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Redaksi

Bulan Agustus merupakan bulan yang spesial bagi Negara Indonesia, selain 
setiap tahunnya kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di 

bulan Agustus 2018 ini Indonesia ikut meramaikan ajang olahraga ber-
gengsi se-Asia, Asian Games 2018 sebagai tuan rumah. Bukan hanya itu, 

Asian Games 2018 juga merupakan kado perayaan  kemerdekaan Republik 
Indonesia yang ke-73. Itu berarti, Indonesia    harus menunjukkan kualitas 

terbaik Negara dalam menyambut perhelatan akbar tersebut. Termasuk 
kualitas infrastruktur yang telah dibangun oleh Pemerintah.

Sangatlah penting bagi Indonesia memamerkan kondisi pembangunan 
yang ‘Merdeka’, misalnya saja, kesiapan Embung Jakabaring di Palembang 
yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dimana lokasi ini 
akan dipakai dalam persaingan atlet olahraga dayung Asian Games 2018.

Merdeka lain yang akan dibahas di edisi Majalah Air kali ini juga me-
ngenai Ketahanan Pangan yang ditunjukkan dengan adanya bendungan 
yang baru saja diresmikan Presiden RI, yakni  Bendungan Tanju di Nusa 

Tenggara Barat, dan pembangunan Embung Tabek Gadang 
di Sumatera Barat.

Dari segi regulasi juga Majalah Air akan mengangkat liputan Pembahasan 
RUU Sumber Daya Air yang baru demi Indonesia yang lebih maju dan 

sejahtera.
 

Sementara, bagian persona akan mengajak Sahabat Air untuk me-ngenal 
lebih dekat Direktur Jenderal SDA yang baru saja dilantik, sekaligus me-
nikmati cerita keberhasilan Beliau dalam meraih gelar Doktor. Pastinya, 

kami turut berharap hadirnya wajah baru di lingkungan Ditjen SDA dapat 
menambah semangat yang telah ada sebelumnya.

Sahabat Air, apa arti merdeka bagi kamu? 

Salam Asian Games 2018!

Merdeka!

http://sda.pu.go.id Ditjen SDA
@ditjensda @ditjensda

Peletakan batu pertama Embung Tambuo 
Tabek Gadang, Sumatera Barat

Ket. Foto Cover : 
Cabang Olahraga Dragon 
Boat (Traditional Boat Race) di 
Embung Jakabaring, Palembang 
pada Asian Games 2018
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Fokus 
Jalankan

Lanjut Basuki, dari 127 pejabat 
yang dilantik hari ini, Kementeri-
an PUPR sudah merepresentasikan 
kebe- ragaman dalam keyakinan, ini 
lah wajah Indonesia di Kementeri-
an PUPR. “Dengan adanya kebera-             
gaman tersebut hilangkanlah segala 
ujaran kebencian dan perbedaan 
pendapat yang berujung pada per-
pecahan. Terlebih lagi tahun depan, 
2019, adalah tahun puncak dari 
perayaan demokrasi di negara kita, 
saya menginginkan agar semua ASN 
Kementerian PUPR bertindak netral, 
tidak ikut memihak ke partai mana-
pun. Dan saya melarang ASN Kemen-
terian PUPR untuk ikut mencalonkan 
diri menjadi wakil rakyat, kita harus 
profesional dan tetap mementing-
kan kepentingan negara, “jelas Men-
teri PUPR.

Selain itu menurut Basuki, ta-
hun 2019 Kementerian PUPR akan 
mendapatkan amanah yang lebih 

besar. Dalam Sidang Kabinet, Men-
teri Keuangan sudah menyampaikan  
bahwa renovasi dan pembangunan 
sarana dan prasarana pendidikan 
(sekolah) dan pasar akan dikerjakan 
oleh Kementerian PUPR. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa 
kepercayaan dari masyarakat dan 

Menteri PUPR melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat  Pimpinan 
Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian 
PUPR, di Auditorium Kementerian PUPR (20/7).

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, mengatakan bahwa para pejabat yang dilantik 
saat ini merupakan hasil evaluasi selama dua tahun. “Hasil evaluasi melalui assesment 
internal ini, adalah tim baru yang sudah kita bina. Dan saya ingin mengingatkan kembali 
bahwa reorganisasi adalah suatu hal yang wajar untuk meningkatkan dan memperkuat 
kinerja organisasi. Untuk itu kepada para pejabat yang dilantik agar dapat segera beker-
ja dengan baik dan benar, buat lah terobosan baru untuk kemajuan kinerja Kementeri-
an PUPR,” kata Basuki Hadimoeljono.

pemerintah semakin meningkat 
seiring dengan meningkatnya ki-        
nerja dan kredibilitas Kementerian 
PUPR. “Saya mengingatkan untuk 
terus fokus dalam bekerja sehingga 
kita tetap bisa berkarya dengan baik 
untuk negara dan jaga loyalitas kita 
kepada organisasi,” imbuh Menteri 
PUPR.

Basuki juga mengingatkan kembali 
akan pentingnya mengisi Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Ne- 
gara (LHKPN), karena masih banyak 
pejabat Kementerian PUPR yang be-
lum menyampaikan LHKPN dimana 
dari 4.000 pejabat baru sekitar 1.000 
pejabat yang menyampaikan LHKPN. 

Menteri PUPR mewajibkan seluruh 
pejabat di lingkungan Kementerian 
PUPR untuk menyampaikan LHKPN 
karena hal tersebut akan berhubu- 
ngan dengan  tunjangan kinerja dan 

semua proses administrasi 
organisasi yang apabila 
belum menye- rahkan 
maka Menteri PUPR ti-

dak akan menandatangani 
semua dokumen adminis-

trasi pejabat (SK Jabatan) yang 
bersangkutan.

Basuki Hadimoeljono juga mem-
berikan apresiasi yang sebesar-be-
sarnya kepada para pejabat yang su-
dah berakhir masa tugasnya karena 
turut berpartisipasi dan berperan 
serta dalam meningkatkan kinerja 
Kementerian PUPR.

Khusus untuk Direktorat Jenderal 
SDA, Pejabat yang dilantik diantara-
nya adalah Pejabat Pimpinan Tinggi 

Madya (Eselon I) Hari Suprayogi se-
bagai Direktur Jenderal SDA, Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon 
II/a) Fauzi Idris sebagai Direktur Bina 
Penatagunaan SDA, Jarot Widyoko 
sebagai Direktur Sungai dan Pantai, 
serta Edy Juharsyah sebagai Direktur 
Pengembangan Jaringan SDA.

Dari jajaran Pejabat Pimpinan Ting-
gi Pratama Unit Pelaksanaan Teknis 
(Eselon II/b) Bob Arthur Lombogia 
sebagai Kepala Balai Besar Wilayah 
Sungai Citarum dan Happy Mulya 
sebagai Kepala Balai Besar Wilayah 
Sungai Cimanuk-Cisanggarung.

Sedangkan jajaran Pejabat Admin-
istrator (Eselon III/a) yang dilantik 
diantaranya Heru Setiawan sebagai 
Kepala Subdit Keterpaduan Pem-
programan Direktorat PJSDA dan M. 
Tahid sebagai Kepala Subdit Perenca-
naan Direktorat Irigasi & Rawa, serta 
Pejabat Administrator (Eselon III/b) 
I Putu Eddy Purna Wijaya sebagai 
Kepala Bidang Pelaksanaan BBWS 
Ciliwung Cisadane. (tin/ams Kom-
puSDA)

Menteri PUPR : Saya meng-
ingatkan untuk terus fokus 

dalam bekerja sehingga kita 
tetap bisa berkarya dengan 

baik untuk negara. Saya 
melarang ASN Kementerian 
PUPR  untuk ikut mencalon-

kan diri menjadi wakil rakyat, 
kita harus profesional dan 

tetap mementingkan 
kepentingan negara. 

Serah terima jabatan Direktur Jenderal Sumber Daya Air dihadapan 
Menteri PUPR (20/7)
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Bendungan Tanju 
Diresmikan, Dompu Siap 
Panen Tiga Kali Setahun

Besarnya potensi sumber 
daya air pada beberapa 
daerah di Indonesia men-

jadi satu keunggulan untuk dikelola 
agar komoditas pertaniannya bisa 
meningkat. Hal ini pula yang dilaku-
kan Kementerian PUPR melalui Di-
rektorat Jenderal Sumber Daya Air 
yaitu memanfaatkan potensi sumber 
daya air yang ada untuk kebutuhan 
masyarakat, salah satunya dengan 
membangun bendungan.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupa-
kan salah satu provinsi di Indonesia 
yang ketersediaan airnya banyak se-
hingga pemerintah melalui Kemen-
terian PUPR membangun beberapa 
bendungan di daerah ini agar man-
faatnya bisa dimaksimalkan dengan 
baik. Satu diantaranya adalah Ben- 
dungan Tanju yang berlokasi di Kabu-
paten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Bendungan Tanju adalah salah satu 
dari 49 bendungan baru yang diba-
ngun dimasa Kabinet Kerja yakni ta-
hun 2015. Bendungan ini telah sele-
sai pengerjaannya sejak Desember 
2017, yang diresmikan langsung oleh 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 
30 Juli 2018.

Bendungan Tanju menjadi ben-   
dungan kedua yang diresmikan 
oleh Presiden Jokowi di tahun 2018 
setelah Bendungan Raknamo de-
ngan daya tampung 14 juta meter 
kubik yang berlokasi di Kabupaten 
Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 
bulan Januari 2018 silam.

Bendungan Tanju memiliki kapasitas 
tampung sebesar 18 juta meter ku-
bik yang akan mengairi irigasi seluas 
2.250 hektar sawah dan air baku se-
besar 50 liter per detik. 

Bendungan ini akan mengairi Daerah 
Irigasi (DI) Rababaka Kompleks yang 
terdiri dari dua areal irigasi yaitu are-
al irigasi Rababaka dan areal irigasi 
Tanju yang diharapkan bisa mening-
katkan komoditas pertanian di Ka-
bupaten Dompu dan sekitarnya dari 
tahun ke tahun. 

Selain itu, Bendungan Tanju juga 
bermanfaat sebagai pengendali ban-
jir, konservasi alam, juga pendukung 
kegiatan pariwisata di daerah ini.

Untuk bendungan eksisting, NTB se-
benarnya telah memiliki sembilan 
bendungan diantaranya Batujai, Ma-

mak, Pengga, Tiu Kulit, Sumi, Gapit, 
Batu Bulan, Pelaparado, Pandanduri 
dengan total tampungan sebesar 
213,45 juta meter kubik. 

Sementara terdapay tiga bendungan 
yang sedang dalam pengerjaan yaitu 
Tanju (sudah selesai), Bintang Bano 
dan Mila, juga dua bendungan yang 
akan dilelang dan dikontrakkan pada 
tahun 2018 yaitu Beringin Sila dan 
Meninting. Kelima bendungan baru 
tersebut akan memiliki total tam-
pungan sebesar 141,12 juta meter 
kubik, sehingga total keseluruhannya 
akan mencapai 354,57 meter kubik. 

Pembangunan bendungan ini diha- 
rapkan bisa meningkatkan komo- 
ditas pertanian yang akan memba-
wa kebaikan bagi masyarakat NTB. 
Sebagai lumbung pangan nasional, 
Provinsi NTB merupakan salah satu 
provinsi yang memiliki bendungan 
dan embung terbanyak di Indone-
sia yaitu 9 bendungan dan 61 buah 
bendung skala bendungan dengan 
kapasitas tampungan total sebesar 
249,830 meter kubik. 
(dro KompuSDA)

“Dengan hadirnya bendungan 
Tanju di Kabupaten Dompu, musim 
panen yang tadinya hanya sekali 
dalam setahun bisa meningkat 

menjadi tiga kali dalam setahun,” 
tutur Jokowi. 

Bendungan Tanju, NTB

(Dari ki-ka.) Kepala Pusat Bendungan Ditjen 
SDA, Presiden RI dan Menteri PUPR.

Peresmian Bendungan Tanju oleh Presiden RI, Menteri PUPR 
dan Gubernur NTB di Dompu, NTB (30/7).
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Ditjen SDA Harus 
Tingkatkan Koordinasi 

dengan Kementerian/Lembaga 
Terkait Pengelolaan Air

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melaksanakan 
kegiatan rutin tahunan dalam rangka mempersiapkan Rapat  
Kerja Terbatas Kementerian PUPR tahun 2018, yang digelar se-

hari sebelum pelaksanaan Rakertras, dengan menghadirkan sekitar 230 pe-
serta dari pejabat tinggi pratama, pejabat administrator hingga satuan kerja, 
di Jakarta (6/8).

