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Tahun Baru. Program Baru. Sejak Januari 2018, 
kebijakan Presiden Joko Widodo mencanangkan 

Program Padat Karya sebagai pola baru dalam 
pemanfaatan dana desa se-Indonesia mem-
berikan euphoria tersendiri bagi masyarakat 

secara langsung. Keterlibatan masyarakat dalam 
membangun infrastruktur di daerahnya ma- 

sing-masing membuat kebutuhan mereka tera-
sa terpenuhi. Selain itu, daya beli masyarakat 

kelas bawah pun diprediksi akan meningkat.

Kegiatan Padat Karya di Indonesia pun ikut 
mampir pada sejumlah pembangunan infra- 

struktur oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air, sebut saja Program Percepatan Peningkatan 

Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di sejumlah 
provinsi di Indonesia yang turut melibatkan 

petani. Tentunya hal ini guna mendukung 
ketahanan pangan nasional sebagai wujud dari 

Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden RI. 
Di edisi awal tahun ini, Majalah Air akan meng-
ulas sejumlah kunjungan Presiden Jokowi ber-

sama Direktorat Jenderal SDA di dalam kegiatan 
Padat Karya, kunjungan ini turut membuka 
kegiatan di awal tahun 2018 dengan penuh 

semangat dan rasa optimis. 

Selamat Tahun Baru 2018, Sahabat Air. Selamat 
berkarya!

Salam Padat Karya
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Sebagai evaluasi dan 
percepatan program

Kegiatan Rapat Koordinasi Di-
rektorat Jenderal Sumber Daya 
Air dilaksanakan di awal tahun 

pelaksanaan anggaran tahun 2018 
dengan tujuan untuk mengevaluasi 
pelaksanaan tahun 2017, percepatan 
pelaksanaan tahun 2018 dan persia-
pan perencanaan serta persiapan pe-
rencanaan dan pemrograman tahun 
2019.

Demikian sambutan Direktur Jender-
al SDA yang dibacakan oleh Sekreta-
ris Direktorat Jenderal SDA dalam 
acara Rapat Koordinasi Direktorat 
Jenderal SDA TA 2018, (16/1) di Ja-
karta. 

“Ada beberapa hal yang harus diper-
hatikan, poin pertama, untuk evalu-
asi pelaksanaan tahun 2017, progres 
fisik Direktorat Jenderal SDA men-
capai 90,72% dan progres keuangan 
mencapai 88,45%. 

Angka ini masih belum memenuhi 
prognosis yang kita inginkan dan ma-
sih di bawah progres Kementerian 
PUPR. Untuk itu semangat dan kin-
erja harus ditingkatkan pada pelak-
sanaan kegiatan tahun 2018 dan 
semua hambatan yang ada di tahun 
2017 dapat dijadikan lesson learned 
untuk kita semua.

Dan  sebagai bentuk pertanggung-
jawaban kita dalam melaksanakan 
TA 2017 harus menyusun Laporan 
Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) untuk 
perbaikan organisasi di masa men-
datang,” kata Muhammad Arsyadi, 
Sekretaris Direktorat Jenderal SDA.

Poin kedua, terkait percepatan 
pelaksanaan tahun 2018 dimana 
Pagu Direktorat Jenderal SDA tahun 
2018 adalah Rp. 37,3 trilyun. “Aloka-
si ini untuk 2 program yaitu Program 
Pengelolaan SDA yang dilaksanakan 
oleh BBWS/BWS dan Program Pen-
gendalian Lumpur Sidoarjo yang 
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Dok. Rapat Koordinasi

dilaksanakan oleh Pusat Pengenda-
lian Lumpur Sidoarjo. 

"Kedua program ini diharapkan 
dapat benar-benar dimanfaatkan 
untuk penyelesaian seluruh proyek, 
baik yang ditargetkan selesai tahun 
ini maupun tahun depan. Perenca-
naan pelaksanaan TA 2018 diawali 
dengan pelaksanaan lelang dini sejak 
Oktober tahun 2017. Dan hingga saat 
ini progres lelang Direktorat Jenderal 
SDA mencapai Rp. 7,76 trilyun (2031 
paket),” jelas Arsyadi.

Di tahun 2018 ini alokasi dana Ditjen 
SDA yakni sebesar 36,90 T untuk Pro-
gram Pengelolaan Sumber Daya Air 
dan dan 406,098 M untuk Program 
Pengendalian Lumpur Sidoarjo. 

Khusus untuk perencanaan dan 
pemrograman tahun 2019 dimana 
merupakan tahun terakhir Kabinet 
Kerja untuk mewujudkan Nawacita, 
Muhammad Arsyadi mengatakan 
agar seluruh Direktur dan Kepala Pu-
sat, Kepala BBWS/BWS dan Bidang 
Program dan Perencanaan Umum 

atau Seksi Program di BWS Direk-
torat Jenderal SDA agar dapat seef-
isien mungkin dalam merencanakan 
penganggaran tahun 2019. 

“Utamakan belanja modal (kon-
struksi) dan Infrastruktur Berba-
sis Masyarakat (IBM), fokus pada 
penuntasan proyek-proyek yang su-
dah dimulai tahun sebelumnya, baik 
Multi Years Contract (MYC) maupun 
program lanjutan atau Multi Years 
Program (MYP). Tidak ada MYC 
baru kecuali untuk proyek bendu- 



99

Tata Laksana | Majalah Air

Program disusun dengan prin-
sip HITS (Holistik, Intregrated, 
Tematik dan Spesial), dimana 

money follow priority pro-
gram bukan  money follow 

function. 
Tidak perlu semua tugas dan 

fungsi harus dibiayai 
secara merata.

ngan, bendung dan proyek premium 
(irigasi dan air baku dari bendun-
gan),”imbuh Sekretaris Direktorat 
Jenderal SDA.

Arsyadi mengingatkan agar program 
disusun dengan prinsip HITS (Holis-
tik, Integrated, Tematik dan Spasial), 
dimana money follow priority pro-
gram bukan money follow function. 
Tidak perlu semua tugas dan fungsi 
harus dibiayai secara merata. 

Sinkronisasi dengan berbagai pihak 
seperti Direktorat Jenderal Cipta 
Karya, Kementarian Pertanian, Ke-
mentrian Kelautan dan Perikanan 
serta Lembaga Manajemen Aset 
Negara (LMAN), terus ditingkatkan. 

Readiness criteria harus terus dijaga 
mantap untuk menyaring kesiapan 
program, percepatan pengadaan 

tanah, pemakaian e-programming 
dalam kegiatan perencanaan, pem-
rograman dan penganggaran serta 
pemanfaatan produk teknologi dari 
Balitbang PUPR. 

“Ada beberapa hal yang perlu diga- 
risbawahi, sesuai arahan Menteri 
PUPR untuk Kepala BBWS/BWS dan 
Kepala Satker untuk selalu stand by 
di tempat. Dalam menghadapi mu-
sim hujan ini dapat melakukan pen-
elusuran ke lokasi-lokasi  infrastruk-
tur pengendali banjir dan melakukan 
tindakan-tindakan anrisipatif pada 
lokasi-lokasi kritis dan rawan banjir. 

Siapkan peralatan yang diperlukan 
seperti bahan banjiran (bronjong, 
karung plastik), mobile water pump, 
excavator, dumptruck. Optimalkan 
juga Satgas Banjir di tiap BBWS/BWS 
dan segera melaporkan jika ada keja-
dian banjir melalui telepon/WA dan 
dilanjutkan dengan laporan secara 
lengkap, “tutup Muhammad Arsyadi.

Turut dihadiri oleh para pejabat 
pimpinan tinggi pratama (Eselon II), 
para pejabat administrator (Eselon 
III) dan para pejabat pengawas (Es-
elon IV) serta satker di lingkungan 
Direktorat Jenderal SDA.

 (tin/arg/din KompuSDA)
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DENGAN KEMENTERIAN/
LEMBAGA LAIN

SINERGI PROGRAM 
IRIGASI RAWA
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Penyusunan dan pelaksanaan 
program pengembangan dan 
pengelolaan jaringan irigasi 

dan rawa yang dilaksanakan oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) harus 
bersinergi dengan kementerian/lem-
baga lain yang juga memiliki kepent-
ingan akan akses penyediaan dan 
pengelolaan sumber daya air. Seperti 
halnya Kementerian Pertanian (Ke-
mentan) dan Kementerian Perikanan 
dan Kelautan (KKP).

