja tapi 
juga untuk mendukung target-target 
strategis nasional yaitu irigasi, air baku 
dan air tanah.

fokus

TINGKATKAN KEMAMPUAN 
SDM BIDANG SDA
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Kebijakan yang dijalankan oleh 
Direktorat Jenderal SDA Kementerian 
PU dalam hal ketahanan pangan di 
antaranya melaksanakan rehabilitasi 
jaringan irigasi di mana daerah irigasi 
yang dilayani oleh waduk harus 
berada dalam keadaan prima pada 
akhir tahun 2014 dan melaksanakan 
konservasi sumber-sumber air berupa 
pembangunan waduk-waduk pada 
daerah irigasi kewenangan pemerintah 
untuk lebih menjamin ketersediaan 
airnya.

Kebijakan untuk air baku di 
antaranya mengoptimalkan potensi 
prasarana/sarana penyediaan air 

bau yang sudah dibangun, melalui 
rehabilitasi prasarana/sarana air baku 
yang mengalami kerusakan dan 
melaksanakan pembangunan prasarana 
dan sarana penyediaan air baku untuk 
memenuhi target MDGs 2014 yaitu 
menyediakan air bersih secara kontinyu 
yang dapat diakses paling tidak oleh 
68,87% masyarakat Indonesia atas 
standar kebutuhan minimal setiap 
orang akan air bersih 60 liter/orang/
hari di samping mendukung program 
MP3EI.

Sementara untuk kebijakan air 
tanah di antaranya mengoptimalkan 
pemanfaatan potensi prasarana/sarana 

air tanah yang sudah dibangun melalui 
penyelesaian jaringan irigasi air tanah 
yang belum selesai dibangun dan 
revitalisasi prasarana air tanah yang 
sudah tidak berfungsi melalui redrilling 
sumur air tanah dan penggantian dan 
perbaikan pipa, chasing, pompa dan 
rumah pompa.

“Namun dari semua kebijakan 
yang akan dilaksanakan selalu akan 
melibatkan sumber daya manusia yang 
profesional dan berkualitas. Selain 
memahami pekerjaan teknis tapi 
juga menguasai lapangan mengingat 
semua infrastruktur bidang SDA yang 
dibangun untuk memberikan manfaat 
yang banyak bagi masyarakat sehingga 
diharapkan SDM yang ada dapat 
kreatif dan inovatif dan didukung 
oleh program yang komprehensif dan 
sinergis baik kegiatan fisik dan non fisik 
agar memberikan solusi yang terbaik 
untuk mengatasi permasalahan sumber 
daya air,” jelas Eko Subekti.
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Luas areal irigasi di Indonesia 
seluas 7.230.183 Ha (Kepmen PU 
390/2007-Status DI) di mana luas irigasi 
kewenangan pusat seluas 2.315.000 Ha 
(32%), kewenangan provinsi seluas 
1.423.222 Ha (20%) dan kewenangan 
kabupaten/kota seluas 3.491.961 Ha 
(48%). Dan pemanfaatan air untuk 
irigasi sebesar 80,5%.

Sementara itu selain irigasi, penyediaan 
air baku juga menjadi prioritas program 
Ditjen SDA. Namun ada beberapa 
tantangan dalam penyediaan air baku 
yaitu belum terintegrasinya program 
pembangunan prasarana penyediaan 
air baku untuk air minum yang 
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya 
dan pemerintah daerah (intake yang 
dibangun tidak terpadu dengan IPAL), 
banyaknya permasalahan sosial dalam 
sistem penyediaan air baku (sumber 
air suatu kabupaten berada pada 
kabupaten lain) dan keterbatasan 
anggaran pemerintah dan pemda 
dalam pendanaan pembangunan 
sarana/prasarana air baku untuk air 
minum.

Pengelolaan air tanah belum 
berdasarkan pada konsep cekungan 
air tanah, melainkan lebih kepada 
konsep pengelolaan sumur yang hanya 
fokus kepada pemanfaatan, kurang 
memperhatikan pengisian air tanah, 
belum adanya inventarisasi kondisi 
prasarana air tanah pada tiap-tiap 
wilayah sungai di Indonesia dan tidak 
adanya ketegasan dalam pengendalian 
pemanfaatan air tanah. Hal tersebut 
merupakan sebagian dari tantangan 
dalam pemanfaatan air tanah.

