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Memasuki Bulan Puasa Ramadhan ini, tidak membuat 
semangat tim Majalah Air menyurut dalam menye-

diakan berbagai macam informasi infrastruktur Sumber 
Daya Air yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bersiap untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, kami pun 
melakukan sejumlah kegiatan baik fisik maupun non 

fisik untuk terus berbenah memperbaiki kualitas diri di 
Ditjen SDA. Selain itu terdapat infrastruktur yang juga 

telah selesai dan bisa dinikmati oleh masyarakat 
Indonesia seperti Bendungan Gondang di Jawa Tengah, 

Bendungan Rotiklot di NTT.
 

Dari Rubrik Infrastruktur Untuk Negeri, Tim Majalah 
Air membawa cerita seru tentang indahnya infrastruk-

tur-infrastruktur di Ternate. Sementara itu, Puncak Hari 
Air Dunia dan Rangkaian kegiatan KNI-BB turut 

melengkapi berita Majalah Air.

Mengenal lebih dekat dengan Ibu Kartika Hadimuljono, 
istri dari Menteri PUPR dan Joni, si pemanjat tiang ben-

dera dari Atambua akan berada di halaman Persona.

Dengan berakhirnya bulan Ramadhan, maka kita 
menyambut 1 Syawal dimana para umat muslim 

merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 H, kami segenap 
Keluarga Besar Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
mengucapkan Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, 

Mohon Maaf Lahir dan Batin.
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Bisa Jadi Destinasi Wisata 
di Jawa Tengah

Bendungan Gondang 

Provinsi Jawa Tengah me- 
rupakan salah satu provinsi 
di Indonesia yang memiliki 

segudang pesona wisata yang pa-
tut dikunjungi wisatawan domestik 
maupun mancanegara. 

Dari sekian banyak tempat wisata 
yang ada, Kabupaten Karanganyar 

bisa menjadi salah satu pilihan yang 
menarik. Kabupaten yang dekat de-
ngan kota Surakarta (Solo) tersebut 
punya banyak tempat yang memu-
kau. 

Sebut saja Grojokan Sewu, Perkebu-
nan Teh Kemuning, Air Terjun Jumog, 
dan masih banyak lagi. Belum lagi 

udaranya yang segar karena hampir 
sebagian wilayahnya terletak di le-
reng Gunung Merapi. 

Dari sekian banyak lokasi, Bendung- 
an Gondang bisa menjadi salah satu 
pilihan yang bisa dikunjungi. Ben- 
dungan yang diresmikan oleh Presi-
den Joko Widodo pada 2 Mei 2019 

Bendungan Gondang, 
Jawa Tengah
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tersebut merupakan infrastruktur 
sumber daya air yang dibangun oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) melalui 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA) cq. Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Bendungan Gondang memang    
dibangun untuk menampung air 
yang diperuntukkan bagi kebutuhan 
air irigasi pada persawahan juga air 
baku untuk masyarakat. Namun, ke-
giatan wisata edukasi juga menjadi 
salah satu manfaat dari bendungan 
tersebut. 

Di tempat ini, para wisatawan yang 
datang tidak hanya berwisata menik-
mati pemandangan dan karya anak 
bangsa berupa bendungan, tetapi 
juga bisa belajar dan mengetahui 
lebih banyak tentang pentingnya air 
untuk kehidupan manusia. 

Pada saat peresmian, Presiden Joko 

Widodo yang turut didampingi Men-
teri PUPR Basuki Hadimuljono, dan 
Direktur Jenderal Sumber Daya Air 
Hari Suprayogi, menyampaikan bah-
wa bendungan yang menjadi aset 
berharga masyarakat Kabupaten Ka-
ranganyar ini dapat menampung air 
sebanyak 9,15 juta meter kubik yang 
bisa dimanfaatkan untuk air irigasi 
seluas 4.680 hektar di Kabupaten 
Sragen dan Karanganyar. “Biar panen 
rakyat semakin meningkat,” ujar 
Joko Widodo saat memberi sambu-
tan di Bendungan Gondang.

Selain untuk irigasi, bendungan yang 
dikerjakan sejak 2014 dan selesai 
pada 2019 tersebut juga bermanfaat 
sebagai penyedia air baku sebesar 
200 liter per detik bagi masyarakat 
di Kabupaten Karanganyar dan Sra-
gen, juga bisa mereduksi banjir se-
besar 639,22 meter kubik per detik, 
dan memproduksi listrik 0,33 mega-
watt. Dengan berbagai manfaatnya, 
Bendungan Gondang siap jadi salah 

satu destinasi wisata terdepan di              
Karanganyar. 
(sandro KompuSDA)

Presiden Joko Widodo Beri Penjelasan 
Mengenai Bendungan Gondang

Bendungan Gondang, 
Jawa Tengah

Presiden RI, "Bendungan yang menjadi 
aset berharga masyarakat Kabupaten 
Karanganyar ini dapat menampung air 
sebanyak 9,15 juta meter kubik yang 
bisa dimanfaatkan untuk air irigasi 
seluas 4.680 hektar di Kabupaten 
Sragen dan Karanganyar."
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Hadirkan Harapan Baru Bagi 
Masyarakat Belu

Bendungan Rotiklot,

Untuk mendukung pertanian 
nasional, juga kebutuhan air 
baku masyarakat yang terus 

meningkat akibat dari laju pertum-
buhan penduduk, Direktorat Jen-
deral Sumber Daya Air (Ditjen SDA) 
membangun bendungan di berbagai 
wilayah  di  Indonesia.  Dengan  ada-
nya bendungan-bendungan terse-
but, para petani diharapkan bisa le-
bih mudah dalam mengatur pasokan 

air sehingga produktivitas bisa naik, 
dan meningkat pula cadangan pa- 
ngan nasional. 

Pun demikian dengan kebutuhan air 
baku yang bisa semakin merata dira-
sakan oleh seluruh rakyat Indonesia, 
salah satunya adalah masyarakat 
yang tinggal di Kabupaten Belu, Nusa 
Tenggara Timur, dengan kehadiran 
Bendungan Rotiklot.

Bendungan Rotiklot, NTT
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Nusa Tenggara Timur (NTT) me- 
rupakan satu dari sekian wilayah di 
Indonesia yang memiliki musim hu-
jan sangat sedikit dibanding musim 
kemaraunya. Kehadiran Bendungan 
Rotiklot di provinsi ini bisa menjadi 
salah satu kunci keberhasilan dae- 
rah karena adanya ketersedian air 
yang baik yang bisa memenuhi kebu-
tuhan air baku (minum), pertanian, 
peternakan, dan lainnya.

Bendungan Rotiklot dibangun oleh 
Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa 
Tenggara II sejak tahun 2015. Ben- 
dungan ini merupakan salah satu 
dari 49 bendungan baru yang diba-
ngun Ditjen SDA pada periode 2015-
2019. 

Setelah diresmikan oleh Presiden 
Joko Widodo pada 20 Mei 2019, 
bendungan yang mampu menam-

pung air sebanyak 3,3 juta meter 
kubik tersebut sudah siap membe- 
rikan manfaat, yaitu memasok air 
untuk Daerah Irigasi seluas 139 hek-
tar, menyediakan air baku sebesar 40 
liter per detik, juga sebagai pengen-
dali banjir, dan berpotensi sebagai 
objek pariwisata yang bisa mening-
katkan perekonomian masyarakat 
setempat.