Agenda dalam kegiatan ini antara lain 
upaya-upaya percepatan kegiatan 
tahun 2018, mengantisipasi kegiatan 
yang berpotensi memiliki hambatan, 
pelaksanaan lelang dini dan penaja-
man tahun 2019 di lingkungan Ditjen 
SDA.
Dalam pidato pembukaan, Direktur 
Jenderal SDA, Hari Suprayogi, me- 
nyampaikan bahwa Rakertras tahun 
ini bertema “Sigap Membangun 
Negeri” dengan sub tema “Kerja Kita 
Prestasi Bangsa”.

Dikatakan Hari Suprayogi bahwa pro-
gres Ditjen SDA tahun 2018 hingga 
saat ini, dari sisi keuangan adalah 
41%, lebih rendah dari tahun sebe- 
lumnya, oleh karena itu perlu dipacu 
lebih baik lagi. 

Untuk tahun 2019, Dirjen SDA me- 
ngarahkan pengutamaan kegiatan 
untuk belanja modal dan infra- 
struktur berbasis masyarakat (padat 
karya), serta melaksanakan peng-
adaan berbasis e-programming dan 

mengutamakan penggunaan tek-    
nologi yang berasal dari Litbang     
Kementerian PUPR. 

“Semua pekerjaan yang dilaksanakan 
hendaknya yang menggunakan prin-
sip HITS (holistic, integrate, tematik 
dan spasial),” terangnya lagi. Ke de-
pan, Dirjen SDA perlu melakukan 
peningkatan sinkronisasi dengan 
berbagai pihak terkait, misal pro-
gram kegiatan air tanah - air baku 
penting untuk disinkronisasikan den-
gan Ditjen Cipta Karya. 

Terakhir dan tidak kalah penting, 
Dirjen SDA berpesan kepada seluruh 
jajaran Ditjen SDA, baik di Pusat 
maupun di Balai agar selalu mem-
perhatikan direktif Presiden dan ara-
han Menteri PUPR.

Keesokan harinya, dalam 
Rakertras PUPR 2018 
yang berlangsung di Ja-

karta (7/8), Menteri PUPR Basuki 
Hadimoeljono mengatakan bahwa 
Kementerian PUPR di tahun 2019 
mendapatkan tugas tambahan untuk 
mem-bangun dan merehabilitasi in-
fra- struktur berupa bangunan seko-
lah, pasar, perguruan tinggi dan pon-
dok pesantren. Hal tersebut sejalan 
dengan fokus program Pemerintah 
untuk membangun infrastruktur dan 
sumber daya manusia Indonesia.

“Dengan tanggung jawab yang sema-
kin besar tersebut, program harus 
dipertajam agar kapasitas belanja 
kita meningkat, serta dapat menam-
bah aset yang dapat dirasakan man-
faatnya secara langsung oleh mas-
yarakat,” jelas Menteri PUPR.

Dilakukannya pembangunan fisik 
oleh Kementerian PUPR, para kepa-
la sekolah dan guru bisa lebih fokus 
pada kegiatan belajar dan mengajar. 
Demikian juga dengan pondok pe-
santren, dimana fakta di lapangan 
masih banyak ponpes yang sangat 
tidak layak digunakan untuk sarana 
mendidik anak-anak.  Selain itu, Ke-
menterian PUPR juga telah melaku-
kan koordinasi dengan kementerian 
terkait, seperti dengan Kementerian 
Perdagangan untuk pembangunan 
pasar.

Menteri Basuki Hadimoeljono me- 
ngatakan, untuk melaksanakan tugas 

Menteri PUPR

Jajaran Pimpinan tTnggi Madya dan Pimpinan Tinggi 
Pratama Ditjen SDA dalam  Pra Rakertas (6/8)

tambahan tersebut, Kementerian 
PUPR mendapatkan anggaran tam-
bahan sebesar Rp 6,5 triliun yang 
akan masuk dalam DIPA TA 2019, se-
hingga pagu anggaran Kementerian 
PUPR pada tahun 2019 tercatat se-
besar Rp 110,73 triliun.

Pada tahun 2019 kebijakan program 
infrastruktur PUPR juga diarahkan 
untuk pemerataan hasil pemba- 
ngunan yang bertujuan mengurangi 
kesenjangan antar wilayah, salah sa-
tunya melalui peningkatan program 
padat karya tunai.

Khusus untuk Ditjen SDA, 
Menteri Basuki Hadimoeljo-
no meminta kepada seluruh 
Balai Besar Wilayah Sungai/
Balai Wilayah Sungai untuk 
dapat berkoordinasi dengan 
Badan Meteorologi, Klima-

tologi, dan Geofisika (BMKG) 
dalam memprediksi kekeri-

ngan dan banjir. 

Hal ini dikarenakan penge-
lolaan air merupakan tang-

gung jawab Kementerian 
PUPR melalui Ditjen SDA. 

Oleh karena itu, Ditjen SDA 
harus mengambil inisiatif 
bersama BMKG, Basarnas 

dan Kementerian/Lembaga 
terkait lainnya untuk penang- 
anan kekeringan dan antisi-
pasi banjir yang terjadi rutin 

setiap tahun.

Arahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019

Sekretaris Jenderal Kementerian 
PUPR Anita Firmanti menjelaskan, 
hingga akhir tahun, target capaian 
tahun 2018 sebesar 94,16% senilai 
Rp 107,069 triliun dari total angga-
ran Rp 113,71 triliun.

Hingga 6 Agustus 2018, progres 
keuangan telah mencapai 38,1% atau 
senilai Rp 43,32 triliun dan progres 
fisiknya sebesar 41,78%. Progres ini 
sedikit lebih rendah secara persen-
tase dibandingkan progres fisik dan 
keuangan tahun 2017 yaitu fisik se-
besar 45,65% dan keuangan 38,26% 
(nan/kompusda/ www.pu.go.id )

11
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Bahu Membahu Tangani 
Kali Sentiong

Perhelatan Asian Games ke-
18 akan digelar di Indonesia 
pada bulan Agustus sampai 

dengan September 2018. Jakarta dan 
Palembang merupakan dua kota ter-
pilih sebagai tempat penyelenggara 
pesta olah raga negara-negara Asia 
ini. Tak pelak, dua ibu kota provinsi 
itu bersolek untuk menyambut ke-
datangan para tamu, dari mulai at-
lit, ofisial sampai dengan para pen-
dukung dari berbagai negara.

Berbagai sarana dan prasarana pen-
dukung tengah disiapkan ntuk mem-
percantik kota. Salah satunya adalah 

pembersihan Kali Sentiong, atau 
yang akrab dikenal masyarakat DKI 
dengan Kali Item.

Kementerian PUPR Direktorat Jen-
deral Sumber Daya Air melalui BBWS 
Ciliwng Cisadane sedang bekerja 
sama dengan Dinas PU Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta untuk mengu-
rangi bau tak sedap di Kali Sentiong 
di Kawasan Kemayoran, Jakarta Pu-
sat. 

Mengapa kebersihan Kali Sentiong 
menjadi sorotan dalam persiapan 
Asian Games 2018 ini? Karena letak-

nya yang berdekatan dengan Wisma 
Atlet Kemayoran. Kualitas air pada 
Kali Sentiong diyakini turut mem-
pengaruhi kenyamanan atlit dan ofi-
sial dari berbagai negara yang meng-
huni Wisma Atlet Kemayoran selama 
Asian Games berlangsung.

Salah satu upaya penanganan yang 
dilakukan adalah menggelontorkan 
Kali Sentiong dengan cara membuka 
Pintu Air Gang Kelor (PA Sentiong). 
Air berasal dari Bendung Katulam-
pa di Bogor yang dialirkan hingga ke 
Kali Sentiong melalui Kali Baru Timur. 
Disamping itu secara paralel juga 
dilakukan upaya mengalihkan aliran 
air Kali Item ke Kali Sunter dengan 
cara dipompa, sehingga mengura- 
ngi debit air kotor yang masuk ke Kali 
Sentiong. 

Penebaran Bioremedasi dalam bentuk cair

Sebelumnya uji coba skema ini telah 
dilakukan selama seminggu, mulai 
tanggal 5 hingga 11 April 2018 dan 
berdasarkan observasi telah mem-
berikan hasil yang cukup baik dalam 
mengurangi bau kali.

Upaya rekayasa aliran dengan ske-
ma serupa kembali dilakukan pada 
Rabu (25/7) dan Kamis (26/8) den-
gan menggunakan lima mobil pom-
pa berkapasitas masing-masing 160 

liter per detik dari BBWS Ciliwung 
Cisadane dan enam mobil pompa 
berkapasitas 250 liter per detik dari 
Dinas PU DKI.

Total debit penggelontoran yang di-
alirkan menggunakan keseluruhan 
pompa saat ini adalah 1.540 liter 
per detik. Diharapkan upaya ini pun 
memberikan dampak yang berarti 
dalam pengurangan bau di Kali Sen-
tiong.

Penebaran Bioremedasi dalam bentuk Serbuk

BBWS Ciliwung Cisadane terus mem-
berikan dukungan bagi Dinas PU 
Pemprov DKI dalam upaya mengu-
rangi bau di Kali Sentiong, termasuk 
dengan upaya lain yang dinilai po-
tensial dalam mengurangi bau tidak 
sedap akibat pencemaran domestik 
yang berat dan kondisi anaerob pada 
badan Kali.

Teknologi 
Bioremediasi

Upaya lain untuk menangani 
kebersihan Kali Sentiong 
didapat berkat kerja sama 

BBWS Ciliwung Cisadane dengan Pu-
sat Penelitian dan Pengembangan 
Sumber Daya Air (Puslitbang SDA). 
Kerja sama yang dilakukan meliputi 
penggunaaan Teknologi Bioreme-

diasi. Teknologi Bioremediasi mer-
upakan pengembangan dari bidang 
bioteknologi lingkungan dengan 
memanfaatkan proses biologi dalam 
mengendalikan pencemaran. Karena 
teknologi ini bermanfaat untuk men-
gontrol atau mereduksi zat pence-
mar di badan air.

Salah satu sumber pencemar beras-
al dari limbah domestik yang men-
gandung senyawa organik. Bioreme-
diasi mempunyai potensi menjadi 
salah satu teknologi ramah lingkun-
gan yang bersih, alami, dan mudah 
diaplikasikan untuk perbaikan kuali-
tas air.



14
15

Pembahasan RUU SDA | Majalah Air

Penggunaan Teknologi Bioremediasi 
dilakukan di tiga lokasi Kali Sentiong 
pada Rabu malam (8/08) pukul 22.00 
WIB sampai pukul 01.00 WIB di hari 
Kamis (9/08). 

Kepala BBWS Ciliwung Cisadane 
Bambang Hidayah menyampaikan 
bahwa, “Teknologi bioremediasi 
yang dilakukan malam ini adalah 
dengan penebaran mikroorganisme 
untuk menguraikan polutan dalam 
air, biar senyawa-senyawa dalam air 
bisa bercerai sehingga lambat laun 
dapat mematikan bakteri-bakteri 
dalam air dan menghilangkan aroma 
pokok di kali.” 

BBWS Ciliwung Cisadane melakukan 
penebaran bioremediasi di tiga titik, 
pertama di sebelah hulu berjarak ku-
rang lebih 2,4 km dari Wisma Atlet 
berupa bentuk padat dengan berat 
2,5 kg berjumlah ± 500 s/d 600 buah. 
Kerja mikroorganisme yang padat itu 
diperkirakan setelah 8 jam baru aktif 
untuk memakan bakteri-bakteri air.

Kedua dalam bentuk serbuk dite-
barkan kurang lebih 1 km sampai 
dengan 1,5 km dari Wisma Atlet. 

Betuk serbuk ini diperkirakan beker-
ja setelah 4 jam berada di dalam air. 