“Untuk mengatasi permasalahan 
mengenai irigasi, salah satunya dengan 
mencanangkan program modernisasi 
irigasi pada seluruh daerah irigasi 
dalam pengertian bahwa modernisasi 
merupakan perubahan mindset 
dalam pengelolaan irigasi (efisiensi 
dan tingkat layanan). Modernisasi 
tersebut dilakukan pada 5 pilar irigasi 
(ketersediaan air, infrastruktur irigasi, 
pengelolaan irigasi, kelembagaan, 
sumber daya manusia) dengan 
menggunakan pendekatan proses 
ABCDEF (accounting, bargaining, 
codification,delegation, engineering, 
feedback),” jelas Eko Subekti

PROGRAM PRIORITAS BIDANG SDA

Eko melanjutkan kegiatan untuk 
bidang air baku salah satunya adalah 
mengupayakan pembangunan 
penyediaan air baku melalui mekanisme 
kerja sama pemerintah dan swasta 
pada daerah-daerah potensial seperti 
di kawasan Metro Bandung, (Jawa 
Barat), Waduk Karian (Banten dan DKI 
Jakarta), Waduk Jatigede (Jawa Barat-
Jawa Tengah), kawasan Mebidangro 
(Sumatera Utara) dan Banjarbakula 
(Kalimantan Selatan).

Sedangkan untuk air tanah di antaranya 
mengoptimalkan pemanfaatan potensi 
prasarana/sarana air tanah yang 
sudah dibangun melalui penyelesaian 
jaringan irigasi air tanah yang belum 
selesai dibangun, revitalisasi prasarana 
air tanah yang sudah tidak berfungsi 
melalui redrilling sumur air tanah dan 
penggantian dan perbaikan pipa, 
chasing, pompa dan rumah pompa, 
serta untuk pemanfaatan air tanah 
bidang pertanian, pembangunan 
prasarana/sarana air tanah hanya 
diperuntukkan sebagai conjunctive 
use atau pada usaha perkebunan dan 
pertanian lahan kering (high yield crop). 
(tin/ech)
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Bendungan menurut Kamus Istilah Bidang Pekerjaan Umum 
adalah penahan buatan, jenis urugan atau jenis lainnya yang 
menampung air atau dapat menampung air baik secara 
alamiah maupun buatan, termasuk pondasi, tebing tumpuan 
serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Secara umum bendungan bermanfaat 
untuk penyediaan air baku serta 
air untuk irigasi, Pembangkit Listrik 
Tenaga Air (PLTA) dan pengendali 
banjir. Saat ini Indonesia masih 
membutuhkan banyak bendungan 
baru untuk memenuhi kebutuhan 
akan air yang terus meningkat setiap 
tahunnya seiring dengan bertambahnya 
jumlah penduduk di Indonesia dan 
pertumbuhan ekonomi yang kian pesat.

Kapasitas daya tampung bendungan 
besar di Indonesia saat ini ±12,4 
miliar m3. Sementara itu, kebutuhan 
tampungan air untuk penduduk 
Indonesia yang sudah mencapai 250 
juta jiwa, adalah sekitar 500 miliar m3/
tahun. Kebutuhan ini dihitung 
berdasarkan standar kecukupan air 
minimal 2.000 m3/kapita/tahun.

“Saat ini banyak bendungan 
limbah tambang yang baru-baru ini 
dibangun, membuktikan peningkatan 
pembangunan ekonomi dalam bidang 
pertambangan di negara kita,” ujar 
Djoko Kirmanto dalam acara Seminar 
Nasional Bendungan Besar 2013 dan 
Rapat Anggota Tahunan 2012 Komite 
Nasional Indonesia untuk Bendungan 
Besar (KNI-BB) yang bertemakan Dam 
in A Global Challenging Environment, 
Batam (27/3).

SEMINAR KNI-BB

HARUS MAMPU 
ATASI KEBUTUHAN 
AIR UNTUK 
MASYARAKAT
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Bendungan di dalam tantangan 
lingkungan global juga dipengaruhi 
oleh beberapa faktor yang terkait 
dengan kehidupan kita sehari-hari. 
Seperti faktor sosial dan faktor 
lingkungan itu sendiri banyak 
mempengaruhi fungsi layanan waduk di 
Indonesia baik secara kualitas maupun 
kuantitas.

Namun, dalam pembangunan dan 
pengelolaan bendungan juga memiliki 
kendala, seperti adanya perubahan 
iklim global yang diakibatkan 
oleh perubahan tata guna lahan, 
berkurangnya daerah resapan air, 
kurang tepatnya rencana pengelolaan 
yang diterapkan dan tidak terintegrasi, 
serta tingginya laju sedimentasi 
yang seringkali melampaui dari yang 
diestimasi.