Pembangunan Bendungan Rotiklot 
tentunya diikuti dengan pembangu-
nan jaringan irigasinya. Dengan de-
mikian bendungan tersebut dapat 
bermanfaat dengan baik karena 
airnya dipastikan mengalir sampai ke 
sawah-sawah, dan lahan pertanian 
milik petani. 
(sandro KompuSDA)

Presiden Joko Widodo Tabur Benih 
Ikan di Bendungan Rotiklot

Bendungan Rotiklot, NTT

Bendungan Rotiklot bermanfaat untuk 
memasok air irigasi seluas 139 hektar, 

menyediakan air baku sebesar 40 liter per 
detik, juga sebagai pengendali banjir, dan 
berpotensi sebagai objek pariwisata yang 

bisa meningkatkan perekonomian 
masyarakat setempat.
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Siap Tambah Pasokan Air Baku 
di Bali

Bendungan Sidan

Lokasi Pembangunan 
Bendungan Sidan, Bali

Pesona wisata pulau Bali yang 
mendunia tentunya memba-
wa kabar bahagia bagi Indo-

nesia, karena semakin banyak wisa-
tawan yang datang ke pulau yang 
dikenal dengan sebutan Pulau De-
wata tersebut. Di sisi lain, ternyata 
pesona tersebut juga mengundang 
banyak orang untuk menetap di Pu-

lau Bali, yang berakibat pada laju 
pertumbuhan penduduk meningkat 
pesat, khususnya di kawasan Bali 
Selatan yang naik sekitar 4% per           
tahunnya.
 
Laju pertumbuhan ini tentunya ber-
dampak pada kebutuhan akan air 
baku yang tentu saja ikut meningkat 

seiring bertambahnya warga. 

Bali yang mungkin dikenal banyak 
orang sebagai pulau kecil dengan 
potensi sumber air yang tampak 
melimpah tidak akan mungkin keku-
rangan air. Ternyata tidak demikian. 
 
Dari pernyataan yang disampaikan 
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Gubernur Bali I Wayan Koster ternya-
ta ketika musim kemarau, terdapat 
banyak  wilayah  di   Bali   yang   keku-
rangan air untuk memenuhi kebutu-
han rumah tangga. Demi memecah-
kan permasalahan tersebut, Ditjen 
SDA pun memberi solusi dengan 
membangun Bendungan Sidan yang 
berlokasi di Kabupaten Badung,  
Bangli dan Gianyar.

Dibalut dalam rangkaian adat Bali, 
groundbreaking Bendungan Sidan 
telah dilaksanakan pada awal April 
2019. Bendungan yang akan memi-
liki volume dengan total tampungan 
sebesar 3,82 juta meter kubik terse-
but ditargetkan selesai pada tahun 
2021.

Bendungan Sidan yang terletak pada 
Daerah Aliran Sungai Tukad Ayung 
ini memiliki beberapa manfaat, dian-
taranya memasok air baku sebesar 
1.750 liter/detik untuk Kota Denpa- 
sar, Kabupaten Badung, Kabupaten 
Gianyar, dan Kabupaten Tabanan. 
Selain itu, bendungan ini juga ber-
manfaat untuk PLTA sebesar 0,65 
megawatt, dan konservasi sumber 
daya air, juga kegiatan pariwisata. 
(sandro KompuSDA)

Dirjen SDA Hari Suprayogi 
Hadiri Acara Groundbreaking 
Bendungan Sidan

Upacara Adat Bali Pada Acara 
Groundbreaking Bendungan Sidan

Bendungan Sidan yang terletak 
pada Daerah Aliran Sungai Tukad 

Ayung ini memiliki beberapa 
manfaat, diantaranya memasok 

air baku sebesar 1750 liter/detik 
untuk Kota Denpasar, Kabupaten 
Badung, Kabupaten Gianyar, dan 

Kabupaten Tabanan.
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Karena Embung, 
Aceh Besar 

Tak Lagi Murung

Embung Lambadeuk,
Aceh

Baik atau buruknya kuali-
tas hidup masyarakat juga 
didukung ketersediaan air 

bersihnya. Mengapa? Karena air 
bersih merupakan salah satu kebutu-
han pokok yang dibutuhkan manusia 
dalam kesehariannya.

Dulunya, masyarakat di Kecamatan 
Peukan Bada yang meliputi empat 
desa yaitu Desa Lamguron, Lam-
badeuk, Lambaro, dan Lampageu 
menggunakan sistem bambu untuk 
mengalirkan air bersih dari mata 
air yang berasal dari pegunungan di 
daerah tersebut. Satu per satu bam-
bu disambungkan menjadi pipa, agar 
air bisa mengalir ke rumah warga. 

Tentu saja, sistem ini tidak bisa me-
menuhi kebutuhan akan air bersih di 
empat desa tersebut. Bahkan, me- 
reka yang mayoritas memiliki lahan 
pertanian baik padi maupun palawi- 
ja hanya bisa mengandalkan sistem 
tadah hujan saja agar bisa bercocok 
tanam. Ketika musim kemarau tiba, 
lahan tersebut beralih menjadi arena 
bermain bagi anak-anak.

Kondisi ketersediaan air ini pun se-
makin buruk, ketika gempa dan tsu-
nami pada tahun 2004 meluluhlan-
takkan empat desa yang memang 

berada di pinggir pantai tersebut. Air 
tawar pun semakin sulit didapatkan 
oleh warganya. Namun, Aceh kem-
bali bangkit. Bersama Balai Wilayah 
Sungai (BWS) Sumatera I yang meru- 
pakan perwakilan Direktorat Jende-
ral Sumber Daya Air untuk wilayah 
Aceh dan sekitarnya, dibangunlah 
Embung Lambadeuk di Kecamatan 
Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.

Dari penjelasan yang disampaikan 
Kepala BWS Sumatera I Djaya Su-
karno, Embung Lambadeuk yang 
memiliki kapasitas tampungan air 
sebanyak 150.000 meter kubik ini 
mampu menyediakan air baku bagi 
1.550 jiwa masyarakat yang tinggal 
di Kecamatan Peukan Bada, dan 
juga sebagai pasokan air untuk iri-
gasi seluas 36 hektar.

Embung yang berjarak sekitar 15 ki-
lometer dari kota Banda Aceh terse-
but menjadi pelepas dahaga bagi 
warga di empat desa yang selama ini 
membutuhkan air bersih untuk ke- 
seharian mereka. Selain itu, produksi 
pertanian baik padi maupun tana-
man palawija yang selama ini hasil-
nya tak menentu, berangsur-angsur 
pulih dan memberikan harapan baru 
bagi mereka. 
(sandro KompuSDA)

Ketahanan Air  | Majalah Air
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Berwisata 
ke Embung Giriroto

Embung Giriroto, 
Jawa Tengah



Manfaat embung Giriroto:
1. Wadah penampung air hujan
2. Mengairi 74 hektar lahan pertanian 
3. Meningkatkan produksi pertanian
4. Cadangan sumber air saat musim kemarau
5. Mengendalikan kelebihan debit air saat 
    musim hujan

Ketahanan Pangan | Majalah Air
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Indonesia memiliki potensi 
sumber daya air yang sangat 
besar, yaitu sekitar 3,9 trili-

un meter kubik per tahun. Namun, 
besarnya potensi sumber daya air 
tersebut belum tersebar merata 
antara satu wilayah dengan wilayah 
lainnya, sehingga masih ada bebe- 
rapa wilayah yang dilanda kekering- 
an ketika musim kemarau, dan ada 
pula yang terkena banjir disaat mu-
sim hujan. Bukan hanya itu, sampai 
saat ini pemanfaatannya juga belum 
optimal, sehingga sebagian besar 
air masih terbuang ke laut tanpa di-
manfaatkan terlebih dahulu.

Agar potensi tersebut bisa berman-
faat secara merata dan maksimal, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (Kementerian 
PUPR) melalui Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air (Ditjen SDA) mem-
bangun banyak tampungan air di 

berbagai daerah yang disesuaikan 
dengan kondisi topografi wilayah 
seperti bendungan, bendung, dan 
embung. Salah satu contohnya, di 
Boyolali Ditjen SDA membangun Em-
bung Giriroto.