"Sebagaimana kita pahami bahwa 
masing-masing program yang dilak-

sanakan oleh Kementan dan KKP 
tidak terpisahkan dengan kegiatan 
pengembangan dan pengelolaan 
jaringan irigasi dan rawa yang dilak-
sanakan oleh Kementerian PUPR. 
Semuanya harus saling bersinergi 
dalam upaya penyediaan air untuk 
pengelolaan pertanian dan tambak 
yang semuanya bermuara ke arah 
peningkatan pendapatan petani 

kita."

Hal ini dinyatakan oleh Direktur Jen-
deral Sumber Daya Air (Ditjen SDA) 
Kementerian PUPR yang disam-
paikan oleh Direktur Irigasi dan Rawa 

dalam acara Review Usulan Program 
Tahun 2019 dalam Rangka Pembi-
naan Dukungan Capaian Pembangu- 
nan 1 Juta Ha dan Rehabilitasi 3 Juta 
Ha antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Wilayah Timur) di Serpong, 
Banten (6/2). 

Sinergi penyusunan dan pelaksanaan 
program tersebut penting untuk 
dilakukan mengingat tantangan be-
rat ke depan dalam memenuhi kebu-
tuhan pangan yang makin meningkat 
dengan ada-nya pertumbuhan pen-
duduk. 

Dok. Sinergi Program Irigasi Rawa

Semua program harus saling 
bersinergi dalam upaya penyediaan 
air untuk pengelolaan pertanian dan 

tambak yang semuanya bermuara 
ke arah peningkatan 

pendapatan petani kita.
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“Dalam rangka memenuhi kebutu-
han pangan yang meningkat sejalan 
dengan peningkatan penduduk, 
maka Presiden dalam kurun waktu 
2015-2019 telah menugaskan kepa-
da Kementerian PUPR untuk dapat 
melaksanakan pembangunan jar-
ingan irigasi baru seluas 1 juta Ha 
dan melakukan rehabilitasi jaringan 
irigasi seluar 3 juta Ha." jelas Dirjen 
SDA. 

Sedangkan pada saat yang bersa-
maan, Kementan dalam beberapa 
tahun terakhir ini juga sedang melak-
sanakan program perluasan areal 
tanam melalui berbagai kegiatan 
pencetakan sawah baru dan pening-
katan indeks pertanaman melalui re-
habilitasi jaringan tersier. Pada saat 
bersamaan pula, KKP juga melak-
sanakan program pengembangan 
tambak perikanan budidaya melalui 
kegiatan pencetakan tambak baru,” 
tambah Direktur Jenderal SDA.

“Melalui kegiatan review ini, saya 
sangat berharap agar seluruh pe-

serta dapat memanfaatkan kesem-
patan ini untuk memetakan dan 
mensinergikan program kegiatan 
masing-masing sehingga tercipta 
program yang saling mendukung 
dan melengkapi, serta menghindari 
program yang dilaksanakan justru 
kontra produktif yang dapat menim-
bulkan kerusakan tatanan dan pola 
pengelolaan irigasi yang sudah dia-
tur sesuai peraturan perundangan 
yang ada,” lanjut Dirjen SDA.

Dengan sinergi yang terbangun di 
antara kementerian/lembaga ter-
kait diharapkan pengembangan dan 
pengelolaan jaringan irigasi akan 
dapat terlaksana secara utuh mulai 
dari bendung sampai dengan salu-
ran primer, sekunder, tersier, sampai 
dengan pencetakan sawah dan tam-
baknya. Dapat dipastikan bahwa kin-
erja infrastruktur yang sudah terban-
gun tersebut dapat berfungsi dengan 
baik dan dapat segera bermanfaat 
untuk masyarakat.

Acara yang bertujuan untuk men-

sinkronisasikan program-program 
yang berkaitan antara Kementeri-
an PUPR, Kementan dan KKP dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan ke-
giatan Tahan Anggaran 2019 ini, di-
hadiri oleh Direktur Irigasi dan Rawa 
Ditjen SDA Kementerian PUPR; Asis-
ten Deputi Infrastruktur SDA Deputi 
Bidang Koordinasi Percepatan Infras-
truktur dan Pengembangan Wilayah 
Kementerian PPN/Bappenas. 

Turut dihadiri oleh Direktur Sinkro-
nisasi Urusan Pemerintah Daerah II 
Ditjen Bina Pembangunan Daerah 
Kemendagri; Direktur Perluasan dan 
Perlindungan Lahan Ditjen Prasarana 
dan Sarana Pertanian Kementan; Di-
rektur Kawasan, Kesehatan Ikan dan 
Lingkungan Ditjen Perikanan Budi-
daya KKP. 

(kty & ams/KompuSDA)

IRIGASI DAN RAWA
Sinergi penyusunan dan 
pelaksanaan program 

penting untuk dilakukan 
mengingat tantangan 
berat ke depan dalam 
memenuhi kebutuhan 
pangan yang makin 

meningkat dengan ada-
nya pertumbuhan pen-

duduk. Dok. Sinergi Program Irigasi Rawa
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Kota Surakarta atau lebih dike-
nal dengan Kota Solo secara 
umum merupakan dataran 

rendah dengan ketinggian rata-rata 
+92 m DPL. Di kota ini terdapat per-
temuan beberapa sungai, diantaran-
ya Kali Pepe, Kali Gajah Putih dan Kali 
Anyar, serta Kali Premulung dengan 
Bengawan Solo. 

Kondisi dataran yang rendah ditam-
bah dengan pertemuan beberapa 
sungai membuat Kota Solo beberapa 
kali dilanda banjir seperti yang ter-
jadi 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 terjad-
inya genangan di beberapa tempat, 
antara lain Kalurahan Banyuanyar, 
underpass Gilingan, Kalurahan Se-
manggi, Terminal/Pasar Jongke, 
Monumen Pers, Kalurahan Baron, 
Kalurahan Kampung Sewu, dan be-
berapa tempat lainnya. 

Genangan ini muncul disebabkan 
cuaca yang ekstrim dengan curah 
hujan yang tinggi. Selain itu, tanggul 

Inovasi 
Bidang SDA 
di Bendung 

Tirtonadi
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pada Sungai Bengawan Solo yang 
melindungi Kota Surakarta masih 
menggunakan tanggul berkapasitas 
kala ulang tahunan Q10 (1.550 m3/
detik) dan juga terdapat bebera-
pa titik lokasi yang belum memiliki 
tanggul. 

Kondisi ini pun diperparah dengan 
kondisi jaringan drainase perkota-
an, baik saluran drainase, pintu air, 
maupun kondisi pompa banjir yang 
dinilai sudah tidak memadai dan 
tidak berfungsi secara optimal, se-
hingga apabila muka air Bengawan 
Solo naik, akan terjadi back water 
melalui saluran drainase tersebut. 

Tentu saja banyak yang terkena 
dampak dari situasi ini, diantaranya 
rumah penduduk, pabrik, jalan lin-
tas provinsi, jalan kampung, sekolah, 
juga tempat ibadah. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) tidak 
tinggal diam. Sebagai lembaga pe-
merintah yang diamanahkan tang-
gung jawab untuk menangani pem-
bangunan infrastruktur di Indonesia.
Permasalahan banjir di Kota Solo 
tersebut ditanggapi oleh Kement-
erian PUPR melalui Direktorat Jen-
deral Sumber Daya Air (Ditjen SDA) 
cq. BBWS Bengawan Solo dengan 
melakukan penanganan genangan 
dan pengendalian banjir secara in-
tensif dan berkelanjutan. 

Terdapat beberapa sasaran penanga-
nan banjir Kota Solo yang dilakukan 

BBWS Bengawan Solo, diantaranya 
pengendalian banjir akibat limpas-
an sungai yaitu dengan mening-
gikan tanggul sungai Bengawan 
Solo, membuat dan meninggikan 
parapet (tanggul) Sungai Bengawan 
Solo, merehabilitasi Bendung Karet 
Tirtonadi, menormalisasi sungai 
(kali) Pepe bagian hulu, memban-
gun pintu-pintu air, membangun 
dan merehabilitasi rumah pompa 
banjir, dan juga menangani drainase 
utama perkotaan dengan menin-
jau masterplan dan desain drainase 
kota Solo, membangun perkuatan 
tebing, membangun IPAL Komunal, 
dan menormalisasi saluran drainase 
primer. 

Charisal A. Manu selaku Kepala 
BBWS Bengawan Solo mengatakan, 
ada inovasi yang diterapkan da-
lam kegiatan rehabilitasi Bendung 
Tirtonadi yang diharapkan bisa 
membuat bendung awet hingga 25 
tahun kedepan. 

Inovasi yang diterap-
kan oleh BBWS Be-

ngawan Solo yaitu dengan 
menerapkan gate panel. 