Saat ini banyaknya bendungan limbah 
tambang yang dibangun membuktikan 
adanya peningkatan pembangunan 
ekonomi dalam bidang pertambangan 
di Indonesia. Hal ini tentu saja harus 
didukung oleh pemerintah karena 
dapat mensejahterakan masyarakat.

“Dengan adanya bendungan limbah 
tersebut juga harus mencermati 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 
2011 tentang Sungai pada Pasal 

Seminar KNI-BB tahun ini diikuti 
oleh 500 peserta yang terdiri dari 
anggota KNI-BB, pakar bendungan, 
Kementerian Pekerjaan Umum, 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral, Kementerian Perindustrian, 
Kementerian Perdagangan, BUMN 
dan BUMS pengelola bendungan serta 
stakeholders terkait. (ard/anj)

27 ayat 1 mengenai Pencegahan 
Pencemaran Air Sungai, bahwa jangan 
sampai air limbah masuk ke air sungai,” 
ujar Djoko Kirmanto.

Djoko Kirmanto berharap kita harus 
senantiasa peka, cepat bergerak 
dan yang paling penting adalah 
sumber daya manusia yang mampu 
mengatasi segala permasalahan yang 
ada agar dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan air.
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PENDAHULUAN
Berdasarkan Keppres No 12/2012 tentang Pembagian 
Wilayah Sungai bahwa Indonesia terbagi menjadi 131 
Wilayah Sungai, dimana dari 131 WS tersebut 63 menjadi 
wewenang dan tanggung jawab pemerintah, 53 WS menjadi 
wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan 
15 WS menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah 
kabupaten/kota.

Air yang tersedia pada beberapa 
Wilayah Sungai tersebut sangat 
melimpah. Ketersediaan air yang 
melimpah ini harus kita kelola agar 
terjaga, berkelanjutan dan bisa 
dinikmati sampai anak cucu kita.
Sementara di beberapa tempat terjadi 
defisit air. Hal ini menandakan bahwa 
ketersediaan air tidak merata di 
sepanjang tempat dan waktu

BEBERAPA PERMASALAHAN 
DAN KONDISI PENGELOLAAN 
SUMBERDAYA AIR DI 
INDONESIA

•	 Musim	hujan	terjadi	banjir	dan	
musim kemarau kekurangan air,hal 
ini menandakan bahwa sumberdaya 
air yang ada belum dikelola secara 
optimal

•	 Di	beberapa	WS	antara	ketersediaan	
dan kebutuhan sudah tidak 
seimbang bahkan diprediksi bahwa 
akan terjadi krisis yang akhirnya 
akan terjadi konflik pada pemakaian 
air.

•	 Pengelolaan	sumberdaya	air	
dilakukan belum terpadu,masing-
masing sektor berjalan sendiri-
sendiri

•	 Institusi	pemerintah	baik	di	pusat	
maupun di daerah yang sehari-hari 
memiliki kaitan wewenang dan 
tanggung jawab dalam pelaksanaan 
pengelolaan SDA, masih lebih 
dominan berperan pada tugas-
tugas pembangunan dan rehabilitasi 
prasarana SDA. Sedangkan untuk 
hal-hal yang menyangkut urusan 
pengaturan dan pelayanan air, serta 
urusan monitoring dan evaluasi 
kondisi SDA masih belum cukup 

PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
MELALUI KOORDINASI PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA AIR (DSDA-P DAN TKPSDA-WS)
(Subdit Kelembagaan Direktorat Bina PSDA)
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memadai baik dari segi kapasitas 
kelembagaannya maupun kualitas 
personilnya.

•	 Telah	terbentuk	33	B/BWS	yang	
mengelola SDA WS kewenangan 
pusat sementara di Provinsi telah 
terbentuk 54 Balai Pengelolaan 
SDA). Sebagian BPSDA mengelola 
WS kewenangan pusat) dimana UPT 
dan UPTD tersebut kapasitas dalam 
pengelolaan SDA masih sangat 
minim

UPAYA UNTUK MENGATASI 
PERMASALAHAN TERSEBUT 
DI ATAS

Menurut Undang-Undang No.7 
tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
bahwa pengelolaan sumber daya air 
harus dilakukan secara terpadu untuk 
menjaga keberlangsungan Sumber 
Daya Air.