Embung yang berlokasi di Desa Gi-
riroto, Kecamatan Ngemplak, Kabu-
paten Boyolali, Jawa Tengah tersebut 
telah rampung dikerjakan oleh Balai 
Besar Wilayah Sungai (BBWS) Benga-
wan Solo. Embung dengan luas 1,3 
hektar yang memiliki kedalaman 5,5 
meter ini mampu menampung air 
sebanyak 48.000 meter kubik. 

Embung Giriroto memiliki bebe- 
rapa manfaat, diantaranya sebagai 
wadah penampung air hujan, untuk 
mengairi lahan pertanian seluas 74 
hektar milik warga di Desa Giriroto 
yang diharapkan bisa meningkatkan 
produksi pertaniannya, juga sebagai 

cadangan sumber air dikala musim 
kemarau. Selain itu, Embung Giriroto 
akan mempermudah sistem kontrol 
terhadap kelebihan debit air yang 
dapat mengakibatkan banjir. 

Tidak itu saja, Embung ini merupa-
kan  destinasi  wisata  keluarga.  Ada 
berbagai permainan seru yang ter-
sedia di embung tersebut, seperti 
perahu  bebek,  mainan mobil-mobil-
an buat anak-anak, dan juga odong-
odong. 

Sembari menikmati wahana per-
mainan keluarga yang beraneka ra-
gam tersebut, para wisatawan yang 
datang juga bisa menikmati momen 
sunset di Embung Giriroto. Panora-
ma senja yang ciamik akan membuat 
wisatawan betah berlama-lama di 
embung ini. 
(sandro KompuSDA)



Dukung Infrastruktur SDA 
Bidang Perikanan Bersama KKP

Pembangunan dan rehabilita-
si tambak di Indonesia tidak 
cukup ditangani oleh satu 

pihak saja. Untuk memberikan man-
faat yang maksimal bagi masyarakat 
serta menjamin keberlangsungan 
pangan di bidang perikanan, maka 
pembangunan dan aktivitas peri-
kanan perlu dilaksanakan secara 
berkelanjutan dan bersinergi  oleh 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
(SDA) Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) ber-
sama dengan Direktorat Jenderal 
Perikanan Budidaya Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 

Sinergi ini dilakukan melalui pengem-
bangan infrastruktur Bidang Sumber 
Daya Air di kawasan perikanan budi 
daya sebagai salah satu perwujudan 
pengelolaan sumber daya air untuk 
kemanfaatan air yang berkelanjutan 
dan berorientasi pada kemakmuran 
rakyat.

Awal dari sinergi tersebut direali- 
sasikan melalui Penandatanganan 
Kerjasama Penyediaan Infrastruk-
tur Pertambakan antara Ditjen SDA 
dan Ditjen Perikanan Budidaya pada 
tanggal 12 April 2019 lalu di Jakarta. 

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini meru-
pakan tindak lanjut dari Kesepaka-
tan Bersama antara 2 Kementerian 
yang merupakan upaya mewujudkan 
percepatan pembangunan dan nilai 
tambah hasil produksi kelautan dan 
perikanan melalui kegiatan pengem-
bangan dan rehabilitasi infrastruktur 
bidang Sumber Daya Air pada Ka-
wasan Produksi Budi Daya Perikanan 
dan SKPT.

Menekankan hal tersebut, Direktur 
Jenderal SDA dalam sambutannya 
mengatakan bahwa sebelum ada-
nya PKS ini, kerja sama di antara dua 
Kementerian telah berjalan. “Tujuan 
dari PKS ini kan meningkatkan nilai 
tambah, peningkatan budi daya, 
berkelanjutan bagaimana sistem 
tambak perikanan dapat lebih terta-
ta dengan baik,” ujar Hari Suprayogi.

Selama kurun waktu 5 tahun sejak 
2015 hingga 2019, implementasi 
sinkronisasi program yang dilaku-
kan oleh kedua Kementerian telah 
menghasilkan sejumlah 150 Daerah 
Irigasi Tambak (DIT) yang tersebar 
di 89 Kabupaten/Kota di seluruh In-
donesia, dari jumlah tersebut 25 DIT 
dibangun di tahun 2019 ini di 19 Ka-
bupaten/Kota.

16

Tim Ditjen SDA dan Ditjen Perikanan Budidaya Usai Penandatanganan MoU
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Sementara itu, Direktur Jenderal Pe- 
rikanan Budidaya, Slamet Soebjakto 
mengakui bahwa peranan Ditjen SDA 
sangatlah besar dalam kerja sama 
ini. “Melalui kerja sama ini, dalam 
irigasi pertambakan udang, kita ingin 
merevitalisasi pertambakan udang, 
ini    sudah     mengalami      peningka-   
tan yang signifikan dari tahun 2010 
hingga 2017,” jelasnya.

Misalnya saja di tahun 2010 panen 
udang sebesar 379.000 ton dan 
di tahun 2017 meningkat menjadi 
1.150.000 ton. “Karena tergantung 
dari kualitas sumber daya air, dengan 
adanya perbaikan irigasi, dibersih-
kan, kualitas air jadi makin bagus, 
ditambah lagi ada instalasi pengolah 
limbah dimana semua produksi tidak 
boleh mencemari lingkungan, harus 
ada izin AMDAL,” kata Slamet.

Selain dari peningkatan jumlah 
panen, hasil dari kerja sama ini juga 
meningkatkan daya serap tenaga 
kerja yang memberikan efek pe- 

ningkatan pula pada pendapatan 
para petani budi daya tambak dari 
yang awalnya 2,8 juta rupiah per bu-
lan kini meningkat menjadi 3,3 juta 
rupiah per bulan.

Adapun sinergitas kegiatan antara 
Ditjen SDA dan Ditjen Perikanan 
Budidaya yang diharapkan dalam 
perjanjian kerjasama ini yaitu pe- 
nyampaian baseline data dan infor-
masi terkait rencana kerja tahunan, 
renstra, serta hasil penetapan lokasi 
pembangunan serta melakukan sin- 
kronisasi program di kawasan pro-
duksi perikanan budidaya dan SKPT. 

Selain itu juga pelaksanaan survey 
dan investigasi desain hingga pe-   
nyusunan DED jaringan irigasi tam-
bak dan infrastruktur bidang sumber 
daya air di kawasan produksi budi-
daya perikanan dan SKPT; Penyusu-
nan detail desain jaringan tambak 
dan menyusun kebijakan dan strate-
gi serta operasional termasuk tim 
pelaksana agar tercapai koordinasi 

dan keterpaduan dalam pelaksanaan 
pengembangan dan pengelolaan in-
frastruktur perikanan budi daya. 

Serta pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi, dan operasi dan pemeli-
haraan serta pengelolaan infrastruk-
tur yang dibangun. 
(dnd/ams-kompusda)

Penandatanganan MoU Ditjen 
SDA dan Ditjen Perikanan 
Budidaya

Selain dari peningkatan 
jumlah panen, 
hasil dari kerja sama ini 
juga meningkatkan daya 
serap tenaga kerja yang 
memberikan efek pening-
katan pula pada pendapa-
tan para petani budi daya 
tambak dari yang awalnya 
2,8 juta rupiah per bulan 
kini meningkat menjadi 
3,3 juta rupiah per bulan.
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Provinsi Maluku Utara merupakan gugusan 
kepulauan dengan rasio daratan dan perai-
ran sebanyak 24 : 76. Terdapat empat pulau 
utama di sana, yakni: Halmahera, Ternate, 
Tidore dan Morotai. Maluku Utara meru- 
pakan kepulauan yang memiliki banyak 
potensi tetapi luput dari perhatian.