Penebaran ketiga dilakukan di dekat 
jaring kurang lebih 300 m dekat Wis-
ma Atlet. Kali ini mikroorganisme 
cair ditebarkan kurang lebih seban-
yak 10,290 kg. Mikroorganisme cair 
dapat bekerja aktif setelah 1 jam di 
dalam air.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengem-
bang Air Sumber Daya Air Eko Winar 
Irianto yang turut menebar mikroor-
ganisme di Kali Sentiong mengatakan 
bahwa Puslitbang SDA akan melaku-
kan kajian mengenai teknologi biore-
mediasi agar ditemukan formvula 
yang lebih tepat, lebih applicable 
dan lebih optimal dalam perbaikan 
kualitas air. Sehingga kedepannya 
dapat bermanfaat dalam operasi dan 
pemeliharaan badan-badan air.
(Kompu SDA/Humas BBWSCC/Biro 
Kompu Kementerian PUPR)

Penebaran Bioremedasi dalam bentuk padat

Pemerintah dan DPR Memulai 
Pembahasan RUU SDA

Semenjak dibatalkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan 
Nomor 85/PUU-XI/2013, maka Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 

tentang Pengairan pun kembali diberlakukan. Namun dengan adanya tuntut-
an dan dinamika yang berkembang di masyarakat, Pemerintah menilai pen- 
tingnya peraturan baru mengenai pengelolaan sumber daya air yang dapat 
menjawab hal tersebut.

Oleh karenanya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memulai 
pembahasan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang 
merupakan RUU inisiatif DPR. Dimulainya pembahasan RUU SDA disepakati 

dalam Rapat Kerja antara Komisi V 
DPR dengan beberapa Kementerian/
Lembaga yang ditunjuk oleh Presi- 
den Joko Widodo untuk mewakili 
Pemerintah di Ruang Rapat Komisi V 
DPR, Jakarta (18/7).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua 
Komisi V DPR Fary Djemy Francis dan 
dihadiri oleh para anggota Komisi V 
DPR. Sementara wakil Pemerintah 
dipimpin oleh Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Ba-
suki Hadimoeljono dan dihadiri per-
wakilan dari Kementerian Lingkung-
an Hidup dan Kehutanan, Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 
Pertanian, serta Hukum dan HAM 
sesuai dengan amanat Presiden RI 
Nomor 31/Pres/06/2018 tanggal 7 
Juni 2018 kepada Ketua DPR RI ten-
tang Penunjukkan Wakil Pemerintah 
untuk membahas RUU tentang Sum-
ber Daya Air.

Turut hadir mendampingi Menteri 
Basuki dalam Raker tersebut Direk-
tur Jenderal SDA yang saat itu masih 
dijabat oleh Imam Santoso, Direktur 
Bina Penatagunaan SDA Agus Su-
prapto dan Kepala Biro Komunikasi 
Publik Endra S. Atmawidjaja.

Penandatanganan dimulainya pembahasan RUU SDA antara 
Pemerintah dengan komisi V DPR di Jakarta (18/7)
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Semenjak dibatalkannya Un-
dang-Undang No. 7 Tahun 
2004 tentang Sumber Daya 

Air oleh Mahkamah Konstitusi (MK) 
melalui Putusan Nomor 85/PUU-
XI/2013, maka Undang-Undang No. 
11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
pun kembali diberlakukan. Namun 
dengan adanya tuntutan dan dinami-
ka yang berkembang di masyarakat, 
Pemerintah menilai pen- tingnya 
peraturan baru mengenai penge-
lolaan sumber daya air yang dapat 
menjawab hal tersebut.

Oleh karenanya, Pemerintah dan De-
wan Perwakilan Rakyat (DPR) mem-
ulai pembahasan Rancangan Un-
dang-Undang Sumber Daya Air (RUU 
SDA) yang merupakan RUU inisiatif 
DPR. Dimulainya pembahasan RUU 
SDA disepakati dalam Rapat Kerja an-
tara Komisi V DPR dengan beberapa 
Kementerian/Lembaga yang ditunjuk 

oleh Presi- den Joko Widodo untuk 
mewakili Pemerintah di Ruang Rapat 
Komisi V DPR, Jakarta (18/7).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua 
Komisi V DPR Fary Djemy Francis dan 
dihadiri oleh para anggota Komisi V 
DPR. Sementara wakil Pemerintah 
dipimpin oleh Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Ba-
suki Hadimoeljono dan dihadiri per-
wakilan dari Kementerian Lingkung-
an Hidup dan Kehutanan, Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 
Pertanian, serta Hukum dan HAM 
sesuai dengan amanat Presiden RI 
Nomor 31/Pres/06/2018 tanggal 7 
Juni 2018 kepada Ketua DPR RI ten-
tang Penunjukkan Wakil Pemerintah 
untuk membahas RUU tentang Sum-
ber Daya Air.

Turut hadir mendampingi Menteri 
Basuki dalam Raker tersebut Direk-

Enam garis besar arah pengelolaan dan ruang lingkup 
materi RUU SDA:

Setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan 
hak rakyat; 

Negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak 
asasi manusia; 

Pengelolaan air harus mengingat kelestarian lingkungan hidup;

Air merupakan salah satu cabang produksi yang menguasai hajat 
hidup orang banyak. Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, harus dalam penga-
wasan dan pengendalian air oleh negara secara mutlak;

Prioritas utama di dalam pengusahaan atas air diberikan kepada 
BUMN atau BUMD; 

Apabila semua batasan tersebut telah terpenuhi, dan ternyata 
masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk 
memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusa-
haan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

1

2

3

4

5

6

tur Jenderal SDA yang saat itu masih 
dijabat oleh Imam Santoso, Direktur 
Bina Penatagunaan SDA Agus Su-
prapto dan Kepala Biro Komunikasi 
Publik Endra S. Atmawidjaja.

Menteri Basuki menyampaikan bah-
wa Presiden menyambut baik dan 
memberikan apresiasi yang ting-
gi atas inisiatif DPR-RI yang telah 
menghasilkan RUU tentang Sumber 
Daya Air sesuai kesepakatan bersa-
ma antara DPR dan Presiden dalam 
Program Legislasi Nasional (Proleg- 
nas) prioritas pembahasan Tahun 
2018.

Presiden juga sangat menghargai 
prinsip dan komitmen DPR-RI dalam 
upaya (1) memberikan perlindungan 
dan jaminan pemenuhan hak rakyat 
atas air; (2) menjamin keberlanju-
tan ketersediaan air dan sumber air 
agar memberikan manfaat secara 
adil bagi masyarakat; (3) menjamin 
pelestarian fungsi air dan sumber 
air untuk menunjang keberlanjutan 
pembangunan; (4) menjamin per-
lindungan dan pemberdayaan mas-
yarakat termasuk Masyarakat Adat 
dalam upaya konservasi air dan sum-
ber air; (5) meng- endalikan daya 
rusak air secara menyeluruh yang 
mencakup upaya pencegahan, pen-
anggulangan dan pemulihan.

Menteri Basuki menyampaikan be-
berapa materi pokok dalam RUU 
SDA yang perlu dibahas lebih lanjut 
antara lain (1) penguasaan air oleh 
negara dalam hal pengaturan ak-
ses masyarakat terhadap sumber 
daya air; (2) Jaminan pemenuhan 
hak rakyat atas air; (3) Pengatur-

Penyerahan
Daftar 
Inventarisasi 
Masalah

Pembahasan RUU SDA dilan-
jutkan dengan penyerahan 
Daftar Invertarisasi Masalah 

(DIM) Menteri PUPR kepada DPR dan 
kemudian pembahasan masing-mas-
ing DIM dalam Rapat Kerja.

Menteri PUPR didampingi oleh jaja-
ran pejabat di lingkungan Direktorat 
Jenderal SDA serta Kepala Biro Hu-
kum Sekretariat Jenderal Kemente-
rian PUPR di Ruang Rapat Komisi V 
DPR, Jakarta (23/7). Penyerahan DIM 
RUU SDA diterima oleh Ketua Komisi 
V DPR RI Fary Djemi Francis pada Ra-
pat Kerja tentang RUU SDA.

“Sistematika DIM RUU tentang Sum-
ber Daya Air dari pemerintah terdiri 
dari 15 bab dan 79 Pasal,” ujar Men-
teri Basuki Hadimoeljono.

Sebagai informasi, jumlah keseluru-
han DIM pada Batang Tubuh RUU 
adalah 604 DIM. 

Fary Djemy Francis mengatakan bah-
wa sebanyak 362 DIM kategori tetap 
akan langsung disetujui pada rapat 
kerja tersebut. “Sementara 242 DIM 

Penyerahan DIM oleh Menteri PUPR Kepada DPR

an meng-enai kegiatan usaha yang 
menggunakan sumber daya air.

Menteri PUPR melanjutkan bahwa 
kita harus berhati-hati dengan air 
karena air tidak ada substitusi atau 
penggantinya sehingga negara men-
guasai air seperti yang dikatakan 
oleh Mahkamah Konstitusi. “Neg-
ara menguasai air” diterjemahkan 
bahwa negara harus menjamin hak 
rakyat atas air, apabila sudah ter-
penuhi baru bisa diusahakan oleh 
pihak swasta.

“Untuk pengusahaannya tentu saja 
dikuasai oleh negara melalui BUMN 

dan BUMD.  Dan perihal kerjasama 
dengan swasta nanti akan dibahas 
di RUU ini. Semua harus dibicarakan 
dan dibahas bersama-sama secara 
transparan karena akan menentu-
kan pengusahaan sumber daya air di 
masa depan," ujar Basuki.

Hal senada diutarakan oleh Direk-
tur Jenderal SDA saat mendampingi 
Menteri PUPR dalam rapat beserta 
Komisi V DPR. “Penggunaan air un-
tuk air minum dilakukan oleh BUMN, 
BUMD, dan dapat diberikan kepa-
da swasta kalau telah dipenuhi hak 
rakyat dan masih ada sisanya. tapi 

harus bisa diberikan persyaratan 
yang ketat dan tertentu. Persyaratan 
tertentu itu nanti akan dituangkan 
dalam PP nya, Peraturan Peme- 
rintah. PP akan dibuat setelah UU 
ditetapkan,” jelas Dirjen SDA.

Ditambahkan oleh Dirjen SDA, saat 
ini pengaturan atas pengusahaan 
air diatur dengan dengan PP no. 121 
Tahun 2015 tentang Pengusahaan 
Sumber Daya Air. Begitu RUU SDA 
ditetapkan, PP tersebut akan direvi-
si.

lainnya yang terdapat usulan peruba-
han dari Pemerintah akan langsung 
diserahkan kepada Tim Panitia Kerja 
(Panja) yang beranggotakan 30 ang-
gota DPR dan dipimpin oleh Wakil 
Ketua Komisi V Lasarus untuk diba-
has bersama Pemerintah,” jelas Fary.

Sampai dengan berita ini ditulis, 
pembahasan RUU SDA tengah men-
jalani masa reses sampai dengan 
masa persidangan berikutnya. 
(Kty/Tin/Ams KompuSDA)
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Ditjen SDA Apresiasi Petugas 
Irigasi Melalui Lomba O&P 
Tingkat Nasional

Pembangunan infrastruktur bidang Sumber Daya Air, khususnya 
pengembangan jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa telah 
banyak dilakukan dengan biaya yang relatif cukup besar. Agar hasil 

pembangunan jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa tersebut dapat 
memberikan pelayanan secara optimal dan berkelanjutan, maka perlu dilaku-
kan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) secara baik dan benar. Peme- 
rintah dalam hal ini akan terus memberikan perhatian khusus pada upaya-    
upaya peningkatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dan 
irigasi rawa.

Keberhasilan penyelenggaraan ke-
giatan operasi dan pemeliharaan 
jaringan irigasi permukaan & iri-
gasi rawa tersebut biasanya diukur 
dari lima faktor, diantaranya terkait 

dengan kondisi prasarana, air, ma-
najemen, kelembagaan pengelola 
irigasi (KPI) dan sumber daya manu-
sia (SDM). Dari kelima faktor terse-
but, minimnya kualitas dan kuantitas 

SDM masih menjadi tantangan uta-
ma dalam penyelenggaraan kegiatan 
operasi dan pemeliharaan jaringan 
irigasi permukaan dan irigasi rawa, 
baik ditingkat pusat maupun daerah.