Konsepsi pengelolaan terpadu SDA 
yang berbasis wilayah sungai dikenal 
oleh masyarakat internasional dengan 
istilah Integrated Water Resources 
Management (IWRM) atau dalam 
bahasa Indonesia dikenal dengan 
sebutan Pengelolaan Terpadu SDA dan 
terkadang disebut juga Pengelolaan 
SDA Terpadu bahkan ada pula 

yang menyebut Pengelolaan SDA 
Menyeluruh dan Terpadu

Pengelolaan SDA harus dilakukan 
secara terpadu karena sampai saat 
ini pengelolaan SDA mencakup 
kepentingan antar sektor, antar wilayah 
dan antar pemilik kepentingan. Pada 
Bab XII pasal 85–87 juga terdapat 
amanat untuk mewujudkan PSDA 
terpadu (IWRM). Sehubungan dengan 
hal tersebut Pengelolaan Sumber Daya 
Air harus dikoordinasikan melalui suatu 
wadah koordinasi

Diamananatkan pula bahwa 
pengelolaan Sumber Daya Air sesuai 
prinsip one river, one plan and one 
integrated management.

Dalam rangka mewujudkan koordinasi 
dalam pengelolaan SDA telah 
ditetapkan Peraturan Presiden tentang 
Dewan Sumber Daya Air yaitu Peraturan 
Presiden No 12/2008 tentang Dewan 
Sumber Daya Air.

Terdapat 2 macam wadah koordinasi 
PSDA yaitu Dewan SDA yang dibentuk 
berdasarkan batasan administrasi dan 
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber 
Daya Air (TKPSDA WS) yang dibentuk 
dengan batasan Wilayah Sungai).
 

Selain Peraturan Presiden No 12/2008 
tentan Dewan Sumberdaya Air sebagai 
pedoman Pembentukan DSDA-P 
dan TKPSDA WS telah ditetapkan 
Permen No 08/2008 tentang Pedoman 
Pembentukan Wadah Koordinasi 
Pengelolaan SDA.

Pengelolaan SDA mencakup 
kepentingan lintas sektoral dan lintas 
wilayah yang memerlukan keterpaduan 
tindak untuk menjaga kelangsungan 
fungsi dan manfaat SDA. Untuk 
mewujudkan keterpaduan tindak 
tersebut perlu dibangun mekanisme 
koordinasi untuk mengintegrasikan 
kepentingan berbagai sektor, wilayah, 
dan para pemilik kepentingan dalam 
bidang SDA. Menurut UU No.7 Tahun 
2004, wadah koordinasi pengelolaan 
SDA wajib di bentuk di tingkat 
Nasional (dengan nama Dewan SDA 
Nasional), dan di tingkat Provinsi 
(dengan nama Dewan SDA atau nama 
lain). Pembentukan wadah koordinasi 
pengelolaan SDA di tingkat Kabupaten 
dan tingkat WS bersifat opsional 
tergantung pada kebutuhan daerah 
setempat.

Wadah koordinasi mempunyai tugas 
pokok menyusun dan merumuskan 
kebijakan serta strategi pengelolaan 
SDA .Hasil koordinasi ini akan manjadi 
bahan pertimbangan bagi penentu 
kebijakan (pemerintah) dalam 
menetapkan keputusan/regulasi. 
Wadah koordinasi beranggotakan unsur 
pemerintah dan unsur non pemerintah 
dalam jumlah yang seimbang atas dasar 
prinsip keterwakilan.

Susunan organisasi dan tata kerja 
wadah koordinasi diatur lebih lanjut 
dengan keputusan presiden. Hubungan 
kerja antarwadah koordinasi tingkat 
nasional, provinsi, kabupaten/kota, 
dan wilayah sungai bersifat konsultatif 
dan koordinatif. Pedoman mengenai 
pembentukan wadah koordinasi 
pada tingkat provinsi, kabupaten/
kota, dan wilayah sungai diatur lebih 
lanjut dengan keputusan menteri yang 
membidangi SDA.
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Saat ini koordinasi SDA di tingkat pusat 
dilakukan melalui Dewan Sumberdaya 
Air Nasional (DSDA-N) yang dibentuk 
dengan Peraturan Presiden No.12 Tahun 
2008 tentang Dewan Sumber Daya Air. 
Keanggotaan DSDA-N terdiri dari unsur 
pemerintah dan unsur non pemerintah. 
Jabatan ketua (merangkap anggota) 
dipegang oleh Menko Perekonomian. 

Sementara itu telah terbentuk 26 
DSDA-P dan 36 TKPSDA WS baik 
kewenangan pusat dan provinsi di 
mana dari 36 TKPSDA WS yang telah 
terbentuk harus dilakukan penyesuaian 
dengan adanya perubahan WS/Keppres 
12/2012 tentang Penetapan Wilayah 
Sungai.