Gate panel tersebut memiliki 
banyak keunggulan waktu 
pengoperasiannya kurang 

dari 60 menit,mampu melind-
ungi air blader dari materi-
al sungai; tahan terhadap 
perubahan suhu yang ek-

strim 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, kete-
balan hanya 32 cm sehingga 

tidak menghalangi aliran; 
beban didistribusikan secara 
seragam pada pondasi, tidak 

pada beban terpusat; dan 
kompresor yang kapasitasn-

ya kecil se-
hingga menghemat biaya 

energi. 

Selain sebagai pengendali banjir, 
Bendung Tirtonadi juga memiliki 
fungsi sebagai fasilitas sosial. 

“Penataan lokasi Bendung Tirtonadi 
akan dilakukan sampai akhir tahun 
2018. Tirtonadi akan menjadi tem-
pat edukasi budaya, dan wisata sun-
gai baru, yaitu dengan membangun 
jembatan beratap kaca di Bendung 
Tirtonadi. Tempat ini nantinya bisa 
dijadikan sebagai wadah perconto-
han dan pelestarian budaya,” tutur 
Kepala BBWS Bengawan Solo Chari-
sal A. Manu dalam sambutannya 
pada acara tersebut. 
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Infrastruktur Berbudaya

Ritual Pemuliaan Putri Cempo dan Sedekah Bumi, Surakarta (26/1)

Dalam melaksanakan berbagai ke-
giatan pembangunan infrastruktur 
tersebut, BBWS Bengawan Solo ti-
dak hanya memperhatikan hal teknis 
saja, tetapi juga hal sosial budaya da-
lam pelaksanaan pembangunan. 

Pada kegiatan rehabilitasi Bendung 
Karet Tirtonadi, ada ratusan rumah 
yang berdiri di bantaran Kali Anyar 
yang harus direlokasi. Selain itu, ada 
2.035 makam juga yang harus dipin-
dahkan, termasuk makam salah satu 
Putri Solo, yaitu Putri Cempo. 

Pemindahan makam ini wajib dilaku-
kan melalui upacara dengan mengi-
kuti budaya dan tata krama yang di-
pegang teguh oleh masyarakat Solo. 

BBWS Bengawan Solo pun menye-
lenggarakan acara Pemuliaan Putri 
Cempo dan Sedekah Bumi pada Ju-
mat, (26/1) yang dihadiri oleh Kepa-
la BBWS Bengawan Solo Charisal A. 
Manu, Walikota Solo FX. Hadi Rudy-
atmo, para pemuka agama dan mas-
yarakat setempat. 

Acara Pemuliaan Putri Cempo dan 
Sedekah Bumi diawali dengan pem-
bacaan doa, pemotongan tumpeng 
dan penguburan kepala kerbau 
yang merupakan salah satu budaya 
di Solo, dan kemudian dilanjutkan 
dengan penanaman pohon beringin 
yang diakhiri dengan pemindahan 
makam Putri Cempo. 

Intisari yang dapat kita angkat dari 
pelaksanaan ritual ini adalah pe-
lestarian budaya yang dilakukan 
melalui pembangunan infrastruktur.

Tidak semata melakukan pembangu-
nan pengendali banjir, namun dari 
kacamata makro sosial Ditjen SDA 
juga tengah memelihara kebudayaan 
bangsa dengan mewujudkan infras-
truktur yang sejalan dengan kearifan 
lokal dan pelestarian tradisi.
 
 (dro/kty KompuSDA)
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Tuna i , 
P otr et Keter l ib atan 
Langsung Masyar akat

Sejak Januari 2018, kebijakan Presiden Joko Widodo mencanangkan Program Padat Karya Tunai sebagai pola    
baru dalam pemanfaatan dana desa se-Indonesia menuai euforia bagi masyarakat secara langsung. 

Program tersebut merupakan pengalokasian dana desa yang akan berfokus pada sektor keterlibatan masyarakat 
secara langsung dalam membangun infrastruktur di daerahnya masing-masing. 
Padat karya tunai dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat dan para pekerjanya pun berasal dari warga lokal, 
sehingga dana desa yang ada selain digunakan untuk material pekerjaan juga untuk membayar honor pekerja.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa program padat karya tunai akan mendongkrak daya beli masyarakat kelas 
bawah dengan memanfaatkan alokasi dana desa. "Saya meminta program pemanfaatan dana desa dan program 
kementerian yang dikucurkan ke desa dilakukan dengan modal padat karya. Model cash for work," ujar Jokowi.

Sejumlah proyek infrastruktur kegiatan Padat Karya Tunai dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pun telah 
ditinjau oleh Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono dan Dirjen SDA, antara lain 
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P R O G R A M

 P A D A T K A R Y A 

T U N A I

Program Percepatan Peningkatan 
Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 
Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, 
Lampung, Sumatera Selatan dan Su-
lawesi Selatan.

Melalui P3-TGAI, Ditjen SDA be-
rupaya untuk meningkatkan parti-
sipasi petani dalam perbaikan dan 
peningkatan jaringan irigasi serta 
dapat menciptakan lapangan peker-
jaan.  "Di seluruh Indonesia ada 
5.000 lokasi untuk P3-TGAI dengan 
anggaran Rp 1,12 triliun. Program 
ini mampu menyerap tenaga kerja 
sekitar 500 ribu orang, dengan masa 
kerja selama 50 hari," kata Menteri 
Basuki, beberapa waktu lalu.

Untuk P3-TGAI sendiri sebanyak 

lima belas persen berada di Provinsi 

Jawa Barat, dengan rincian di 711 

lokasi di 19 kabupaten dengan ang-

garan sebesar Rp 160 miliar.

Masing-masing lokasi nantinya 

mendapat alokasi dana sebesar Rp 

225 juta, dengan komposisi Rp 195 

juta untuk pekerjaan fisik dan Rp 30 

juta untuk tenaga pendamping.

"Program ini telah memberikan ba-
nyak manfaat langsung untuk banyak 
orang, di antaranya peredaran uang 
yang semakin luas di masyarakat. 
Kita berharap tingkat konsumsi dan 
daya beli masyarakat desa dapat se-
makin naik," jelas Basuki.

Tidak hanya P3-TGAI, Kementeri-

an PUPR juga melakukan program 

Padat Karya Tunai di bidang oper-

asi dan pemeliharaan irigasi, guna 
mendukung ketahanan pangan na-
sional sebagai wujud dari Nawaci-
ta yang dicanangkan oleh Presiden 

Joko Widodo. Program ini terdiri 

dari 4.754 kegiatan yang mampu 

menyerap tenaga kerja sebanyak 

53.136 orang, dengan total angga-

ran sebesar Rp 1,6 triliun dan aloka-

si belanja upah Rp 664,2 miliar.

Program padat karya tunai ini secara 
keseluruhan tidak menganggu jad-
wal petani menggarap sawah atau-
pun mengganggu masa panen.

Karena program ini dilangsungkan 
saat masa menunggu, misalnya ke-
tika usia padi sudah hampir panen, 
rutinitas petani di sawah yang ten-
gah berkurang dapat dimanfaatkan 
untuk membersihkan saluran irigasi 
dari rumput dan lumpur. Petani yang 
melakukan pekerjaan tambahan ini 
akan mendapatkan upah per hari 
yang besarannya disesuaikan dengan 
kebutuhan  masing-masing daerah.

Kali ini, Majalah Air akan membahas 
sejumlah kunjungan Presiden Jokowi 
bersama Kementerian PUPR dalam 
kegiatan padat karya tunai di bidang 
sumber daya air.
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Presiden RI mengunjungi padat karya tunai di Desa Ruang Tengah, Lampung Selatan

Meningkatkan kesadaran 
masyarakat di Indonesia 
bisa dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya dengan 
memberdayakan mereka untuk ikut 
terlibat langsung dengan program 
pembangunan yang dirancang. 

Sebagai salah satu pilar dalam pe-
merintahan, Kementerian PUPR pun 
serius menanggapi dan menjalank-

an program yang dinamakan, Padat 
Karya Tunai. Melalui Direktorat Jen-
deral Sumber Daya Air (Ditjen SDA), 
program ini dikembangkan melalui 
pemeliharaan saluran irigasi tersier 
yang melibatkan petani. 

Memasuki awal tahun 2018, Dit-
jen SDA menggenjot pembangunan 
proyek infrastruktur berbasis mas-
yarakat ini. Salah satu lokasi padat 

karya yang mendapatkan kesempa-
tan di kunjungi oleh Presiden RI, Joko 
Widodo ialah Desa Ruang Tengah, 
provinsi Lampung Selatan. 

“Saya harapkan proyek  padat karya 
ini makin meningkatkan roda pere-
konomian masyarakatnya sehingga 
konsumsi dan daya beli masyarakat 
juga semakin meningkat." 