Sebagai lembaga yang diamanahi 
tanggung jawab dalam penyeleng-
garaan kegiatan operasi dan pemeli-
haraan, Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air (Ditjen SDA) melalui Direk-
torat Bina Operasi & Pemeliharaan 
(O&P) harus melaksanakan pembi-
naan pelaksanaan norma, standar, 
prosedur dan kriteria kegiatan ope-           
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rasi dan pemeliharaan, pengendalian 
pelaksanaan, audit teknis, peman-
tauan, pembinaan pemberdayaan 
masyarakat dan pembinaan pengelo-
laan sumber daya air kepada badan 
usaha serta evaluasi dan pelaporan 
progres kegiatan operasi dan peme-
liharaan irigasi permukaan, rawa, air 
tanah, dan air baku. 

Tentu saja, tugas-tugas tersebut 
membutuhkan kerjasama yang baik 
antara Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) 

Dewan Juri bersama perwakilan peserta lomba

yang menjadi perwakilan Ditjen SDA 
di daerah, dengan Dinas PU/PSDA/
Pengairan. 

Agar program-program tersebut bisa 
tersampaikan dengan baik ke seluruh 
pelaksana kegiatan operasi dan pe-
meliharaan yang tersebar di Indone-
sia, Ditjen SDA kembali menyeleng-
garakan Lomba/Pemilihan Petugas 
O&P Jaringan Irigasi Permukaan dan 
Irigasi Rawa Teladan Tingkat Nasio- 
nal Tahun 2018 pada 16-20 Juli 2018 
di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

Penyelenggaraan yang telah mema-
suki tahun ke-11 tersebut bertujuan 
untuk mendorong kompetensi para 
petugas O&P dalam upaya peningka-
tan kualitas pengelolaan irigasi per-
mukaan dan irigasi rawa. 

Acara yang dibuka langsung oleh Di-
rektur Bina O&P Agung Djuhartono 
tersebut turut dihadiri oleh Guber-
nur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu 
Raya, dan petugas O&P yang me-
wakili berbagai daerah di Indonesia.
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Berdasarkan penjelasan Direktur 
Bina O&P Agung Djuhartono, rang-
kaian acara lomba O&P ini bertujuan 
untuk mempertemukan insan peng- 
elola sumber daya air khususnya ja-
ringan irigasi permukaan dan irigasi 
rawa dari Sabang sampai Merauke 
agar dapat saling bertukar wawasan, 
pengetahuan, kemampuan dan pe- 
ngalaman dalam mengoperasikan 
dan memelihara infrastruktur sum-
ber daya air. Lebih lanjut Agung men-
jelaskan, penyelenggaraan lomba ini 
tidak hanya sekedar untuk mengejar 
juara, tetapi lebih sebagai upaya da-
lam mendorong Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota serta masyarakat dalam pe- 
ningkatan kinerja operasi dan peme-
liharaan jaringan irigasi permukaan 
dan irigasi rawa secara efektif dan 
efisien, sekaligus memberikan apre-
siasi sebagai bentuk penghargaan 
kepada petugas O&P yang mempu-
nyai kinerja terbaik.

“Kegiatan ini adalah kegiatan yang 
sangat positif karena dapat dijadikan 
ajang untuk berbagi pengalaman dan 
pengetahuan yang kemudian dapat 
diimplementasikan pada wilayahnya 
masing-masing. Meskipun kondisi 
alam setiap wilayah berbeda-beda, 
setidak- nya petugas dari satu dae-
rah bisa mempelajari sistem yang 
diterapkan petugas daerah lainnya 
dalam melaksanakan kegiatan ope- 
rasi dan pemeliharaan jaringan iri-
gasi permukaan dan irigasi rawa agar 
manfaatnya dapat dirasakan oleh 
masyarakat secara berkelanjutan,” 
tambah Agung.

Kategori Juru/Mantri Irigasi Rawa:

Kategori Pengamat/UPTD Irigasi Rawa:

Kategori Juru/Mantri Irigasi Permukaan Wilayah Barat:

Kategori Juru/Mantri Irigasi Permukaan Wilayah Timur:

Kategori Pengamat/UPTD Irigasi Permukaan Wilayah Barat:

Di tahap final nanti para nominasi ini 
akan menunjukkan dan membukti-
kan kondisi di lapangan sesuai den-

Para peserta yang mengikuti kegia-
tan ini wajib melakukan presentasi 
mengenai profil dan aktivitas yang 
mereka lakukan dalam kegiatan ope- 
rasi dan pemeliharaan irigasi permu-
kaan dan irigasi rawa. 

Berikut adalah daftar nominasi yang 
berhasil melaju ke tahap final:

gan apa yang telah mereka presenta-
sikan pada tahap penyisihan. 
(dro KompuSDA)

Lomba ini sebagai upaya dalam 
mendorong Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsi dan Kabu-
paten/Kota serta masyarakat 

dalam peningkatan kinerja 
operasi dan pemeliharaan 

jaringan irigasi permukaan dan 
irigasi rawa secara efektif dan 

efisien, sekaligus memberi-
kan apresiasi sebagai bentuk 
penghargaan kepada petugas 
O&P yang mempunyai kinerja 

terbaik
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Dari Papua Menginspirasi 
Indonesia

Berkeliling hutan untuk me-
mantau saluran irigasi yang 
ada di Kecamatan Semang-

ga, Kabupaten Merauke, Papua 
adalah keseharian yang harus dijal-
ani Sity sebagai seorang Juru Irigasi 
Rawa. Ia harus mengambil sampel, 
memantau indeks pada saluran juga 
kelayakan pintu air untuk memasti-
kan saluran irigasi masih berfungsi 
dengan baik. Tujuannya cuma satu, 
agar air yang mengalir melalui salu-
ran irigasi bisa tersampaikan dengan 
baik ke sawah para penduduk yang 
ada di Desa Semangga Tiga dan Em-
pat.

Tentu saja kegiatan ini menjadi 
tantangan tersendiri bagi lulusan 
Teknik Sipil (Pengairan) Universi-
tas Musamus Merauke tersebut. 
Sebagai perempuan, ia harus lebih 
waspada ketika harus menelusuri 
hutan agar bisa sampai ke rawa yang 
menjadi salah satu sumber air untuk 
sistem irigasi di desa tersebut. 

Lahir dan besar di Papua, perem-
puan Indonesia yang memiliki nama 
lengkap Sity Fatimah Nelson ini in-
gin berbuat sesuatu yang baik bagi 
masyarakat. Dengan semangatnya 
bersama rekan lainnya di lapangan, 
mereka terus bahu-membahu untuk 
memantau dan memelihara saluran 
irigasi di daerah rawa yang menja-
di kewenangan tugas mereka, yaitu 
Rawa Kandang Bebek, Rawa Sembe 
dan Rawa Panjang.

Berkat kegigihannya, Sity berha-
sil menjadi salah satu finalis pada 
Pemilihan Petugas Operasi & Pe-
meliharaan (O&P) Kategori Juru Iri-
gasi Rawa Teladan Tingkat Nasional 
Tahun 2018 yang diselenggarakan 
oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR 
di Kupang, NTT pada tanggal 16 – 20 
Juli 2018. 

Kegiatan ini merupakan upaya Dit-
jen SDA melalui Direktorat Bina O&P 
untuk melakukan penilaian kinerja 
terhadap pencapaian pengelolaan 
O&P Irigasi oleh BBWS/BWS dan/
atau Dinas PU/PSDA/Pengairan 

Provinsi melalui kegiatan TP-OP. Se-
lain itu, kegiatan ini bisa menjadi wa-
dah pembelajaran bagi para petugas 
O&P dari berbagai strata kewenan-
gan pengelolaan dan jenis jaringan 
irigasi dan rawa berdasarkan kriteria 
penilaian yang ditetapkan.

Berkat kegigihannya, Sity yang mer-
upakan satu-satunya peserta wanita 
pada kategori Juru Irigasi Rawa, ber-
hasil menjadi salah satu finalis pada 
pemilihan Petugas Operasi & Peme-
liharaan 
Kategori Juru Irigasi Rawa Teladan 
Tingkat Nasional Tahun 2018 yang 
diselenggarakan oleh Ditjen SDA Ke-
menterian PUPR.

Para peserta yang mewakili daerahn-
ya masing-masing wajib mempresen-
tasikan kegiatan keseharian mereka 
dihadapan para juri. Menariknya, 
Sity merupakan peserta perempuan 
satu-satunya pada kategori Juru Iri-
gasi Rawa. Tentu saja, pencapaian ini 
semakin memberikan suntikan ener-
gi bagi Sity dan rekan-rekannya un-
tuk lebih semangat lagi kedepannya. 

Sudah tiga tahun Sity menjalani pro-
fesi sebagai Juru Irigasi Rawa. Ia akan 
terus belajar dan mengembangkan 
kemampuannya agar kinerjanya bisa 
terus meningkat. Ia yakin dengan 
menjaga saluran irigasi rawa den-
gan baik akan memberikan dampak 
positif yaitu meningkatnya produksi 
pertanian masyarakat yang ada di 
desanya. (dro KompuSDA)

Sity Fatimah Nelson
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ter per detik, 40 liter per detik kita 
langsung masukkan ke WTP dan se-
bagian dijadikan untuk pengemban-
gan,” ujar Amir Hamzah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepa-
la BWS Sumatera V Maryadi Utama 
menyampaikan terima kasih kepada 
para pemilik lahan yang telah ber-
sedia menyerahkan tanahnya untuk 
mendukung pembangunan Embung 
Tambuo ini. Di dalam pembangunan-
nya, Kementerian PUPR bertanggung 
jawab atas penyelesaian konstruksi, 
sementara pembebasan lahan serta 
ketersediaan lahan diselesaikan oleh 
Pemerintah Daerah.

“Embung ini dimanfaatkan sebagai 
air baku yang akan diolah di Instala-
si Pengolahan Air (IPA) di Belakang 
Balok. Sehingga untuk tahap awal, 
diperkirakan dapat menghasilkan 40 
liter per detik. Embung akan diba-
ngun dengan luas genangan seki-
tar 1,4 Ha dengan dana APBN serta 
didukung dengan dana APBD kota,” 
jelasnya.

Sementara itu Walikota Bukittinggi, 
Ramlan Nurmatias, dalam sambu-
tannya menyampaikan rasa terima- 
kasih atas terjalinnya kerja sama de-
ngan BWS SUMATERA V. “Multiefek 
yang akan dirasakan masyarakat 
nantinya di antaranya terciptanya ru-
ang terbuja hijau. Areal berkumpul 
yang dapat menjadi pusat wisata dan 
pusat perekonomian di Bukittinggi” 
ujar Ramlan Nurmatias.

Lebih lanjut dirinya membeberkan, 
jika kelak proyek embung terse-
but rampung, diperkirakan mampu 

menghasilkan tambahan air bersih 
sekitar 120 liter per detik. Mengacu 
pada rumusnya, satu liter saja per-
detik air, dapat dikonsumsi sebanyak 
80 hingga 100 kepala keluarga (KK). 
“Pembangunan embung ini tidak se-
kedar bentuk kolam besar. Tapi, akan 
dipadukan dengan konsep pariwisa-
ta. Sehingga nantinya juga bisa men-
jadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan 
objek wisata baru di Kota Bukitting-
gi,” tambah Walikota Bukittinggi. 

Embung Tambuo Tabek Gadang de-
ngan tinggi mencapai tujuh meter ini 
merupakan embung yang pertama 

kali dibangun di Kota Bukittinggi di-
mana biaya pembangunan bersum-
ber dari APBN senilai Rp 9,3 miliar. 
Nantinya areal Embung tidak hanya 
menjadi lokasi cadangan air bersih 
untuk Kota Bukittinggi, namun juga 
akan dijadikan sebagai objek wisata 
air baru. Sehingga keberadaan em-
bung itu tidak saja dinikmati oleh 
pelanggan PDAM, tetapi juga dapat 
dinikmati semua masyarakat untuk 
berwisata air.
(Kompu SDA/Kompu BWS 
Sumatera V)

Output yang akan dihasil-
kan dari pembangunan 
embung ini adalah satu 
buah embung dengan 

panjang pipa transmisi 
sepanjang 3,482 Km dan 
outcome sebesar 40 liter 
per detik. Adapun luas 

wilayah Kota Bukittinggi 
yang akan dilayani seluas 

1.485,72 Km².

