




Kata Pengantar

M
ajalah Air edisi akhir tahun 2017 ini menghadirkan capaian Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air (Ditjen SDA) selama setahun yang terangkum dalam artikel 
khusus bersama para Eselon 2 yang berbicara mengenai masing-masing capaian 

unit organisasinya.

Tidak hanya itu, Majalah Air November-Desember akan mengulas inovasi-inovasi 
yang sedang maupun telah digunakan dalam pengelolaan sumber daya air di pelosok 
nusantara, seperti penggunaan bioengineering dan gate panel dalam penanganan 
bencana.

Pengumuman Pemenang Lomba O&P Tingkat Nasional Tahun 2017 juga tidak kalah 
penting untuk disimak. Sebagaimana kita ketahui, Rangkaian Lomba O&P telah 
dimulai sejak bulan Juli 2017 dan penyematan hadiah rencananya akan diselenggarakan 
pada saat Hari Bakti PUPR mendatang oleh Menteri PUPR.

Majalah Air terbitan terakhir di tahun 2017 ini juga menampilkan dukungan Ditjen 
SDA terhadap perhelatan akbar Asian Games yang akan berlangsung pada bulan 
Agustus tahun 2018. Ditjen SDA bertanggung jawab menyiapkan dua lokasi lomba 
dayung, dengan bermacam kategori, yaitu Embung Jakabaring di Kota Palembang, 
Sumatera Selatan dan Bendung Rentang di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. 

Akhir kata, terima kasih telah setia membaca Majalah Air selama tahun 2017. Semoga 
di tahun-tahun mendatang tetap semangat menanti kehadiran Majalah Air. Selamat 
menyambut matahari di tahun yang baru.  Terima kasih!
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dengan ritme
Mengejar TargetMengejar Target

“Rock n Roll”“Rock n Roll”
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M
endekati akhir tahun 2017, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) melaksanakan rapat 
kerja (raker) yang diselenggarakan di 
Gedung Auditorium Kementerian PUPR, 
pada Sabtu (11/11). Raker kali ini guna 

membahas dua agenda utama Kementerian PUPR yaitu 
persiapan pelaksanaan program Padat Karya dan sosialisasi 
mekanisme baru pada pengadaan dengan penguatan fungsi 
unit layanan pengadaan (ULP).

Dalam arahannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
menyampaikan beberapa poin dalam penyelesaian pekerjaan 
pada tahun 2017 ini. Diantaranya ialah menjaga mutu 
pekerjaan dengan mengikuti semua metode dan prosedur 
kerja sehingga dapat meminimalisir kegagalan konstruksi. 
Dan Menteri Basuki tidak lupa mengingatkan kepada para 
peserta yang hadir agar menjaga disiplin terhadap jadwal 
penyelesaian pekerjaan dengan ritme kerja cepat yang 
dikerjakan dengan langgam “rock and roll”. 

Dihadapan para Pejabat Tinggi Madya, Pratama, para 
Kepala Balai dan Satuan Kerja dari seluruh Indonesia yang 
hadir, Menteri Basuki menyampaikan pesan Presiden Joko 
Widodo yang disampaikan pada pidato kenegaraan tanggal 
16 Agustus 2017 di Gedung MPR/DPR, “bahwa RAPBN 
2018 akan menjadi instrumen fiskal untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Khususnya 
pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan dan 
membuka lapangan pekerjaan”. 

“Pada pekerjaan tahun depan diharapkan pembangunan 
infrastruktur PUPR lebih mengoptimalkan potensi 
kontraktor swasta, mendorong investasi dalam negeri, 
penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan 
melalui program infrastruktur padat karya dan mengendalikan 
progress pekerjaan sesuai target yang direncanakan”, lanjut 
Menteri Basuki 

Untuk mendukung Program Nawa Cita Pemerintahan 
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf  Kalla, 
Kementerian PUPR diamanahkan untuk membelanjakan 
anggaran sebesar Rp 107,38 triliun pada tahun 2018.  Beberapa 
Nawacita yang bersinggungan dengan Kementerian PUPR 
diantaranya membangun dari pinggiran, ketahanan 
pangan dan air, meningkatkan kualitas hidup manusia 
Indonesia melalui peningkatan kualitas perumahan 
dan permukiman.
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Sebesar Rp 11,23 triliun akan dialokasikan untuk 
pembangunan infrastruktur padat karya seperti 
pembangunan saluran irigasi kecil, operasi dan 
pemeliharaan saluran irigasi, pembangunan 
sarana air bersih dan sanitasi lingkungan, 
pemeliharan rutin jalan dan jembatan, penataan 
jalan lingkungan, dan rumah swadaya. Dari 
jumlah tersebut,  dianggarkan untuk upah sebesar 
Rp 2,42 triliun dan ditargetkan bisa menyerap 
263.646 orang tenaga kerja dengan pembayaran 
upah harian atau mingguan.

Sementara itu Direktur Jenderal Sumber 
Daya Air Imam Santoso dalam laporannya 
menyampaikan progres fisik dan penyerapan 
anggaran tahun 2017 (per 10 November), yakni  
progres keuangan mencapai 67,73% atau lebih 
tinggi 3,51% bila dibandingkan dengan waktu 
yang sama pada tahun 2016. Sementara progres 
fisik dilapangan sebesar 72,14% atau lebih 
rendah 1,73% dibandingkan progres fisik pada 
waktu yang sama pada tahun 2016. Dengan 
begitu Ditjen SDA harus bekerja lebih keras, 
bergerak lebih cepat dan bertindak lebih tepat 
untuk memenuhi prognosis SDA sebesar 95 % 
diakhir tahun nanti.  

Beberapa infrastruktur SDA yang sudah 
selesai konstruksinya dan siap diresmikan 
dalam waktu dekat antara lain Bendungan 
Raknamo di NTT, Bendung Randangan di 
Gorontalo. Selain itu Ditjen SDA sedang bersiap 
menyambut Asian Games dengan menyelesaikan 
venue cabang olahraga dayung di embung 
Jakabaring dan D.I Rentang.

 Sebesar Rp 11,23 
triliun akan dialokasikan 

untuk pembangunan 
infrastruktur padat karya 

seperti pembangunan 
saluran irigasi kecil,operasi 
dan pemeliharaan saluran 

irigasi
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CAPAIAN RENSTRA sampai dengan TAHUN 2017
sTATUS NOVEMBER 2017

sTATUS NOVEMBER 2017
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652.496
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394
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P
erlahan tapi pasti. Mungkin kiasan tersebut 
dapat ditujukan untuk kinerja Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air dalam menjalankan 
keseluruhan programnya selama satu tahun 
terakhir ini. Buktinya saja, menjelang akhir 

tahun anggaran 2017 ini, penyerapan Pagu  Ditjen 
SDA hingga bulan November  telah mencapai  
sebesar 67,73 % dari rencana 81,04 % untuk progress 
keuangan, sedangkan progress fisik sebesar 72,14 % 
dari rencana 82, 43 %. Hingga akhir tahun 2017 nanti, 
angka tersebut akan terus meningkat mencapai target 
yang ingin dicapai.

Hal tersebut dijabarkan oleh Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Imam Santoso, sehari sebelum 
diadakannya Rapat Kerja Kementerian PUPR bersama 
segenap jajaran di Ditjen SDA. 

Imam mengatakan pentingnya melakukan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan, hal tersebut akan membantu 
percepatan pelaksanaan progress yang ingin dicapai.

Bangun Optimisme 

“Saya bicara tentang progress yang masih rendah, 
yang masih di bawah 50 persen, ini kan sudah bulan 
November, sudah tidak ada waktu lagi,  kinerja perlu 
dipercepat, kita saat ini hampir sama dengan rata-
rata, cepat dari yang ada, siapa yang bagus dan siapa 
yang lambat nanti kita pacu lagi,” tuturnya Dirjen 
SDA.

Sebagaimana diketahui, besaran Pagu Ditjen SDA di 
tahun 2017 senilai 33,1 T dengan postur anggaran 
program pengelolaan sumber daya air di berbagai 
kegiatan, termasuk kegiatan pengendalian Lumpur 
Sidoarjo. 

Selama pelaksanaan kegiatan TA 2017, terdapat 
beberapa kendala dan permasalahan antara lain 
lambatnya penyerapan keuangan, pengadaan tanah, 
lemahnya pengendalian proyek serta keterlambatan 
lelang. Namun ke depan, Ditjen SDA optimis 
mampu mengatasi hal tersebut dengan upaya-
upaya sesuai arahan Menteri PUPR antara lain akan 
menambah peralatan dan jam kerja menjadi 2 shift 

Untuk Pencapaian 
Program Ditjen SDA
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terutama pada paket-paket kritis, mempercepat 
proses pembayaran untuk pembebasan tanah, 
mengupayakan pembayaran tanah melaui konsinyasi 
pengadilan, serta segera melakukan penarikan 
pembayaran keuangan sesuai dengan program fisik.

Mengenai rencana program pengelolaan sumber 
daya air di tahun 2018 masih akan tetap berfokus 
pada pembangunan irigasi, rawa tambak, 
pembangunan di bidang banjir, lahar, pantai, 
pembangunan bendungan, embung dan situ dengan 
total pagu senilai 36,9 T .

Sementara itu, Imam menghimbau agar jajarannya 
selalu siap dalam antisipasi pengendalian banjir. 
“Saya mengingatkan bahwa kita sekarang lagi 
memasuki musim hujan, maka saya meminta 
kesiapan masing-masing Balai untuk selalu siaga 
mengantisipasi banjir di wilayah masing-masing, 
termasuk memberikan data banjir yang ada di balai 
masing-masing ke Pusat,” katanya.

Dirjen SDA juga meminta agar selalu 
mengedepankan kualitas dan kinerja, terutama 
Kepala Balai sebagai panglima di lapangan untuk 
selalu mengawasi dengan baik kondisi di lapangan. 

“Kita harus bekerja keras, bergerak cepat dan 
bertindak tepat, namun juga harus berjiwa seni, 
setiap infrastruktur ada seninya sendiri.  Misalnya 
bendungan yang dibangun ada seni kearifan lokal. 
Pokoknya kita harus teamwork dan profesional,“ 
tutupnya.

pentingnya 
melakukan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan, hal 
tersebut akan membantu 
percepatan pelaksanaan 
progress yang ingin dicapai
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Ditjen SDA optimis dapat 

memenuhi target capaian 2017, 

juga optimis menatap Tahun 

Anggaran 2018 yang lebih 

gemilang.

Hal ini diutarakan oleh para 

punggawa Ditjen SDA kampus 

pusat Kementerian PUPR ketika 

berbicara mengenai capaian 

tahun 2017 dan rencana di tahun 

2018 mendatang.



eerdasarkan Permen PUPR Nomor 
15 Tahun 2015 tentang struktur 
organisasi Kementerian PUPR, 
Sekretariat Direktorat Jenderal 
mempunyai tugas memberikan 

pelayanan teknis dan administratif  kepada 
semua unsur organisasi di lingkungan 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. 

Untuk meningkatkan kinerja layanan teknis 
dan administratif, dalam satu tahun terakhir 
(s/d November 2017), menurut Lolly 
Martina Martief, Setditjen SDA memiliki 
kegiatan fokus pada target perbaikan, 8 
(delapan) Komponen Area Perubahan 
Birokrasi, yang diterapkan pada seluruh 
Unit Organisasi Kementerian PUPR. 

Pertama, kelembagaan, melaksanakan 
revisi bisnis proses terhadap tugas dan 
fungsi sesuai dengan Permen PUPR 
Nomor 15 Tahun 2015 untuk seluruh 
Direktorat/Pusat/Sekretariat Direktorat 
Jenderal di lingkungan Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air.

Kedua, dengan dasar bisnis proses 
melaksanakan perbaikan Tata Laksana 
sesuai dengan Permen PUPR Nomor 15 
Tahun 2015 untuk masing-masing Bagian 
dan Sub Bagian di lingkungan Sekretariat 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
menuju Sertifikasi ISO 9001 2015 untuk 
menjamin proses kegiatan dilaksanakan 
dengan cepat, terukur, dan sesuai tugas 
dan fungsi (TUSI).

B
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BERBASIS IT

Ketiga, Sumber Daya Manusia ASN, 
meningkatkan input data e-kinerja 
dari status awal 26% menjadi 98,13%.  
Selanjutnya agar dapat digunakan untuk 
menilai prestasi kerja, perlu divalidasi 
oleh atasan langsung masing - masing dan 
melakukan input data e-HRM supaya tahun 
depan kenaikan gaji  berkala dapat secara 
otomatis masuk di gaji tanpa usulan. 

“Keempat, Peraturan Perundang-
undangan, menyiapkan draft: 1 (satu) 
Peraturan Presiden, 4 (empat) Peraturan 
Menteri, 24 (dua puluh empat) Keputusan 
Menteri dan Empat Surat Edaran 
Direktur Jenderal SDA  sampai dengan 
Oktober 2017,” jelas Sekretaris Direktorat 
Jenderal SDA, Lolly Martina Martief  saat 
diwawancarai oleh Redaksi Majalah AIR di 
Jakarta (15/11).

Lanjut Lolly, Kelima, deregulasi peraturan 
untuk pelayanan publik, mempercepat 
proses Rekomtek dan Perizinan melalui 
penyederhanaan proses dari + 4 bulan 
menjadi 23 hari dan Perizinan menjadi 
7 hari. Dengan penerbitan SE Direktur 
Jenderal SDA Nomor 12 A dan 12 B Tahun 
2016 Tentang Rekomtek dan Perizinan 
pemanfaatan SDA bersama-sama dengan 
Direktorat Bina Penatagunaan SDA. 