Meski luput dari perhatian, beda halnya 
dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang 
bekerja keras membangun, mengelola dan 
memelihara sumber daya air yang terdapat 

di Provinsi Maluku Utara. Melalui Balai 
Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara yang 
merupakan kepanjangan tangan dari Ditjen 
SDA, terus membangun sumber-sumber air 
baku, pengaman pantai, bendung dan ja-
ringannya, bahkan direncanakan akan mem-
bangun bendungan dalam waktu dekat.

Pada kesempatan ini, Majalah Air mengajak 
para pembaca untuk menikmati keindahan 
Mauluku Utara sambil mengenal infrastruk-
tur sumber daya air di sana.

Air Baku Rum - Maitara



Menyebrangi 
Lautan,
Pipa Bawah Laut "Merdekakan"
Pulau Maitara

Pulau Maitara merupakan se-
buah pulau kecil yang berada 
di Provinsi Maluku Utara. Pu-

lau ini terletak diantara Pulau Tidore 
dan Pulau Ternate. Meski merupa-
kan pulau kecil, Pulau Maitara me- 
nyimpan keindahan yang membuat 
banyak orang terpana, hingga di- 
abadikan sebagai gambar pada uang 
kertas seribu rupiah. 

Sebagian lingkaran Pulau Maitara di-
dominasi pantai berpasir putih dan 
terhampar di depannya alam bawah 
laut dengan keanekaragaman ikan 
serta karang yang masih terpelihara 
dengan baik. Namun dibalik keinda-
han tersebut, siapa sangka masya-
rakat Pulau Maitara sudah lama 
mengalami krisis air baku. Krisis air 
tersebut membuat masyarakat ber-

gantung pada air hujan yang ditam- 
pung dalam bak di setiap rumah. Ke-
tika musim kemarau melanda, warga 
membeli air galon dari Pulau Tidore 
atau Pulau Ternate yang dibawa 
menyebrangi lautan.

“Wilayah kepulauan di Maluku Utara 
ini sulit mendapatkan ketersedian 
air baku, terutama pada pulau–pu-

Pipa bawah laut Air Baku Rum-Maitara, 
Maluku Utara
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lau kecil," kata Kepala BWS Maluku 
Utara Abdul Muis.

Abdul Muis menyatakan bahwa di 
Maluku Utara terdapat dua wilayah 
sungai sebagai salah satu sumber air 
baku, yaitu wilayah sungai Halma-
hera Timur dan Halmahera Selatan. 
Namun pada saat musim kemarau 
tiba, sungai-sungai itu kering. “Maka 
dari itu dibutuhkan berbagai ba- 
ngunan infrastruktur sumber daya 
air untuk menunjang kebutuhan air 
baku masyarakat Maluku Utara,”    
tutur Abdul Muis.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh 
BWS Maluku Utara ialah mengalir-
kan air dari Pulau Tidore ke Pulau 
Maitara melalui jaringan pipa bawah 
laut. Pembangunan jaringan pipa 
bawah laut ini merupakan yang per-
tama di Maluku Utara.

“Pipa bawah laut sepanjang 1.791 
meter yang dibangun dalam dua ja-
lur sudah dikerjakan sejak 2018 dan 
kini air bersih dapat dinikmati oleh 
masyarakat Pulau Maitara,” ucap 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Penyediaan Air Tanah dan Air Baku 
BWS Maluku Utara Zainal.

“Mengenai pembangunan sebelum-
nya jalur pipa bawah laut itu sudah 
dibuat pada tahun 2015. Namun, 
karena arus dan gelombang air laut 
membuat pipa menjadi rusak. Jadi 
pada November 2018 BWS Maluku 
Utara melakukan rehabilitasi dan 
selesai pada Desember 2018,” lanjut 
Zainal.

Zainal menjelaskan, “Menghubung-

kan Pulau Tidore ke Pulau Maitara 
tentu menjadi tantangan tersendi-
ri bagi kami untuk memasang pipa 
sepanjang 4.000-an meter, terlebih 
1.791 meternya berada di bawah 
laut." Zainal menambahkan bahwa 
air yang didistribusikan berasal dari 
dua sumur di Desa Fobaharu, Kepu-
lauan Tidore dengan debit air sebe-
sar 10 liter/detik.

Dengan adanya jaringan pipa bawah 
laut, kini masyarakat Maitara telah 
merdeka dari kesulitan mendapat-
kan air baku. Seluruh masyarakat 
mengungkap rasa syukur karena air 
baku dari pipa air bawah laut sudah 
mengalir ke Pulau Maitara. “Rasa 
senang dirasakan seluruh warga 
Pulau Maitara,” ungkap Alinurdin, 
Kepala Desa Maitara, dengan rasa 
gembira.

Alinurdin mengatakan terdapat em-
pat desa di pulau tersebut, Desa 
Maitara Induk, Maitara Utara, Mai-
tara Tengah dan Maitara Selatan, 

Pipa bawah laut Air Baku Rum-Maitara, 
Maluku Utara

Ini merupakan jaringan pipa bawah 
laut pertama di Maluku Utara dengan 
pipa sepanjang 1.791 meter. Air yang 
didistribusikan berasal dari dua sumur 
di Desa Fobaharu, Kepulauan Tidore 
dengan debit air sebesar 10 liter/detik

dengan sekitar 2.000 jiwa penduduk. 

“Sebelumnya, masyarakat bergan-
tung pada air hujan yang ditampung 
dalam bak di setiap rumah. Beda hal 
jika musim kemarau tiba, masyarakat 
harus membeli air di Pulau Tidore 
untuk keperluan sehari-hari,” keluh 
Alinurdin.

“Bagi masyarakat yang mampu, me- 
reka bisa membeli air dengan harga 
10 ribu rupiah untuk mendapatkan 
satu galon yang berisi 25 liter air. Na-
mun, itu hanya cukup untuk minum 
dan memasak saja. Untuk mandi, 
mereka mengandalkan sumur yang 
berisikan air payau atau mandi di 
laut,” tambahnya.

Pemenuhan kebutuhan air bagi ma-
syarakat Maluku Utara tidak hanya 
dipenuhi melalui pembangunan pipa 
bawah laut, BWS Maluku Utara juga 
memenuhi kebutuhan masyarakat 
melalui embung konservasi yang 
salah satunya berada di Kota Tidore.



Selain menjadi sumber air baku 
bagi Pulau Maitara, Pulau Ti-
dore juga memiliki Embung 

Konservasi Gurabunga yang terletak 
di Kelurahan Gurabunga, Kecamatan 
Tidore, Kota Tidore Kepulauan. 

Pembangunan Embung Konservasi 
Gurabunga dimulai pada tahun 2017 
dan selesai pada tahun 2018, dengan 
lebar bentang 52 meter dan tinggi 10 
meter. Embung konservasi ini mam-
pu menampung 30.000 m3 air.

Embung Gurabunga dimanfaatkan 

untuk menampung air yang digu-
nakan sebagai persediaan air baku 
jika musim kering tiba. Embung ini 
juga dapat digunakan untuk mening-
katkan kualitas air yang ada di sungai 
ataupun di danau. 

“Sebelum embung dibangun, setiap 
rumah memiliki bak penampungan 
sendiri untuk menampung air hujan. 
Saya berharap pada masyarakat agar 
memelihara dan menjaga Embung 
Gurabunga sehingga dapat diman-
faatkan dalam jangka waktu yang 
lama,” ujar Lurah Gurabunga Thalib 

Abu Bakar.  