Peletakan batu pertama Embung Tambuo Tabek Gadang

Air Baku dan Tempat Wisata 
Embung Tambuo Tabek Gadang 
untuk Kota Bukittinggi

Keberadaan Kota Bukitting-
gi, Sumatera Barat sebagai 
kota wisata dengan populasi 

penduduk yang cukup padat, mem-
butuhkan kebutuhan air yang tinggi. 
Keadaan tersebut membawa pada 
sebuah diskusi di awal tahun 2018 
lalu di antara Anggota DPR-RI, DPRD 
Kota Bukittinggi, bersama Balai 
Wilayah Sungai Sumatera V Ditjen 
Sumber Daya Air Kementerian PUPR 
dan Walikota Bukittinggi.

Diskusi dari keempat institusi terse-
but menghasilkan gagasan pem-
bangunan Embung Tambuo Tabek 
Gadang yang berlokasi di Nagari 
Tabek Gadang Kecamatan Aur Birugo 
Tigo Baleh Kota Bukittinggi sebagai 
sarana pemenuhan kebutuhan air.

Gagasan tersebut diputuskan bu-
kan tanpa alasan, pasalnya untuk 
empat tahun kedepan, atau tahun 
2022, berdasarkan tingkat populasi 
kota, PDAM Kota Bukittinggi harus 

mampu menyediakan kapasitas ter-
pasang sebesar 400 liter per detik 
pada pemakaian normal dan pada 
pemakaian puncak sebesar 721 li-
ter per detik dengan catatan tingkat 
kebocoran masih diatas 30%. Jika 
diperhitungkan dengan pemekaran 
kota, secara otomatis kebutuhan 
tersebut akan lebih meningkat lagi. 

Embung Tambuo Tabek Gadang ter-
pilih karena berdasarkan hasil peng- 
ukuran Tambuo Tabek Gadang, 
memiliki debit sebesar 120 liter per 
detik sampai dengan 200 liter per 
detik. Potensi debit yang dinilai cu-
kup tinggi ini rencananya diperuntu-
kan sebagai air baku yang akan dio-
lah di WTP Belakang Balok.

Output yang akan dihasilkan dari 
pembangunan embung ini adalah 
satu buah embung dengan panjang 
pipa transmisi sepanjang 3,482 Km 
dan outcome sebesar 40 liter per 
detik. Adapun luas wilayah Kota 

Bukittinggi yang akan dilayani seluas 
1.485,72 Km².

Setelah melalui proses pengusulan 
hingga penandatanganan kontrak, 
maka pada Sabtu (14/07) terlak-
sanalah acara Peletakan Batu Perta-
ma Pembangunan Embung Tambuo 
Tabek Gadang Kota Bukittinggi. 

Peletakan Batu Pertama ini dihadi-   
ri oleh Kepala Pusat Air Tanah dan 
Air Baku Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air Kementerian PUPR, Mo-
hammad Amir Hamzah,  Forkominda 
Kota Bukittinggi, masyarakat serta 
Anggota DPR - RI dan Ketua DPRD 
Kota Bukittinggi.

“Insya Allah pekerjaan ini akan sele-
sai pada akhir tahun 2018 ini dan 
saya berharap dukungan penuh te-
rus diberikan oleh masyarakat. Selain 
itu dari potensi yang cukup besar ini, 
kita rencanakan akan di tingkatkan 
terus hingga intake mencapai 80 li-
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Atlet Dayung Indonesia Sumbang 
10 Medali di Asian Games 2018
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Untuk kedua kalinya pesta 
olahraga se-Asia diseleng-
garakan di Indonesia. 

Ajang yang diberi nama Asian Games 
ini merupakan kompetisi tertinggi 
bagi para atlet se-Asia untuk unjuk 
prestasi. Asian Games 2018 yang 
berlangsung sejak 18 Agustus hingga 
2 September 2018 tersebut diseleng-
garakan di dua kota, yaitu Jakarta 
dan Palembang.  

Berbagai persiapan telah dilaku-
kan Indonesia untuk mensukseskan 
penyelenggaraan Asian Games 
2018 tersebut. Satu diantaranya 
adalah penyediaan venue untuk 
lomba dayung yaitu Embung Jaka-
baring yang dikerjakan oleh Balai 
Besar Wilayah Sungai (BBWS) Suma-
tera VIII, Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air (Ditjen SDA). 

“Terkait standar venue berskala in-
ternasional yang harus ada di Em-
bung Jakabaring, BBWS Sumatera 
VIII turut berkoordinasi dengan In-
donesia Asian Games Organizing 
Committee (INASGOC), dan per-
wakilan pengurus PODSI cabang Su-
matera Selatan,” tutur Kepala BBWS 
Sumatera VIII Supardji. Embung Jak-

abaring terletak di dalam kompleks 
Jakabaring Sport City, sebuah area 
yang dikembangkan menjadi pusat 
terpadu fasilitas olahraga untuk ting-
kat nasional dan internasional. Diba-
ngun sejak 2011, embung yang sum-
ber airnya berasal dari Sungai Musi 
dan Sungai Ogan tersebut sebelum-
nya pernah menjadi lokasi Lomba Ski 
Air pada Sea Games di tahun yang 
sama. Sebelum terpilih menjadi lo-
kasi penyelenggaraan lomba dayung 
untuk Asian Games 2018, Embung 
Jakabaring difungsikan sebagai em-
bung konservasi, juga sebagai kolam 
retensi dalam rangka upaya pengen-
dalian banjir di kompleks Jakabaring 
Sport City. 

Pengembangan Embung Jakabar-
ing sebagai venue cabang olahraga 
dayung untuk Asian Games 2018 
telah selesai dikerjakan oleh BBWS 
Sumatera VIII sejak Desember 2017 
lalu. Pekerjaan yang dilakukan di-
antaranya memperpanjang track, 
perbaikan tepi kolam retensi, re-
habilitasi dan membuat bangunan 
pengatur muka air, pengerukan sal-
uran dan sungai, serta penggalian di 
areal baru. Kini, Embung Jakabaring 
memiliki panjang 2200 meter, lebar 

200 meter, kedalaman 5 meter, dan 
luas 68 hektar. Volume tampungan 
air dari embung ini mencapai 3 juta 
meter kubik.

Dalam penjelasannya, Supardji mey-
ampaikan bahwa sejak Januari 2018, 
tim BBWS Sumatera VIII menyiapkan 
30-50 orang setiap harinya yang ber-
tugas membersihkan rumput dan 
sampah yang ada di embung, untuk 
memastikan kalau embung ini be-
nar-benar siap digunakan dan tidak 
mengganggu jalannya pertandingan. 
Begitu juga dengan tenaga keaman-
an yang bertugas setiap hari menja-
ga tiga pintu air di sekitar embung. 
Pintu air tersebut mengatur masukn-
ya air dari Sungai Ogan yang mer-
upakan salah satu sumber air untuk 
Embung Jakabaring. “Penjagaan ini 
kami lakukan sangat ketat untuk 
mencegah terjadinya kerusakan atau 
hal-hal yang tidak diinginkan pada 
ketiga pintu air tersebut,” jelasnya.

Tak mau kalah dengan persiapan 
venue yang sudah dilakukan dengan 
matang untuk Asian Games 2018, 
para atlet dayung Indonesia pun ber-
juang maksimal. Upaya terbaik terus 
mereka keluarkan agar perolehan 

Pengembangan Embung Jakabaring 
sebagai venue cabang olahraga dayung 

untuk Asian Games 2018 telah selesai 
dikerjakan oleh BBWS Sumatera VIII 

sejak Desember 2017 lalu. 

Pekerjaan yang dilakukan diantaranya 
memperpanjang track, perbaikan tepi 
kolam retensi, rehabilitasi dan mem-
buat bangunan pengatur muka air, 

pengerukan saluran dan sungai, serta 
penggalian di areal baru. 

Kini, Embung Jakabaring memiliki 
panjang 2200 meter, lebar 200 meter, 

kedalaman 5 meter, dan luas 68 hektar. 
Volume tampungan air dari embung ini 

mencapai 3 juta meter kubik.

Embung Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan
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Bendung Rentang, dari Majalengka 
ke Perhelatan Dayung Dunia

T idak hanya di Jakarta dan 
Palembang, Asian Games ta-
hun 2018 ini menyisakan satu 

tempat lagi di Jawa Barat. Adalah 
Bendung Rentang yang merupakan 
venue cabang olahraga kano slalom.

Siapa yang menyangka bahwa Salu-
ran Induk Cipelang di Bendung Rent-
ang yang terletak di Kecamatan Jai-
tujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa 
Barat ini layak menggelar perhelatan 
olah raga tingkat Asia. Tak pelak, ke-
hadiran Asian Games 2018 mengu-
bah wajah Bendung Rentang.

Sebelum ajang olahraga terbesar se-
Asia ini digelar, Bendung Rentang ti-
dak lebih dari sumber air irigasi bagi 
persawahan di wilayah Majaleng-
ka, Cirebon dan Indramayu. Namun 

kini Bendung Rentang berdiri elok 
menjadi salah satu destinasi wisata 
kebanggaan masyarakat Majaleng-
ka. “Bendung Rentang sudah beru-
bah. Tidak kotor lagi. Rasanya bang-
ga sekali di Majalengka ada Asian 
Games,” ujar Cuswati, seorang Guru 
SDN Jatiujuh 4 (sumber Harian Kom-
pas, Senin 27 Agustus 2018, Bend-
ung Rentang ke Panggung Dunia, 
halaman 23)

Ucapan Bu Guru Cuswati bukan tan-
pa alasan. Rerumputan dan ilalang 
yang dulu memenuhi sisi kiri Bend-
ung Rentang kini berubah menjadi 
taman berlapis paving block selebar 
tujuh meter. Tempat duduk penon-
ton di bangun di bawah pohon. Jalan 
menuju arena diperlebar dan ber-
aspal mulus.

Bukan hanya Cuswati yang menikma-
ti keelokan Bendung Rentang, para 
atlet mancanegara, ofisial, kontingen 
luar negeri, jurnalis dan para sup-
porter turut merasakan suasana me-
riah Asian Games 2018 di bendung 
yang berjarak sekitar 150 kilometer 
dari Jakarta.

Perbaikan, peningkatan, operasi dan 
pemeliharaan Bendung Rentang 
demi menyambut Asian Games 2018 
dilaksanakan oleh Direktorat Jender-
al Sumber Daya Air melalui Balai Be-
sar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk 
Cisanggarung. 

Happy Mulya, Kepala Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cis-
anggarung, sebagai pengelola Bend-
ung Rentang menyatakan bahwa 

Venue Kano Slalom di Bendung Rentang, Majalengka 
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medali dicabang olahraga dayung 
bisa menaikkan peringkat Indonesia. 
Usaha para pahlawan olahraga Indo-
nesia tersebut pun menuai banyak 
prestasi. Ada 1 medali emas, 5 med-
ali perak, dan 4 medali perunggu un-
tuk kategori rowing dan canoe/kayak 
sprint yang berhasil mereka raih di 
Embung Jakabaring, Palembang. 

Reddy yang merupakan salah satu 
pengunjung tetap Jakabaring Sport 
City turut bangga akan prestasi para 
atlet dayung tersebut. “Setiap week-
end, saya pasti main kesini bareng 
teman-teman. Saya suka dengan 
penampilan Embung Jakabaring saat 
ini. Semakin bersih, luas, tertata rapi 
dan fasilitas pendukungnya lengkap. 
Semoga kedepannya ada fasilitas 
wisata air yang disediakan bagi mas-
yarakat,” ujar siswa SMAN 1 Palem-
bang tersebut saat ditemui majalah 
AIR. (dro KompuSDA)

Pemenang Canoe Lightweight Men's Four

Atlet Dayung Indonesia Berhasil Raih Medali Perak Pada 
Kategori LWT Men's Four di Asian Games 2018

Reddy, Siswa SMAN 1 Palembang
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Bendung Rentang sudah siap seratus 
persen untuk menjadi lokasi penye-
lenggaraan lomba kano slalom Asian 
Games 2018.

“Mulai besok kami akan lakukan 
pengecekan saluran, apakah ada 
yang terbuka selama pengaliran 
maupun selama latihan. Dalam dua 
sampai tiga hari kita akan perbaiki 
kalau memang ada yang terbuka,” 
jelas Happy Mulya.

Lomba kano slalom di Bendung Rent-
ang berlangsung pada tanggal 21-23 
Agustus 2018. Tetapi sejak tanggal 
19 Agustus sudah secara resmi di-
gunakan latihan bagi para peserta, 
tidak hanya dari Indonesia namun 

juga dari negara lain. Selama dua 
hari ini, 19-20 Agustus, para atlit 
kano slalom akan beradaptasi den-
gan jalur lomba. 

Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung 
mengutarakan bahwa tiga puluh 
orang petugas dari BBWS Cimanuk 
Cisanggarung akan siap betugas se-
lama persiapan, latihan dan lomba 
berlangsung di Bendung Rentang. 
Atau tepatnya dari tanggal 16 Agus-
tus sampai dengan 24 Agustus, se-
hari setelah lomba selesai. “Para 
petugas dari Balai ini akan memba-
gi air dan menutup pintu, termasuk 
melakukan pengawasan di lintasan 
lomba selama perlombaan ber-
langsung,” imbuh Kepala BBWS.

Sebagai informasi, perlombaan kano 
slalom akan digelar di Saluran Induk 
Cipelang yang berada pada intake 
kiri Bendung Rentang. Intake kiri ini 
akan dibagi lagi menjadi dua bagian. 
Bagian kanan pada intake kiri akan 
digunakan menjadi tempat perlom-
baan, sedangkan bagian kanannya 
tetap berfungsi sebagai saluran iri-
gasi.
Panjang lintasan yang disiapkan 
mencapai 450 meter. Panjang itu 
nantinya akan dibagi menjadi be-
berapa bagian lintasan lagi, seperti 
lintasan warming up sepanjang 150 
meter, lintasan perlombaan sepan-
jang 250 meter dan sisanya digu-
nakan untuk persiapan peserta.

Saluran Irigasi tidak terganggu

jam sembilan pagi, setelah itu kita 
bagi untuk keperluan irigasi di hilir. 
Kemudian sorenya mereka latihan 
lagi dari jam tiga sampai dengan jam 
enam,” jelas Happy Mulya.

T idak satupun medali yang 
diperebutkan di Bendung 
Rentang berhasil diraih oleh 

Indonesia. Walaupun Indonesia ti-
dak meraih medali, namun Atlet 
Canoe Slalom untuk kategori Canoe 
Single (C1) Women dari Indonesia, 
Reski Wahyuni berharap agar kede-
pannya dapat lebih meningkatkan 
prestasi untuk olahraga Canoe Sla-
lom dan berusaha lebih keras lagi 
untuk pencapaian waktu yang lebih 
cepat. “Untuk selanjutnya saya akan 
fokus pada pertandingan Canoe di 
Thailand pada bulan Oktober nanti, 
semoga saya bisa menjadi juara,” im-
buh Resti Wahyuni.

Ketika Asian Games telah selesai, 
Saluran Induk Cipelang yang berada 
di Bendung Rentang ini rencanan-
ya akan difungsikan kembali seperti 
semula, yakni sebagai kantong lum-
pur Daerah Irigasi Rentang.

Perolehan Medali

Canoe Single 
(Women)

Kayak (Men)

Chen Shie (China)

Chen Weihan (Taipei)

Duanglawa Atcharapor (Thailand)

Quan Xin (China)

Adachi Kazuya (Jepang)

Husslein Hermann 
Ludwig (Thailand)

Selain mengairi areal irigasi 
di Kabupaten Majalengka, 
bendung dengan total daer-

ah layanan irigasi seluas 87.803 hek-
tare ini juga melayani kebutuhan air 
irgasi untuk Kabupaten Cirebon dan 
Indramayu. Dari ketiga kabupaten di 
atas, Indramayu menjadi kabupaten 
dengan areal irigasi terluas dengan 
total 66.612 hektare.

Kekhawatiran akan terganggu atau 
berkurangnya pasokan air irigasi ke 
area persawahan dikarenakan pelak-
sanaan perlombaan kano slalom di 
Bendung Rentang dijawab dengan 
optimis oleh BBWS Cimanuk Cisang-
garung bahwa debit air irigasi akan 
tetap terjaga dan berjalan normal 
selama lomba kano slalom Asian 

Games belangsung pada tanggal 21 
sampai dengan 23 Agustus 2018.
“Sampai sehari sebelum digunakan 
latihan, Bendung Rentang akan kami 
buka full sampai dengan ke hilir. 
Tetapi mulai dari tanggal 19 sampai 
dengan 24 Agustus Bendung Rent-
ang akan dikhususkan untuk lomba,” 
ujar Happy Mulya.

“Seandainya terdapat keperluan lain 
atas air di hilir pada hari belangsun-
gnya lomba. Mungkin nanti pada 
saat malam tidak ada lomba, akan 
kita buka supaya air di hilir tetap ter-
layani. Terkait pembagian air ini bisa 
dihitung dan diatur lalu disepakati 
bersama, bukan menjadi masalah,” 
sebut Kepala BBWS Cimanuk Cisang-
garung dengan meyakinkan.

Adakah keberatan yang disampaikan 
oleh masyarakat petani terkait peng-
hentian sementara suplai air irigasi 
dari Bendung Rentang? Tidak ada. 
Karena jauh sebelum persiapan lom-
ba berlangsung, sudah ada rapat 
pembahasan yang menghasilkan 
Berita Acara Kesepakatan Pengatur-
an Air antara BBWS Cimanuk Cisang-
garung dengan Pemda Majalengka, 
Pemda Indramayu dan Pemda Cire-
bon.

Tidak hanya digunakan sebagai tem-
pat lomba, lokasi ini juga sebelumn-
ya digunakan sebagai tempat latihan 
oleh Tim Indonesia. Bila sedang di-
pakai untuk latihan, pembagian air 
sudah disepakati. “Jadi mereka lati-
han dari jam enam sampai dengan 

Emas

Perak

Perunggu

PERTANDINGAN 
Canoe Single (Women) dan Kayak (Men) 23 Agustus 2018

Wahyuni Reski atlet Kano/Kayak Slalom Indonesia 

Arifal atlet Kano/Kayak Slalom Indonesia 

Infrastruktur Untuk Negeri | Majalah Air
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Dirjen SDA Hari Suprayogi

D irektorat Jenderal Sumber 
Daya Air (SDA) Kemente-
rian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai 
salah Unit Organisasi di kementerian 
yang mengurusi infrastruktur sum-
ber daya air mempunyai tugas dan 
tantangan yang cukup kompleks. 
Seperti diketahui program Nawacita 
Pemerintahan Jokowi – JK terdapat 
3 fokus utama yaitu pertama, infra-
struktur, sebagai pengungkit utama 
produktivitas dan daya saing bang-
sa, kedua, manusia sebagai subjek 
pembangunan. Ketiga, kebijakan 

deregulasi ekonomi untuk men-
dorong pertumbuhan ekonomi yang 
berkualitas.

Mengingat potensi air di Indonesia 
adalah sebesar 2,78 triliun m3 den-
gan sekitar 691 milyar m3 dapat di-
manfaatkan, namun saat ini baru 222 
milyar m3 yang telah dimanfaatkan 
dan sekitar 80 persen dari jumlah 
tersebut datang dari sektor irigasi. 
Maka Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air yang berperan dalam mem-
bangun infrastruktur bidang sumber 
daya air, dihadapkan pada kondisi 

sumber daya air saat ini yaitu too 
much, too little, too dirty yang di 
antaranya disebabkan oleh pertam-
bahan penduduk yang membuat 
kebutuhan air meningkat, kerusakan 
lingkungan, sedimentasi dan peruba-
han iklim (perubahan frekuensi dan 
intensitas hujan).

Direktur Jenderal SDA, Hari Suprayo-
gi, mengatakan bahwa dalam pem-
bangunan sumber daya air  terdapat 
3 pilar utama pengelolaan sumber 
daya air yaitu konservasi, penday-
agunaan, dan pengendalian daya 
rusak air yang didukung oleh pen-
ingkatan peran masyarakat dalam 
pengelolaan SDA melalui pelatihan, 
penelitian dan pendampingan, dan 
ketersediaan data dan informasi 
SDA, meliputi kondisi hidrologis, ke-
bijakan sumber daya air, prasarana  
dan teknologi sumber daya air.

Beberapa waktu lalu, Tim Majalah 
Air bersama Media Kompas dan 
Media Indonesia berkesempatan 
berbincang hangat bersama Direktur 
Jenderal Sumber Daya Air yang baru 
saja dilantik bulan Juli 2018 lalu. 
Berikut petikan wawancara kami 
bersama Hari Suprayogi secara men-
dalam :

Pertanyaan (P) :
Bagaimana pemerintah melihat po-
tensi Sumber Daya Air dalam pem-
bangunan nasional, baik itu sektor 
pertanian, air baku/air minum dan 
juga energi ?
 
Jawaban (J) :
Berdasarkan perhitungan Litbang 
SDA Kementerian PUPR, keterse-
diaan air permukaan di Indonesia 
adalah 2,78 trilyun m3/tahun dari 
total ketersediaan air yang mencapai 
3,9 triliyun m3/tahun. Dari total ket-
ersediaan air tersebut  potensi yang 
dapat dimanfaatkan sekitar 691,3 
milyar m3/tahun (24,84%) dan sudah 
dimanfaatkan baru sekitar 222,59 
milyar m3/tahun. Hal ini menunjuk-
kan bahwa masih ada air cukup be-
sar yang belum termanfaatkan. 

Hal ini tentu menjadi tantangan 
tersendiri bagi Pemerintah dalam 
penyediaan air, terutama untuk 
mendukung ketahanan pangan dan 
penyediaan air untuk memenuhi ke-
butuhan masyarakat (air baku untuk 
air bersih). Kebijakan pengelolaan 
SDA pada masing-masing pulau dis-
esuaikan dengan kondisi keterse-
diaan air. Untuk pulau-pulau yang 
terindikasi defisit air misalnya, Pe-
merintah memfokuskan penyediaan 
air melalui pembangunan tampun-
gan-tampungan, baik berupa waduk 
maupun embung.

(P) : Sehubungan dengan kondisi 
tersebut, upaya apakah yang dilaku-
kan oleh pemerintah melalui Ditjen 
SDA dalam menampung keterse-
diaan air yang belum termanfaatkan 
tersebut?

(J) : Tahun 2015-2019, Pemerin-
tah melaksanakan pembangunan 
65 bendungan, yang memiliki total 
tampungan sebesar 5,77 milyar m3/
kapita. Artinya nanti, hingga tahun 
2023 saat ke-65 bendungan terse-
but selesai, kapasitas tampungan di 
Indonesia meningkat menjadi 18,57 
milyar m3 atau per kapita-nya men-
jadi sekitar 65,32 m3/kapita.

Angka ini memang juga masih jauh 
dari ideal, yang menurut sebuah 
studi, kapasitas tampung ideal suatu 
negara adalah 1.975 m3/kapita. Un-
tuk mengejar hal ini, Kementerian 
PUPR menyusun Visium PUPR 2030 
yang mentargetkan bahwa pada ta-
hun 2030, kapasitas tampung per 
kapita di Indonesia sudah mencapai 
120 m3/kapita. 

Tentu hal ini juga tidak mudah, na-
mun kami mengusahakan seoptimal 
mungkin agar Indonesia memiliki 
ketahanan air yang cukup baik, seh-
ingga dapat mendukung ketahanan 
pangan nasional, melayani kebutu-
han masyarakat, dan juga menye-
diakan sumber energi yang terbaru-
kan.

(P)  :  Lalu, selain pembangunan in-
frastruktur tersebut, apa hal lain 
yang dilakukan oleh Ditjen SDA un-
tuk mendukung ketahanan pangan?

(J) : Untuk mendukung ketahanan 
pangan, kapasitas tampung air yang 
ada saat ini baru dapat mengairi ja-
ringan irigasi waduk seluas sekitar 
760 ribu hektar atau sekitar 11% dari 
luas daerah irigasi yang ada yaitu 

7,1 Juta Ha. Areal irigasi yang diairi 
oleh waduk akan terjamin keandalan 
tersediaan airnya, sehingga produksi 
pangan lebih terjamin. 

Ke depan, hal ini perlu ditingkat-
kan, sehingga dapat mengantisipasi 
kekritisan air untuk pangan. Dari 65 
bendungan yang di bangun, pada 
tahun 2023 akan selesai seluruhnya. 
Sehingga jaringan irigasi yang di ja-
min airnya dari waduk menjadi 1,2 
Juta Ha atau menjadi 18% dari luas 
DI yang ada.

(P) : Bagaimana gambaran kondisi 
ke depan, di list PSN ( PP 58, 2017) 
ada 54 bendungan dan 7 jaringan iri-
gasi, jika misal semua sudah terban-
gun. Apa target yang di rencanakan 
bisa tercapai?