Termasuk menyiapkan Prasarana, UPP 
(Unit Pelayanan Perizinan) dan Pojok 
Informasi Masyarakat dilantai dasar gedung 
SDA untuk mendekatkan diri dengan 
pelanggan / pengguna layanan.

Sekretaris Direktorat Jenderal 
Lolly Martina Martief, 

HARUS

LAYANAN 
TEKNIS DAN 

ADMINISTRATIF 
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Keenam, Mental Aparatur 
dan Manajemen Perubahan, 
mensosialisasikan secara intensif  8 
(delapan) Area Perubahan Reformasi 
Birokrasi  serta Kode Etik dan 
Perilaku pegawai PUPR di seluruh 
unit kerja di lingkungan Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air untuk 
diterapkan. 

Ketujuh, membangun Aplikasi 
Sistem Informasi Manajemen  Hasil 
Pemeriksaan dengan tujuan untuk 
menghindari penumpukan temuan 
dan dalam rangka percepatan 
penuntasan dan membangun Zona 
Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas 
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bebas 
Melayani (WBK/WBBM) pada 2 
(dua) BBWS/BWS di tahun 2017 dan 
9 BBWS/BWS di tahun 2018.

Terakhir, Kedelapan, bekerjasama 
dengan Direktorat PJSDA, 
mendorong seluruh unit kerja di 
lingkungan Direktorat Jenderal SDA 
dalam implementasi e-programming, 
e-monitoring dan e-procurement 
dalam kegiatan penganggaran dan 
pengadaan barang dan jasa, dan 
melakukan percepatan input data 
aset ke dalam Aplikasi SIMAN BMN 
sebagai upaya pemenuhan target 
Revaluasi BMN yang ditentukan 
oleh Ditjen Kekayaan Negara 
Kementerian Keuangan sebanyak 
307.938 NUP. 

“Revaluasi BMN dilakukan dengan 
menginput data teknis dan kodefikasi 
barang, yang dilengkapi dengan data 
koordinat dan dokumentasi aset.  
Dengan adanya layanan teknis dan 
administratif  berbasis IT maka dapat 
diselesaikan  dengan tepat waktu 
dan memenuhi kebutuhan data yang 
akurat,” kata Sekretaris Direktorat 
Jenderal SDA.                                       



DIREKTORAT BPSDA
BINA

DAN BANguN 
SISTEM INFORMASI PERIzINAN

D
irektorat Bina Penatagunaan Sumber Daya 
Air (BPSDA) cukup berbeda dari Direktorat 
lainnya di Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air. Jika direktorat lainnya mempunyai berbagai 
Program Strategis Nasional, Direktorat BPSDA 

melaksanakan kegiatan secara rutin sesuai tugas dan fungsinya. 
Meski begitu, tugas dan fungsi yang diemban direktorat ini 
cukup banyak.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur BPSDA, Agus Suprapto, 
saat ditemui oleh tim redaksi Majalah Air di Jakarta (15/11). 
“Banyak sektor yang kami urusi, yang sifatnya membina 
manusia dan juga membangun sistem,” jelasnya. 
Sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Menteri PUPR 
No.15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian PUPR, Direktorat BPSDA mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan  dan pelaksanaan kebijakan 
di bidang pembinaan penatagunaan sumber daya air.

Dalam peraturan yang sama juga memuat fungsi Direktorat 
BPSDA, yaitu untuk menyelenggarakan: (a) penyiapan 

perumusan kebijakan di bidang 
pembinaan perencanaan 

wilayah sungai, pengaturan,  
kelembagaan, pemanfaatan 
hidrologi, dan lingkungan 
sumber daya air; (b) 
pelaksanaan kebijakan 
di bidang pembinaan 
perencanaan wilayah 

sungai, pengaturan, 
kelembagaan, 

pemanfaatan 

hidrologi, dan lingkungan sumber daya air; (c) penyiapan 
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan, 
kelembagaan, pemanfaatan hidrologi, dan lingkungan 
sumber daya air; (d) pemberian bimbingan teknis dan 
supervisi di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, 
pengaturan, kelembagaan, pemanfaatan hidrologi, dan 
lingkungan sumber daya air; (e) pelaksanaan pemantauan 
dan evaluasi di bidang pembinaan perencanaan wilayah 
sungai, pengaturan, kelembagaan, pemanfaatan hidrologi, 
dan lingkungan sumber daya air; dan (f) pelaksanaan urusan 
tata usaha di lingkungan Direktorat.

Mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengelola 
kinerja di Direktorat BPSDA ini, Agus mengungkapkan 
bahwa permasalahan yang dihadapi lebih kepada sumber 
daya manusia (SDM). “Ini agak sulit karena konsentrasi 
pemerintah sekarang ke pembangunan infrastruktur. Jadi 
kalau kami bina orang, orangnya kadang-kadang kehabisan. 
Semua konsentrasi ke (pembangunan) infrastruktur. Tapi 
kami optimalkan yang ada,” ujarnya.  

“Yang menjadi perhatian sekarang adalah perizinan, karena 
Presiden menginginkan investor banyak yang masuk. Kalau 
perizinannya susah, nanti akan berdampak,” tambah Agus. 
Oleh karena itu, dalam capaian kinerja tahun 2017 ini, 
Direktorat BPSDA melaksanakan peningkatan pelayanan 
proses perizinan dalam pengelolaan sumber daya air dengan 
menggunakan sistem online. 

Untuk program kerja tahun 2018 mendatang, Agus 
menjelaskan bahwa Direktorat BPSDA akan melaksanakan 
kegiatan secara rutin sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Mulai dari menyusun pola dan rencana, memproses 
perizinan, melakukan pengawasan pengelolaan sumber daya 
air dan pengaturan, melakukan pembinaan kelembagaan 
serta melakukan pembinaan hidrologi. (ech) 

Direktur Bina Penatagunaan 
Sumber Daya Air,  

Agus Suprapto

SDM
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SINERgI KEgIATAN SDA uNTuK MEMBANguN

NAwAcITA

M
enjelang akhir tahun 2017 ini, Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air mencoba memenuhi 
target Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
untuk mendukung program Nawacita oleh 
Presiden Joko Widodo. 

Dengan anggaran 33,1 triliun, maka Ditjen SDA memiliki 
banyak pekerjaan rumah mendukung program tersebut 
di bidang ketahanan pangan, misalnya saja pembangunan 
65 bendungan hingga tahun 2019, pembangunan irigasi, 
rawa dan tambak, pengendalian sungai dan pantai termasuk 
pengendalian banjir. 

Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air 
Trisasongko Widianto mengutarakan bahwa anggaran tersebut 
belum termasuk program penanggulangan Lumpur Sidoarjo 
(PPLS) yang berjumlah 458,49 miliar.  Namun untuk postur 
anggaran di tahun depan, PPLS akan masuk ke anggaran 
Kementerian PUPR. 

Adapun porsi untuk jaringan irigasi selalu lebih besar karena 
mendukung program Nawacita tersebut. 

“Pembangunan irigasi selalu lebih besar, bendungan juga untuk 
membantu jaringan irigasi, mendukung program Nawacita. 
Begitu juga di tahun 2018, tetap prioritas di irigasi, namun semua 
tetap sama penting,” ujar Trisasongko Widianto. 

Lalu, bagaimana kah menentukan kebutuhan program kegiatan 
untuk masing-masing unit kerja? Widianto menjelaskan awal 
usulan dimulai dari kegiatan Pra Konsultasi Regional (Pra-
Konreg) kemudian Konreg, dalam momen tersebut diganakan 
sebagai ajang mengusulkan program oleh Kepala Bappeda dan 
juga BBWS/BWS seluruh Indonesia, “Kita ajak mereka semua, 
mana yang prioritas menurut daerah tapi sesuai kewenangan 
kita,” tuturnya.

Menurut Widianto lagi, target program dan anggaran sangatlah 
perlu disesuaikan, “Meski nanti semuanya belum tercukupi, kita 
sesuaikan, dengan dana sekian, apa saja yang bisa kita kerjakan, 
misalnya proyek yang lebih prioritas, jika acuannya proyek 
strategis Nawacita, irigasi dan bendungan paling besar, irigasi 
satu juta hektar, nanti ada proses selanjutnya pemanfaatan, 
kita kejar irigasi itu yang ada waduk premiumnya, tapi kita kan 
butuh waktu, maka kita lewat pembangunan bendung dan ada 
jaringannya, itu yang kita kejar,” ujar Direktur PJSDA.

Hingga kini, progress keuangan TA 2017 program pengalolaan 
sumber daya air telah mencapai 67,22%, sementara fisik telah 
terealisasi 72,18 % dari rencana 82,11 %. Sementara program 
pengendalian lumpur Sidoarjo di tahun 2017 ini telah mencapai 
progress 49,36 % untuk keuangan dan fisik 53,16 %.

Direktur PJSDA menambahkan pengelolaan 
pembangunan irigasi baru mencapai 250.000 ha dari 

target 1 juta hektar, pekerjaan untuk memenuhi sisa 

Direktur Pengembangan 
Jaringan Sumber Daya Air 

Trisasongko widianto



18

750.000 memang tidaklah mudah, namun Ditjen SDA selalu 
berupaya untuk memenuhinya, termasuk dalam pembebasan 
lahan yang akan digunakan untuk mencapai 1 juta ha irigasi. 
Kendala pengadaan tanah dan keterlambatan lelang serta 
lemahnya pengendalian proyek kerapkali membuat lambatnya 

penyerapan keuangan, memang tidak mudah, namun berbagai 
upaya terus dilaksanakan oleh Ditjen SDA. “Kami berharap 
ke depan harus selalu lebih baik untuk memenuhi kebutuhan 
sumber daya air, khususnya ketahanan pangan,” kata Widianto. 

PROGRESS FISIK DAN KEUANGAN ta. 2017 status : 9 november postur anggaran ta. 2017 program pengelolaan sumber daya air

postur anggaran ta. 2017 program pengendalian lumpur sidoarjo

postur anggaran ta. 2018 program pengendalian sumber daya air

postur anggaran ta. 2018 program pengendalian lumpur sidoarjo
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R U P A  -  R U P A   I N F R A S T R U K T U R

Ditjen SDA KeMBAngKAn
MoDeRniSASi iRigASi

 Direktur Irigasi dan Rawa, 
Mochamad Mazid

P
ermasalahan sistem irigasi di Indonesia akan 
selalu menjadi tantangan bagi Ditjen SDA untuk 
terus berbenah agar kualitas pengelolaan dan 
pengembangan daerah irigasi terus meningkat 
seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan 

pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat. 

Kerusakakan infRastruktur, terjadinya sedimentasi di 
sistem jaringan irigasi, sampah dan tanaman gulma yang 
berlebihan, tersumbatnya saluran drainase karena sedimentasi, 
permasalahan sosial di sempadan saluran dan bangunan irigasi 
menuntut Ditjen SDA untuk menentukan sikap yang tepat. 
Apa tanggapan Ditjen SDA?

“Bicara tentang irigasi terdapat permasalahan klasik yang perlu 
dikaji yaitu keandalan suplai air seiring meningkatnya degradasi 
lingkungan, keandalan jaringan irigasi dan manajemen air 
seiring terbatasnya air dan meningkatnya penggunaan air,” 
tutur Direktur Irigasi dan Rawa Mochamad Mazid saat ditemui 
tim majalah AIR di ruang kerjanya pada akhir November 2017 
lalu. 

Ia menambahkan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan 
irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah yang memerlukan 
dukungan masyarakat sehingga lebih terjaga keberlanjutannya 
dan perlu komitmen serta integritas dalam berkolaborasi.

Kebijakan mengenai modernisasi irigasi memang sudah dirintis 
sejak lima tahun yang lalu. Kebijakan ini sudah diterapkan 
dibeberapa negara, tapi menurut Mazid, pemerintah yang 
dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) ingin kebijakan tersebut memang benar-
benar disesuaikan dengan kondisi sistem irigasi di Indonesia, 
sehingga proses pengkajian masing-masing indikatornya pun 
memerlukan waktu yang panjang.

Modernisasi irigasi yang dikembangkan memiliki lima pilar 
diantaranya tingkat keandalan suplai air, keandalan jaringan 
irigasi (infrastruktur), manajemen air, sistem kelembagaan 
dan sumber daya manusia. Lima pilar tersebut dituangkan 
dalam 45 langkah kebijakan dalam melakukan modernisasi 
irigasi sebagai parameter proses. Hal ini nantinya diharapkan 
mampu menjawab tentang alokasi air berbasis kebutuhan, 
terjadinya efisensi penggunaan air dan pengelolaan irigasi 
yang lebih efektif  dan efisien.

Selain mengembangkan modernisasi irigasi, Direktorat Irigasi 
dan Rawa masih punya satu tanggung jawab besar lagi yaitu 
mengejar target proyek strategis nasional. Sesuai program 
Nawacita, Direktorat Irigasi dan Rawa punya tanggung jawab 
untuk membangun satu juta hektar dan merehabilitasi tiga 
juta hektar jaringan irigasi. 

“Terkait pembangunan satu juta hektar jaringan irigasi yang 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia kecuali Pulau Jawa 
masih mengalami kendala pengadaan tanah di beberapa 
lokasi, namun kami terus berkoordinasi dengan pemerintah 
setempat dan melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada 
masyarakat,” jelas Mazid.