Kelurahan Gurabunga juga dikenal 
sebagai “Negeri di Atas Awan” kare-
na wilayahnya berada di kaki Gunung 
Kie Matubu. “Kelurahan Gurabunga 
juga merupakan daerah potensial 
pertanian karena memiliki lahan dan 
daratan yang cukup luas serta seba-
gian besar penduduknya bermata 
pencaharian sebagai petani. 

Selain itu Kelurahan Gurabunga me- 
rupakan salah satu kawasan wisata 
yang sangat mengandalkan air untuk 

Embung Konservasi 
di "Negeri di Atas Awan"

Embung Gurabunga, Maluku Utara

Kota Tidore
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menyuburkan bunga-bunga dan a- 
real pertanian serta rempah-rempah 
dan kehidupan lainnya di sana se- 
hingga pembangunan Embung Kon-
servasi Gurabunga merupakan se-
suatu yang dinantikan,” lanjut Thalib 
Abu Bakar.

Selain membangun dan mengelo-
la infrastruktur untuk ketahanan 
air baku, BWS Maluku Utara pun 
membangun infrastruktur air untuk 
menunjang ketahanan pangan. 

Ketahanan pangan merupakan salah 

satu program Nawa Cita Pemerintah-
an Presiden Joko Widodo. Kemente-
rian PUPR menargetkan pembangu-
nan jaringan irigasi baru seluas 1 juta 
ha dan merehabilitasi sekitar 3 juta 
ha pada periode 2015-2019 untuk 
mewujudkan ketahanan pangan.

Embung ini dimanfaatkan 
untuk menampung air 
yang digunakan sebagai 
persediaan air baku jika 
musim kering tiba, juga 
untuk meningkatkan 
kualitas air yang ada di 
sungai ataupun di danau.
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Demi merealisasikan ketaha-
nan pangan, sejumlah 
daerah sedang menggenjot 

pembuatan bendung dan saluran 
irigasi. Salah satunya ialah Bendung 
Dakaino Baru yang terletak di desa 
Dakaino, Kecamatan Wasile Timur, 
Halmahera Timur, Maluku Utara. 
Kebutuhan akan air semakin besar 
seiring semakin bertambahnya jum-
lah penduduk yang diikuti dengan 
meningkatnya kebutuhan pangan.

PPK Irigasi BWS Maluku Utara Abdul 
Hamid Muchlis Lumaela mengatakan 
dengan adanya Bendung Dakaino 
yang baru, lahan persawahan sam-
pai 3 wilayah dapat terairi. Sebe- 
lumnya, lanjut Abdul Hamid, wilayah 
Dakaino sudah mempunyai bendung 
lama sejak 1996. Namun, bendung 
lama tersebut elevasinya rendah 
dan belum bisa menyuplai air den-
gan optimal ke masyarakat. Alhasil, 
masyarakat harus mendapatkan air 
secara bergantian.

“Bendung baru ini dibuat pada 2018 
dengan lebar total bendung 40 me-
ter, dan tinggi bendung 2 meter. 
Dengan adanya bendung baru ini, 
wilayah Dakaino yang memiliki 300 
ha lahan pertanian bisa terairi. Bah-
kan suplai air bisa mencapai dua 
wilayah lainnya, Desa Rawamangun 
dan Mekarsari,” ucap Abdul Hamid.

Kepala Desa Dakaino Mislan me- 
nyambut baik adanya Bendung Da-
kaino Baru, pasalnya petani cukup 
resah dengan suplai air dari bendung 
Dakaino Lama yang kurang mema-
dai.

“Total ada 373 Kepala Keluarga 
di Desa Dakaino, mayoritas war-
ga menggantungkan hidupnya dari 
bertani, dan bertani membutuhkan 
pasokan air yang sangat banyak. De-
ngan begitu, adanya Bendung Daka-
ino Baru ini kami harap bisa mencuk-
upi air bagi mereka,” imbuh Mislan.
Senada dengan Kepala Desa, Anam, 

salah satu petani dari Kelompok 
Tani Baru Muncul, berharap dengan  
adanya Bendung Dakaino Baru, ia 
dan para petani mendapatkan air 
secara rutin selama dua pola tanam 
dalam setahun, terlebih saat musim 
kemarau.

“Di sini kami menanam padi dan 
cabai dengan total 25 ha. Saya ber-
harap dengan aliran air dari Bendung 
Dakaino Baru bisa menyuplai air ke 
petani secara optimal dan petani ti-
dak resah karena tidak mendapatkan 
air,” imbuh Anam. 

Lalu, apalagi yang istimewa dari in-
sfrastruktur yanga ada di Maluku 
Utara? Sebagai provinsi yang berha-
dapan langsung dengan lautan lepas, 
maka bangunan pengamanan pantai 
sangatlah penting. 

Secercah Harapan Petani Wasile
dari Rampungnya 

Bendung Dakaino Baru

Bendung Dakaino Baru, Maluku Utara



26 D ikarenakan Provinsi Maluku 
Utara merupakan gugusan 
kepulauan, maka pemba- 

ngunan infrastuktur sumber daya air 
berupa bangunan pengaman pan-
tai menjadi suatu keharusan. Hal 
ini dikarenakan banyak pulau yang 
berhadapan langsung dengan lautan 
lepas, seperti yang terjadi di Kelura-
han Rua, Kota Ternate.

Gelombang tinggi yang mengikis 
pantai dan merusak pemukiman 
warga kerap terjadi pada 200-an 
kepala keluarga yang bermukim di 
sekitar pesisir pantai Kelurahan Rua, 
Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ter-
nate. "Setiap tahun, terutama di 
akhir tahun, masyarakat harus me- 
ngungsi ke tempat lebih tinggi," kata 
Ketua RT 04/02 Kelurahan Rua Iksan 
Aksat.

Dampaknya bukan hanya soal me-
ngungsi saja, tetapi juga merusak 
mata pencaharian penduduk yang 
umumnya menggantungkan nasib 
sebagai nelayan. “Gelombang itu 
merusak perahu-perahu nelayan, 
sehingga mereka tidak bisa mencari 
rezeki di laut," ujar Iksan Aksat.

Kondisi yang terus berulang itu sa-
ngat menyulitkan masyarakat, dan 
berdampak pada kondisi perekono-
mian daerah. Pemerintah tentu saja 
tak tinggal diam. “Kami mendapat-
kan laporan bahwa warga resah de-
ngan gelombang tinggi air laut yang 
masuk ke pemukiman. Kita carikan 
solusinya," kata PPK Sungai Pantai II 
BWS Maluku Utara Safrudin Usman.

Upaya paling mendasar yang dilaku-
kan oleh BWS Maluku Utara, menurut 

Safrudin Usman, adalah membangun 
breakwater di sepanjang garis pantai 
terlebih yang bersinggungan dengan  
pemukiman warga. "Breakwater 
nantinya berguna untuk melindungi 
pantai yang terletak di belakangnya 
dari serangan gelombang yang dapat 
mengakibatkan erosi pada pantai," 
kata Safrudin Usman.

Di Kelurahan Rua sendiri sudah ter-
bangun breakwater sepanjang 100 
meter, dan rencananya akan diba-
ngun sepanjang 200 meter lagi na-
mun di sisi pantai yang berbeda. 
Masyarakat Kelurahan Rua tentu me-
nyambut baik hal ini. "Sangat ber-
manfaat bagi kami, kami tak perlu 
panik lagi. Semenjak ada itu (menun-
juk breakwater), kami merasa terlin- 
dungi,” kata salah satu warga Kelura-
han Rua, Isbat Thalib.
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Isbat menambahkan bahwa break-
water memiliki manfaat lain, yaitu 
celah antara pantai dan breakwa-
ter yang dimanfaatkan warga den-
gan  menimbun tanah lalu membuat 
lapangan sepak bola. 

