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ULASAN KHUSUS
KONSULTASI REGIONAL 2014: FOKUS PADA 
TIGA PRIORITAS

“Memantapkan Pembangunan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum dalam Mendukung 
Peningkatan Daya Saing Perekonomian 
dan Kesejahteraan” merupakan tema dari 
Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan 
Umum Tahun 2014, yang diadakan di Gedung 
Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta (24/02). 

ULASAN UTAMA
DIRJEN SDA: UPAYA PENGENDALIAN BANJIR 
MEMERLUKAN DUKUNGAN MASYARAKAT

Hujan yang terus-menerus mengguyur 
Indonesia beberapa waktu terakhir 
mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. 
Banjir yang terjadi ini disebabkan oleh 
beberapa faktor, yaitu penurunan permukaan 
tanah yang mencapai rata-rata 10 cm per 
tahun yang disebabkan oleh ekstraksi air tanah 
dalam, kurangnya kapasitas retensi air built-up 
area pesisir yang padat, dan urbanisasi di hulu 
serta sedimentasi dan pembuangan limbah di 
sungai.

37
INFRASTRUKTUR KITA
PERESMIAN BENDUNG TOMATOPPE, 
PRESIDEN RI: “UNTUK TINGKATKAN 
INTENSITAS TANAM”

Luas wilayah Sulawesi Selatan mencapai 
46.717,48 km2 dengan jumlah penduduk (2009) 
8,3 juta jiwa dan terdiri dari 24 kabupaten/
kota, yaitu 21 kabupaten dan 3 kotamadya serta 
memiliki empat suku daerah, yaitu Bugis, 
Makassar, Mandar, dan Toraja. Maka dari itu, 
sumber daya air di Sulawesi Selatan sangat 
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air 
sehari-hari dan pertanian Sulawesi Selatan.

10
ULASAN UTAMA
RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN BANJIR 
DI BENDUNG KATULAMPA HASILKAN 
KESEPAKATAN MULTI PIHAK

Dalam kaitan penanganan dan penanggulangan 
banjir di Jakarta, Direktur Jenderal Sumber 
Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum 
(Kemen PU) Mohamad Hasan, Gubernur DKI 
Jakarta dan Gubernur Jawa Barat Ahmad 
Heryawan menggelar rapat rapat koordinasi 
pengendalian banjir di Bendung Katulampa, 
Bogor (20/1). 
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FOKUS
UPAYA PENYEDIAAN AIR BAKU UNTUK AIR 
MINUM

Pemanfaatan air baku sebesar 17 milyar m3/
tahun untuk kebutuhan domestik setara dengan 
ketersediaan air baku per kapita sebesar 52.90 
m3/tahun. Namun, alokasi ketersediaannya 
tidak merata di setiap wilayah. Bahkan, seiring 
dengan meningkatnya populasi penduduk, 
perkembangan perkotaan dan industri, serta 
diperburuk oleh perubahan iklim, maka terjadi 
krisis air baku di beberapa wilayah di Indonesia.

Selamat Tahun Baru 2014 semoga 
berkah dan rejeki selalu mengiringi 
kita, dan waspada banjir. Dua 
pernyataan di atas mungkin terkesan 
paradoks, namun demikian inilah 
fakta yang terjadi di Indonesia. Awal 
tahun identik dengan kejadian banjir 
yang seolah-olah menjadi bencana 
awal tahun. Banjir merupakan 
fenomena alam, kejadian banjir 
tidaklah terlepas dari ekosistemnya. 
Banjir merupakan bagian dari daya 
rusak air, untuk itulah perlu di 
kendalikan.