Di tahun 2018, selain menggunakan dana dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan loan, akan ada 
sumber pendanaan baru yaitu melalui Surat Berharga Syariah 
Negara (SBSN) untuk 15 paket pekerjaan DI dan Rawa.
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Hal ini dilakukan agar proses pembangunan infrastruktur irigasi 
dan rawa bisa semakin cepat dan manfaatnya segera dirasakan oleh 
masyarakat. Daftar paket pekerjaan tersebut, yaitu:

Direktorat Irigasi dan Rawa juga 
melakukan lelang dini untuk 
beberapa paket pekerjaan. Hal 
ini bertujuan agar pada awal 
tahun anggaran, sudah bisa 
dilakukan kontrak sehingga 
apabila masalah sosial sudah 
selesai, pelaksanaan konstruksi 
bisa segera dilakukan.
(dro KompuSDA)

rencana lelang dini 2018

status proyek strategis nasional
berdasarkan perpres 58 tahun 2017 tentang proyek strategis 

nasional terdapat 7 proyek bidang irigasi rawa
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21 KOTA BESAR 
DI INDONESIA 
MENJADI 
FOKuS

Sungai merupakan salah satu wadah air permukaan 
yang memiliki beberapa permasalahan, yakni di ruang 
jaringan sungai (instream) dan di ruang daerah aliran 

sungai (offstream) (Kodoatie dan Sjarief, 2000).  

Di ruang instream, permasalahan menyangkut tiga masalah klasik 
yang disebut too much, too little, too dirty.  Di dalam ruang 
offstream (DAS) permasalahan sungai menyangkut dua hal penting 
yakni konservasi sumber daya air dalam pengelolaan sumber daya 
air dan kawasan budi daya dalam penataan ruang. 

Di satu sisi untuk memenuhi aspek konservasi sumber daya air 
adalah bagaimana bisa menahan aliran permukaan (run-off) yang 
sebesar-besarnya dan memberi kesempatan selama-lamanya air 
untuk masuk ke dalam tanah (infiltrasi) atau tertahan di muka 
tanah.  Di sisi lain adalah kawasan konservasi yang berubah fungsi 
menjadi kawasan budi daya misalnya menjadi kawasan pemukiman.  

Dampak yang terjadi dari dua permasalahan itu adalah peningkatan 
kuantitas dan kualitas kebutuhan air sekaligus penurunan 
ketersediaan air baik dari sisi kuantitas maupun kualitas di daerah 
alih fungsi lahan tersebut dan peningkatan run-off di daerah 
hilirnya yang berpotensi meningkatkan banjir.

Sedangkan pantai, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum nomor 7/PRT/M/2015, mempunyai peran penting, baik 
sebagai pusat pertumbuhan, pelabuhan, perdagangan, permukiman 
masyarakat maupun ekosistem alam tempat berkembangnya 
berbagai biota pantai dan perikanan. Bangunan pengaman pantai 
ditujukan untuk melindungi dan mengamankan masyarakat yang 
tinggal di sepanjang pantai, ekosistem pantai, fasilitas umum, 
fasilitas sosial dan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Permasalahan pantai terdiri dari beberapa hal antara lain kerusakan 
lingkungan pantai, seperti rob, intrusi air laut, pencemaran 
lingkungan. Lalu juga erosi, abrasi dan sedimentasi pantai dan 
pendangkalan (buku pintar sungai dan pantai tahun anggaran 
2017, 2017).

 Direktur Sungai dan Pantai,  
Hari Suprayogi

BANJIR
PENANgANAN



Mengatasi berbagai permasalahan dan upaya untuk menjaga 
kelestarian serta membangun infrastruktur sungai dan pantai, 
maka Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
menyerahkan kegiatan pelaksanaan pada Direktorat Sungai dan 
Pantai.  

Adapun saat ini kegiatan pada Direktorat Sungai dan Pantai 
adalah meneruskan kegiatan yang telah ditentukan pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Beberapa kegiatan itu 
adalah pengendalian banjir berupa pembuatan tanggul. 

Target yang ditetapkan adalah sepanjang 3.000 km, lalu kegiatan 
untuk konservasi pantai adalah sepanjang 500 km, pembuatan 
cek dam untuk pengendalian lahar ada 300 buah. Secara total, 
progress pelaksanaan kegiatan Direktorat Sungai dan Pantai 
selama tiga tahun dalam pemerintahan Jokowi-JK hingga saat 
ini sudah terlaksana 30%, termasuk pelaksanaan pembangunan 
tanggul untuk program besar National Capital Integrated Coastal 
Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir 
Ibukota Negara (PTPIN).

Program NCICD untuk pesisir Jakarta mendapat bantuan dari 
Belanda dan Korea untuk review master plan jangka panjang, dan 
hingga saat ini masih dalam pembahasan untuk pelaksanaannya. 

Beralih kepada penanganan tanggap darurat terutama bagaimana 
mengatasi banjir yang sangat erat kaitannya dengan meluapnya 
aliran air sungai, Direktur Sungai dan Pantai menyatakan, 
”Yang ada sekarang tanggap darurat. Apa yang harus dilakukan, 
karena selain banjir dari hulu adalah dari laut karena terjadi land 
subsidence”. 

Terutama untuk ibukota negara, Jakarta, banjir terjadi salah 
satu sebabnya karena permukaan Jakarta mengalami penurunan 
permukaan tanah rata-rata 7,5 cm per tahun. Selain itu karena 
40% wilayah di Jakarta merupakan daerah cekungan. 

Dalam mengatasi bencana banjir, untuk jangka pendek 
dilaksanakan quick win, sampai tahun 2019, sepanjang 201 km 
di sepanjang pesisir Jakarta. “Pengerjaannya akan dikeroyok oleh 
Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan swasta 
seperti Ancol dan Pelindo”, jelas Direktur Sungai dan Pantai. 

POSTUR ANGGARAN TA 2018
KEGIATAN SUNGAI DAN PANTAI
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Kewajiban dari Kementerian PUPR adalah pembangunan 
sepanjang 20 km  dan saat ini sudah selesai dikerjakan 
sepanjang 4,5 km. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan 
multi years sampai 2019 selesai quick win harus jadi. 

Menyoal Program Strategis Nasional tahun 2017. 
Dikatakan lebih lanjut oleh Hari Suprayogi, “Di Indonesia 
ada banjir dimana-mana, tapi program pengendalian 
banjir tidak masuk di Nawacita, namun dalam Rencana 
Strategis Kementerian PUPR masuk. Yang strategis 
adalah pengendalian banjir di 21 kota-kota besar di 
Indonesia yang rawan akan banjir. Tentunya antara lain 
adalah Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, Semarang 
bahkan hingga ke Sorong”.

Khusus penanganan banjir di kota Semarang yang 
memang salah satunya cukup serius, Direktur Sungai dan 
Pantai ini mengatakan bahwa sekarang sebagian besar 
sudah ditangani dengan program multi years sampai 2019. 

“Lalu ada Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur. 
Selain itu ada juga pekerjaan pada Bendung Karet, Sungai 
Jragung, termasuk juga rob Pekalongan, rob Semarang 
juga. Untuk pekalongan yang tenggelam adalah Kota 
Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan, di Semarang 
adalah Kota Semarang. Itu adalah Proyek Strategis 
Nasional” jelas Hari Suprayogi lagi.

Sementara untuk wilayah Jawa Barat, dilaksanakan di kota 
Bandung pekerjaan terowongan Nganjung.  Seperti lebih 
lanjut dikatakan Hari Suprayogi bahwa tahun ini akan 
kontrak selain menggarap hulu seperti Cimande Cikijing, 
sudetan Cisangkuy, Cieunteung di kawasan Baleendah 
dengan menggunakan polder (sistem pengendalian banjir 
wilayah perkotaan), hal ini karena Bandung adalah daerah 
cekungan.

Beberapa daerah tersebut di atas merupakan kegiatan 
prioritas Nasional yang berkaitan dengan penanganan 
bencana banjir yang akibatnya selalu berdampak negatif  
pada perekonomian lokal dan nasional.  

Untuk penanggulangan banjir di luar pulau Jawa, mulai 
dari provinsi Aceh sampai Papua Barat, seperti di 
Warmare, pulau terluar seperti Miangas dan Marore. “Di 
Miangas, runway bandara sudah kena kalo pasang air laut 
sudah masuk” sambung Hari Suprayogi.

Mengenai penanganan banjir lainnya, maka penanganan 
untuk sungai ada di sepanjang provinsi Jawa Tengah, 
seperti sungai Jodipar, sungai Progo, sungai Bogowonto. 
Di Jawa Timur, terdapat pada sungai Bogel, sungai 
Brantas.  

Untuk program sungai dalam pengendalian daya rusak 
air terutama pada kewenangan Ditjen SDA adalah 
drainase primer dan sekunder. Bukan drainase di daerah 
permukiman, karena itu menjadi domain dari Ditjen Cipta 
Karya. Penanganan Ditjen SDA, seperti di Sungai Veteran 
di Banjarmasin, Sungai Benung di Palembang. “Hal ini kerap 
terjadi karena banyak kota-kota di Indonesia yang saluran 
drainasenya belum mumpuni” terang Hari Suprayogi. 

Untuk banjir lahar sekarang kita harus menangani apa yang 
terjadi di Gunung Agung, Semeru, Galunggung, Merapi.  
Seperti di Kali Putih, Kali Gendol di sekitar Merapi. “Di 
Gunung Agung,  di atas puncak ada 10juta m3 lahar, sewaktu-
waktu akan turun akibat terjadinya erupsi. Dahulu sudah 
dibangun sabo dam tapi sekarang defisit daya tampungnya 
tinggal 4juta m3,” sebut Direktur Sungai dan Pantai.

Ditambahkan olehnya bahwa untuk Semeru dan Kelud 
sudah punya banyak sabo dam, namun beberapa tidak 
berfungsi secara optimal. Sehingga diusulkan untuk 
dilakukan rehabilitasi. Untuk Gunung Sinabung, pekerjaan  
strategis nasional kita adalah membangun 25 sabo dam di 
sepanjang Sungai Laboru.  Di tahun ini 16, sisa tahun depan 
9 selesai.  

Untuk kegiatan strategis nasional untuk pantai terutama 
menunjang pariwisata, ada di Sumatera Barat di pesisir 
selatan. Di Kupang, NTT ada sepanjang 1,5 km sekarang 
sudah selesai 400 m dari Pantai Oasemain sampai Pantai 
Lasiana. 

Bila mengkaitkan dengan upaya menunjang pariwisata, 
program yang dilaksanakan Direktorat Sungai dan Pantai 
adalah Pelabuhan Nelayan Tambak Lorok di Semarang, 
untuk infrastruktur sheetpile untuk sandaran perahu dibuat 
oleh Ditjen SDA. 

Prioritas utama lainnya adalah yang terutama menyangkut 
pulau terluar seperti Pulau Karang unaran di Kalimantan 
Timur. “Karena itu kalau surut keliatan, kalau pasang 
tenggelam, maka akan direklamasi, termasuk juga membuat 
pangkalan dari petugas untuk TNI Angkatan Laut.  Hal ini 
dilakukan dalam rangka menjaga wilayah-wilayah perbatasan 
negara”, tegas Hari Suprayogi. 

Program Kerja 2018

Direktorat Sungai dan Pantai pada tahun anggaran 2018 
menetapkan output yang terdiri dari pengendalian banjir, 
pengendalian lahar gunung berapi, drainase dan pengamanan 
pantai.  (nan/ech)
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Direktur Bina Operasi dan 
Pemeliharaan (Bina O&P)

Agung Djuhartono

Dengan pagu anggaran sebesar 4 triliun rupiah 
pada tahun 2017, Direktorat Bina Operasi dan 
Pemeliharaan (Bina O&P) terus mengoptimalkan 
semua kegiatan terkait operasi dan pemeliharaan 

terhadap infrastruktur sumber daya air yang telah terbangun.  
Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk menjalankan dan 
memelihara berbagai infrastruktur tersebut.

“Anggaran yang ada, kami manfaatkan seoptimal mungkin 
untuk kegiatan O&P yang tersebar pada Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS), Balai Wilayah Sungai (BWS) dan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan Operasi 
Pemeliharaan (SKPD TP-OP) yang tersebar di Indonesia. 
Kami terlebih dahulu mengutamakan kegiatan yang menjadi 
prioritas karena harus disesuaikan dengan anggaran yang 
ada,” ungkap Direktur Bina O&P Agung Djuhartono kepada 
tim majalah AIR. 

Kegiatan operasi dan pemeliharaan tersebut terdiri dari 
perbaikan instrument keamanan bendungan, penyediaan 
fasilitasi kerja pada Unit Pengelola Bendungan, special 
study untuk bendungan, rehabilitasi bendungan, pengadaan 
perangkat pengolah data dan komunikasi, penyiapan 
DED konstruksi pengaman tubuh bendungan dan tebing 
bendungan, review pemuktahiran manual OP Bendungan, 
penyusunan rencana tindak darurat untuk bendungan dan 
pemeliharaan secara berkala terhadap infrastruktur sungai, 

pantai, air tanah dan air baku. Tidak itu saja, Direktorat Bina 
O&P juga tanggap akan bencana yang akhir-akhir ini semakin 
sering terjadi di Indonesia akibat dari perubahan iklim. “Kami 
mengerahkan semua satuan kerja yang tersebar di seluruh 
Balai agar tidak lengah dalam melakukan penanganan darurat 
akibat bencana alam. Saat ini, kami mewajibkan semua Balai 
untuk membuat laporan cepat bencana, khususnya banjir 
sesuai dengan format yang telah kami berikan. Hal ini akan 
memudahkan kami dalam memberikan informasi yang valid 
dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” jelas 
Agung.