Isbat juga berharap pemerintah bisa 
memperluas lagi wilayah garis pantai 
yang terkena gelombang tinggi dan 
abrasi. Selain itu, garis pantai bisa 
dibuatkan hutan bakau. “Dengan 
adanya hutan bakau bisa juga diman-
faatkan warga untuk tempat wisata,” 
lanjut Isbat.

Ancaman gelombang air laut tidak 
hanya terjadi di Kelurahan Rua, Sa-
frudin Usman mengatakan terdapat 
1.200 meter garis pantai yang men-
jadi target BWS Maluku Utara. 200 
meter garis pantai sedang dikerja-

kan dan sisanya akan dibangun di 
wilayah Halmahera.

“Di wilayah Sofifi, Halmahera, Malu-
ku Utara garis pantainya sudah rusak 
lumayan parah. Mungkin secepat- 
nya akan diberikan solusi agar tidak 
mengganggu kenyamanan warga di 
sana,” imbuh Safrudin.

Begitulah cerita membangun infra-
struktur di Provinsi Maluku Utara 
yang penuh tantangan, namun se-
gala upaya yang dilakukan oleh Di-
rektorat Jenderal SDA melalui BWS 
Maluku Utara telah memberikan 
senyuman bagi para masyarakat di 
sana. Segala tantangan pun dihada-
pi dengan solusi, demi Maluku Utara 
yang lebih baik dan tidak lagi keku-
rangan air. 
(KompuSDA•arg/ams/kty)

Breakwater Rua, Maluku Utara

Mengamankan Mata Pencaharian
Mengamankan Pantai,
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Joni, si Pahlawan 

Masa Kini

Ada banyak kebaikan yang bisa 
kita temukan di seluruh pen-
juru Indonesia. Bentuknya 

pun beragam, dan bisa jadi menge-
sankan. Satu diantaranya adalah 
aksi kebaikan yang dilakukan oleh 
Yohanes Andekala atau yang biasa 
disapa Joni.

Siswa kelas I SMP Negeri Silawan 
di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara 
Timur ini menjadi viral ketika ia be-
rani memanjat tiang bendera pada 
saat upacara perayaan Hari Ulang 
Tahun Republik Indonesia ke-73 di 
Pantai Motaain, Kabupaten Belu, 

Nusa Tenggara Timur. Kala itu, tali 
yang digunakan untuk menarik ben-
dera merah putih, tersangkut di 
ujung tiangnya. Dengan sigap, Joni 
langsung melepas sepatunya dan 
memanjat tiang bendera tersebut. 
Aksi heroik Joni ini pun kemudian vi-
ral di media sosial.

Tak pernah disangka oleh Joni, aksi 
yang ia lakukan berbuah manis. Ber-
bagai apresiasi datang menghampiri. 
Bahkan Presiden Joko Widodo meng- 
undang Joni dan kedua orang tuanya 
ke Istana Negara, juga memberikan 
kesempatan untuk menyaksikan 

Yohanes Andekala
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Opening Ceremony Asian Games 
2018 di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Tidak hanya itu, Kementerian PUPR 
juga mengapresiasi aksi Joni dengan 
merenovasi rumah Joni agar ia dan 
keluarganya tetap semangat mene-
barkan kebaikan. “Terima kasih buat 
Bapak Menteri PUPR yang sudah 
membangun rumah baru buat kami, 
dan juga pompa airnya. Kami jadi 
lebih gampang mengambil air dari 
sumur yang ada di belakang rumah,” 
tutur Joni saat ditemui tim Majalah 
Air. 

Ia juga bersyukur karena saat ini su-
dah ada Bendungan Rotiklot di Ka-
bupaten Belu yang bisa membantu 
sawah dan kebutuhan air mereka, 
juga warga lainnya. 

Selepas menamatkan pendidikan 
di SMP nanti, anak kesembilan 
dari sembilan bersaudara ini akan 
langsung berangkat ke SMA Taru-
na Bangsa yang ada di Kabupaten 
Magelang, Jawa Tengah. Kesempa-

tan itu ia dapatkan dari Panglima TNI, 
yang memberikan beasiswa penuh 
kepada Joni untuk bisa melanjutkan 
pendidikannya di salah satu sekolah 
favorit yang ada di Indonesia. 
(sandro KompuSDA) 

Pompa air 
di rumah Joni yang 

disediakan oleh 
Pemerintah

Rumah Joni, NTT
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DWP PUPR AJAK ANAK-ANAK 
CINTAI LINGKUNGAN

Peringatan Hari Air Dunia 
(HAD) yang dilaksanakan 
setiap tahunnya merupa-

kan ajang untuk mengenalkan atau 
menanamkan pentingnya mengelola 
air dengan bijak secara bersama-sa-
ma untuk memenuhi kebutuhan 
bersama. Pesan pengelolaan air juga 
diiringi dengan pesan untuk menja-
ga kelestarian lingkungan. Karena 
apalah air tanpa lingkungan yang    
lestari.

Tidak terkecuali peringatan HAD 

ke-XXVII tahun 2019 ini, beragam 
aktivitas dilaksanakan dengan meli- 
batkan berbagai pihak, berbagai 
stakeholder pengelolaan air, ber-
bagai kalangan pemerhati, maupun 
generasi penerus bangsa yang ke-
lak akan menjadi pengelola sumber 
daya air dan pelestari lingkungan di 
masa depan. 

Salah satu contoh aktivitas yang 
dilaksanakan adalah pelatihan mem-
buat lubang biopori yang dilakukan 
bertepatan dengan puncak peringa-

Ibu Kartika Basuki 
menunjukkan cara 

mencuci tangan 
yang benar kepada 

anak-anak



31tan HAD XXVII di Lido, Jawa Barat. 
Pelatihan ini melibatkan siswa-sis-
wi SDN Cigombong 02 yang dengan 
antusias mendengarkan penjelasan 
dari instruktur yang berasal dari Or-
ganisasi Masyarakat Peduli Air.

"Jadi ini (biopori) bisa adik-adik buat 
di rumah. Alatnya juga banyak di-
jual. Setelah lubang digali, dalamnya 
50 cm atau 100 cm, lalu ditutup," 
kata salah seorang instruktur. "Tapi       
jangan tutup pakai tanah. Pakai pe-
nutup yang ada lubang supaya udara 
bisa masuk. Lubangnya juga jangan 
terlalu besar. Nanti kaki adik-adik 
atau keluarga bisa masuk ke dalam," 
lanjutnya.

Kartika Basuki Hadimuljono sebagai 
Pembina Dharma Wanita Persatuan 
Kementerian PUPR mengatakan tu-
juan utama dari pelatihan tersebut 

tak lain untuk membangun cinta ke-
pada kelestarian lingkungan hidup 
sejak dini.

"Lubang biopori itu bagaimana kita 
bisa menyimpan air. Kita bisa me-
manfaatkan air. Kita melestarikan 
keberadaan air bersih. Sebenarnya-
kan lubang biopori itu, jadi penam-
pungan air tetapi skalanya kecil," 
ujar Ibu Kartika, saat berada di lokasi 
acara (30/4).

Tak hanya itu sebetulnya, biopori 
juga dapat digunakan sebagai tem-
pat untuk menyimpan sampah be-
rupa dedaunan. Nantinya dedaunan 
itu akan menjadi pupuk kompos.

"Pada lubang biopori kita bisa ma-
sukkan sampah-sampah berupa 
daun. Daun-daun kita simpan di situ. 
Nanti kira-kira 2 bulan, 3 bulan per-

tama, kita bisa dapat berupa pupuk 
kompos untuk tanaman-tanaman. 
Sebenarnya itu. Sedangkan air yang 
tersimpan di tanah, akan menjadi air 
tanah," jelas Kartika Basuki.