(J) : Memang berdasarkan Perpres 
58 Tahun 2017, dijelaskan tentang 
Proyek Strategis Nasional (PSN) di-
mana disebutkan ada 54 bendungan 
dan 7 jaringan irigasi. 

Dari jumlah tersebut ;

2 bendungan telah selesai dibangun 
pada tahun 2017 (Raknamo dan Tan-
ju).

8 Bendungan di tahun 2018 (Ro-
tiklot, Gondang, Logung, Sei Gong, 
Mila, Passaloreng, Sindang Heula, 
Kuningan).

12 bendungan tahun 2019 (al. Ma-
rangkayu, Keureuto, Gongseng, Kar-
raloe, Karian, dll)

Dirjen SDA :
3 Pilar Utama 

Hadapi Tantangan 
Pengelolaan SDA

Persona | Majalah Air
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Pemeliharaan Sungai dan Situ Libatkan 
Kodam Jaya/Jayakarta

Sungai dan situ merupakan 
salah satu prasarana penting 
dalam upaya pengendalian 

banjir. Selain itu, sungai dan situ 
merupakan wadah sumber air yang 
memiliki manfaat lain yaitu sum-
ber air baku baik untuk air minum 
maupun irigasi, prasarana transpor-
tasi air dan juga imbuhan air tanah 
(groundwater recharge).

Menurut Kepala BBWS Ciliwung Cis-
adane Jarot Widyoko, yang saat ini 
sudah menjabat sebagai Direktur 
Sungai dan Pantai, kondisi sungai dan 
situ  yang berada di bawah pengelo-
laan BBWS Ciliwung Cisadane sudah 
sangat memprihatinkan kondisinya, 
banyak terjadi pendangkalan/sedi-
mentasi yang diakibatkan oleh sed-
imen yang dibawa aliran air masuk 
ke dalam sungai  dan pembuangan 
sampah, pengikisan tebing sungai 
akibat curah hujan, serta penyempi-

tan alur sungai  akibat adanya ban-
gunan pada bantaran sungai. 

Keprihatinan atas kondisi sungai 
dan situ inilah yang membuat Ditjen 
Sumber Daya Air Kementerian PUPR 
melalui BBWS Ciliwung Cisadane 
mengambil tindakan untuk beker-
ja sama dengan Komando Daerah 
Militer Kodam Jaya/Jayakarta untuk 
penertiban batas-batas sungai dan 
situ.

Kerja sama ini diawali dengan Pen-
andatanganan Perjanjian Kerjasa-
ma antara BBWS Ciliwung Cisadane 
dengan Komando Daerah Militer Ko-
dam Jaya/Jayakarta tentang Pemeli-
haraan Sungai dan Situ yang berada 
pada wilayah sungai Ciliwung Cis-
adane. Penandatanganan dilakukan 
di kantor BBWS Ciliwung Cisadane, 
Jakarta (13/7).

“Kondisi situ-situ yang mengalami 
alih fungsi menjadi perumahan dan 
persawahan mengakibatkan berku-
rangnya luasan situ dan mengurangi 
daya tampung sehingga perlu dilaku-
kan penertiban batas-batas situ. 
Untuk itu kami, BBWS Ciliwung Cis-
adane Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air Kementerian PUPR bekerja 
sama dengan Komando Daerah Mi-
liter Kodam Jaya/Jayakarta dengan 
tujuan terwujudnya keterpaduan 
program dan pelaksanaan dalam 
pengelolaan sungai dan situ; terwu-
judnya sinergi dalam pemanfaatan 
sumber daya, baik personil, dana, 
material dan peralatan, antara para 
pihak,” lanjut Jarot Widyoko.

Selain itu kerja sama ini juga dihara-
pkan dapat mewujudkan pelestarian 
fungsi dan manfaat sungai dan situ 
beserta tampungannya; mewujud-
kan efektivitas dan efisiensi peman-
faatan air dan pendayagunaan sungai 
dan situ; terpeliharanya keberadaan 
sungai dan situ secara berkelanjutan, 
serta menjaga fungsi sungai dan situ 
terhadap kerusakan atau gangguan 
yang disebabkan baik oleh daya alam 
maupun tindakan manusia. 

Sungai dan situ yang kondisinya 
memprihatinkan bukannya tanpa 
pemeliharaan. Dikatakan oleh Jar-
ot bahwa lokasi pemeliharaan rutin 
sungai berada di empat sungai di DKI 
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Sisanya 31 bendungan setelah tahun 
2019 (al. Tugu, Bendo, Tukul, Sidan, 
Cipanas, Tigadihaji, dll).

Sementara untuk jaringan/daerah  
irigasi adalah :

DI. Way Besai di Lampung 
DI. Leuwi Goong di Jawa Barat
DI. Lematang di Sumatera Selatan
DI. Jambo Aye Kanan di Aceh
DI. Lhok Guci di Aceh
DI. Gumbasa di Sulawesi Tengah
DI. Baliase di Sulawesi Selatan

Memang untuk target yang di ing-
inkan kita harapkan dapat terlaksana 
dengan baik, maka secara signifikan 
akan mendukung swasembada be-
ras. Sedangkan untuk irigasi maka 
akan mampu mengairi areal per-
sawahan 1.244.293 Ha (irigasi pre-
mium) + 5.900.786 Ha = 7.145.079 
Ha. Apabila 1 Ha menghasilkan rata 
– rata 3 ton GKG maka akan meng-
hasilkan 21,4 Juta Ton GKG dalam 
satu musim tanam. Bila bisa dalam 2 
musim tanam, maka tinggal di hitung 
saja. 

(P)  :  Pak Yogi, bisa dijabarkan ke-
napa belum semua dari kita bisa me-
nikmati air bersih dari PDAM ?

(J)  :  Pemenuhan kebutuhan air baku 
untuk kebutuhan sehari-hari untuk 
mendukung pencapaian MDGs se-
besar 68% di butuhkan dukungan 
air baku sebesar 56 M3/detik. Hing-
ga saat ini dukungan air baku baru 
mencapai 51,44 M3/detik atau se-
tara dengan pemenuhan sebesar 
66,35 %. 

Sementara dari  Waduk Jatiluhur : 
16 M3/detik + 3 M3/detik + 4 M3/
detik = 23 M3/detik, dari rencana 
semula yang di perkirakan membu-
tuhkan sebesar 10 M3/detik. Namun 
demikian di karenakan laju pertum-
buhan penduduk yang terus melon-
jak di kawasan DKI Jakarta maka di 
butuhkan tambahan suplai air baku 
dengan total sebesar 26 M3/detik 
selain dari Waduk Jatiluhur. 

Kemudian pemerintah membangun 
Bendungan Karian untuk menambah 
pasokan air baku untuk air bersih 
masyarakat Jakarta sekitar 3,2 M3/
detik. Sehingga di harapkan hal 
tersebut bisa memenuhi kebutuhan 
air baku masyarakat Jakarta.

Usai melakukan wawancara menda-
lam, Tim media diajak mengunjungi 

Dirjen SDA Hari Suprayogi sedang memberikan 
arahan kepada tim

lokasi inovasi Bidang Sumber Daya 
Air, yaitu Spun Pile Pengembangan 
Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PT-
PIN) yang berguna untuk menahan 
air laut akibat gelombang pasang 
air laut atau banjir rob, dengan de-
mikian akan mengurangi kerugian 
ekonomi dan kerugian secara sosial 
akibat banjir serta sebagai batas 
jelas pengembangan daratan di ka-
wasan pesisir.

Bagi Dirjen SDA tersebut, mengelola 
satu direktorat yang ada di Kement-
erian PUPR merupakan sebuah tan-
tangan yang tidak ada habisnya. Pun 
begitu, beliau tetap bersemangat, 
karena menurutnya ini salah satu 
langkah mulia dalam memajukan 
pembangunan infrastruktur Indone-
sia

Jajaran Direktorat OP, BBWS Ciliwung Cisadane dan Kodam Jaya/Jayakarta
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Predikat Cumlaude Resmi 
Membawa Dirjen SDA 

Raih Gelar Doktor

D irektur Jenderal Sumber 
Daya Air Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Pe-

rumahan Rakyat, Hari Suprayogi, 
resmi meraih gelar Doktor dari Uni-
versitas Brawijaya dengan Predikat 
Cumlaude. Hal tersebut diputus-
kan seluruh Tim Penguji Universitas 
Brawijaya usai Dirjen SDA mengikuti 
Ujian Terbuka Disertasi dengan jud-
ul “Model Indeks Layanan Jaringan 
Drainase Perkotaan”, di Malang 
(2/8/18). Adapun susunan tim pen-
guji antara lain Ketua Sidang adalah 
Dr. Eng Ir. Yulvi Zaika, MT (Ketua 
Program Studi Teknik Sipil selaku 
Ketua Tim Penguji Internal), Prof. 

Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS (Pro-
motor), Prof. Dr. Ir. Lily Montarcih 
L, M.Sc (Ko-Promotor I), Dr. Ir. Ussy 
Andawayanti, MS (Ko-Promotor II), 
Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc 
(Penguji Tamu), Dr. Ir. Pitojo Tri Ju-
wono, MT (Penguji Internal selaku 
Dekan Fakultas Teknik Unbraw), dan 
Prof. Ir. Iwan Kridasantausa, M.Sc, 
Ph.D (Penguji Eksternal). Turut hadir 
Inspektur Jenderal Widiarto, Kepala 
Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Lolly Martina Martief, Dir-
jen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga 
dan para senior keluarga besar Dit-
jen Sumber Daya Air. 

Hadir sebagai Penguji Tamu, Menteri 
PUPR Basuki Hadimuljono menga-
presiasi terobosan inovasi yang disa-
jikan oleh salah satu anak buahnya 
tersebut. “Ini adalah pencapaian 
yang tidak kecil, belajar memang 
suatu yang never ending process. 
Keistimewaan ini karena untuk 
drainase, bagaimana kita menilai ki-
nerja drainase banjir. Dengan adanya 
ini, kita punya salah satu cara untuk 
menilai performance dari drainase 
pengendalian banjir,” ujar Basuki.

Atas terobosan tersebut, pihak pen-
guji mengusulkan agar metode ini 
dapat dipertimbangkan untuk men-

Dirjen SDA saat mengikuti ujian 
terbuka Univ. Brawijaya
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Jakarta, yaitu Sungai Sunter dengan 
panjang penanganan 1.500 meter, 
Sungai Krukut panjang penanganan 
1.500 meter, Sungai Grogol 973 me-
ter dan Sungai Mookervart 850 me-
ter yang semuanya terletak di DKI 
Jakarta.

Sementara pemeliharaan rutin 
dilakukan terhadap sembilan situ 
yaitu Situ Leungsir di Bekasi, Situ 
Taman (Bekasi), Situ Rawa Bebek 
(Bekasi), Situ Rawa Lumbu (Bekasi), 
Situ Sidomukti (Depok), Situ Bahar 
(Depok), Situ Gadog (Depok),  Situ 
Patinggi (Depok) dan Situ Pengaren-
gan (Depok). 

Jenis pemeliharaan rutin yang ten-
gah dilaksanakan di antaranya 
pekerjaan galian sedimen, menggali 

dengan alat escavator, pembuatan 
dan pemasangan papan larangan, 
pembangunan pagar bahan BRC, 
pekerjaan pemasangan paving block 
dan pekerjaan pembuatan jembatan 
boxculvert.

Dalam arahannya, Direktur Operasi 
dan Pemeliharaan yang juga selaku 
Plt. Direktur Jenderal SDA, Agung 
Djuhartono, mengatakan bahwa se-
benarnya Kementerian PUPR sudah 
beberapa kali melakukan kerjasama 
dengan TNI. “Saya berharap agar 
kerjasama ini dapat berlanjut. Den-
gan kerjasama ini menunjukkan bah-
wa TNI selain mengamankan kea-
manan dan pertahanan negara, juga 
mengamankan air dan pangan kare-
na dua hal tersebut masuk ke dalam 
program Nawacita pemerintahan 
Joko Widodo dan Jusuf Kalla.”Se-
mentara itu, Panglima Kodam (Pang-
dam) Jaya Jayakarta, Mayor Jenderal 
TNI Joni Supriyanto mengapresiasi 
kerjasama ini. 