Selain itu, Direktorat Bina O&P gencar mengembangkan 
program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat 
dibidang irigasi yang dikenal dengan Program Percepatan 
Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Tujuan dari 
kegiatan ini adalah penyediaan kecukupan air irigasi bagi 
kawasan pedesaan dengan melakukan perbaikan, rehabilitasi 
dan peningkatan jaringan irigasi yang dilakukan dengan konsep 
pemberdayaan pada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/
Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/Induk 
Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). 

Prioritas kegiatan P3-TGAI meliputi daerah irigasi kecil dengan 
luas kurang dari 150 ha dan/atau irigasi desa; dan jaringan 
irigasi tersier pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, diharapkan 
kinerja layanan irigasi kecil, irigasi desa dan irigasi tersier dapat 
meningkat sesuai kebutuhan, serta manfaat sosial-ekonomi 
langsung dan kesejahteraan para petani dan masyarakat 
pedesaan dapat menjadi lebih baik. Secara keseluruhan, kegiatan 
P3-TGAI turut memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan 
Kedaulatan Pangan Nasional.

Agung menambahkan, capaian kegiatan P3-TGAI pada tahun 
2016 tersebar di 897 lokasi, sementara tahun 2017 ada di 3000 
lokasi, dan untuk tahun 2018 akan dilaksanakan pada 5000 

lokasi yang tersebar di Indonesia. “Kegiatan ini merupakan 
jembatan bagi para petani yang kurang mampu baik dari 

dana maupun keahlian untuk memperbaiki saluran 

  si Pembina Pembangunan 
Infrastruktur Berbasis Masyarakat

OP,
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irigasi yang mengairi sawah-sawah 
mereka,” pungkasnya semangat. 

Ada banyak manfaat yang bisa 
dirasakan dengan dilaksanakannya 
rehabilitasi dan peningkatan 
jaringan irigasi oleh P3A/
GP3A/IP3A, diantaranya akan 
meningkatkan pelayanan air irigasi, 
yang secara tidak langsung akan 
meningkatkan produksi padi dan 
kesejahteraan masyarakat petani 
di pedesaan; memberdayakan 
kelompok masyarakat petani; 
menyerap tenaga kerja di lokasi 
P3-TGAI saat pelaksanaan 
pekerjaan fisik; tersedianya 
jaringan irigasi yang lebih baik 
untuk meningkatkan pemenuhan 
air irigasi; meningkatkan 
Indeks Pertanaman (IP) dan 
produksi padi; meningkatkan 
rasa memiliki masyarakat petani 
(P3A) pada jaringan irigasi 
tersier; meningkatkan partisipasi 
masyarakat petani (GP3A/
IP3A) pada pengelolaan jaringan 
irigasi primer dan sekunder dan 
terjalinnya komunikasi hati antara 
yang melayani (Pemerintah) dan 
yang dilayani (P3A/GP3A/
IP3A). Dengan demikian, 
program pendampingan dan 
pembinaan ini diharapkan bisa 
semakin meningkatkan kolaborasi 
Pemerintah dengan masyarakat 
dalam merawat infrastruktur 
negeri. (dro KompuSDA)

pelaksanaan kegiatan p3-tgai tahun 2017 di gorontalo oleh balai wilayah sungai sulawesi ii



K
ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air (SDA) mempercepat lelang dan kontrak 
8 bendungan tahun 2017 ini. Jumlah tersebut 
merupakan sisa dari total 9 bendungan yang harus 

terkontrak tahun ini, sementara baru satu yang terealisasi, yaitu 
Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan yang kontraknya baru 
ditanda tangani beberapa waktu lalu.

Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA, Ni Made Sumiarsih 
mengatakan setelah Pamukkulu, penandatanganan kontrak 
selanjutnya akan dilakukan untuk Bendungan Marga Tiga di 
Lampung. Ni Made juga mengatakan bahwa dari 9 bendungan 
yang akan dimulai tahun ini, 6 bendungan telah dilelang dan 3 
lainnya persiapan lelang. “Ketiga bendungan yang belum dilelang 
karena masih menunggu evaluasi Komisi Keamanan Bendungan 
adalah Bener di Jawa Tengah, Sidan di Bali dan Tigadihadji atau 
Komering II di Sumatra Selatan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Ni Made, pihaknya juga mengusulkan dana 
talangan pembebasan lahan sejumlah bendungan pada tahun 
depan sebesar Rp13,23 triliun. Skema talangan untuk pembebasan 
lahan bendungan ini  masih diperlukan dan digunakan pada tahun 
depan.

“Tahun depan kami usulkan untuk dana talangan pembebasan 
lahan bendungan mencapai Rp13,23 triliun,” ujarnya. Adapun 
anggaran tersebut akan digunakan unutuk pembebasan 
lahan di 43 bendungan. Tahun 2017 ini, alokasi anggaran 
oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk 
pembebasan lahan bendungan sebesar Rp 2,37 triliun.

Menurut Kepala Pusat Bendungan, dana yang disediakan 
LMAN hanya 23% dari total kebutuhan dana untuk 
pembebasan lahan 65 bendungan hingga 2019 nanti. Dia 
berharap agar alokasi dana talangan pembebasan lahan 
bendungan pada tahun depan akan meningkat dibandingkan 
tahun ini. Lantaran ketersediaan anggaran akan membantu 
percepatan proses konstruksi yang seringkali tertunda oleh 
masalah pembebasan lahan. 

“Pembangunan bendungan ini multiyears maka akan 
dilaksanakan per tahun, diharapkan tahun depan dana 
pembebasan lahan yang dianggarkan LMAN lebih besar lagi,” 
tuturnya, beberapa waktu lalu.

Sampai saat ini dana talangan yang telah dikeluarkan oleh 
badan usaha sebesar 380 miliar untuk lima bendungan yaitu 
Bendungan Pidekso, Tapin, Ciawi, Sukamahi, dan Tugu.

Pada kesempatan yang lain, Dirjen Sumber Daya Air 
Kementerian PUPR Imam Santoso menambahkan  bahwa 
skema talangan untuk pembebasan lahan bendungan masih 
diperlukan dan digunakan pada tahun depan.

“Di dalam RAPBN kami tidak ada alokasi anggaran tanah 
untuk PSN karena menggunakan talangan LMAN, kami 
harap akhir tahun ini bisa diselesaikan. Saat ini kami tunggu, 
persetujuan DPR untuk pengembalian dana talangan sudah 
keluar. Saat ini LMAN sedang mengurus revisi DIPA (Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran). Ini masih proses audit BPKP,” 
ucap Imam.

PERcEPAT KONTRAK BENDuNgAN DuKuNg
PSN DAN NAwAcITA

Kepala Pusat Bendungan,
Ni Made Sumiarsih
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Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 
bendungan hingga 2019 dengan total daya tampung 
6,5 miliar m3. Dengan total dana 6,93 triliun di tahun 
anggaran 2017, hingga November 2017 ini akan dibangun 
9 bendungan baru, yaitu Way Apu, Lau Simeme, Sida, 
Pamukkulu, Tigadihaji, Bener, Temef, Margatiga, Semantok. 
Sementara 39 bendungan masih dalam pembangunan.

Ditjen SDA juga mengejar penyelesaian bendungan pada 
tahun 2017 ini dengan target tampungan 2 miliar m3 antara 
lain Bendungan Raknamo dan Tanjung.

Bendungan sebagai Proyek Strategis Nasional di tahun 
anggaran 2018 nanti akan mendapat alokasi dana sebesar 9,69 
triliun dengan rencana 9 bendungan yang ditargetkan selesai 
dan 11 bendungan baru dibangun antara lain Telagawaja, Mbay, 
Manikin, Randugunting, Sadawarna, Tiro, dan Bulango serta 36 
bendungan on going.

Sampai bulan November 2017 ini, progress fisik Pusat 
Bendungan Ditjen SDA telah mencapai 76,59% dari rencana 
progress keseluruhan 96%. Sementara progress keuangan 
hingga November 2017 telah mencapai 68,5% dari 93,6% 
rencana target progress.

PROgRES PROYEK STRATEgIS TA 2017
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S
ebanyak 744 paket lelang di tahun anggaran 
2017 ini dilaksanakan oleh Pusat Air Tanah dan 
Air Baku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR). Demikian dikatakan oleh Kepala 

Pusat Air Tanah dan Air Baku, Amir Hamzah.

Adapun 744 paket lelang tersebut merupakan  551 paket 
kegiatan kontraktual, 123 kegiatan administrasi umum dan 
70 kegiatan swakelola.. “Dari 551 paket kegiatan kontraktual, 
telah terkontrak sebanyak 536 paket , masih dalam proses 
lelang 11 paket dan yang batal lelang 4 paket,” tutur Amir.

Mengenai paket yang batal lelang, Kepala PUSATAB 
menjelaskan umumnya disebabkan oleh pembebasan 
atau kesediaan tanah. Misalnya lahan Perhutani yang 
masih memerlukan proses pembicaraan lebih lanjut, maka 
diputuskan penundaan atau pembatalan lelang.

Sementara itu, diakui oleh Amir, progress anggaran Pusat Air 
Tanah dan Air baku hingga November 2017 dapat dikatakan 
baik, bahkan bias dikatakan lebih baik dari progress Dtjen 
SDA secara keseluruhan dengan rincian progres  keuangan 
sebesar 67,03 % sementara fisik 75,51 % dan prognosis akhir 
Desember 2017 progres keuangan mencapai 86,53 % dan 
progress fisik 97,81 %

Untuk porsi pengerjaan air tanah dan air baku hampir 
merata di seluruh Indonesia, hanya memang ada sebagian 
lokasi yang lebih banyak ke arah timur. Di hal lain, Amir 
menuturkan tentang rencana lelang dini kegiatan TA 2018 
oleh Ditjen SDA, total kegiatan paket terdapat 256 paket 
dengan nilai total 1,158 triliun

FOKuS SELESAIKAN PAKET KONTRAKTuAL

Kepala Pusat Air Tanah dan 
Air Baku, Amir Hamzah.

PuSATAB
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FOKuS SELESAIKAN PAKET KONTRAKTuAL
LuSI SEMAKIN MENAwAN,

JADI DESTINASI gEOwISATA

M
enghalau lupa, Mei 2006 silam terjadi banjir lumpur 
panas Sidoarjo di lokasi pengeboran Lapindo 
Brantas Inc yang lokasinya berada di Dusun 
Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan 
Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Upaya untuk menghentikan semburan lumpur tersebut telah 
dilakukan, namun lumpur yang keluar dari perut bumi Sidoarjo 
ini terus menyembur dan memperluas area timbunan lumpur di 
sekitarnya.

Dengan semakin banyaknya lumpur dan luasnya area terdampak, 
maka pemerintah membentuk badan khusus yang akan 
menangani permasalahan tersebut, yaitu Badan Penanggulangan 
Lumpur Sidoarjo (BPLS) pada tahun 2007. Tugasnya antara lain, 
melaksanakan upaya penanggulangan semburan lumpur, luapan 
lumpur, masalah sosial dan infrastruktur dengan melihat resiko 
lingkungan yang paling terkecil.

Namun seiring dengan perjalanan waktu dan dalam rangka 
meningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan 
pemerintahan, ditetapkanlah Perpres No. 21 Tahun 2017 tentang 
Pembubaran BPLS pada tanggal 2 Maret 2017.

Kemudian untuk selanjutnya tugas dan fungsi BPLS dilaksanakan 
oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air (Ditjen SDA) dengan Nama Pusat Pengendalian Iumpur 
Sidoarjo (PPLS).

Penanganan bencana semburan Lumpur Sidoarjo hingga 
saat ini terus  dilaksanakan Pemerintah bekerjasama dengan 
pihak-pihak terkait. Upaya penanganan yang dilanjutkan 
dengan upaya pengendalian dilakukan pula upaya penataan, 
guna mempercantik menuju pemanfaatan kawasan dengan 
memperhatikan lingkungan sekitar. Sekarang, lokasi semburan 
Lumpur Sidoarjo (Lusi) yang dikelola tersebut menjadi tujuan 
destinasi geowisata.

Menurut Kepala PPLS, Dwi Sugianto, di Jakarta (10/11) 
pasca pembubaran BPLS, maka PPLS dibentuk sebagai 
penggantinya melalui Permen PUPR No. 5 tahun 2017 dengan 
tugas utama menangani masalah sosial kemasyarakatan, seperti 
pembelian tanah dan bangunan diluar Peta Area Terdampak 
(PAT) tertanggal 22 Maret 2007 dan pengaliran lumpur ke 
Kali Porong, penanganan infrastruktur dan mitigasi untuk 
melindungi keselamatan masyarakat menggunakan APBN.

Dalam penanganan di dalam PAT tanggal 22 Maret 2007 yang 
ditetapkan melalui Perpres No. 21 Tahun 2017, tertuang seluas 
634,1 Ha tetap menjadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo 
Jaya. 

Sedangkan di Luar PAT tanggung jawab Pemerintah Pusat 
seluas 1.177,8 Ha, berdasarkan Perpres No. 48 Tahun 2008 
seluas 95,3 Ha di tiga desa, Perpres No. 68 Tahun 2011 seluas 
45,3 Ha di 9 wilayah Rumah Tangga (RT) dan Perpres No. 33 
Tahun 2013 seluas 415,3 Ha di 65 wilayah RT yang wilayah 
tersebut menjadi Barang Milik Negara.

Kepala Pusat Pengendalian 
Lumpur Sidoarjo (PPLS), 

Dwi Sugianto
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Dampak sosial ekonomi Lusi mengakibatkan harus dilakukan 
evakuasi terhadap 39.700 jiwa dengan jumlah +11.241 bangunan 
dan 362 Ha sawah. Juga rusaknya sarana dan prasarana 
infrastruktur antara lain patahnya pipa air PDAM Surabaya, pipa 
gas Pertamina, terputusnya ruas Jalan Tol Surabaya-Gempol dan 
Jalan Arteri Siring-Porong,” tutur Dwi Sugianto.