Banjir yang terjadi akhir-akhir ini 
disebabkan beberapa hal, seperti 
anomali cuaca, daya serap lahan 
terhadap air berkurang, di mana pada 
saat musim hujan, hampir semua air 
dari hujan menjadi aliran permukaan 
(run off), hal ini tentu saja berakibat 
kepada tingginya genangan di daerah 
sekitar dataran banjir. Penyebab daya 
serap lahan terhadap air berkurang 
diakibatkan juga oleh kerusakan 
lingkungan, alih fungsi lahan, dan 
laju deforestasi yang semakin lama 
semakin meningkat. Vegetasi yang 
ada tidak mampu untuk menyerap 
air. Selain itu menyempitnya dan 
menyusutnya kapasitas daya 
tampung sungai diakibatkan 
diambilnya badan-badan sungai 
dan ruang sempadan sungai untuk 
pemukiman, sedimentasi di aliran 
sungai sebagai dampak kerusakan 
lingkungan, dan satu permasalahan 
mendasar adalah menumpuknya 

sampah di sungai. Sebagai mana 
kita ketahui bersama bahwa dahulu 
sungai adalah beranda depan, awal 
peradaban, namun kini sungai 
sebagai beranda belakang atau 
sebagai tempat pembuangan akhir.

Kemudian apa yang harus dilakukan? 
Upaya yang dapat dilakukan untuk 
mengendalikan banjir adalah 
dilakukan melalui upaya teknis 
struktural dan upaya non-teknis 
atau non struktural. Kementerian 
Pekerjaan Umum, dalam hal ini 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
melakukan upaya teknis struktural 
melalui, pembangunan tampungan-
tampungan air berupa bendungan, 
revitalisasi situ dan danau, 
normalisasi sungai dan revitalisasi 
sungai, hingga pembangunan sumur 
resapan.

Upaya teknis struktural ini perlu di 
dukung upaya non struktural, yaitu 
tidak membuang sampah ke sungai, 
merelokasi penduduk yang tinggal di 
daerah dataran banjir, penanaman 
pohon.

Selain itu kita menyadari bahwa 
untuk mengendalikan banjir 
diperlukan kerjasama multisektor, 
kerjasama semua pihak. Hal inilah 
yang mendasari lahirnya Pertemuan 
Katulampa, semoga ini bisa menjadi 
pijakan awal dan kerjasama baru 
dalam mengendalikan banjir.

ULASAN UTAMA
MENTERI PU: KEMENTERIAN PU SELALU SIAP 
MENGHADAPI BANJIR

Banjir sudah menjadi kegiatan rutin setiap 
tahun di ibukota Jakarta. Berbagai kegiatan 
dilakukan untuk mengurangi bencana banjir. 
Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) 
dalam hal ini ikut berperan serta dalam 
menangani bencana banjir. 
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Banjir sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahun di ibukota 
Jakarta. Berbagai kegiatan dilakukan untuk mengurangi 
bencana banjir. Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) 
dalam hal ini ikut berperan serta dalam menangani bencana 
banjir. Seperti yang dikatakan Menteri PU, Djoko Kirmanto, 
saat ditemui pada jumpa pers di Jakarta (15/1), “saat sudah 
terjadi banjir yang dilakukan oleh Kemen PU adalah membantu 
korban banjir dengan memberikan bantuan berupa perahu 
karet, menyiapkan alat berat yang diperlukan sewaktu-waktu, 
perbaikan darurat jika ada yang jebol serta menyediakan 
pompa-pompa untuk air bersih.”

“Kementerian Pekerjaan Umum 
justru bekerja di saat hujan tidak 
turun, di sepanjang tahun, untuk 
mengurangi dampak terjadinya 
banjir dari sudut penanganan 
struktur”, tutur Menteri PU. Saat 
musim kemarau, Kementerian 
PU mempunyai peran yang sangat 
penting dalam menangani banjir. 
Khusus untuk wilayah Jakarta, 
penanganan yang dilakukan memiliki 
tujuan bagaimana di kemudian hari 
banjir menjadi berkurang, yaitu 
dengan melakukan pelebaran sungai, 
membuat embung, meninggikan 
tanggul, memperbaiki situ, membuat 
sodetan dan normalisasi sungai-
sungai.