Satu kegiatan lain yang juga dipe- 
ragakan kepada siswa-siswi SDN 
Cigombong adalah latihan 6 langkah 
cuci tangan. Kegiatan ini, diharapkan 
dapat memberikan pengetahuan 
dan mampu mengarahkan anak-
anak Indonesia akan pentingnya pola 
hidup sehat mulai dari hal sederhana 
seperti mencuci tangan. 
(KompuSDA • kty/din/ams)

Penyerahan Alat 
Pembuatan Biopori 
kepada para Komunitas 
Peduli Sungai dan 
Masyarakat Setempat

Persona  | Majalah Air
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(A) 
Tebar benih ikan di Danau

(B) 
Tanam Pohon Ibu Pembina DWP
 Kementerian PUPR didampingi 

siswa SMP



32

Sebagai rangkaian acara Hari 
Air Dunia ke-XXVII Tahun 
2019, Direktorat Jenderal 

Sumber Daya Air berkoordinasi de-
ngan Direktorat Jenderal Cipta Karya 
menggelar Dialog Nasional yang 
bertemakan “Penyediaan Air Bersih 
bagi Seluruh Masyarakat” di Jakarta 
(29/4).

Plt. Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan, Lukman Hakim me-
wakili Menteri PUPR membuka acara 
ini. Ia menyampaikan, tema yang di-
angkat pada tahun ini juga berkaitan 
dengan air bersih dan sanitasi yang 
layak serta menjamin akses air dan 
pengolahannya berkelanjutan bagi 
semua orang. 

Lukman mengatakan, banyak seka-
li tantangan besar yang dihadapi 

dalam pemenuhan kebutuhan air, 
pangan dan energi yang semakin 
meningkat. "Melihat penduduk In-
donesia yang semakin meningkat 
dan gaya hidup dan pola konsumsi, 
semua itu akan memberi tekanan 
besar bagi penyediaan air ke depan," 
ujarnya. 

Tema ini, katanya, sesuai dengan 
komitmen pemerintah dalam mem-

Ajak Masyarakat 
Peduli Akses Air Bersih 
Melalui Dialog Nasional

Dialog Nasional HAD dengan tema 
“Penyediaan Air Bersih bagi Seluruh Masyarakat”
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berikan pelayanan air minum dan 
sanitasi seratus persen bagi seluruh 
masyarakat Indonesia pada 2019, 
atau dikenal dengan universal access. 
Melalui kegiatan dialog nasional juga 
diharapkan dapat menghasilkan ide 
kreatif dan inovasi, serta menghasil-
kan kesepakatan yang dapat dilak-
sanakan bersama dalam pengelolaan 
sumber daya air.

"Selain itu, saya ingin memberi 
apresiasi yang tinggi dan semangat 
khsusnya pada adik-adik generasi 
muda untuk terus mengembangkan 
ide dan inovasi kreatif dalam bidang 
pengelolaan sumber daya air,"         
imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Bina Pena-
tagunaan Sumber Daya Air Direk-
torat Jenderal Sumber Daya Air seka-
ligus Ketua Panitia Dialog Nasional, 
Fauzi Idris menyampaikan tujuan di-
adakannya kegiatan ini adalah untuk 
menularkan penyediaan akses air ke 
lokasi lain, meningkatkan peran  ma-
syarakat dalam penyediaan air bersih, 
serta meningkatkan kepeduliaan pe-

merintah daerah dalam penyediaan 
air bersih bagi masyarakat.

Acara ini mengundang narasumber 
dari beberapa kelompok masyarakat 
yang bergerak di bidang penyediaan 
air minum dan pemerintah daerah 
yang berhasil mencapai target Uni-
versal Access dan PDAM yang memi-
liki kinerja baik.

Diantaranya Sudirman Bungi, Se- 
kretaris Daerah Kabupaten Siden-
reng Rappang, Provinsi Sulawesi 
Selatan; Deni Surya Senjaya Direktur 
Utama PDAM Kota Bogor; Aswansi 
mewakili Kelompok Pengelola Sa-
rana Penyediaan Air Minum dan 
Sanitasi Desa Semuntai, Kabupaten 
Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat 
yang mengangkat isu mengenai    
keterbatasan fisik yang bukan me- 
rupakan penghalang untuk berperan 
aktif dalam pembangunan air minum             
di desa. 

Di samping itu, menghadirkan Ris-
ka Bouty mewakili KPSPAMS Desa 
Tinemba, Kabupaten Bone Bolango, 
Provinsi Gorontalo yang mengangkat 
isu Peran Perempuan dalam Penye-
diaan Layanan Air Minum dan Keber-
lanjutan Pamsimas.

Turut hadir Lia Aam Amalia mewakili 
KPSPAMS Desa Kebonpedes, Kabu-
paten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 
yang akan mengangkat isu dukungan 
Pamsimas dalam penurunan angka 
stunting di pedesaan.

Selain Dialog Nasional, pada hari 
yang sama juga dilaksanakan Penye- 
rahan Piala Lomba Karya Ilmiah 
Bidang Sumber Daya Air untuk SMA/
SMK/MS tingkat nasional yang dimu-
lai sejak 14 Februari hingga 27 April 
2019. 

Berikut daftar 
pemenanganya:

1
juara

2
juara

3
juara

SMK BPI Bandung, Jawa Barat. 
Judul Makalah: e-CAI Versi 2.0 Inovasi 
Sistem Penyediaan Air Minum 
“Easy Cash Zero Waste” 
di Lingkungan Sekolah.

MA Al Irsyad, Bali. 
Judul Makalah: Teknologi Mesin 
Air Minum Portabel Dalam 
Kebencanaan.

SMAN 1 Kediri, Jawa Timur. 
Judul Makalah: Pemanfaatan 
Ekstraksi Kitosan Pada Tepung Larva 
Lalat Hitam (Hermetia Illucens) 
sebagai Absorben Logam Pb dan Cu.

Penyerahan Piala Lomba 
Karya Ilmiah diserahkan 

oleh Lukman Hakim, 
Staf Ahli Menteri PUPR 

Bidang Teknologi, 
Industri dan Lingkungan
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UNTUK KUALITAS BENDUNGAN 
LEBIH MAJU

REGENERASI KNI-BB

D i usia yang memasuki angka 
40, Komite Nasional Indo-
nesia untuk Bendungan Be-

sar (KNI-BB) menggelar serangkaian 
kegiatan yang dikemas dalam Semi-
nar Nasional Bendungan Besar 2019 
bekerja sama dengan Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Ke-
menterian Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat (PUPR).

Pada Seminar Nasional Bendungan 
Besar 2019 tersebut, dilaksanakan 
kegiatan-kegiatan yang melibatkan 
langsung para peserta seperti Focus 
Group Discussion (FGD), Seminar 
Nasional itu sendiri serta Field Trip. 
Seluruh kegiatan pun dilaksanakan 
pada  tanggal 26 – 28 April 2019. 

Indonesia saat ini memiliki 231 
bendungan yang merupakan infra-
struktur sumber daya air dengan 
nilai investasi tinggi dan mempu-
nyai fungsi vital bagi kehidupan ma-
syarakat serta memiliki potensi risiko 
yang sangat tinggi juga. Dari 231 
bendungan tersebut sebanyak 198 
bendungan merupakan milik Kemen-
terian PUPR baik yang dikelola oleh 

Menteri PUPR dalam Pembukaan 
Seminar Nasional

PUPR langsung maupun BUMN se-
dangkan lainnya dimiliki dan dikelola 
oleh swasta.

Hal itulah yang membawa KNI-BB 
untuk membahas lebih dalam pada 
materi kegiatan Seminar Nasional 
dengan tema “Pembangunan dan 
Pengelolaan Bendungan untuk Men-
capai Visium 2030”. 