Selain itu juga merusak jembatan di Jalan Raya Porong, tidak 
berfungsinya SUTET milik PLN, seluruh  jaringan telepon serta 
listrik di empat desa dan tidak berfungsinya sarana masyarakat, 
seperti fasilitas umum, fasilitas sosial, lahan wakaf  di tiga desa, 
9 RT dan 65 RT.

BPLS masih melaksanakan DIPA BPLS dengan pagu anggaran 
sebesar Rp. 448 miliar di tahun 2017 ini, Dwi Sugianto 
menyampaikan bahwa sampai dengan 31 Oktober 2017 telah 
memiliki progres penyerapan sebesar 44,11%. Sedangkan untuk 
penanganan dampak sosial tahun 2017 realisasi jual beli tanah 
dan bangunan di dalam PAT tanggal 22 Maret 2007 yang menjadi 
tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya sebesar 98,61%, 
dengan rincian sudah terbayar ke warga sebesar Rp. 3,82 triliun.

Sebesar 781 M Sesuai Perpres 76/2015 pemberian dana 
antisipasi disiapkan Pemerintah sebagai pelunasan pembayaran 
langsung  kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan 
dalam 22   Maret  2007, yang apabila digunakan akan menjadi   
pinjaman Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya 
kepada Pemerintah. Dari 781 M tersebut masih diperlukan 
sebesar 54 M sebagai tambahan pelunasan untuk warga dan nilai 
tersebut belum termasuk penyelesaian pembayaran terhadap 30 
pengusaha. 

Sedangkan penyerapan di luar PAT yang merupakan tanggung 
jawab Pemerintah Pusat melalui APBN sebesar 94,18%, yaitu 
untuk 3 (tiga) desa (Perpres 48/2008) terbayar Rp. 517,70 
milyar dengan sisa sebesar Rp. 24,33 milyar.

Pembayaran di sembilan RT (Perpres 40/2009) telah dilakukan 
sebesar Rp. 420,10 milyar dengan sisa Rp. 30,87 milyar dan di 
65 RT (Perpres 33/2013) terbayar Rp. 2,19 Trilyun sisa Rp. 
137,99 milyar. Jadi total yang sudah terbayar adalah Rp. 3,12 
triliun dan sisa Rp. 193,19 milyar.

Dengan penyerapan sebesar 44,11% sampai dengan bulan 
Oktober 2017, Kepala PPLS, mengatakan bahwa yang menjadi 
kendala adalah adanya kegiatan survey tiga dimensi yang tidak 
jadi dilaksanakan.

Warga pemilik sawah di desa Ketapang sejumlah 332 bidang 
sawah tidak bersedia menjualnya karena dengan harga sawah 
Rp. 120.000/m2 dinilai sudah tidak relevan. Begitu pula dengan 
warga Desa Ketapang yang tergabung dalam Paguyuban Cinta 
Tanah Leluhur juga tidak bersedia untuk menjual tanah dan 
bangunan miliknya karena mereka masih menempati tanah 
leluhurnya.

Demikian pula dengan warga di tepi Jalan Raya Porong yang 
masih belum bersedia melakukan jual beli dikarenakan masih 
menganggap wilayah tersebut cukup aman untuk ditempati.

Hadirnya Lumpur Sidoarjo ini tidak hanya mengundang 
keperhatinan, tetapi juga membuat penasaran dan ketertarikan 
dari wisatawan lokal dan asing yang berkunjung ke tempat 
ini. Hal tersebut dibuktikan dengan masuknya kawasan Lusi 
sebagai salah satu nominasi dalam ajang anugerah Pesona 
Indonesia Award (APIA) tahun 2017, berdasarkan partisipasi 
masyarakat yang memberikan suara melalui SMS atau website 
www.anugerahpesonaindonesia.com.
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“Saat ini kawasan Lusi bukan lagi kawasan yang menyeramkan, 
tapi menjadi kawasan geowisata karena kejadian lumpur íni 
adalah kejadian yang unik dan langka di dunia,” kata Dwi 
Sugianto dengan antusias tinggi.

Menurut informasi yang dikutip dari www.Iiputan6.com 
kawasan wisata Lusi menempati nominasi urutan ke-3 untuk 
kategori Obyek Wisata Unik Terpopuler, setelah Air Panas 
Semolon di Kab. Malinau - Kalimantan Utara (urutan 2) dan 
Gua Jomblang di Kab. Gunung Kidul – Yogyakarta (urutan 1).

Dwi Sugianto menerangkan, bahwa kunjungan wisatawan 
lokal dan asing telah mencapai ratusan orang dalam sehari 
dan bahkan di akhir pekan bisa menjadi lebih dari 1.000 orang 
pengunjung.

‘Terlebih lagi kandungan lumpur tersebut diduga banyak 
mengandung mineral yang dapat dimanfaatkan oleh para 
peneliti dan mahasiswa lokal dan asing untuk mengadakan 
studi dan penelitiannya,” ungkap Dwi. 

Sedangkan untuk tahun 2018, PPLS yang diperkirakan akan 
memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp. 406 milyar, akan 
melaksanakan kegiatan yang terdiri dari Program pembinaan 
pengendalian Lusi dan upaya untuk pengendalian Lusi.

“Untuk kegiatan tahun 2018, PPLS melakukan berbagai 
kegiatan yang berbasis masyarakat (padat karya), antara 
lain antisipasi perbaikan sarana dan prasarana tanggul dan 
waduk, antisipasi perbaikan sarana dan prasarana drainase 
dan lingkungan, serta OP rutin sarana dan prasarana tanggul, 
waduk, drainase dan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan 
instruksi Menteri PUPR dimana untuk tahun 2018 adalah 
tahun pembangunan infrastruktur,” tutup Dwi Sugianto.
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Sekretaris Dewan SDA 
Nasional, Muhammad 

Arsyadi,

B
erdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 
2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, 
tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional 
adalah memberikan masukan kebijakan nasional 
dan koordinasi implementasi pengelolaan sumber 

daya air antar pemangku kepentingan serta pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaannya.

“Pada tahun 2017 ini terdapat beberapa output  yang 
dihasilkan oleh Sekretariat Dewan SDA Nasional diantaranya 
adalah menyiapkan Draft Tata Tertib Persidangan dan Tata 
Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber daya Air 
Nasional; Draft Rekomendasi Dewan SDA Nasional terhadap 
3 isu strategis bidang SDA  yang terdiri dari pengelolaan SDA 
untuk mendukung pencapaian kedaulatan pangan dan energi, 
penanggulangan dampak pembangunan infrastruktur terhadap 
ketahanan air dan akselerasi upaya pencapaian ketahanan air. 

Kemudian draft peraturan Mendagri/Menko Perekonomian 
selaku Ketua Dewan SDAN tentang Dewan SDA Provinsi; 
Rapat koordinasi antar Sekretariat Dewan SDA Provinsi dan 
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan nasional 
PSDA diantaranya dengan Provinsi Banten, Gorontalo, Riau, 
Jawa Tengah. 

Serta terakhir mengumpulkan Dewan SDA provinsi 
dimana ada 21 provinsi yang hadir untuk berkomunikasi 
dan berkoordinasi terkait tentang keberadaan Dewan SDA 
Provinsi sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Dewan SDA 
Nasional Muhammad Arsyadi, dalam wawancaranya dengan 
Redaksi Majalah AIR (10/11).

Sekretariat Dewan SDA Nasional juga telah melakukan 
pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan nasional tentang 
Dewan SDA Nasional. Karena kebijakan nasional ini sudah 
berusia lima tahun, perlu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. 

“Selain itu kita juga mengadakan capacity building dalam 
rangka mempersiapkan SDM Sekretariat Dewan SDA, 
sehingga personil Dewan SDA lebih termotivasi dan lebih 
siap lagi dalam memfasilitasi kegiatan - kegiatan Dewan.”  ujar 
Arsyadi. 

Disamping itu, Sekretariat Dewan SDA juga melakukan rapat 
persiapan rekomendasi terhadap isu strategis, Sidang pleno 
Dewan SDA Nasional, Peningkatan kapasitas Dewan SDA 
Nasional dan Rapat koordinasi antara pengelola SDA.  

“Koordinasi antara pengelola SDA sangat penting, mengingat 
anggota Dewan SDA Nasional berasal dari unsur pemerintah 
pusat dan perwakilan daerah serta unsur non pemerintah 
dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan 
dalam pengelolaan sumber daya air,” jelas Muhammad 
Arsyadi. 

Di tahun 2018 mendatang, Dewan Sumber Daya Air Nasional 
berencana membuat kebijakan dan program pengelolaan 
SDA tingkat nasional yang terdiri dari penyusunan masukan 

kebijakan Dewan SDA Nasional terkait SDA; Penyiapan 
rekomendasi Dewan SDA nasional mengenai isu 

     PERLuKAN SATu PEMAhAMAN 
TENTANg PENgELOLAAN SDA

DEwAN SDAN 
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     PERLuKAN SATu PEMAhAMAN 
TENTANg PENgELOLAAN SDA

rencana kegiatan sekretariat dewan sda nasional tahun anggaran 2017isu - isu strategis 2018

strategis terkait SDA; Pelaksanaan sidang pleno Dewan SDA 
Nasional dan Peningkatan kapasitas dan partisipasi anggota 
Dewan SDA Nasional. Peningkatan kapasitas perlu dilakukan 
karena antar anggota Dewan SDA perlu ada satu kesatuan 
pemahaman  terhadap pengelolaan sumber daya air sehingga 
dapat kita sebarkan kepada masyarakat.

Di beberapa provinsi pada periode yang lalu terdapat lima 
provinsi yang Dewan SDA Daerahnya aktif. Yang dimaksud 
dengan aktif  adalah Dewan SDA Daerah yang setiap tahunnya 
melaksanakan kegiatan, menghasilkan produk dan memiliki 
alokasi dana. Beberapa di antara kelima provinsi itu adalah Jawa 
Tengah, Riau, Jawa Timur, Kepulauan Riau Keberadaan Dewan 
SDA sendiri sudah ada di 29 provinsi.
                                                                                                                                                                             

“Sekretariat Dewan SDA Nasional memang berada di bawah 
naungan Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR, untuk 
itu kita harus mendukung semua kegiatan pemerintah dalam 
hal pengelolaan sumber daya air dengan cara melakukan 
pembinaan kepada instansi yang ada di provinsi melalui Tim 
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah 
sungai tidak hanya wilayah sungai pusat tetapi juga provinsi 
dan memberikan saran kebijakan tentang pengelolaan sumber 
daya air,” imbuh Muhammad Arsyadi. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia versi daring, inovasi 
berarti pemasukan atau pengenalan 
hal-hal yang baru; pembaharuan. 
Hal-hal baru atau pembaharuan 
yang dimaksud bisa berupa 
gagasan, metode ataupun alat.

Terkait penerapan pembaruan 
yang berasal dari hasil penelitian 
dan teknologi terkini untuk 
mempercepat pencapaian target 
pembangunan infrastruktur, 
Kementerian PUPR terus 
mengembangkan berbagai inovasi 
teknologi yang mempermudah 
pelaksanaan pekerjaan untuk lebih 
berkualitas, cepat, efisien, dan tepat 
sasaran.

Kepala Balitbang Kementerian 
PUPR Danis Sumadilaga 
mengatakan, selain bermanfaat 
untuk membantu percepatan 
pembangunan infrastruktur, inovasi 
teknologi PUPR juga mendorong 

peningkatan pemanfaatan sumber 
daya lokal sehingga menggerakkan 
kehadiran pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi baru di daerah.

“Inovasi teknologi memberi nilai 
tambah di samping menekan 
kebutuhan biaya dan mempercepat 
pekerjaan,”ujar Kepala Balitbang.

Di sektor sumber daya air, Ditjen 
SDA menerapkan beberapa teknologi 
dalam pelaksanaan pengelolaan 
sumber daya air. Selain karena 
pertimbangan kualitas, kecepatan, 
efisiensi dan ketepatan sasaran, 
pendayagunaan inovasi dalam bidang 
sumber daya air salah satunya juga 
dilakukan dengan dasar keterlibatan 
masyarakat dalam pemeliharaannya.

Artikel-artikel berikut menyuguhkan 
beragam inovasi yang telah, sedang 
dan akan diterapkan di Ditjen SDA 
untuk mendukung pembangunan 
bangsa.

InovasiInovasi
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D
alam pelaksanaan program kerja tahun 
2017 ini, salah satu kegiatan yang dilakukan 
Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya 
Air (BPSDA) adalah membangun Sistem 
Informasi Rekomtek dan Perizinan Sumber 

Daya Air atau dikenal dengan istilah SI-REPER-SDA. 

SI-REPER-SDA dibuat sebagai inovasi dari sistem perizinan 
lama yang masih berbentuk manual. Sistem ini dikembangkan 
atas dasar pemanfaatan sumber daya air oleh masyarakat yang 
semakin meningkat. Di samping itu, para investor di bidang 
sumber daya air juga memerlukan jaminan proses perizinan 
yang mudah dan cepat untuk mendukung investasinya. 

Keunggulan dari SI-REPER-SDA adalah pendaftaran, 
permohonan izin, dan penyerahan kelengkapan dokumen 
dilakukan secara elektronik. Pemohon juga dapat mengecek 
status proses permohonan setiap saat dan dimana saja. 
Sehingga pemohon dapat segera mengetahui persetujuan 
atau penolakan permohonan. Permohonan melalui sistem 
informasi ini pun tidak ada biaya administrasi.