Penandatangan perjanjian kerjasama 
BBWS Cilicis dan Komando

Kegiatan Pemeliharaan Sungai dan Situ 

kerja sama dengan TNI Kodam Jaya 

Tahun Anggaran 2018, meliputi empat 

sungai dan sembilan situ, yaitu:

“Saya mengapresiasi sekali kerjasa-
ma yang terjalin antara BBWS Cili-
wung Cisadane dengan Kodam Jaya 
Jayakarta. Dan saya juga menging-
inkan agar dapat terus bekerja sama 
untuk kepentingan masyarakat. Saya 
menugaskan kepada jajaran Kodam 
Jaya Jayakarta untuk dapat memo-
bilisasi peralatan pada hari Minggu 
agar hari Senin dapat segera dilaku-
kan pekerjaan pemeliharaan sungai 
dan situ Wilayah Sungai Ciliwung Cis-
adane,” ujar Joni Supriyanto.

Sebagaimana diketahui bahwa se-
suai dengan UU No. 34 Tahun 2004 
tentang Tentara Nasional Indonesia, 
Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan TNI 
membantu tugas pemerintahan di 
daerah, maka Kodam Jaya Jayakarta 
ikut berperan aktif melakukan karya 
bakti yang diantaranya melakukan 
pengerukan sungai-sungai dan mem-
bersihkan situ-situ untuk mewujud-
kan lingkungan yang bersih. 
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jadi Peraturan Menteri (Permen) 
PUPR sebagai standarisasi penguku-
ran pengendalian banjir. Menangga-
pi hal itu, Basuki menerima dengan 
terbuka bahwa nanti dirinya akan 
meminta rekomendasi dari Universi-
tas Brawijaya. “Saya minta rekomen-
dasi dulu dari Universitas Brawijaya 
(untuk metode disertasi Dirjen SDA), 
nanti saya akan bahas di Balitbang 
(Badan Penelitian dan Pengemban-
gan) Kementerian PUPR, baru bisa di 
Permen-kan supaya jadi standar cara 
menghitung kinerja drainase untuk 
pengendalian banjir,” lanjut Menteri 
PUPR.

 Sementara itu, harapan yang sama 
juga diutarakan Hari Suprayogi, di-
rinya berharap metode ini dapat 
menjadi acuan bersama di kemudian 
hari. Dirinya pun menceritakan awal 
mengambil tema untuk disertasinya 
itu. “Berawal dari saya saat menja-
di Direktur OP (Operasi dan Peme-
liharaan), saya terinspirasi karena 
selama ini pemeliharaan kita kurang 
tepat. Kita amati lapangan, diusulkan 
menjadi RAB, namun hasilnya kurang 
memuaskan, mungkin pendanaan 
angka kebutuhan untuk OP yang ku-
rang. Maka saya buat suatu rumu-
san dan model lalu sata kalibrasi lagi 
dengan lapangan. Ternyata hasilnya 
kok bagus. Harapannya bisa dipakai 
dan diaplikasi lalu bisa jadi Permen, 
menjadi acuan kajian secara ilmiah. 
Itu yang bisa dipakai, jadi dua hasil 
nantinya dengan cara meninjau lapa-
ngan dan metode ini,” tutur Yogi.

Menteri PUPR mengakui sampai saat 
ini belum ada penelitian dan cara 
hitung seperti metode yang diusul-

kan dalam disertasi tersebut, “Ka-
lau banjir dilihatnya hanya kapasitas 
tampung saja ternyata kan tidak, ada 
tiga variabel teknis dan 5 variabel 
non teknis ternyata tidak hanya kap-
asitas saluran saja ternyata banyak 
variabelnya,” ujarnya. Selain itu juga 
metode ini dapat membantu dalam 
pengambilan keputusan secara ce-
pat dan tepat sehingga penanganan 
drainase perkotaan menjadi tepat 
waktu, mutu, dan sasaran yang bisa 
dipakai sebagai acuan bagi penentu 
kebijakan dalam hal ini pemerintah. 
Dari hasil penelitian didapat bahwa 
aspek teknis seperti kapasitas sistem 
dan pola pengaliran berkontribusi 
sebesar 73 persen terhadap tingkat 
layanan jaringan drainase perkotaan. 
Sementara aspek non-teknis men-
cakup manajemen kelembagaan, 
peran masyarakat dan swasta, aspek 
hukum, sosial budaya dan ekonomi 
berkontribusi sebesar 27 persen.

Dirjen SDA Hari Suprayogi 
menyelesaikan program 

doktoral dalam waktu 3 ta-
hun, yang dimulai sejak ta-
hun 2015, dengan predikat 

cumlaude. Sebelumnya, 
beliau mengambil Strata 
2/Magister di tahun 1991 
jurusan Teknik Pengairan 
di University of Alberta, 

Canada. 

Pria yang pernah menjabat sebagai 
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Bengawan Solo di tahun 
2011 ini lahir di Malang, 58 tahun 
lalu. Kecintaannya pada bidang pen-
gairan yang telah menjadi minatnya 

sejak lama, ditunjukkan dalam ri-
wayat pekerjaannya sejak bekerja 
di Kementerian Pekerjaan Umum 
tahun 1985, kala itu bernama Direk-
torat Sungai, Direktorat Jenderal Air. 
Berbagai pengalaman dan pelatihan 
seperti Diklat Kepemimpinan Ting-
kat I di Jakarta tahun 2013 lalu serta 
keuletannya bekerja di Kementeri-
an Pekerjaan Umum dan Perumah-
an Rakyat telah membawa dirinya 
mengemban kepercayaan sebagai 
orang nomor satu di Ditjen SDA, yak-
ni sebagai Direktur Jenderal SDA bu-
lan Juli 2018 lalu.

Dan bagi Hari Suprayogi, keberhasi-
lannya tersebut semakin bertambah  
sejak Ia diputuskan lulus dengan ha-
sil memuaskan dan mendapat tam-
bahan gelar Doktor di depan naman-
ya. 

“Saya selalu usahakan 
datang kuliah demi 

menyelesaikan disertasi 
saya, saya harus selalu 

semangat.” Ujarnya.

Sekali lagi, selamat menjadi Doktor, 
Bapak Hari Suprayogi!
 (din/ket/kompuSDA)
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Peguruan Tinggi Harus Terlibat 
dalam Aksi Nyata Pelestarian Air

Dalam upaya perlindungan 
dan optimalisasi fungsi 
sungai, danau, embung, 

situ dan waduk serta sumber air 
permukaan lainnya,dibutuhkan sin-
ergitas dan peningkatan keterlibatan 
pemangku kepentingan (pemerin-
tah,swasta, perguruan tinggi dan 
komunitas). Diharapkan sinergitas 
tersebut dapat menjadi bagian uta-
ma dalam mempertahankan ke-
berlanjutan sumber air untuk mas-
yarakat.

Oleh karena itu Gerakan Nasional Ke-
mitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) 
bersama Kementerian PUPR melalui 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
(SDA) sebagai inisiator, mengajak 
Kementerian Kosordinator Bidang 
Kemaritiman, Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian Riset Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi, Kementerian 
Desa, Pembangunan Desa Terting-
gal dan Transmigrasi, serta rektor 25 
universitas/institut di Indonesia yang 
memiliki bidang studi keteknikan, 
melaksanakan workshop bertema 
“Peran Nyata Perguruan Tinggi da-
lam Perlindungan dan Optimalisasi 
Fungsi Sungai, Danau, Waduk, Em-
bung, Situ dan Sumber Air Permu-
kaan Lainnya” di Aula Timur ITB, Kota 
Bandung, Jawa Barat (31/7).

Dalam sambutannya, Staf Ahli Men-
teri PUPR Bidang Teknologi, Indus-
tri dan Lingkungan, Lukman Hakim, 
menyampaikan bahwa kementerian 
dan perguruan tinggi, pemerintah 
daerah, komunitas, badan usaha 
dan sekretariat tim kerja berupaya 
mengimplementasikan peran per-
guruan tinggi dalam optimalisasi 

penyelamatan kualitas serta kuan-
titas sungai, danau, embung, situ, 
waduk dan sumber air permukaan 
lainnya untuk keberlangsungan air di 
masa depan.

Workshop ini merupakan salah satu 
persiapan menuju aksi lapangan 
dan revitalisasi sumber air dengan 
mengedepankan peran perguruan 
tinggi dan komunitas masyarakat 
untuk penyelamatan air. Hal ini san-
gat diperlukan mengingat tahun ke 
tahun terjadi penurunan yang sig-
nifikan dari jumlah dan luas serta 
kualitas air pada sungai, danau, em-
bung, situ dan waduk,akibat pengua-
saan lahan, alih fungsi dan okupasi 
masyarakat, yang dikarenakan oleh 
lemahnya pengendalian serta kuran-
gnya kesadaran masyarakat.

Narasumber Workshop GN-KPA 2018, ITB, Bandung
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Peran Perguruan Tinggi dalam 
Keberlangsungan Pelestarian Air

Di tempat yang sama, Rek-
tor ITB, Kadarsyah Suryadi, 
mengatakan bahwa air ada-

lah masalah sosial.  Kampus memi-
liki peran penting dalam membantu 
Pemerintah mengatasi krisis daerah 
tangkapan air di Indonesia.  Permas-
alahan yang ada saat ini terkait ker-
umitan perlindungan dan pengop-
timalan fungsi wilayah tangkapan 
air yang menjadi tantangan besar, 
sehingga perlu sinergi antar lemba-
ga dan peran pemangku kepentingan 
untuk mengurai kerumitan masalah. 

Oleh karena itu,  perguruan tinggi 
akan berperan menangani masalah 
air dari sisi teknis dan sosial, dengan 
segmen pelaku adalah dosen dan 
mahasiswa, melalui kegiatan KKN 
tematik, penerapan teknologi tepat 
guna, mikrohidro, penyuluhan mas-
yarakat hingga di pedesaan.  

“ITB ke depan akan mengambil per-
an lebih untuk melakukan penjagaan 
kualitas air, melakukan pencegahan 
kerusakan kualitas dan menurunn-
ya kuantitas air lewat teknologi te-
pat guna, melakukan pencegahan 
area berpotensi longsor kita lakukan 
penanaman pohon  pencegahan se-
makin tercemarnya air di sungai, 
misalnya dengan bioflog yang ber-
fungsi untuk meningkatkan baku 
mutu air”, jelasnya.

Turut dijelaskan pula oleh Kadar-
sah, KKN tematik telah lama dilaku-
kan dengan bekerja sama dengan 
Kemenko Maritim. Sekarang pun 
sedang dilakukan penanaman di 
Cianjur untuk mencegah longsor, 
dan pembangunan toilet umum. 
Jika nantinya berhasil, maka ini akan 
menjadi model untuk kegiatan yang 
lain. 

Sementara itu, Bob Arthur Lombo-
gia, Kepala BBWS Citarum, sekaligus 
salah satu penggerak GN-KPA men-
gatakan bahwa nantinya masukan 
dari perguruan tinggi akan sangat 
diperlukan dalam hal action di lapa-
ngan dan sertifikasi yang dilakukan 
dan dikeluarkan oleh Pemerintah.
 
“Sertifikasi akan dikeluarkan ber-
dasarkan masukan dari perguruan 
tinggi, karena dalam mengeluarkan 
suatu sertifikasi diperlukan penger-

tian yang sama antara pusat dan 
daerah. Itu menjadi satu harapan 
pemerintah pusat,sehingga nantin-
ya pihak-pihak badan usaha atau 
masyarakat yang akan mengokupasi 
wilayah sungai, situ, danau, embung 
dan waduk,dapat dipidanakan,” lan-
jut Kepala BBWS Citarum.

Ia melanjutkan, hasil kajian kam-
pus dapat membantu pemerintah 
yang kini gencar melindungi dan 
memperkuat hak terhadap wilayah 
tangkapan air. “Contoh sekarang 
kita tidak tahu batas suatu danau. 
Mungkin dengan ilmu historis sum-
ber air maka kita bisa mendapatkan 
sejarah dari danau, situ, embung itu, 
bisa diketahui bahwa danau atau 
embung itu diokupasi masyarakat,” 
ungkap Bob. 

perguruan tinggi akan berperan 
menangani masalah air dari sisi 

teknis dan sosial, dengan segmen 
pelaku adalah dosen dan maha-

siswa, melalui kegiatan KKN tem-
atik, penerapan teknologi tepat 
guna, mikrohidro, penyuluhan 

masyarakat hingga di pedesaan. 
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