P R ES IDEN R I :  
T INGKATKAN R ODA P ER EKONOMIAN MASYAR AKAT 
MELALU I P EMB ANGUNAN & P EMEL IHAR AAN
 INFR ASTR UKTUR
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"Hal ini dikarenakan dua hal; perta-
ma, membuka lapangan pekerjaan 
yg ditargetkan 1 desa ada 100 hing-
ga 200 orang. Kedua dibayarkan tu-
nai sehingga daya beli masyarakat 
meningkat dan perekonomian mas-
yarakat menjadi lebih baik,” jelas 
Joko Widodo, yang didampingi oleh 
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljo-
no dan Direktur Jenderal SDA Imam 
Santoso dalam kunjungan lapangan 
ke Proyek Padat Karya Tunai di Desa 
Ruang Tengah, Kecamatan Penenga-
han, Lampung Selatan (20/01).

Hal senada juga diungkapkan oleh 
Imam Santoso, bahwa di Provinsi 
Lampung program Padat Karya Tu-
nai dapat meningkatkan pendapatan 
para petaninya. “Padat Karya Tunai 
di Lampung dilaksanakan di 151 lo-
kasi, salah satunya di Desa Ruang 
Tengah. Dengan pelaksana Gabun-
gan Perkumpulan Petani Pemakai Air 
(GP3A) Ngandan Bakti. Dengan luas 
143 ha, pekerja sebanyak 153 orang 
dan pengerjaan selama 50 hari”, 
jelas Dirjen SDA. 

Untuk anggaran padat karya di lam-
pung sebesar Rp 3,9 milyar, karena 
digabungkan dengan TP OP dan Pro-
gram Percepatan Peningkatan Tata 
Guna Air Irigasi (P3TGAI). “Jadi satu 
lokasi dananya adalah 225 juta,“ lan-
jut Imam Santoso.

Salah satu petani, Harun, mengung-
kapkan rasa terima kasihnya kepa-
da pemerintah atas Program Padat 
Karya ini, “GP3A kami, Ngandan 
Bakti, sangat berterima kasih sekali 
karena di saluran irigasi kami airnya 
lancar dan pendapatan kami juga 
bertambah. Wilayah kami, Daerah 
Irigasi Way Penengahan I dengan 
luas area 45 ha dan benar-benar 
sangat dimanfaatkan oleh petani, 
jadi dari petani, untuk petani, oleh 
petani. 

"Harapan kami ke depannya, kami 
dapat terus dilibatkan untuk kegia-
tan ini, paling tidak untuk mening-
katkan ekonomi masyarakat desa ini 
terutama kehidupan petaninya lebih 
baik,” kata Harun.

Pelaksanaan program padat karya 
tunai akan membuka lapangan 
pekerjaan baru bagi masyarakat se-
hingga terjadi pemerataan ekonomi 
pedesaan sekaligus untuk mengatasi 
kesenjangan. Pemerintah memberi-
kan porsi yang lebih besar bagi mas-
yarakat untuk terlibat aktif dalam 
pekerjaan pembangunan dan peme-
liharaan infrastruktur. 

Terdapat 150 petani yang sedang 
bekerja di desa ini. Berapa pekerjaan 
yang dilakukan adalah membangun 

benar-benar 
sangat dimanfaat-

kan oleh petani, 
jadi dari petani, 

untuk petani, oleh 
petani. 

saluran irigasi tersier dan pemeli-
haraan saluran irigasi sekunder. 

Para petani yang ikut kerja ini 
mendapat bayaran per pekan den-
gan besaran 80 ribu rupiah per hari 
untuk pembantu tukang dan tukang 
100 ribu rupiah  per hari. Uang inilah 
yang sebenarnya merupakan bantu-
an dari Pemerintah secara langsung 
namun disalurkan melalui me-
kanisme bekerja dari petani untuk 
petani. 

Liputan Khusus | Majalah Air
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P adat Kar ya Tuna i d i 
Sumater a Selatan

Ingin tahu bagaimana pelaksanaan-
nya di lapangan, Presiden Jokowi 
pun meninjau beberapa lokasi yang 
terpilih untuk program Padat Karya 
Tunai tersebut, salah satunya Desa 
Banyu Urip, Kecamatan Tanjung 
Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi 
Sumatera Selatan. 

Kunjungan kerja yang dilakukan pada 
Senin, (22/1) ini merupakan kunjun-
gan keempat Presiden Jokowi ter-
hadap program Padat Karya Tunai 
bidang sumber daya air, yang mana 
sebelumnya telah meninjau Tasik-
malaya, Tegal dan Lampung. 

Dalam kunjungannya, beliau turut 
didampingi Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono, Gubernur Sumatera 
Selatan Alex Nurdin, Dirjen Sum-
ber Daya Air Imam Santoso, Kepala 
BBWS Sumatera VIII Suparji beserta 
pejabat pemerintah lainnya. 
Dalam penjelasannya kepada Presi-

den Jokowi, Dirjen SDA menjelaskan 
program Padat Karya Tunai dengan 
metode swakelola di Desa Banyu 
Urip ini dikerjakan oleh 125 orang 
pekerja yang tergabung dalam P3A 
Karya Tani dan akan berlangsung se-
lama 50 hari. 

“Untuk upah para pekerja sebesar 
90 ribu rupiah per hari, berbeda 
dengan standar upah dengan daerah 
program padat karya tunai lainnya, 
karena disesuaikan dengan standar 
kebutuhan di masing-masing daerah 
dan kesepakatan dengan masyarakat 
yang menjadi pekerja,” jelas Imam 
Santoso. 

Suparji selaku Kepala BBWS Sumat-
era VIII turut menambahkan, bahwa 
pemeliharaan saluran irigasi tersier 
melalui program Padat Karya Tunai 
ini bisa meminimalisir kehilangan air, 
sehingga air bisa lebih banyak men-
galir ke sawah. 

“Terkait pemilihan lokasi, P3A 
masing-masing daerah men-
gusulkan lokasi mereka, yang 
kemudian dilakukan pengecekan 
terhadap status badan hukum 
P3A, kelembagaan dan kondisi 
sawah oleh Balai. Setelah itu, 
Balai memilih lokasi yang me-
menuhi syarat untuk kemudian 
diusulkan ke tingkat pusat. "

Balai juga melakukan pembinaan 
dan pendampingan reguler ke P3A 
yang terpilih menjalankan program 
Padat Karya Tunai,” tutur Suparji ke-
pada rekan media. 

Program ini diharapkan bisa memoti-
vasi para petani agar kedepannya se-
makin semangat dalam memelihara 
saluran tersier. 

Presiden RI mengunjungi padat karya tunai di Desa Banyu Urip, Banyuasin
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P adat kar ya tuna i 
d i Tanah Minang

Mengawali kunjungan kerja selama 
tiga hari di Sumatera Barat dalam 
rangka perayaan Hari Pers Nasional, 
Presiden RI Joko Widodo didampingi 
Ditjen SDA Imam Santoso yang me-
wakili Menteri PUPR Basuki Hadimo-
eljono, Sekretaris Kabinet Pramono 
Anung, Juru Bicara Kepresidenan Jo-
han Budi, serta Wakil Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral Arcandra 
Tahar, Gubernur Sumatera Barat Ir-
wan Prayitno dan Bupati Dharmas-
raya Sutan Riska Tuanku Kerajaan 
meninjau kegiatan program padat 
karya tunai di Kabupaten Dharmas-
raya, yaitu Percepatan Peningkatan 
Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Ke-
menterian PUPR di Nagari Sungai 
Duo, Kecamatan Sitiung, Dharmas-
raya, Sumatera Barat pada Rabu 
(7/2).

Menurut Imam Santoso, di Nagari 
Sungai Duo Kecamatan Sitiung, ke-
giatan yang dilakukan adalah pem-
bangunan saluran irigasi tersier 
sepanjang 654 meter dengan luas 
61 hektar oleh petani setempat 
yang tergabung dalam Perkumpulan 
Petani Pemakai Air (P3A) Petani Ju-
wita II.

“Jangka waktu pekerjaan selama 90 
hari kerja yang menyerap tenaga 
kerja sebanyak 110 orang dengan 
anggaran 196 juta rupiah, areal per-
sawahan tersebut merupakan ba-
gian dari Daerah Irigasi Batang Hari 
yang memiliki luas 900 ha. Untuk 
besaran upah perharinya sebesar 90 

ribu rupiah untuk pekerja sedangkan 
tukang sebesar 110 ribu rupiah” ujar 
Imam Santoso. 