Pembentukan wadah koordinasi 
tersebut mengacu pada Keppres 
12/2008 tentang SOTK DSDA dan 
Permen 04/2008 tentang Pedoman 
Pembentukan Wadah Koordinasi

Wadah koordinasi di tingkat WS 
sangat diperlukan terutama ketika 
diadakan penyusunan pola dan rencana 
pengelolaan SDA, rencana prioritas dan 
alokasi penggunaan air, pembiayaan 
pengelolaan SDA, serta hal-hal lain 
yang bersifat taktis operasional di 
tingkat WS.

DSDA terbagi menjadi 3 (DSDA 
Nasional, DSDA Provinsi dan DSDA 
Kabupaten/kota) sedangkan TKPSDA 
WS terbagi 4 (TKPSDA Wilayah Sungai 
Lintas Provinsi, TKPSDA Wilayah Sungai 
Strategis Nasional,TKPSDA Wilayah 
Sungai Kewenangan Provinsi dan 
TKPSDA Wilayah Sungai Kewenangan 
Kabupaten/Kota).

TUGAS DEWAN SUMBER 
DAYA AIR

Dewan Sumber Daya Air mempunyai 
tugas antara lain:
1. menyusun dan merumuskan 

kebijakan nasional serta strategi 
PSDA

2. memberikan pertimbangan untuk 
penetapan wilayah sungai dan 
cekungan air tanah

3. memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan tindak lanjut 
penetapan WS & cekungan air 
tanah serta pengusulan perubahan 
penetapan WS & cekungan air 
tanah.

4. menyusun dan merumuskan 
kebijakan pengelolaan 
sistem informasi hidrologi, 
hidrometeorologi, dan hidrogeologi.

Sedangkan fungsi dari Dewan Sumber 
Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya 

Air Provinsidan Dewan Sumber Daya Air 
Kabupaten/Kota adalah:
1. konsultasi dengan pihak 

terkait guna keterpaduan dan 
pengintegrasian kebijakan 
serta tercapainya kesepahaman 
antarsektor, antarwilayah dan 
antarpemilik kepentingan

2. pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan nasional 
pengelolaan SDA

3. konsultasi dengan pihak terkait 
guna pemberian pertimbangan 
untuk penetapan wilayah sungai 
dan cekungan air tanah

4. konsultasi dengan pihak terkait 
guna keterpaduan kebijakan 
sistem informasi hidrologi, 
hidrometeorologi, dan hidrogeologi

5. pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan 
sistem informasi hidrologi, 
hidrometeorologi, dan hidrogeologi 
pada tingkat nasional.

HASIL PEMBAHASAN DAN 
RUMUSAN DSDA

Dewan Sumber Daya Air bertugas 
merumuskan dan membahas Kebijakan 
Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional 
sebelum ditetapkan oleh Presiden.
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air 
Nasional ditetapkan melalui Keppres No 
33/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan 
Sumber Daya Air Nasional. Dengan 
terbitnya Keppres tentang Kebijakan 
Pengelolaan SDA diharapkan dipakai 
sebagai acuan dalam melakukan 
pengelolaan SDA, hal ini sejalan dengan 
Peraturan Pemerintah No. 42 Kebijakan 
Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional 
sebagai dasar penyelenggaraan 
pengelolaan sumberdaya air.

Begitu pula kebijakan pengelolaan 
sumberdaya air provinsi dibahas dan 
dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya 
Air Provinsi sebelum ditetapkan oleh 
Gubernur yang akan dipakai sebagai 
dasar penyelenggaraan pengelolaan 
sumberdaya air.

Sampai saat ini terdapat 7 Kebijakan 
Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 
yang telah final (Jawa Tengah, NTB, 
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Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, NAD, 
Sulawesi Selatan, Jawa Timur), 
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya 
Air Provinsi dan status masih draft 
dan dalam proses finalisasi sejumlah 9 
kebijakan PSDA-P dan 11 belum mulai 
atau dalam proses penyusunan.

Tugas Dewan Sumber Daya Air 
Provinsi yang ke-2 adalah membahas 
program dan kegiatan PSDA di tingkat 
provinsi. Dengan terlaksananya tugas 
ini diharapkan program dan kegiatan 
pengelolaan SDA tingkat provinsi bisa 
sinkron dan tidak tumpang tindih.
Melalui tugas ini masing-masing instansi 
bisa melakukan kerjasama pengelolaan 
SDA. Sehingga siapa berbuat apa dalam 
rangka pengelolaan sumberdaya air 
menjadi jelas.