Agus Suprapto, Direktur Bina BPSDA menjelaskan bahwa 
sebelum sistem ini dikembangkan, pemohon harus meminta 
Rekomendasi Teknis (Rekomtek) ke Balai Besar/Balai 
Wilayah Sungai di lingkungan Ditjen SDA. “Apa yang mereka 
bangun tidak boleh mengganggu fungsi SDA. Kalo mau 
ambil air, balai harus memastikan airnya cukup. Karena yang 
memakai air banyak, balai harus mempunyai data air yang 
diambil dari mana saja, besarnya berapa. Sehingga izin yang 
dikeluarkan itu memberikan jaminan airnya cukup” ujarnya. 

Meskipun demikian, selama ini perizinannya diproses secara 
manual dan memerlukan banyak persyaratan. “Oleh karena 
itu, kami mempersiapkan SI-REPER agar memudahkan 
pemohon izin. Sehingga pemohon izin bisa mengakses 
cara mengurus perizinan secara online, termasuk identitas 
pemohon. Kelengkapan syarat diupload dalam dokumen 
elektronik. Tujuannya mempercepat proses dan menciptakan 
transparansi,” ujar Agus.

Agus menambahkan bahwa nantinya dengan sistem ini, 
tidak seluruh proses harus dilakukan dengan tatap muka. 

Ada tahapan proses yang bisa dilihat oleh pemohon. 
Data bisa dikirim, semua persyaratan bisa diatur dan 
komunikasi dilakukan melalui sistem yang dibangun.

SI-REPER-SDA ini direncanakan launching pada 3 
Desember 2017, bertepatan dengan Hari Bakti PU. Agus 
mengungkapkan bahwa hambatannya adalah waktu. 
“Kendalanya hanya di masalah waktu yang mepet. 
Sebetulnya sudah ada embrionya, namun ada beberapa 
balai yang memberikan tambahan masukan, tetapi 
mudah-mudahan selesai tanggal 3 (Desember),” jelas 
Agus.

Agus mengatakan bahwa Direktorat BPSDA bertugas 
untuk memproses perizinan yang harus dikeluarkan 
oleh Direktur Jenderal SDA atas nama Menteri PUPR. 
Perizinan merupakan instrument pengendali untuk 
mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan Sumber 
Daya Air (SDA). 

Perizinan ada 2 macam, yaitu perizinan penggunaan 
sumber daya air dan perizinan pengusahaan sumber 
daya air. Perbedaanya, izin pengusahaan SDA biasanya 
terdapat pemakaian air, untuk proses produksi atau 
bahan produksi. Sedangkan izin penggunaan SDA tidak 
memakai air, sebagai contoh izin membangun jembatan 
melintasi sungai.

Tujuannya untuk menjaga kondisi dan fungsi SDA, 
mencegah atau mengendalikan dampak negative 
kegiatan terhadap SDA contohnya kerusakan sumber 
air, sarana dan prasarana SDA, serta pencemaran. Selain 
itu mencegah bencana daya rusak air yang timbul akibat 
penggunaan SDA seperti banjr dan tanah longsor.

Perizinan juga bertujuan untuk menjamin hak atas 
air bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan prioritas 
pada pertanian rakyat serta kebutuhan lainnya sesuai 
alokasi air secara tertib, adil, akuntabel. Selain itu, 
dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta 
khususnya dalam hal pembiayaan SDA. Perizinan akan 
dapat menjamin tesedianya informasi tentang kondisi 
SDA, pemanfaatannya dan akan bermafaat untuk 
mendukung pengelolaan SDA di masa mendatang. (ech)

SI-REPER-SDA, SI-REPER-SDA, 
Inovasi Sistem Perizinan Berbasis Online
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TanganI BanjIr DEngAn 
InovASI gAtE PAnEl

K
ota Surakarta atau lebih dikenal dengan Kota Solo secara 
umum merupakan dataran rendah dengan ketinggian 
rata-rata +92 m DPL. Di kota ini terdapat pertemuan 
beberapa sungai, diantaranya Kali Pepe, Kali Gajah 
Putih dan Kali Anyar, serta Kali Premulung dengan 

Bengawan Solo. Kondisi dataran yang rendah ditambah dengan 
pertemuan beberapa sungai membuat Kota Solo beberapa kali 
dilanda banjir seperti yang terjadi pada Maret 1966, Maret 1968, 
Maret 1973, Februari 1974, Maret 1975, Februari 1993, Desember 
2007, 2011, 2013, 2015 serta diawal tahun 2016.

Banjir yang terjadi sejak tahun 2013 sampai 2016 menyebabkan 
terjadinya genangan di beberapa tempat, antara lain Kalurahan 
Banyuanyar, underpass Gilingan, Kalurahan Semanggi, 
Terminal/Pasar Jongke, Monumen Pers, Kelurahan Baron, 
Kalurahan Kampung Sewu, dan beberapa tempat lainnya. 
Genangan ini muncul disebabkan cuaca yang ekstrim dengan 
curah hujan yang tinggi. Selain itu, tanggul pada Sungai Bengawan 
Solo yang melindungi Kota Surakarta masih menggunakan 
tanggul berkapasitas kala ulang tahunan Q10 (1550 m3/detik) 
dan juga terdapat beberapa titik lokasi yang belum memiliki 
tanggul. Kondisi ini pun diperparah dengan kondisi jaringan 
drainase perkotaan, baik saluran drainase, pintu air, maupun 
kondisi pompa banjir yang dinilai sudah tidak memadai dan tidak 

berfungsi secara optimal, sehingga apabila muka air Sungai 
Bengawan Solo naik, akan terjadi back water melalui saluran 
drainase tersebut. 

Tentu saja banyak yang terkena dampak dari kejadian tersebut, 
diantaranya rumah penduduk, pabrik, jalan lintas provinsi, jalan 
kampung, sekolah, juga tempat ibadah. Namun, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak 
tinggal diam. Sebagai lembaga pemerintah yang diamanahi 
tanggung jawab untuk menangani pembangunan infrastruktur 
di Indonesia, Kementerian PUPR berupaya maksimal dalam 
membangun dan memperbaiki infrastruktur agar manfaatnya 
bisa dirasakan oleh masyarakat. Permasalahan banjir di Kota 
Solo tersebut ditanggapi oleh Kementerian PUPR melalui 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dengan 
melakukan penanganan genangan dan pengendalian banjir 
secara intensif  dan berkelanjutan. 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Bengawan Solo yang merupakan perwakilan Ditjen 
SDA di kota tersebut. Ada beberapa sasaran penanganan 
banjir kota Solo yang dilakukan BBWS Bengawan Solo, 
diantaranya pengendalian banjir akibat limpasan sungai 
yaitu dengan meninggikan tanggul sungai Bengawan Solo, 
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beserta pompa banjir. Manfaat dari pekerjaan ini nantinya 
adalah untuk menurunkan elevasi muka air banjir pada Q50TH 
= 391,71 m3/detik, dari semula +95,50 menjadi +93,35 (titik 
tinjau Bendung Tirtonadi), menambah kapasitas debit Bendung 
Tirtonadi 715 m3/detik (semula 325 m3/detik menjadi 1040 
m3/detik), membuat kapasitas tampungan (long storage) 
sebesar ± 710 ribu m3 dan untuk kegiatan pariwisata. 

Inovasi yang diterapkan oleh BBWS Bengawan Solo ada pada 
pekerjaan rehabilitasi Bendung Karet Tirotonadi yaitu dengan 
menerapkan gate panel. Gate panel tersebut memiliki banyak 
keunggulan, diantaranya waktu pengoperasiannya kurang dari 
60 menit; mampu melindungi air blader dari material sungai, 
perubahan suhu yang ekstrim dan vandalisme; lebih efisien 
karena dengan tinggi air blader 160 cm mampu mendapat 
tinggi maksimal pembendungan (gate panel) 305 cm sehingga 
tampungan mencapai 1 juta m3; pada saat kondisi flat, 
ketebalan hanya 32 cm sehingga tidak menghalangi aliran; 
beban didistribusikan secara seragam pada pondasi, tidak pada 
beban terpusat; dan kompresor yang kapasitasnya kecil sehingga 
menghemat biaya energi. (dro KompuSDA)

membuat dan meninggikan parapet (tanggul) Sungai 
Bengawan Solo, merehabilitasi Bendung Karet Tirtonadi, 
menormalisasi sungai (Kali) Pepe hulu, membangun pintu-
pintu air, membangun dan merehabilitasi rumah pompa 
banjir, dan juga menangani drainase utama perkotaan 
dengan meninjau masterplan dan desain drainase kota Solo, 
membangun perkuatan tebing, membangun IPAL Komunal, 
dan menormalisasi saluran drainase primer. 

Kegiatan penanganan banjir kota Solo yang sedang berjalan 
tersebut terbagi kedalam tiga paket pekerjaan, yaitu paket 1 
untuk Kali Pepe Hilir, Paket 2 untuk Sungai Bengawan Solo 
dan paket 3 untuk Kali Pepe Hulu. Yang menarik perhatian 
dari pelaksanaan tiga paket tersebut adalah paket 3. Kenapa? 
Pada paket ini, BBWS Bengawan Solo menerapkan salah 
satu inovasi bidang sumber daya air. 

Penanganan Banjir Kota Solo Paket 3 untuk Kali Pepe 
Hulu merupakan pekerjaan berupa rehabilitasi Bendung 
Karet Tirtonadi, normalisasi sepanjang ± 4,5 km, revetment 
sepanjang ± 3 km dan pembangunan satu rumah pompa 

InStAlASI BK tIRtonADI DEngAn GATE PANEL

KEUnggUlAn BK GATE PANEL



Setelah diketahui penyebab mengapa Bendung Tiley Hulu 
mengalami penurunan fungsi maka untuk Bendung Tiley 
Hilir akan mengunakan teknologi modular blok beton 
terkunci. Teknologi ini merupakan hasil riset Puslitbang 
SDA. 

Kelebihan dari bendung dengan menggunakan teknologi 
modular ialah: 1. Fleksibel, karena blok beton dapat 
beradaptasi dengan perubahan dasar sungai, 2. Modular, 
karena jika terjadi kerusakan bendung, maka dapat diganti 
sesuai dengan bagian yang mengalami depresiasi, 
3. Ekohidraulik, karena suplai sedimen ke hilir tidak terhenti 
sehingga morfologi sungai terjaga stabilitasnya, 4. Efisien, 
dalam segini biaya dan pelaksanaan lapangan, 5. Ringan, 
karena dengan berat blok beton ± 170 kg, blok beton dapat 
diangkut oleh tenaga manusia.

Teknologi modular blok beton terkunci bukanlah teknologi 
baru, sebelumnya sudah digunakan pada pekerjaan Bendung 
Cikarag, Majalengka (2013) dan Checkdam Kalisade, Batujai 
Lombok (2016). Dengan menggunakan teknologi blok beton 
terkunci diharapkan dapat memperpanjang umur bangunan 
sehingga para petani tidak perlu khawatir akan kekurangan 
air untuk sawah mereka. 

Dengan pembangunan bendung ini pun diharapkan kawasan 
Desa Tiley dan Desa Ngele-Ngele Kecil dapat menjadi 
lumbung padi di Pulau Morotai mengingat luasan areal 
sawah yang mencapai 400-an Ha.
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Teknologi Modular di Pulau Morotai 

P
etani di Desa Tiley dan Desa Ngele-Ngele Kecil, 
Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau 
Morotai, Maluku Utara sering mengalami masa-
masa sulit saat bertani. Hal tersebut dikarenakan 
Bendung Tiley Hulu yang selama ini menjadi 

andalan para petani untuk mengairi sawahnya tidak 
berfungsi secara maksimal sehingga pasokan air tidak 
sampai ke sawah para petani.

Sesuai dengan fungsinya bendung merupakan bangunan air 
yang melintangi sungai yang berfungsi untuk meninggikan 
elevasi muka air dari sungai yang dibendung sehingga air 
bisa disadap dan dialirkan ke saluran lewat bangunan 
pengambilan (intake) hingga akhirnya sampai ke lahan-
lahan pertanian.

Untuk memantapkan prasarana pengairan dan meningkatkan 
pendayagunaan sumber daya air di kawasan Morotai 
Selatan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku 
Utara berencana akan membangun bendung baru yakni 
Bendung Tiley Hilir untuk meningkatkan layanan Bendung 
Tiley Hulu. Fungsi Bendung Tiley Hilir diharapkan dapat 
mengairi Daerah Irigasi Tiley seluas ±350 ha.

Penyebab kerusakan Bendung Tiley Hulu antara lain; as 
bendung lama berada di tikungan sungai, terjadi gerusan 
lokal di tebing tikungan luar bendung lama, dan degradasi 
di hilir sungai.

teknologi blok beton terkunci dapat 
memperpanjang umur bangunan 

sehingga para petani tidak perlu 
khawatir akan kekurangan air.
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P
ada pemerintahan Jokowi-JK melalui visinya yang 
tertuang dalam Nawacita, menaruh perhatian khusus 
pada sektor pertanian. Hal tersebut tertuang pada 
poin 7 Nawacita yaitu Mewujudkan Kemandirian 
Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor 

Strategis Ekonomi Domestik, dengan menitikberatkan pada 
upaya mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Menyejahterahkan 
Petani. 