Setelah meninjau padat karya tunai 
P3-TGAI di Kabupaten Dharmasraya, 
Presiden Joko Widodo meninjau 
pelaksanaan padat karya tunai di 
Daerah Irigasi Pincuran Tujuh, Nagari 
Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, 
Kabupaten Tanah Datar, Sumatera 
Barat, pada Kamis (8/2).

Di bawah guyuran hujan lebat, Pres-
iden didampingi Dirjen SDA dan 
Gubernur Sumatera Barat Irwan 
Prayitno serta Wakil Bupati Tanah 
Datar Zuldafri Darma menelusuri 
pematang sawah untuk meninjau 
pelaksanaan program 
P3-TGAI serta menyapa 
dan berbincang dengan 
para petani yang tengah 
membangun saluran iri-
gasi. 

Perkumpulan Petani Pe-
makai Air (P3A) Kubu 
Pilihan dan Sinibuang 
yang masing-masing 
memperkerjakan 50 
orang ini mengerja-
kan saluran irigasi kecil 
sepanjang 600 meter 
yang dibagi menjadi dua 
pekerjaan yaitu pemba-
ngunan pemasangan 
batu untuk irigasi kecil 
sepanjang 250 meter 
dan normalisasi salu-

ran irigasi kecil sepanjang 350 meter 
yang dikerjakan dalam tiga bulan. 

Melalui program ini, Pemerintah 
memberikan upah untuk mandor se-
besar 100 ribu rupiah dan pekerja 80 
ribu rupiah dari anggaran Kemente-
rian PUPR. 

Melalui Padat Karya Tunai, diharap-  
kan para petani akan lebih menja-
ga kondisi saluran irigasi sawahnya 
karena mereka terlibat langsung 
dalam kegiatan pemeliharaan hing-
ga perbaikan irigasi yang termasuk 
kedalam wilayah P3-TGAI yang men-
jadi tanggung jawabnya. 
(gie/din/dro/ket/dan/tin)

Presiden RI mengunjungi padat karya tunai di Sumatera Barat

Liputan Khusus | Majalah Air
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Pr e s i d e n 
RI secara 
b e r g i l i r a n 

meninjau beberapa 
lokasi yang terpilih un-

tuk program padat karya 
tunai. Kali ini, Presiden 

Jokowi menyambangi Daer-
ah Irigasi (DI) Bissua, Desa 

Panyangkalang, Kecamatan Ba-
jeng, Kabupaten Gowa, Sulawe-

si Selatan untuk melihat secara 
langsung pelaksanaan program di 
wilayah tersebut. Turut mendampin-
gi dalam kunjungan ini Menteri 
PUPR Basuki Hadimoeljono, Dirjen 
SDA Imam Santoso dan Kepala BBWS 
Pompengan Jeneberang T. Iskandar.

Di daerah irigasi Bissua, terdapat 
dua kegiatan padat karya tunai. Per-
tama berada pada saluran tersier 
sepanjang 581 meter (P3-TGAI) yang 
menyerap tenaga kerja (petani dan 
masyarakat setempat) sebanyak 150 
orang dan akan dilaksanakan selama 
60 hari. 

Kegiatan lainnya berada pada sal-
uran induk Bissua sepanjang 1.500 
meter (TP-OP) yang menyerap 
tenaga kerja sebanyak 150 orang 
dengan waktu pelaksanaan 7 hari. 
Pada kedua program tersebut, para 
pekerja bertugas memelihara salu-
ran irigasi tersier yang akan menjaga 
pasokan air untuk sawah mereka.

Dirjen SDA Imam Santoso menyam-
paikan, bahwa melalui program 
padat karya tunai diharapkan akan 
meningkatkan peredaran uang 
di desa, meningkatkan pendapa-
tan harian para petani diluar hasil 
panen sehingga tingkat konsumsi 
dan daya beli masyarakat di desa 
bisa meningkat. Disamping itu para 
petani akan lebih menjaga kondisi 
saluran irigasi tersier mereka karena 
terlibat langsung dalam kegiatan pe-
meliharaan perbaikan irigasi sehing-
ga produksi pangan nantinya akan 
meningkat.

Sementara mengenai pemili-
han lokasi, T. Iskandar selaku 
Kepala BBWS Pompen-
gan Jeneberang turut 
menambahkan bahwa 
pemeliharaan saluran 
irigasi tersier melalui 
program padat karya 
tunai ini bisa memini-
malisir kehilangan air, 
se- hingga air bisa leb-
ih banyak mengalir ke 
sawah. “Terkait pemi-
lihan lokasi, P3A mas-
ing-masing daerah men-
gusulkan lokasi mereka, 
yang kemudian dilakukan 
pengecekan terhadap status 
badan hukum P3A, kelembagaan 
dan kondisi sawah oleh Balai.”

“Setelah itu, Balai memilih lokasi 
yang memenuhi syarat untuk kemu-
dian diusulkan ke tingkat pusat. Balai 
juga melakukan pembinaan dan 
pendampingan reguler ke P3A yang 
terpilih menjalankan program padat 
karya tunai,” tuturnya. Semoga pro-
gram ini bisa memotivasi para petani 
agar kedepannya semakin semangat 
dalam memelihara saluran tersier. 
(dro/dnd KompuSDA)

B B WS P omp engan 
Jeneb er ang B er dayakan 

P etan i Gowa Melalu i 
P adat Kar ya Tuna i
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Hidupkan Kembali Fungsi 
Kalimati Sebagai 

Pertumbuhan penduduk di Ka-
bupaten Sidoarjo dan Kabu-
paten Mojokerto berkembang 

pesat setiap tahunnya. Hal ini ber-
pengaruh terhadap kebutuhan air 
baku yang turut meningkat. 

Permasalahan yang dihadapi oleh 
masyarakat setempat adalah kuran-
gnya ketersediaan air baku karena 
terbatasnya sumber air baku dari 
mata air, dan sebagian besar hanya 
mengandalkan air permukaan sisa 
dari air irigasi. 

Sumber air baku untuk air mi-
num di Kabupaten Sidoarjo dan 
Kabupaten Mojokerto memang 
sangat langka karena kedua 
wilayah ini tidak memiliki sum-
ber-sumber air seperti sumber 
air pegunungan.

Agar kebutuhan akan air baku 
tersebut bisa terpenuhi, salah 
satu alternatif yang dilakukan 
Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Brantas adalah dengan 
menghidupkan kembali fung-
si Kalimati sebagai tampungan 
(long storage). 

Kalimati yang dulunya dikenal deng-
an Kali Porong merupakan aset Pe-
merintah Pusat yang fungsinya bisa 

dimaksimalkan selain sebagai 
sungai yang akan mengairi 
irigasi pertanian, juga tam-
pungan air untuk memenuhi 
kebutuhan air baku. 

Kepala BBWS Brantas Fauzi 
Idris dalam paparannya ke-
pada anggota Komisi V DPR 
RI yang berkunjung ke lokasi 
tersebut (25/1), mengatakan 
bahwa kolam tampungan 
(long sto-rage) yang diban-
gun akan memiliki panjang 
4.850 meter dengan lebar 
rata-rata 110 meter yang menggu-
nakan konstruksi revetment lining 
plat beton pra cetak. 

Lokasi pembangunan long storage 
Kalimati yang sesuai kontrak akan 
selesai pada tahun 2019 ini meliputi 
tujuh desa, yaitu Mergobener, Pram-
bon, Gedang Rowo untuk wilayah 
Sidoarjo, sementara untuk wilayah 
Mojokerto yaitu Desa Kwatu, Lem-
inggir, Ngimbangan, dan Bangun. 

Air yang akan mengisi long storage 
Kalimati berasal dari Sungai Bran-
tas melalui Dam Pajaran. Long stor-
age Kalimati akan menyediakan air 
baku dengan kapasitas total 1.500 
liter/detik, yang meliputi 1.000 liter/
detik untuk wilayah barat Kabupaten 

Sidoarjo dan 500 liter/detik untuk 
wilayah timur Kabupaten Mojokerto. 

Dari kolam tampungan ini, akan 
dibangun pipa yang menyalurkan pa-
sokan air baku ke PDAM Kabupaten 
Sidoarjo dan PDAM Kabupaten Mo-
jokerto. 

Turut serta dalam kunjungan Komisi 
V DPR RI  tersebut Kepala Pusat Air 
Tanah dan Air Baku Ditjen SDA Amir 
Hamzah. 