Tugas Dewan Sumber Daya Air Provinsi 
yang ke-3 adalah membahas dan 
merumuskan SIH-3 tingkat provinsi. 
Selama ini data SIH3 masih tersebar 
di beberapa instansi yang terkait 
dengan pengelolaan sumberdaya air 
misalnya data hidrologi ada di Dinas 
PSDA/PU, Dinas Pertanian, BMKG.
Data Hidrogeologi ada di ESDM dan 
data Hidrometeorologi ada di BMKG. 
Data yang tersebar tersebut diharapkan 
bisa terpadu, ditetapkan satu instansi 
yang akan mengelola data sedangkan 
instansi lain yang terkait sebagai 
supply data. Melalui Sidang DSDA-P 
hal tersebut dibahas dan dirumuskan 
agar data SIH3 terintegrasi dan apabila 
stakeholder membutuhkan data hanya 
1 instansi yang berhak mengeluarkan 
data.

DUKUNGAN SEKRETARIAT 
DALAM OPERASIONAL 
DEWAN SUMBER DAYA AIR 
PROVINSI

Dewan Sumber Daya Air baik Nasional, 
Provinsi dan Kabupaten merupakan 
organisasi non struktural, tidak 
berkantor setiap hari. Untuk itu, dalam 
rangka mendukung operasional Dewan 
Sumber Daya Air dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya Dewan Sumber 
Daya Air dibantu sekretariat. Kunci 
utama berjalannya koordinasi 

pengelolaan sumberdaya air ada di 
sekretariat.

HASIL PEMBAHASAN DALAM 
TKPSDA-WS

Pembentukan TKPSDA WS baik TKPSDA 
WS Nasional, TKPSDA WS Provinsi dan 
TKPSDA WS Kab/Kota bersifat tidak 
wajib dibentuk/optional. Pembentukan 
TKPSDA WS tergantung pada intensitas 
kebutuhan pengelolaan sumber daya 
air yaitu:
a. tingginya potensi konflik 

penggunaan sumber daya air pada 
kabupaten/kota;

b. tidak seimbangnya antara 
ketersediaan air dan kebutuhan air; 
dan

c. pesatnya laju pertumbuhan 
pembangunan pada kabupaten/
kota.

TKPSDA WS mempunyai tugas untuk 
membahas dan merumuskan kebijakan 
operasional pada tingkat Wilayah 
Sungai antara lain pembahasan dan 
perumusan pola, rencana, program dan 
kegiatan pengelolaan SDA. 

Terkait dengan pembahasan dan 
permusan pola sampai saat ini terdapat 
29 (dua puluh sembilan) TKPSDA WS 
sudah membahas pola (kewenangan 
pusat) dari 29 TKPSDAWS ada 16 
TKPSDA WS yang sudah memberikan 
rekomendasi dalam penetapan pola 
oleh Menteri PU (terlampir).

BeberapaTKPSDA WS telah memilih 
strategi sebagai dasar penyusunan 
rencana Pengelolaan SDA.

Pola dan Rencana PSDA digunakan 
sebagai dasar penyusunan program 
dan kegiatan PSDA bagi semua instansi 
yang terkait dengan PSDA. Sampai saat 
ini belum ada rencana PSDA pada WS 
pusat yang sudah final sehingga dalam 
pelaksanaan tugas TKPSDA dalam 
pembahasan program dan kegiatan 
masih berdasar pada program dan 
kegiatan yang disusun masing-masing 
instansi. Dalam penyusunan program 
dan kegiatan berdasar pada arahan 
5 (lima) aspek dalam pengelolaan 

sumberdaya air (Konservasi, 
Pendayagunaan SDA, Pengendalian 
Daya Rusak Air, Pemberdayaan dan 
Peningkatan Peran Masyarakat, Swasta, 
dan Pemerintah, Program Keterbukaan 
dan Ketersediaan Data/Informasi SDA.

Sampai saat ini beberapa TKPSDA WS 
(TKPSDA Brantas, Bengawan Solo, 
Serayu Opak, Progo Opak Serang) 
sudah membahas program dan 
kegiatan PSDA. Diharapkan setelah 
program dan kegiatan dibahas di 
tingkat TKPSDA tidak ada lagi kegiatan 
yang overlap. Masing-masing instansi 
sudah jelas dalam pelaksanaan 
kegiatan.

Terkait dengan hal tersebut di atas telah 
disusun MoU dan KSO antara PJT-1, 
BBWS Brantas dan Dinas Kabupaten 
Jombang untuk kegiatan Pemberdayaan 
masyarakat di sekitar Brantas. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan karena adanya 
sedimentasi yang cukup besar dan 
degradasi Kali Brantas akibat galian 
liar. Di mana permasalahan tersebut 
tertuang dalam pola pengelolaan SDA 
WS Brantas.