Untuk mendukung poin ke 7 Nawacita tersebut, Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 
infrastruktur pendukung pertanian di seluruh negeri tidak 
terkecuali di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Sebagai salah satu daerah yang berkembang di Sulawesi 
Tengah, sektor pertanian di kabupaten Buol masih memegang 
peranan sangat penting dalam upaya peningkatan taraf  hidup 
masyarakat mengingat sebagian besar penduduk di kabupaten 
yang di sebelah timur berbatasan langsung dengan Provinsi 
Gorontalo ini bergantung pada sektor pertanian. Selain itu 
sektor pertanian merupakan sektor penunjang bagi sektor 
lainya seperti sektor industri, perdagangan dan jasa. 

Besarnya potensi pertanian di Kabupaten Buol tercermin dari 
luas sawah dan hasil produksi tananaman pangan di wilayah 
ini. Adapun luas sawah menurut sumber pengairannya di 

Kabupaten Buol adalah sawah irigasi teknis seluas 300 Ha, 
sawah irigasi setengah teknis 1.472 Ha, sawah irigasi sederhana 
674 Ha,sawah tadah hujan 3.258 Ha dan sawah dengan 
sumber pengairan lain-lain seluas 343 Ha (tahun 2012). 

Untuk meningkatkan hasil pertanian dan luasan sawah di 
Kabupaten Buol Ditjen SDA melalui Balai Wilayah Sungai 
(BWS) Sulawesi III, membangun Bendung Modo beserta 
Jaringan Irigasinya. Jaringan Irigasi Modo, dapat terbilang 
irigasi terbesar di Kabupaten Buol karena irigasi ini diharapkan 
dapat melayani 1.000 sampai 1.200 ha areal persawahan di 14 
desa di Kecamatan Bukal.

Bendung dan Daerah Irigasi Modo dibangun mulai tahun 2015 
dan diharapkan pada tahun 2017 sudah dapat melayani 1.200 
Ha lahan pertanian sehingga para petani dapat berproduksi 
secara maksimal.

Jaringan Daerah Irigasi Modo memiliki panjang ± 14 km 
dengan rincian, Saluran Induk Modo Kanan sepanjang 
3.291,850 m, Saluran Sekunder Modo kanan sepanjang 
8.432,8 m, dan saluran induk modo kiri sepanjang 5.270,15 m.

Selain sebagai infrastruktur pendukung untuk meningkatkan 
hasil pertanian ternyata Bendung Modo saat ini menjadi 
salah satu objek wisata primadona di Kabupaten Buol, hal 
ini terlihat dengan banyaknya masyarakat yang mengunjungi 
bendung ini.  

Urat Nadi Irigasi di Kabupaten Buol

 Jaringan Irigasi Modo Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Jaringan Irigasi Modo, dapat 
terbilang irigasi terbesar di 

Kabupaten Buol karena irigasi 
ini diharapkan dapat melayani 

1.000 sampai 1.200 ha areal 
persawahan di 14 desa di 

Kecamatan Bukal.
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Gempita penyelenggaraan Lomba 
Operasi dan Pemeliharaan (O&P) 
Tingkat Nasional Tahun 2017 ditutup 
dengan pembukaan kotak hasil penilaian 
masing-masing kategori lomba.

Tahun 2017 ini Lomba O&P menyertakan beberapa 
kategori baru yang tidak pernah terdiri dari beberapa bidang 
yang terbagi lagi menjadi masing-masing kategori, yaitu:

1.    Bidang Irigasi dan Rawa dengan kategori (a) Daerah 
Irigasi (Permukaan) Teladan, (b) Pengamat/Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Irigasi Permukaan 
Teladan, (c) Juru/Mantri Irigasi Permukaan Teladan, 
(d) Pengamat/UPTD Irigasi Rawa Teladan dan (e) 
Juru/Mantri Irigasi Rawa Teladan;

2.     Bidang Sungai dengan kategori (a) Komunitas Peduli    
Sungai Terbaik Tingkat Nasional yang sudah berdiri 
di atas tiga tahun dan (b) Komunitas Peduli Sungai 
Terbaik yang berdiri di bawah tiga tahun;

3.      Bidang Bendungan dengan kategori (a) Unit Pengelola 
Bendungan, (b) Petugas O&P Bendungan dengan 
Volume di atas 20 juta meter kubik, (c) Petugas O&P 
Bendungan dengan Volume antara 2 sampai dengan 
20 juta meter kubik dan (d) Petugas O&P Bendungan 
dengan Volume di bawah 2 juta meter kubik. 
Masing-masing kategori dibagi lagi ke dalam 3 sub 
kategori, yakni Sub Kategori Petugas O&P, Petugas 
Pemeliharaan dan Petugas Pemantauan. 

“Rangkaian Lomba O&P ini dilaksanakan sebagai 
suatu upaya untuk pembelajaran bersama dalam rangka 
mendorong peningkatan kinerja Petugas O&P serta 
Komunitas terkait vsumber daya air yang mempunyai 
kinerja terbaik,” jelas Kepala Subdit O&P Irigasi Rawa 
selaku Ketua Penyelenggara Lomba O&P Tingkat Nasional 
tahun 2017.

Lebih jauh lomba yang direncanakan akan diselenggarakan 
secara berkala setiap tahun ini memiliki tujuan mulia, yaitu 
mengapresiasi para petugas O&P yang menjadi garda terdepan 
pelaksanaan O&P di lapangan. Serta mengapresiasi usaha para 
komunitas peduli sungai dalam memelihara kelestarian sungai 
bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bentuk apresiasi melalui kompetisi ini tidak hanya sebuah 
ajang kompetisi, namun diharapkan dapat meningkatkan 
motivasi para petugas O&P maupun anggota komunitas 
sungai untuk terus semangat melaksanakan kegiatan rutin 
O&P dan pemeliharaan di wilayah kerjanya masing-masing.

Penobatan
Pemenang 
Lomba o&P tingkat 

nasionaL
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Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Bina O&P Agung 
Djuhartono dalam Penutupan dan Pembukaan Hasil 
Penilaian Lomba di Jakarta (3/11), “Saya tegaskan, bukan 
sekedar sebagai ajang kompetisi dalam makna yang kecil, 
atau sekedar kalah dan menang. Melainkan makna yang 
lebih luas, yaitu sebagai ajang bertukar pengalaman, ilmu, 
kemampuan dan yang lebih utama saling memberikan 
motivasi kepada petugas O&P.”

Selain sebagai wadah pembelajaran bersama dan 
memberikan apresiasi, acara ini juga bertujuan 
mendorong peningkatan pelayanan dan pemahaman para 
petugas O&P, serta mendorong peningkatan perhatian 
dan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan 
O&P. 

Berikut adalah daftar pemenang dari masing-masing kategori:

Hasil rekapitulasi Penilaian 
Lomba O&P Daerah 
Irigasi Teladan menyatakan 
bahwa DI Serayu dari 
Jawa Tengah meraih 

Juara I.

Hasil rekapitulasi penilaian 
menyatakan Ria Lutvi 
Diarini dari Jawa Timur 
merupakan Juara I 
Petugas O&P Kategori 
Pengamat/UPTD Irigasi 
Permukaan Teladan.

Rekapitulasi penilaian 
menyatakan bahwa 
Warsito dari Jawa 
Tengah merupakan 
pemenang kategori 
Juru/Mantri Irigasi 
Permukaan Teladan. 

Lomba o&P tingkat 

seLain sebagai wadah PembeLajaran 
bersama dan memberikan aPresiasi, 
acara ini juga bertujuan mendorong 

Peningkatan PeLayanan dan 
Pemahaman Para Petugas o&P, serta 
mendorong Peningkatan Perhatian 
dan komitmen PimPinan terhadaP 

PeLaksanaan kegiatan o&P.

bidang irigasi

Hasil rekapitulasi penilaian 
Pemilihan Pengamat/
UPTD Irigasi Rawa 
Teladan menobatkan 
Ahmad Fauzi dari 
Sumatera Selatan 

sebagai Juara I.
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Adapun hasil rekapitulasi 
penilaian Pemilihan Kategori 
Juru/Mantri Irigasi Rawa 
Teladan menganugerahkan 
Komang Budi dari 
Sulawesi Tengah 

bidang sungai

bidang bendungan

Hasil rekapitulasi penilaian Komunitas Peduli Sungai Teladan (Kelompok I) mengukuhkan Organisasi Pelestari Sungai dari Jawa Tengah 
sebagai pemenang Juara I. 

Komunitas Peduli Sungai Teladan (Kelompok II) mengukuhkan Go River dari Sumatera Utara sebagai pemenang juara I. 

Kategori UPB

Rekapitulasi hasil penilaian Kategori 
UPB menyatakan Nova Dorma Sirait 
dari BBWS Bengawan Solo berhak 
meraih Juara I.

Juara I Sub Kategori Petugas 
O&P Bendungan dengan 
Volume di atas 20 juta m³ Sub 
Kategori Petugas OP diraih 
oleh M. Arifin.

Pemenang Kategori Petugas O&P 
Bendungan dengan Volume di atas 
20 juta m³ Sub Kategori Petugas 
Pemeliharaan jatuh kepada 
Rofik Nurohman

Juara I Kategori Petugas O&P 
Bendungan dengan Volume di 
atas 20 juta m³ Sub Kategori 
Petugas Pemantauan diraih oleh 
Nasarudin dari Bendungan 
Bili-Bili BBWS Pompengan 
Jeneberang.

Juara Favorit Kelompok I Gerakan Lestari Terpadu dari Jawa Barat.  Juara Favorit Kelompok II Pemuda Peduli Lingkungan Muara 
Jambi dari Provinsi Jambi.

Nama KomuNitas 
Peduli suNgai loKasi suNgai

loKasi suNgai

KelomPoK suNgai

KelomPoK suNgai

Jatibarang

Jatibarang
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Pulau Mansiman 

 Kategori Petugas O&P Bendungan Dengan Volume Antara 2 - 20 Jt m3

Kategori IV: Petugas O&P Bendungan Dengan Volume Dibawah 2 Jt m3

 a.Subkategori Petugas Pemantauan

Pemenang Sub Kategori Petugas 
O&P Bendungan dengan Volume 
di atas 2-20 juta m³ jatuh kepada 
Sukamto dari Bendungan 
Samboja BWS Kalimantan III.

Juara I Kategori Petugas O&P 
Bendungan dengan Volume di 
atas 2-20 juta m³ Sub Kategori 
Petugas Pemeliharaan diraih 
oleh Purwanto dari Bendungan 
Penjalin BBWS Pemali Juana.

Kategori Petugas O&P Bendungan 
dengan Volume di atas 2-20 
juta m³ Sub Kategori Petugas 
Pemantauan dimenangkan oleh 
Nuryaman dari Bendungan 
Setu Patok BBWS Cimanuk 
Cisanggarung.

Pemenang Sub Kategori Petugas 
O&P diraih oleh Lalu Sutiman 
dari Bendungan Surabaya BWS 
Nusa Tenggara I.

Sedangkan Juara I Sub Kategori 
Petugas Pemeliharaan berhasil 
diraih oleh Judin dari Bendungan 
Bolang BBWS Cimanuk 
Cisanggarung.

Sedangkan Juara I Sub Kategori Petugas Pemeliharaan 
berhasil diraih oleh Judin dari Bendungan Bolang BBWS 
Cimanuk Cisanggarung.

Di akhir acara, Direktur Bina O&P menucapkan selamat 
kepada para pemenang dan mengingatkan agar tidak 
berlebihan berpuas diri dengan capaian yang telah diraih. 

“Selamat kepada para pemenang dan kepada para pemenang 

dan kami berpesan untuk tidak cepat merasa puas dan bangga. 
Karena yang perlu diingat bahwa kewajiban tugas utama kita 
adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”

Agung Djuhartono berpesan kepada daerah yang belum 
mendapatkan kesempatan menjadi pemenang untuk tidak 
berkecil hati, tetapsemangat dan tidak berputus asa karena masih 
banyak kesempatan di masa yang akan datang. (KompuSDA & 
Joko Mulyono-Jafung Ahli Teknik Pengairan Madya).

4
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MANFAATKAN BAMBU
BBWS CIMANUK CISANGGARUNG

PERTAMA DI INDONESIA
TERAPKAN BIO ENGINEERING 

(BBWS) Cimanuk Cisanggarung dalam 
mengatasi permasalahan Sungai Cimanuk 
dan Cisanggarung. Berawal dari ide Kepala 
BBWS Cimanuk Cisanggarung pada awal 
Januari 2017 yang menugaskan Agus Dwi 
Kuncoro agar segera melakukan restorasi 
sungai melalui tindakan fisik dan non fisik 
terhadap sungai Cimanuk dan Cisanggarung. 

Agus Dwi Kuncoro yang saat itu masih 
menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) 
Kepala Bidang Program dan Perencanaan 
Umum BBWS Cimanuk Cisanggarung pun 
menggelar sarasehan dengan komunitas 
peduli sungai pada 24 Februari 2017. 
Sarasehan ini menghasilkan kemitraan dengan 
46 komunitas yang kemudian dilanjutkan 
dengan gerakan bersih-bersih sungai di 14 
lokasi pada 19 Maret 2017. Gerakan ini pun 
berhasil mendapatkan penghargaan dari 
MURI. 

Tidak berhenti sampai disitu, agar restorasi 
sungai yang dilakukan BBWS Cimanuk 
Cisanggarung bisa memberikan manfaat 
maksimal kepada masyarakat, maka 
diluncurkan sebuah program yang diberi 
nama Bio Cimanuk. 

Inovasi bio engineering terapan ini terdiri 
dari dua tipe. Tipe pertama bertujuan untuk 
meninggikan tanggul sehingga bisa menahan 
banjir yang lebih tinggi (over topping). 
Tipe ini telah diterapkan di Desa Citenjo, 
Kuningan yang merupakan Daerah Aliran 
Sungai (DAS) Cisanggarung. 