(dro/kty Kompu SDA)

Long Storage

Long Storage Kalimati,  Sidoarjo 
dan Mojokerjo , Jawa Timur
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B endungan Raknamo 

PelePas dahaga 
masyaRakat ntt

Provinsi Nusa Tenggara Timur  
(NTT) memiliki daya tarik pe-
sona tersendiri bagi negara 

Indonesia. Terletak dalam gugusan 
Sunda Kecil dan termasuk dalam 
Kepulauan Nusa Tenggara, provinsi 
ini memiliki 21 Kabupaten/Kota. Gu-
gusan pulau-pulau di NTT telah men-
jadi perhatian dunia lantaran hasil 
produksi alam dari provinsi tersebut 
telah melanglang buana ke kancah 
mancanegara. Misalnya saja aroma 
cendana asal NTT yang membuai 
ketertarikan negara-negara lain. 

Namun, siapa sangka, dari sekian 
banyak keindahan pesona alam dan 

Bendungan Raknamo, NTT
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Ketujuh bendungan tersebut yaitu 
Bendungan Raknamo, Rotiklot, Man-
ikan, Kolhua, yang berada di Pulau 
Timor, kemudian Bendungan Napun 
Gete, Temef dan Mbay yang berada 
di Pulau Flores. 

Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono 
mengatakan bahwa ketersediaan air 
menjadi kunci pembangunan di NTT 
dan merupakan perwujudan Nawa 
Cita dalam mendukung ketahanan 
air dan pangan.

Senada dengan Basuki, Direktur 
Jenderal SDA Imam Santoso me-
nuturkan pembangunan bendun-
gan-bendungan tersebut sangat 
penting bagi masyarakat NTT yang 
kerap mengalami kekurangan air.  

"Biaya pembangunan tujuh bendun-
gan tersebut 5,9 triliun. Bendungan 
Raknamo Rp 720 miliar, Rotiklod tel-
ah terkontrak Rp 470 miliar, Napun 
Gete Rp 480 miliar, Temef Rp 1,4 tri-
liun, Mbay dengan perkiraan Rp 670 
miliar, Manikan sekitar Rp 1,1 T dan 
Kolhu Rp 260 miliar," jelas Imam San-
toso. 

Adapun dari tujuh bendungan terse-
but, satu bendungan telah selesai 
dibangun yaitu Bendungan Rakna-
mo yang baru saja diresmikan oleh 
Pre- siden RI. Sementara tiga bend-
ungan dalam tahap konstruksi yaitu 
Rotiklod yang saat ini progressnya 
telah mencapai 94%, Napun Gete 
dengan kapasitas 6,9 juta m3 yang 
dimulai sejak Desember 2016 lalu 

dengan progress 17,9% , dan Temef 
yang baru penandatangan kontrak 
Desember 2017. 

Sementara tiga bendungan lainnya 
dalam tahap perencanan dan persia-
pan yaitu Mbay, Manikin dan Kolhua.

“Bendungan Temef, kita akan usa-
hakan selesai tahun 2022, kami me-
mang melakukan percepatan nantin-
ya, karena membangun bendungan 
ini membutuhkan waktu 3 sampai 
5 tahun, tapi ini tampungan yang 
paling besar yaitu 56 juta m3,” sebut 
Imam Santoso.

Setelah Raknamo, berikutnya akan 
selesai Bendungan Rotiklod dengan 
kapasitas 3,2 juta m3 di bulan  Maret 
2018 atau lebih cepat 8 bulan dari 
jadwal semula. "Bendungan Rotiklod 
berada di Atambua, Kabupaten Belu. 
Daya tampungnya relatif kecil karena 
daerahnya sangat kering," kata Imam 
Santoso.

Pembangunan tujuh 
bendungan di NTT, yaitu 

Bendungan Raknamo, 
Rotiklod, Manikan, 

Kolhua, yang berada di 
Pulau Timor, kemudian 

Bendungan Napun Gete, 
Temef dan Mbay yang 
berada di Pulau Flores. 

hasil alamnya, justru Provinsi NTT 
dinilai menjadi salah satu provin-
si yang kekurangan persediaan air 
baku. Hal tersebut pun diakui oleh 
Presiden Republik Indonesia (RI) 
Joko Widodo saat menghadiri pere-
smian Bendungan Raknamo di Kabu-
paten Kupang, NTT (9/1).

 “Bendungan ini merupakan jawaban 
atas kerinduan panjang masyarakat 
NTT pada sumber air, karena nan-
ti bendungan ini selain untuk pen-
gairan sawah juga untuk air baku, air 
minum dan juga untuk pengendali 
listrik yang masih dibutuhkan disini,” 
tuturnya.

Pada kesempatan tersebut juga, Jo-
kowi memerintahkan agar rencana 
pembangunan 7 bendungan di NTT 
segera diselesaikan, sebagai upaya 
menyelesaikan masalah air baku di 
provinsi sebelah tenggara Indonesia 
ini. 

Secara keseluruhan tujuh bendung-
an nanti akan mampu menampung 
188 juta m3 air yang dimanfaatkan 
untuk irigasi, sumber air baku, pen-
gendali banjir, pembangkit listrik ser-
ta pariwisata. 

Peresmian Bendungan Raknamo, 
NTT oleh Presiden RI (9/1)
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Bendungan Raknamo yang terletak 
di Desa Raknamo, Kecamatan Ama-
bi Oefoto Kabupaten Kupang, NTT, 
dimulai pembangunannya oleh Pres-
iden Joko Widodo pada tanggal 20 
Desember 2014 dan telah diresmi-
kan pengisiannya oleh Presiden pada 
9 Januari 2018. 

Penyelesaian pembangunan bend-
ungan ini lebih cepat 13 bulan dari 
target semula yakni Januari 2019. 
Bendungan senilai Rp 720 miliar 
dengan tinggi 37 meter dan memi-
liki kapasitas sebesar 16 juta meter 
kubik ini dibangun dengan arsitek-
tur yang mengusung kearifan lokal 
Provinsi NTT. 

Bendungan ini menyediakan 

air baku 100 liter per detik 

dan mampu mengairi lahan 

irigasi seluas 1.250 hektar. 

Serta dapat menghasilkan lis-

trik sebesar 0,22 MW. 

Tidak hanya itu, Raknamo 

juga bisa menjadi alterna-

tif wisata bagi masyarakat 

Kupang. Di sekitar 

bendungan diban-

gun taman sehi- 

ngga bisa menja-

di destinasi wisata 

keluarga.

"Rp 720 miliar untuk pembangunan 
bendungan ini landscape-nya sudah 
ada perkembangan untuk bend-
ungan-bendungan. Kami sengaja 
bangun untuk salah satu destinasi 
wisata," kata Menteri PUPR Basuki 
Hadimoeljono di Kupang.

Pengunjung yang hadir bisa me-
nikmati penataan ruang dengan 
pemandangan bendungan berla-
tar perbukitan di Raknamo. Basuki 
juga menuturkan bahwa akses jalan 
menuju bendungan ini juga terbi- 
lang mudah dan sudah bagus. Dari 
Bandara El Tari Kupang dibutuhkan 
waktu sekitar 1 jam perjalan dengan 
jarak tempuh sekitar 47 kilometer.

Di lain tempat Bupati Kupang Ayub 
Titu Eki tengah merancang jaringan 
irigasi persawahan di sekitar Bendu-
ngan Raknamo di wilayah Kecamatan 
Amabi Oefeto sesuai harapan Presi-
den Joko Widodo. 

Ayub menuturkan pembangunan iri-
gasi ditujukan untuk mengelola air 
Bendungan Raknamo semaksimal 

mungkin bagi percepatan pemban-
gunan sektor pertanian di Kabupa-
ten Kupang.

“Kami masih mendesain secara baik 
agar jaringan irigasi dari Bendungan 
Raknamo itu terkoneksi dengan ja- 
ringan irigasi di kawasan persawahan 
Kabupaten Kupang,” katanya.

Ayub mengatakan salah satu kendala 
dihadapi masyarakat dalam pemba-
ngunan sektor pertanian daerah ini 
adalah keterbatasan air, menyebab-
kan lahan potensial tidak dimanfaat-
kan sebagai kawasan pertanian.

Pembangunan Bendungan Raknamo 
ini menjadi salah satu solusi dalam 
mengatasi kekurangan air yang sela-
ma ini dihadapi oleh masyarakat NTT 
khususnya para petani.

Oleh karenanya, Presiden Jokowi 
berpesan agar bendungan yang tel-
ah dibangun ini dapat dijaga bersa-
ma guna mendukung kesejahteraan 
masyarakat. 

“Saya titip Pak Gubernur, Bupati, 
Wali Kota dan masyarakat sekitar 
waduk, mari kita bersama -sama 
menjaga merawat infrastruktur kita 
dengan baik dan mendorong potensi 
perdagangan masyarakat NTT," tut-
up Jokowi. (din/dro Kompu SDA)

B endungan Raknamo
 SeBagai d eStinaS i 

WiSata
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Intake air baku Pulau Pandan, Jambi 
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I N FRA STR U KTU R 
STRATE G I S 

U NTU K  J A M B I

Seperti Balai lainnya, 
Provinsi Jambi melalui 
Balai Wilayah Sungai 

(BWS) Sumatera VI mempunyai tu-
gas pengelolaan sumber daya air 
yang meliputi bidang konservasi, 
pendayagunaan dan pengendalian 
daya rusak air pada Wilayah Sungai 
Batanghari. 