Pada awalnya kerusakan Kali Brantas 
dibahas di komisi daya rusak air 
dan pada rapat komisi disepakati 
penghentian penambangan pasir Kali 
Brantas dan dialihkan ke kantung lahar 
kelut. Dalam rangka pengamanan Kali 
Brantas disepakati untuk melibatkan 
Kabupaten Kediri, Jombang dan 
Mojokerjo dan yang merespon hanya 
Kabupaten Jombang yang diberdayakan 
adalah masyarakat sekitar Brantas dan 
ex penambang pasir. Disepakati:
1. pada KSO PJT-1 membiayai river 

defender 
2. Kabupaten Jombang 

memberdayakan 23 pokmas
3. B/BWS memberdayakan 5 pokmas
4. MoU ditandatangani bupati,Kepala 

B/BWS dan dirut PJT sedangkan 
KSO ditandatangani Kepala Dinas 
Pemerintah Desa, Kabid OP BBWS 
dan Kepala Divisi PJT Surabaya.
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Masih terdapat beberapa MoU dan 
KSO yang merupakan hasil kesepakatan 
dalam pengelolaan SDA yang dibahas 
di TKPSDA WS Bengawan Solo, Brantas 
dan Lombok sudah membahas alokasi 
air tahunan sebelum ditetapkan. 

DUKUNGAN SEKRETARIAT 
DALAM OPERASIONAL 
TKPSDA WS

Seperti diketahui bahwa struktur 
keanggotaan TKPSDA sangat beragam 
baik dari anggota unsur pemerintah 
maupun unsur non pemerintah. Dari 
unsur pemerintah hampir seluruhnya 
adalah pejabat eselon II di daerahnya 
masing-masing dengan kesibukan 
tugas yang padat. Demikian pula halnya 
dengan anggota dari organisasi non 
pemerintah, mereka umumnya juga 
pimpinan organisasi non pemerintah 
di samping pekerjaan utama meraka 
masing-masing. TKPSDA hanya akan 
bertemu ketika diundang rapat/sidang 
untuk membahas masalah-masalah 
koordinasi pengelolaan sumber daya air 
di wilayah sungai, selebihnya mereka 
akan sibuk pada tugasnya masing-
masing.

Dengan sifat organisasi seperti tersebut 
di atas hampir mustahil TKPSDA dapat 
melaksanakan tugas dan fungsinya 
tanpa didukung oleh “sekretariat” 
yang merupakan organisasi pemerintah 
yang diberi tugas memfasilitasi 
semua kegiatan TKPSDA termasuk 
pendanaannya.

Sekretariat memerlukan sumber daya 
manusia yang memadai, visioner, dan 
siap memberikan pelayanan kepada 
TKPSDA. Sekretariat bukan hanya 
sekedar kegiatan administratif belaka, 
namun dengan dibantu tenaga ahli 
sekretariat hendaknya dapat berfungsi 
sebagai “think-tank” (gudang ide/
pemikiran) bagi TKPSDA. Dengan 

demikian untuk sekratariat TKPSDA 
kedepan diperlukan pembenahan 
organisasi sekretariat, sumber daya 
manusia, peralatan kantor yang 
memadai dan manual-manual yang 
diperlukan, serta pelatihan-pelatihan 
ketrampilan yang diperlukan. 
Sementara itu masalah dana relatif 
tidak menjadi kendala berarti.
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Kementerian Pekerjaan Umum kembali berpartisipasi 
dalam Agrinex Expo ke-7 yang dibuka oleh Menko Bidang 
Perekonomian, Hatta Rajasa, di Jakarta Convention Center, 
(5/4). Agrinex Expo tahun ini mengusung tema “Agribusiness 
for Food & Bioenergy Security.” Dalam kesempatan tersebut 
turut hadir Menteri BUMN, Dahlan Iskan; Wakil Menteri 
Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak; perwakilan dari 
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan Rektor IPB, 
Herry Suhardiyanto selaku Ketua Penyelenggara.

Seusai upacara pembukaan, Wakil 
Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto 
Dardak, berkunjung ke stand 
Kementerian Pekerjaan Umum dalam 
ajang tersebut. Di stand Kementerian 
Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak 
mendapatkan penjelasan mengenai 
program kerja dan pencapaian 
Kementerian Pekerjaan Umum, antara 
lain mengenai potensi, distribusi dan 
gambaran umum pemanfaatan air di 
Indonesia, Program Pengembangan 
Kawasan Perdesaan Berkelanjutan 
(P2KPB), Jaringan Irigasi Perpipaan, 
dan proyek-proyek sumber daya air 
Kementerian Pekerjaan Umum.