S
ungai merupakan salah satu sumber 
air yang apabila kualitasnya baik akan 
memberikan manfaat yang besar bagi 
masyarakat. Namun kerusakan sungai 
seringkali terjadi akibat ulah manusia, 

diantaranya intervensi manusia di sepanjang 
daerah aliran sungai, baik untuk pemukiman 
maupun kebutuhan lainnya, termasuk aktivitas 
galian pasir yang semakin marak. 

Selain itu, pencemaran sampah dan polutan 
lainnya juga menjadi masalah yang sangat 
mengkhawatirkan. Tidak heran, jika curah 
hujan meningkat maka bencana banjir pun 
ikut meningkat.

Menanggapi permasalahan tersebut, saling 
menyalahkan antar pemangku kepentingan 
termasuk masyarakat memang bukan solusi 
yang tepat. Tanggap dan beraksi cepat 
adalah jalan keluar yang bisa dilakukan untuk 
mengatasi bencana banjir tersebut. Hal inilah 
yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai 
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Sementara untuk tipe kedua, fungsinya 
untuk menahan erosi tebing sungai yang 
berlokasi di sungai Cigora, Brebes yang 
juga merupakan DAS Cisanggarung. 
Banjir dengan kecepatan 2 meter/detik 
yang terjadi pada awal Januari 2017 
kemarin telah mengikis tebing sungai 
ini. BBWS Cimanuk Cisanggarung pun 
menyiasati solusi untuk mengembalikan 
fungsi sungai dengan membuat barikade 
dari bambu. 

Mengapa bambu? Bambu merupakan 
tanaman konservasi yang paling mudah 
dijumpai di sekitar sungai. Bambu 
memiliki keunggulan untuk memperbaiki 
sumber tangkapan air yang sangat 
baik sehingga mampu meningkatkan 
cadangan air bawah tanah secara nyata.  

Bambu juga merupakan tumbuhan 
yang mudah ditanam serta memiliki 
pertumbuhan yang sangat cepat. 
Tumbuhan ini bisa tumbuh pada semua 
jenis tanah, tidak membutuhkan investasi 
besar, menghasilkan banyak oksigen, dan 
memiliki toleransi yang tinggi terhadap 
gangguan alam dan kebakaran. 

Menariknya lagi, bambu dapat dipanen 
setiap tahun tanpa merusak rumpun. 
Setelah barikade bambu, kemudian 
dilengkapi dengan konfigurasi karung. 
Karung juga ramah lingkungan dan lebih 
murah dibanding beton. 

Bio engineering di tepi sungai ini merupakan 
program yang merujuk pada hasil penelitian 
Balitbang PUPR tahun 2013 dan sudah 
pernah diterapkan di daerah lain, namun 
gagal karena kurang ketelatenan dalam 
memeliharanya. 

Untuk itu, BBWS Cimanuk Cisanggarung 
menugaskan beberapa petugas Operasi dan 
Pemeliharaan (OP) yang senantiasa ada untuk 
memonitor perkembangan bio engineering 
tersebut. Para petugas OP tersebut pun 

berkolaborasi dengan masyarakat peduli 
sungai, dari komunitas-komunitas mitra 
BBWS Cimanuk Cisanggarung. 

Restorasi sungai yang diterapkan BBWS 
Cimanuk Cisanggarung tidak hanya berfokus 
pada kegiatan fisik, namun juga kegiatan 
non fisik yaitu keterlibatan masyarakat dan 
berbagai komunitas peduli sungai. 

Strategi yang digunakan untuk menggandeng 
mereka adalah teori orbital. Strategi dalam 
teori ini menggambarkan peran BBWS 
Cimanuk Cisanggarung sebagai lembaga 
pemerintah yaitu mensinergikan aspirasi 
yang muncul secara bottom up dari setiap 
kelompok masyarakat untuk berperan sesuai 
tugasnya, kemudian merajutnya dalam 
sebuah sistem dengan target yang sama.

“Kami memberikan panggung sekaligus 
menciptakan ruang-ruang ekspresi bagi 
setiap komunitas baik yang langsung terjun 
ke sungai maupun yang tidak langsung 
terjun ke sungai seperti guru, CSR 
perusahaan, pemuka agama, dan tokoh 
masyarakat untuk terlibat,” tutur Agus Dwi 
Kuncoro selaku Kepala Bidang Program 
dan Perencanaan Umum BBWS Cimanuk 
Cisanggarung saat ditemui tim majalah 
AIR di Cirebon. 

Menurut Agus, komposisi masyarakat 
yang sangat beragam baik dari profesi, 
latar budaya, sosial, ekonomi dan agama 
akan membuat upaya pelibatan masyarakat 
dalam proses pembangunan menjadi 
sebuah pilihan strategi yang rumit sekaligus 
menantang. 

Untuk mengatasinya, BBWS Cimanuk 
Cisanggarung sebagai penggerak 
masyarakat terus melakukan komunikasi 
intensif  sekaligus optimasi peran lembaga 
agar gerakan yang melibatkan masyarakat 
tersebut bisa terus berjalan, bersinergi, dan 
beregenerasi. (dro KompuSDA)
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P
erhelatan Asian Games 2018 semakin dekat. Berbagai 
persiapan terus dilasanakan demi kesuksesan event  
olahraga internasional tersebut. Tidak terkecuali 
persiapan penyediaan lokasi lomba dayung dan kano 
yang diamanahkan kepada Direktorat Jenderal Sumber 

Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR).

Adalah Embung Jakabaring di Kota Palembang, Sumatera 
Selatan dan Bendung Rentang di Kabupaten Majalengka, Jawa 
Barat yang mendapat kesempatan berharga sebagai lokasi 
penyelenggaraan lomba dayung dan kano pada pesta  olahraga 
negara-negara Asia yang dilaksanakan empat tahun sekali ini.

Embung Jakabaring, Palembang
Embung Jakabaring terletak di dalam kompleks Jakabaring 
Sport Center, Palembang, sebuah area yang dikembangkan 
menjadi pusat terpadu fasilitas olahraga, tidak hanya tingkat 
nasional namun juga di level internasional. 

Dibangun sejak tahun 2011, embung yang sumber airnya 
berasal dari Sungai Musi ini sebelumnya pernah menjadi lokasi 
Lomba Ski Air pada Sea Games di tahun yang sama.

Sebelum terpilih kembali menjadi lokasi penyelenggaraan 
lomba dayung di tahun 2018, Embung Jakabaring difungsikan 
sebagai embung konservasi, juga kolam retensi dalam rangka 
upaya pengendalian banjir di Kompleks Olahraga Jakabaring.

Kini, Ditjen SDA melalui Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Sumatera VIII tengah mempersiapkan Embung 
Jakabaring agar siap menyelenggarakan cabang olahraga 
dayung yang akan dilombakan pada Agustus 2018 
mendatang. 

Rencana pengembangan Kolam Retensi Jakabaring dalam 
rangka mendukung Venue Olahraga Dayung Asian Games 
2018 dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu:

1. Memperpanjang track ke arah utara sejauh 350 
meter dan memperpanjang track ke arah selatan 
sejauh 750 meter. Sehingga luas Kolam Retensi 
Jakabaring nantinya adalah 68.2 Ha 

2. Melakukan perbaikan Tepi Kolam Retensi 
Jakabaring dengan mengatur kemiringan Kolam 
Retensi Jakabaring menjadi 1 : 4,

3. Merehabilitasi dan membuat bangunan pengatur 
muka air (pintu air) yang ada pada saluran dan 
sungai yang masuk menuju Kolam Retensi 
Jakabaring,

4. Melakukan pengerukan pada saluran dan sungai 
di sekitar Kompleks Jakabaring yang Menuju 
Kolam Retensi Jakabaring guna mendukung 
upaya pengendalian banjir di area Kompleks 
Jakabaring, dan

5. Melakukan penggalian di areal baru seluas 20 
hektar, dengan total galian volume perluasan 
kolam baru sebesar 739 meter kubik.

Sampai dengan bulan November, progres galian tanah 
telah mencapai 95%. Sedangkan progres riprap telah 
mencapai 60%.

Setelah pengembangan, Embung Jakabaring akan memiliki 
panjang 2,3 kilometer, lebar 200 meter, luas 68 hektare dan 
dengan volume tampungan mencapai 3 juta meter kubik.

Dengan tengah dilaksanakannya persiapan venue 
lomba dayung dan kano di Embung Jakabaring dan 

Bendung Rentang, Ditjen SDA Kementerian PUPR 
optimis dapat optimal mendukung penyelenggaraan 

Asian Games 2018

Siapkan Lokasi Lomba Dayung, 
Ditjen SDA Dukung Asian Games 2018

Embung Jakabaring, Palembang
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Persiapan Embung Jakabaring sebagai lokasi lomba dayung 
bukan hanya kerja satu pihak Ditjen SDA, melainkan kerja sama 
berbagai pihak.

“Tanggung jawab persiapan lokasi lomba ini bukan hanya Ditjen 
SDA, tetapi berbagai macam stakeholders terkait. Ada Cipta 
Karya, Bina Marga, Pemda, semua mengeroyok. Tanggung 
jawab SDA hanya persiapan embung ini,” jelas Kepala Balai 
Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Supardji.

Pengembangan Embung Jakabaring diharapkan selesai pada 
bulan Desember 2017.

Bendung Rentang, Majalengka
Bersama dengan venue di Palembang, Bendung Rentang 
di Majalengka juga terpilih sebagai salah satu venue cabang 
olahraga kano pada nomor perlombaan kano slalom.

Terpilihnya Bendung Rentang menjadi tempat perlombaan 
kano slalom ini merupakan usulan dari Pengurus Besar 
Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) 
yang disetujui oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan 
dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 
Basuki Hadimuljono. Menteri PUPR merupakan Ketua Umum 
PB PODSI periode 2016-2020.

Berbeda dengan Embung Jakabaring yang berada di kompleks 
olahraga, Bendung Rentang merupakan bendung aktif  penyuplai 
air irigasi yang terletak di Daerah Irigasi Rentang, Kabupaten 
Majalengka, Jawa Barat.

“Persiapan Bendung Rentang untuk Asian Games dari Ditjen 
SDA adalah mendukung Lomba Slalom Kano yang memerlukan 
semacam aliran air yang deras sehingga kita memakai Saluran 
Induk Cipelang. Saat ini kita sedang persiapkan rintangan-
rintangannya. Sudah ditinjau oleh Komisioner Resmi dari 
Jepang, lokasi bisa dipakai dengan beberapa tambahan pekerjaan 
di situ,” ujar Direktur Jenderal SDA Imam Santoso di Jakarta 
(29/11).

Ditemui di waktu yang berbeda, Pejabat Pembuat Komitmen 
OP IV BBWS Cimanuk Cisanggarung Aris Kuswarjanto 
menjelaskan bahwa nantinya perlombaan ini akan digelar di 
Saluran Induk Cipelang yang berada pada intake kiri Bendung 

Rentang. Intake kiri ini juga akan dibagi lagi menjadi dua 
bagian. Bagian kanan pada intake kiri akan digunakan menjadi 
tempat perlombaan, sedangkan bagian kanannya tetap 
berfungsi sebagai saluran irigasi

“Panjang lintasan yang disiapkan mencapai 450 meter. Panjang 
itu nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian lintasan lagi, 
seperti lintasan warming up sepanjang 150 meter, lintasan 
perlombaan sepanjang 200 meter, dan sisanya digunakan 
untuk persiapan peserta,” jelas PPK OP IV tersebut lebih 
lanjut.

Sampai saat ini, beberapa bagian infrastruktur yang sedang 
dikerjakan adalah penataan kawasan pedestrian, pembuatan 
kisdam (dinding pembatas saluran bendungan sementara), 
dan pencetakan panel fiber glass untuk batas antara saluran 
irigasi dan saluran yang dipakai untuk perlombaan.

Terkait fungsi Bendung Rentang sebagai penyuplai air irigasi, 
Ditjen SDA menjamin bahwa pasokan air irigasi dari Bendung 
Rentang tidak akan terganggu selama persiapan, latihan dan 
lomba berlangsung.

“Bendung Rentang ini bagian dari Bendungan Jatigede, 
bendungan kedua terbesar setelah Jatiluhur. Bendungan 
Jatigede aliran irigasinya dimasukkan ke Bendung Rentang 
dan dibagi kedua saluran induknya, yaitu Induk Cipelang dan 
Induk Sidureja. Daerah Irigasi Bendung Rentang mencakup 
tiga wilayah, yakni Kabupaten Indramayu, Majalengka dan 
Cirebon. Total wilayah untuk Saluran Induk Sidureja seluas 
69.000 Ha kemudian untuk Cipelang seluas 29.000 Ha,” 
jelas Dirjen SDA seraya menambahkan bahwa total layanan 
Bendung Rentang sendiri mencapai 90.000 Ha.

“Aliran air irigasi dan debit air pada kedua saluran, terutama 
Saluran Induk Cipelang akan tetap normal meskipun sebagian 
pintu ditutup untuk perlombaan,” ungkap PPK OP IV BBWS 
Cimanuk Cisanggarung.

Dengan tengah dilaksanakannya persiapan venue lomba 
dayung dan kano di Embung Jakabaring dan Bendung 
Rentang, Ditjen SDA Kementerian PUPR optimis dapat 
optimal mendukung penyelenggaraan event bersejarah ini. 
(KompuSDA)

BENDUNG RENTANG, MAJALENGKA BENDUNG RENTANG, MAJALENGKA