Saat menghadiri Seminar Nasio-      
nal tersebut, Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono dalam sambutannya 
mengingatkan bahwa keberlanjutan 
manfaat bendungan besar bisa dija-
ga lewat regenerasi. 

"Dengan pembangunan 65 
bendungan besar di Indone-
sia yang harus diselesaikan 
seperti saat ini, saya berharap 
generasi muda penerus 
memanfaatkan sebaik-baiknya 
kesempatan ini. Karena belum 
tentu diulang di tahun-tahun 
berikutnya," ujarnya di Auditori-
um Kementerian PUPR (26/4).

Selain regenerasi SDM, dalam me- 



nyokong keberlanjutan pembangu-
nan bendungan, saat ini Ditjen SDA 
juga bekerja sama dengan advisor 
dari Korea Selatan dan Jepang untuk 
mengasah serta memelihara penge-
tahuan dan teknologi tentang ben- 
dungan. 

Mereka (Korea Selatan dan Jepang) 
ikut berkeliling bendungan di In-
donesia dan melaporkan masalah 
bendungan yang ditemui selama 
kunjungan. Tujuannya, agar mas-
yarakat dan petugas pengelola bend-
ungan dapat mempertajam intuisi 

saat melihat potensi masalah ben- 
dungan untuk tindakan antisipasi se-
cepat-cepatnya. 

Sementara itu Direktur Jenderal SDA 
Hari Suprayogi berharap Seminar 
Nasional KNI-BB ini dapat meng-
hasilkan kesimpulan dan rekomen-
dasi yang bersifat inovasi. Mengingat 
salah satu visium 2030 adalah pem-
bangunan bendungan multifungsi 
atau tampungan yang bisa menghuni 
kapasitas 1.200 m³ per kapita per ta-
hun, dimana tampungan Indonesia 
saat ini masih menduduki 50 m³ per 
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Pemberian penghargaan bagi para 
senior KNI-BB oleh Dirjen SDA

kapita per tahun. Untuk mencapai  
jumlah tersebut dibutuhkan pening-
katan SDM, inovasi, program teren-
cana, dan arah yang jelas. 
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ementara itu pada tanggal 27 
April 2019, agenda diskusi Se- 
minar Nasional KNI BB bersama 

Direktur Jenderal SDA Hari Suprayogi 
dan Badan Meteorologi, Klimatolo-
gi dan Geofisika (BMKG) membahas  
kerja sama antara kedua belah pihak. 
BMKG berkontribusi dalam membe- 
rikan informasi tentang prakiraan 
hujan bulanan, banjir, dan keke-    
ringan. Sementara Direktorat Jen-
deral SDA menyediakan peta Daerah 
Rawan Banjir dan Badan Informasi 
Geospasial (BIG) serta menyiapkan 
peta dasar, misalnya RBI, Sistem La-
han dan Lahan Cover.

Hal ini berguna untuk pembangunan 
infrastruktur yang berkelanjutan dan 
tanggap bencana serta dapat mem-
bantu mempercepat penyelesaian 
target 65 bendungan. Selain itu juga 
untuk memaksimalkan antisipasi dan 
mitigasi bencana agar pembangunan 
bendungan yang tengah berjalan ti-

Sehingga untuk mencapai hal terse-
but diperlukan peningkatan sumber 
daya manusia, iptek, kerja keras, dan 
inovasi melalui program dan proses 
yg terencana, serta nemiliki arah dan 
tujuan yang jelas untuk diselesaikan, 
KNI-BB juga mendukung penerbitan 
sertifikat elektronik bersama LPJK 
dan menyelenggarakan bintek beker-
ja sama dengan BPSDM Kementerian 
PUPR dan beberapa universitas ter-
nama," imbuh Dirjen SDA. 
 
Pada kesempatan tersebut, KNI-BB 
juga memberikan penghargaan kepa-
da para senior yang tanpa kenal lelah 
berkontribusi terhadap pembangu-
nan bendungan besar dan juga ter-
hadap pengembangan KNI-BB dari 
masa ke masa. Beberapa di antara-
nya yang mendapatkan penghargaan 
adalah Basuki Hadimuljono, Suryono 
Sosrodarsono, Djoko Kirmanto, RM 
Sedyatmo, dan Masduki Umar.

Pembahasan Seminar Nasional 
Bersama BMKG

Diskusi Ditjen SDA bersama 
BMKG dalam Seminar Nasional 
Bendungan Besar

dak rusak dan kembali ke titik nol aki-
bat bencana. Termasuk saat musim 
kemarau, data jumlah kebutuhan air 
akan langsung terintegrasi dengan 
BMKG, sehingga lahan pertanian, 
misalnya, yang mengalami kekering- 
an akan cepat mendapatkan suplai 
air irigasi tambahan dari waduk. 
 
Untuk memaksimalkan fungsi, saat 
ini Direktorat Jenderal SDA dan 
KNI-BB mulai menggalakkan sistem 
waduk cerdas berbasis teknologi 
sebagai efisiensi penggunaan air 
yang disimpan untuk keberlang-              
sungan hidup masyarakat dan keta- 
hanan pangan. Untuk antisipasi cua-
ca ekstrem dan bencana, dihadirkan 
inovasi real-time pada kapasitas 
pengoperasian sistem waduk untuk 
pengelolaan banjir yang terpadu, 
demi meminimalkan kerusakan aki-
bat banjir.                                                                                 

"Ini adalah tugas berat dan besar. 



Field Trip Bendungan 
Sindangheula

D
i hari terakhir pada tanggal 28 
April 2019, para peserta Semi-
nar Nasional KNI-BB mengikuti 

field trip ke Bendungan Sindang-
heula, Kabupaten Serang salah satu 
bendungan besar di Provinsi Ban-
ten yang termasuk kedalam rencana 
pembangunan 65 bendungan.

Field Trip ini merupakan rangkaian 
kegiatan Seminar Nasional Bendung-
an Besar Tahun 2019, dengan meng-
ajak para peserta melihat secara 
langsung pembangunan Bendungan 
Sindangheula. 

“Field trip kali ini mengenalkan ke-
pada para peserta bahwa di Provinsi 
Banten sedang ada pembangunan 
Sindangheula. Pembangunan ini me-
merlukan proses yang panjang salah 

satunya membangun tubuh ben- 
dungan dan mengelola catchment 
area di wilayah sungai.  Nanti di sini 
termasuk para pemakalah bisa ber-  
diskusi langsung dengan teman-
teman pelaksana di Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau-Ciu-
jung-Cidurian (C3),” ujar Direktur 
Sungai Pantai Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air Jarot Widyoko.  

Di lain tempat, Kepala BBWS C3 Tris 
Raditian mengatakan Bendungan 
Sindangheula ini bermanfaat untuk 
mensuplai air baku ke Kabupaten/
Kota Serang dan Kabupaten Cilegon 
sebesar 0,80 m³/detik, dan suplai 
air irigasi sebesar 0,80 m³/detik ser-
ta pengendalian banjir, tampungan 
air sebesar 9.,3 juta m³ dengan luas 
genangan 129,5 ha.

“Ada juga potensi untuk PLTA walau 
kecil, tapi untuk operasional proyek 
ini jika dipakai bisa mengurangi       
biaya listriknya, belum lagi potensi 
pariwisata yang otomatis nanti akan 
ada jika bendungan ini jadi. Orang       
senang rekreasi, perekonomian di 
sekitar sini bisa tumbuh,” ujarnya. 
(Kompusda•dnd/kty/ams)

Ragam Warta  | Majalah Air

37

Field Trip KNI-BB 
di Bendungan Sindangheula
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