Sungai Batanghari dengan luas 
46.504 km² terdiri dari dua Daer-
ah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS 
Batanghari dan DAS Air Hitam. DAS 
Batanghari merupakan DAS terbesar 

kedua di Indonesia yang meliputi se-
bagian besar wilayah Provinsi Jam-
bi dan sebagian Provinsi Sumatera 
Barat. 

Di dalam pelaksanaan tugasnya, BWS 
Sumatera VI memiliki  empat Satuan 
Kerja, yaitu Satker BWS Sumatera VI, 
SNVT Pelaksanaan Jaringan Peman-
faatan Air (PJPA), SNVT Pelaksanaan 
Jaringan Sumber Air (PJSA), serta Op-
erasi dan Pemeliharaan SDA. 

Kepala BWS Sumatera VI Nurfajri 
mengatakan bahwa pihaknya memi-

liki sejumlah kegiatan strategis yang 
dibangun di Provinsi Jambi. Salah 
satunya untuk tahun 2018 ini, pihak-
nya sedang melaksanakan detail de-
sain tahap I rencana pembangunan 
Bendungan Merangin di Kabupaten 
Merangin. 

Direncanakan pada awal tahun 2020 
akan dimulai pelaksanaan konstruksi 
bendungan dengan volume tampun-
gan ±200 Juta m³ ini. 

 Infrastruktur Untuk Negeri | Majalah Air
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D
aerah Irigasi (DI) Batang 
Asai memiliki luas 5.850 
Ha dengan debit 800 m³/

detik.  Bangunan utama Bendung 
Batang Asai mempunyai lebar 95 
meter dan tinggi 3 meter berada di 
Sungai Batang Asai, Desa Kampung 
Tujuh (Dusun Berau), Kecamatan 
Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sa-
rolangun. Saat ini areal DI Batang 
Asai merupakan lahan usaha perta-
nian dan sebagian berupa sawah ta-
dah hujan. 

Pe m ba n g u n a n 
Da e ra h  I r i g a s i 
Ba ta n g  A sa i

Lokasi Pembangunan Bendung Batang Asai, Jambi
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Pada tahun anggaran 2018 ini, akan 
dilaksanakan pembangunan lanju-
tan untuk jaringan suplesi sepanjang 
8.600 meter dan jaringan primer 
sepanjang 8.369 meter. Sedangkan 
pembangunan jaringan sekunder 
sepanjang 42.317 meter akan dilak-
sanakan di tahun berikutnya. Semen-
tara saat ini tengah dilaksanakan 
proses pengadaan tanah untuk jarin-
gan suplesi dan jaringan primer selu-
as 72 hektar.

Kepala SNVT PJPA Wilayah 
Sungai Batanghari BWS 
Sumatera VI, Ahmad Vic-
tor menjelaskan latar be-
lakang pembangunan DI 
Batang Asai ini utamanya 
untuk mendukung ketah-
anan pangan di Provin-
si Jambi, khususnya di 
Kabupaten Sarolangun. 
“Rencana kita akan men-
gairi sawah seluas 5.820 
Ha, pembangunan Bendung Batang 
Asai yang kita lakukan ini akan dilan-
jutkan dengan pembangunan Irigasi 
Batang Asai.”

Dikatakan Ahmad Victor lebih lanjut, 
nantinya pembangunan irigasi akan 
mengairi delapan desa, desa-desa 
tersebut kini dalam proses pembe-
basan lahan. “Di delapan desa itu 
sudah ada sawah 500 hektar, sisanya 
merupakan sawah potensial, ini mer-
upakan komitmen dari pemerintah 
Sarolangun untuk mendukung pan-
gan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, PPK Irigasi dan 
Rawa II BWS Sumatera VI, Eko Yudha 
menjelaskan bahwa pihaknya kini se-
dang melaksanakan pekerjaan galian 

untuk bendung, hal ini membutuh-
kan pekerjaan tambahan demi men-
capai target penyerapan anggaran 
sekitar 60 milyar di tahun 2018 ini. 

“Kita sedang melaksakan pekerjaan 
galian untuk bendung. Melakukan 
penggalian di hulu bendung dengan 
lebar 95 meter untuk tubuh bend-
ung, sedalam 6 meter. Untuk itu kita 
melaksanakan percepatan pekerjaan 
hingga malam hari dengan melaku-

kan sistem dua shift pagi dan malam 
hari. Pelaksanaan kita untuk semen-
tara ini tergantung cuaca, jika malam 
cuaca bagus kita laksanakan selama 
7 hari penuh,” tutur Eko.

Demi tercapainya percepatan kegia-
tan, maka tenaga lapangan pun dike-
nakan jam lembur. Lutfianto Cahaya, 
Project Manager Nindya Karya Pribu-
mi KSO sebagai penyedia jasa peker-
jaan Bendung Batang Asai menga-
takan metode percepatan pekerjaan 
dengan shift malam dimulai dari 
pukul 7 – 10 malam.

“Di sini kondisinya untuk jam normal 
jam 8 – 5 sore. Shift malam mulai 
jam 7, jumlah pekerja ada sekitar 
35 orang, 10% dari tenaga lokal, alat 

berat ada 6 unit escavator, 1 unit 
buldozer, 1 unit fibro rolle. Pem-
bagian shift untuk sekarang semua 
bekerja secara total untuk shift yang 
kedua kami tambahkan untuk pelak-
sana mengawasi lebih intens,” jelas 
Lutfianto. 

Ia juga menambahkan bahwa dari 
rencana kontrak dua tahun, mereka 
akan menghusahakan selesai 1,5 ta-
hun. “Kondisi cuaca baik sedangkan 

untuk posisi lembur kadang 
masih terkendala hujan di 
atas jam 7 malam.” 

Sebelumnya kegiatan 
Bendung Batang Asai sem-
pat dilaksanakan di tahun 
2012 namun terhenti di 
tahun 2015 terkait pembe-
basan lahan. Kini areal sel-
uas 13 hektar telah dibe-
baskan dan tim telah bisa 
melakukan pengukuran 

dan penggalian di lokasi. 

“Per Februari 2018 ini, pekerjaan 
bendung mencapai 3,7% dari ren-
cana 6%. Kegiatan ini terkontrak 
pada 16 Oktober 2017, direncanakan 
selesai dalam waktu 24 bulan yakni 
16 Oktober 2019, sementara kegia-
tan Jaringan Bendung Batang Asai 
terkontrak di 2018 selesai 2020,” 
jelas Victor.

Dengan dibangunnya Bendung 
Batang Asai, BWS Sumatera VI ber-
harap dapat meningkatkan kes-
ejahteraan dan perekonomian 
masyarakat di Jambi khususnya Ka-
bupaten Sarolangun. 



34 Inovasi lain juga datang 
BWS Sumatera VI, 
Nurfajri sebagai 

Kepala Balai menjelas-
kan bahwa kini pihaknya 
telah memiliki ruangan 
sistem pengendali banjir 
Kota Jambi yang dinamakan 
Flood Management Center, te-
pat di lobby Kantor BWS, untuk men-
dukung Pembangunan Pengendali 
Banjir Kota Jambi yang dikenal den-
gan istilah Jambi Flood Control (JFC). 
JFC Tahap I dibangun dalam rangka 
mengatasi permasalahan banjir dan 
mengurangi tingkat kerugian yang 
disebabkan oleh banjir.

Nurfajri menuturkan di sebagian 
wilayah Kota Jambi setiap tahun 
selalu mengalami bencana banjir 
deng-an frekuensi dan intensitas 
yang terus meningkat dan menye-

babkan kerugian bagi masyarakat. 
Selama ini penyebab banjir di Kota 
Jambi antara lain back water Sungai 
Batanghari dan intensitas hujan yang 
tinggi.

“Air limpasan Kota Jambi yang su-
lit terbuang secara gravitasi serta 
penurunan kapasitas sungai akibat 
penyempitan alur sungai, sedimen-
tasi dan sampah,” ujarnya.

Pembangunan prasara-
na Pengendalian Ban-
jir Kota Jambi dilak-
sanakan pada 4 sistem 

drainase utama Kota 
Jambi yang terdiri dari 

Sistem Danau Teluk, Sistem 
Sungai Tembuku, Sistem Sungai 

Asam dan Sistem Danau Sipin. 