KEMENTERIAN PEKERJAAN 
UMUM BERPARTISIPASI
DI AGRINEX EXPO 2013

beranda
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Indonesia saat ini memiliki potensi air 
baku sebanyak 691.300 juta m3 yang 
dapat dimanfaatkan untuk mengairi 
areal sawah eksisting seluas 9.45 juta 
hektar. Untuk menunjang distribusi dan 
pemanfaatan air tersebut, Kementerian 
Pekerjaan Umum telah membangun 
infrastruktur penunjang di berbagai 
daerah, di antaranya Bendungan 
Gonggang di Magetan, Jawa Timur, 
Embung Haekrit di Kabupaten Belu, 
NTT dan pembangunan Daerah Irigasi 
Air Lakitan di Kabupaten Musi Rawas, 
Sumatera Selatan.

Kementerian Pekerjaan Umum juga 
berkomitmen untuk mewujudkan 
program pemerintah dalam 
melaksanakan pemerataan dan 
penyeimbangan pembangunan melalui 
Program Pengembangan Kawasan 
Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB). Salah 
satu bentuk implementasi program 
ini adalah melalui pengembangan 
Kawasan Agropolitan Bagelen di 
Purworejo, Jawa Tengah, sebagai 
pusat kegiatan produksi pertanian dan 
pengelolaan sumber daya alam dengan 
padi dan kelapa sebagai komoditas 
unggulan; serta Kawasan Minopolitan 
Kumpeh Ulu, Jambi sebagai pusat 
kegiatan produksi perikanan dan 
pengelolaan sumber daya alam dengan 
komoditas unggulan berupa budidaya 
ikan dalam keramba, kolam dan 
tambak.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, 
Hermanto Dardak, hadir sebagai 
narasumber dalam talkshow bertema 
‘Infrastruktur Pertanian’ dalam ajang 
Aginex Expo, di Jakarta Convention 
Center, (6/4). Turut berpartisipasi dalam 
talkshow tersebut sebagai narasumber 
lain adalah Direktur Industri Makanan, 
Hasil Laut dan Perikanan Kementerian 
Perindustrian, Faiz Achmad; dan 
Sekretaris Inter-CAFE IPB, Nunung 
Nuryantono.

Hermanto Dardak dalam acara 
tersebut mengatakan Kementerian 
Pekerjaan Umum berkomitmen untuk 
menyukseskan program pemerintah 
dalam membangun infrastruktur 
pertanian, salah satunya dengan 
membangun wadah tampungan 
air, untuk menunjang konsistensi 
produksi pangan. Ketersediaan air 
merupakan faktor penting yang 
menentukan produktivitas pangan. 
Saat ini Kementerian PU menargetkan 
penyediaan air sekitar 1600 m3 per 
kapita per tahun. 

Sementara itu, berkaitan dengan 
distribusi air yang tidak merata 
terutama untuk kawasan timur 
Indonesia, Kementerian PU telah 
menyiapkan kerjasama dengan 
pemerintah daerah melalui 
pembangunan embung-embung, salah 
satunya di Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. Pembangunan embung-embung 
tersebut diharapkan dapat menjadi 
solusi untuk permasalahan kelangkaan 
pakan ternak, di mana air irigasi akan 
meningkatkan ketersediaan rumput 
sebagai pakan ternak.

Lebih lanjut Hermanto Dardak 
memaparkan bahwa air dalam saluran 
irigasi dapat dimanfaatkan dalam 
berbagai bidang. Kementerian PU 
dapat memberikan irigasi garam 
on purpose supaya kualitas dan 
kuantitas produksi garam terpenuhi. 
Dalam bidang perikanan, air sungai 
dapat dimanfaatkan untuk budidaya 
ikan. Selain itu juga ada kerjasama 
pemanfaatan air untuk usaha 
perkebunan buah dan sayuran.

KOMITMEN MENYUKSESKAN 
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 
PERTANIAN 
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Dukungan Kementerian PU terhadap 
pembangunan infrastruktur pertanian 
ini bertujuan untuk mencapai 
ketahanan pangan. Untuk mencapai 
hal tersebut, Kementerian PU juga 
membangun kawasan agropolitan 
untuk menunjang pemasaran produk 
pangan. Untuk pengembangan 
kawasan agropolitan ini Kementerian 
PU membangun jaringan jalan dari 
kawasan produksi pangan sampai 
ke pelabuhan-pelabuhan untuk 
didistribusikan ke wilayah pemasaran. 
Hal ini akan memberikan solusi 
terhadap permasalahan mobilitas 
dan aksesibilitas pangan, yang pada 
akhirnya memberi nilai tambah pada 
harga jual pangan.(idr)