MENTERI PU:
KEMENTERIAN PU SELALU 
SIAP MENGHADAPI BANJIR

Saat ini yang sedang dalam progres 
pengerjaan adalah normalisasi 
sungai Pesanggrahan, normalisasi 
Kali Angke, Kali Krukut, pelebaran 
normalisasi Kali Ciliwung dari 
Manggarai sampai Simatupang serta 
sodetan dari Ciliwung menuju Kanal 
Banjir Timur (KBT).

Selain kegiatan struktural yang 
dilakukan oleh Kemen PU, 
penanganan banjir tidak akan pernah 
selesai jika tidak diimbangi dengan 
kegiatan non teknis struktural. 
“Tidak ada yang bisa menjamin 
floodway Kali Ciliwung tidak akan 
menimbulkan banjir lagi jika kegiatan 
non struktural tidak dilakukan”, 
jelas Djoko Kirmanto. Kegiatan 
non struktural seperti himbauan 
untuk tidak membuang sampah 
sembarangan dan menanam pohon 
sebanyak-banyaknya. “Namun jika 
kegiatan ini (non struktural) tidak 
dilaksanakan, banjir akan terus 
terjadi dan bisa bertambah besar,” 
lanjutnya.

Intensitas banjir saat ini semakin 
bertambah besar salah satunya 
karena kondisi cuaca ekstrem yang 
disebabkan oleh global warming. 
Global warming sendiri terjadi karena 
adanya produksi berlebih dari gas 
rumah kaca. Di sisi lain, kondisi 
alam untuk menyerap gas rumah 
kaca berkurang. Air yang masuk 
ke tanah berkurang, karena hutan 
dibabat, sehingga air hujan yang 
turun ke bumi, langsung menuju ke 
sungai, tanpa diserap lagi, sehingga 
terjadilah run-off di sungai, akhirnya 
air sungai melimpas, dan terjadilah 
banjir. 

Belum lagi, ditambah dengan kapasitas sungai yang mengecil karena 
sedimentasi. Selain itu, air hujan yang masuk ke dalam tanah semakin sedikit 
karena daerah resapan semakin kecil.

Mengatasi permasalahan banjir, kembali Menteri PU menegaskan bahwa apapun 
dan bagaimanapun, pekerjaan struktur tidak akan pernah dapat mengatasi 
dampak bencana banjir, bila tidak diupayakan bersamaan dengan penanganan 
non struktur. Kegiatan penanganan non struktur meliputi penyebarluasan 
informasi agar masyarakat tidak menebang hutan, tidak membuang sampah 
sembarangan. 

Penanganan dengan cara non struktural justru yang tersulit hingga saat ini, 
dikarenakan berkaitan dengan masyarakat. Seperti, di banyak daerah, banyak 
ditanami oleh tanaman yang dipanen per enam bulan, di daerah dengan tanah 
miring. Bila terjadi hujan, hal ini menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai, 
karena air hujan yang turun langsung menggerus tanah dan lumpur langsung 
ke sungai.

Diingatkan Menteri PU, agar jangan lagi diberikan izin membangun di daerah 
sempadan sungai. Menteri PU berharap masyarakat ikut serta dalam menangani 
banjir dan tidak menjadikan bantaran kali sebagai tempat tinggal dan bangunan 
lain, sebaiknya dihentikan.

Ditanyakan mengenai rencana mengatasi permasalahan banjir di ibukota 
yang salah satunya dengan membangun waduk Ciawi, Djoko Kirmanto 
menyatakan bahwa pembangunan waduk Ciawi sudah lama dipikirkan untuk 
pembangunannya, namun bila dikaitkan untuk mengatasi banjir Jakarta, 
pembangunan waduk Ciawi ini hampir tidak memberikan dampak apapun. 
Namun untuk daerah sekitar, dapat memberikan dampak untuk menyediakan 
air baku. Nantinya, akan ada dua waduk yang dibangun, yakni waduk Ciawi 
dengan volume tampungan 11 juta m3, serta waduk Sukamahi dengan tampungan 
3 juta m3. Pembangunan kedua waduk tersebut nantinya akan memakan biaya 
sebesar Rp 1,9T.