Pembangunan JFC Tahap I dibangun 
dari tahun 2014 hingga 2017 dan su-
dah selesai dilaksanakan pada akhir 
tahun anggaran 2017 dengan 3 
sistem kecuali Danau Sipin.  Semen-
tara pembangunan Tahap II diren-
canakan akan dilaksanakan pada 
akhir tahun anggaran 2018.

“Ruangan flood management center 
yang berada di Balai Wilayah Sungai 
VI Provinsi Jambi ini memiliki se-

J a m b i  F l o o d  C o n tro l
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jumlah CCTV yang dapat memantau 
keadaan tinggi muka air di beberapa 
lokasi sistem pengendali banjir Kota 
Jambi jika terjadi hujan deras,” jelas 
Nurfajri.

Masing-masing sistem tersebut 
memberikan kontribusi terhadap 
pengendalian banjir Kota Jambi. 
Misalnya saja, ketika muka air Sungai 
Batanghari tinggi, sistem akan ditu-
tup dan air akan dipompa melalui 
pompa yang ada di masing-mas-
ing sistem, sehingga pada nantin-
ya ketika air ini sudah mulai surut 
di Batanghari baru sistem gravitasi 
akan dilaksanakan.

Di ruangan flood management cen-
ter, tim dari BWS Sumatera VI dapat 
memantau tinggi muka air dengan 
monitor yang ada, ke depan pada 

sistem pembangunan Tahap II akan 
dilengkapi pengendalian banjir se-
cara otomatis beserta prasarana 
yang lain, seperti early warning sys-
tem. Keberadaan ruangan ini erat 
kaitannya dengan piket siaga ben-
cana yang ada di Balai Wilayah Su-
matera VI terutama pada saat musim 
hujan atau cuaca ekstrem.

Mendukung JFC, 4 sistem pengendali 
banjir telah dilaksanakan mulai 2015 
sampai 2017 lalu di Pintu Sungai 
Asam. Deri Herwandi, PPK Perenca-
naan dan Program di BWS Sumatera 
VI mengatakan Pintu ini merupakan 
salah satu sistem pengendali banjir 
di Kota Jambi.

“Terdapat 6 pintu yang beroperasi 
dengan kapasitas 2,5 m³/detik. Man-
faat dari pembangunan pintu ini un-

tuk mengurangi dampak banjir yang 
ada di wilayah kota Jambi khususn-
ya wilayah Sungai Asam dan Sungai 
Tembuku mengurangi 30% dampak 
banjir dengan catatan saluran drain-
ase di Kota Jambi normal."

Selain itu juga mengurangi luapan 
dari Sungai Batanghari masuk ke 
anak-anak sungai di kota Jambi, di-
mana dengan sistem pompa ini, 
air yang meluap bisa dikurangi dan 
dikembalikan ke Sungai Batanghari.



I n ta ke 
A i r  Ba ku 
Pu l a u  Pa n d a n

Sementara itu, Satuan Kerja 
PJPA di BWS Sumatera VI me-
megang amanah untuk mem-

bangunan Intake Prasarana dan Jar-
ingan Pipa Transmisi Air Baku di Kota 
Jambi. PPK Air Tanah dan Air Baku 
PJPA mengatakan bahwa kegiatan ini 
dilaksanakan di Pulau Pandan, Kelu-
rahan Lebok, Kecamatan Danau Sip-
in, Kota Jambi.

“Pembangunan ini di tahun 2016, 
dilatar belakangi oleh kebutuhan 
akan ketersediaan air baku untuk 
dikonsumsi oleh penduduk di Kota 
Jambi yg dikelola oleh PDAM Tirta 
Mayang. Diharapkan dengan adanya 
intake ini, ketersediaan air baku yang 
hanya sebanyak 68%, dengan tamba-
han 48.000 sambungan rumah akan 

meningkat menjadi 100%,” ujar Arie 
Prasetio Sugeng, PPK Air Baku.

Kebutuhan akan air baku terutama 
untuk Kota Jambi setiap tahun terus 
meningkat dan cakupan pelayanan 
PDAM Tirta Mayang Kota Jambi ta-
hun 2014 baru mencapai 68%. Pem-
bangunan sarana dan prasarana air 
baku harus terus dilaksanakan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dengan pembangunan ini akan ada 
tambahan produksi sebesar 600 li-
ter/detik yaitu setara 48.000 SR. 
Jumlah ini diharapkan dapat me-
menuhi 100% kebutuhan air baku 
untuk Kota Jambi sampai dengan ta-
hun 2020.
(din/arg KompuSDA)
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Pe ta n i 
s e ba g a i 
S o ko  G u ru 
W o n g s o

Ditemui pada saat Presiden 
RI meninjau program Padat 
Karya Tunai di Desa Banyuu-

rip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabu-
paten Banyuasin, Sumatera Selatan 
(22/1), Suprapto dan Tukijo kompak 
menyatakan bahwa mereka bangga 
menjadi petani Indonesia.

"Saya anjurkan ke petani jangan ta-
kut-takut jadi petani, jangan minder 
jadi petani. Karena kita adalah soko 
gurune wongso," sebut Tukijo den-
gan penuh semangat.

Soko gurune wongso yang dimak-
sud oleh Tukijo adalah bahwa petani 
merupakan ujung tombak pemban-
gunan bangsa. Petani adalah penye-
dia kebutuhan pangan nomor satu di 
Indonesia. Tanpa kehadiran petani, 
belum tentu ada nasi hangat terse-
dia di meja makan masyarakat Indo-
nesia setiap harinya.

"Jadi petani tidak harus malu. Kita 
harus berbuat dengan baik. Walau-
pun masih pada tahapan yang belum 
memuaskan, tapi kami semangat," 
imbuh Tukijo.

Dua bapak yang usianya sudah leb-
ih dari setengah abad ini memang 
mendedikasikan hidupnya di perta-
nian dengan terjun langsung sebagai 
petani sejak tahun 1980an.
Pengalaman, semangat dan peng-
etahuan mereka telah membentuk 
kedua bapak asal Jawa Tengah ini 
menjadi Tokoh Tani di daerahnya. Su-
prapto merupakan Ketua P3A Karya 
Tani, sedangkan Tukijo merupakan 
Ketua Gapoktan Desa Banyurip.

"Jadi petani di sini Alhamdulillah ba-
hagia. Ngerubah nasib dari Jawa ke 
sini. Ikut transmigrasi. Dari orang ng-
gak punya, sekarang Alhamdulillah 
cukup. Cukup beli rumah, cukup nye-
kolahin anak," ujar Suprapto.
Tugas Suprapto dan Tukijo berikutn-
ya, selain mengelola kelompok tani 
yang mereka pimpin, adalah memo-
tivasi generasi penerus agar tetap 
bersedia meneruskan tugas mulia 
menjadi petani.
“Anak-anak saya sekarang tani 
semua. Anak saya lima. Sawah saya 
sudah saya bagi-bagi. Saya mau kasih 
liat, kalau kita kerja keras, jadi petani 
juga Insya Allah nggak akan kekuran-
gan,” ujar Suprapto.

Serupa dengan cara yang diterapkan 
oleh Suprapto, Tukijo pun mengajak 
anak-anaknya untuk terjun langsung 
ke dunia pertanian. Bedanya, karena 
anak-anak Tukijo masih usia sekolah 
mereka tidak rutin turun membantu 
ke sawah. Tukijo yang juga petani 
penyuluh ini mengajak anak-anaknya 
untuk menghitung hasil panen.

“Yang jelas kalau panen saya ajak, 
ini hasil karya kita. Kalau jual gabah 
atau jagung, yang ngitung hasilnya 
anak kita. Ini harga jualnya, dikalikan 
berapa banyak yang dijual. Cukup 
untuk sekolah kamu. Kira-kira begi-
tu,” sebut bapak dua anak ini.

Perjuangan kedua bapak ini masih 
akan terus berlanjut. Mereka den-
gan semangat memimpin sekitar 200 
orang anggotanya untuk memajukan 
daerah pertanian di Desa Banyuurip, 
Kecamatan Tanjung Lago, Banyua-
sin, Sumatera Selatan. Program Pa-
dat Karya Tunai yang dicanangkan 
Pemerintah di awal tahun 2018 ini 
sedikit banyak telah melecut seman-
gat mereka. Menorehkan arti bahwa 
kerja keras mereka tidak luput dari 
perhatian Pemerintah.

Suprapto, Ketua P3A Karya 
Tani, Sumatera Selatan

Tukijo, Ketua Gapoktan Banyurip, 
Sumatera Selatan
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Bendungan Kuwil Kawangkoan, Sulawesi Utara