Turut hadir dalam acara jumpa pers, Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak, 
Staf Ahli Menteri PU bidang Keterpaduan Pembangunan, Taufik Widjoyono, 
Sekretaris Jenderal Kemen PU, Agoes Widjanarko, Direktur Jenderal Sumber 
Daya Air, Moch. Hasan, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, 
T. Iskandar. (dew/nan/ech)
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Hujan yang terus-menerus mengguyur Indonesia beberapa 
waktu terakhir mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. 
Banjir yang terjadi ini disebabkan oleh beberapa faktor, 
yaitu penurunan permukaan tanah yang mencapai rata-rata 
10 cm per tahun yang disebabkan oleh ekstraksi air tanah 
dalam, kurangnya kapasitas retensi air built-up area pesisir 
yang padat, dan urbanisasi di hulu serta sedimentasi dan 
pembuangan limbah di sungai.

“Banjir di Jakarta terjadi salah 
satunya dikarenakan belum 
rampungnya beberapa proyek 
infrastruktur yang sedang dikerjakan, 
seperti normalisasi Kali Angke, 
normalisasi Kali Sunter, dan 
normalisasi Kali Ciliwung serta 
pembangunan Sudetan Ciliwung,” 
ujar Direktur Jendeal Sumber Daya 
Air Kementerian Pekerjaan Umum 
Moh. Hasan dalam acara Public 
Corner Metro TV (16/1).

DIRJEN SDA:
UPAYA PENGENDALIAN BANJIR 
MEMERLUKAN DUKUNGAN MASYARAKAT

Konsep pengendalian banjir dibagi 
menjadi dua secara struktural dan 
non-struktural. Secara struktural, 
pengendalian banjir dilakukan 
melalui pembangunan waduk dan 
rehabilitasi situ. Sedangkan secara 
non-struktural pengendalian banjir 
dilakukan melalui pengelolaan tata 
ruang dan peningkatan kesadaran 
masyarakat dalam menjaga 
lingkungan sekitar.

Selain melaksanakan program 
normalisasi kali, Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air (Ditjen SDA) juga 
melaksanakan program Jakarta 
Urgent Flood Mitigation Project 
(JUFMP) Paket 2A (Cengkareng 
Drain), 2B (Lower Sunter), Paket 3 
(Cideng–Thamrin Drain).

Moh. Hasan mengatakan Ditjen SDA 
Kementerian PU melakukan berbagai 
upaya teknis struktural dalam rangka 
mengurangi dampak resiko banjir 
di DKI Jakarta. Namun demikian 
Jakarta tidak dapat dikatakan akan 
terbebas sepenuhnya dari banjir, 
hal ini karena banjir merupakan 
fenomena alam.

Moh. Hasan mengatakan upaya pengendalian banjir secara teknis struktural 
dan non-struktural ini memerlukan dukungan dari masyarakat di mana 
mereka diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak 
membuang sampah sembarangan.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Tata Kota dan Akademisi Yayat 
Supriyatna mengatakan penataan ruang perkotaan perlu dibagi menjadi dua 
zona, yaitu zona hijau dan zona biru. Zona hijau ditandai dengan ketersediaan 
ruang terbuka hijau di kota. Sedangkan zona biru adalah dengan melakukan 
pembangunan waduk, situ, dan melakukan revitalisasi situ-situ. (anj/idr)
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Dalam menghadapi potensi banjir wilayah Jakarta, Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian 
Pekerjaan Umum (Kemen PU) terus bekerja melaksanakan 
beberapa normalisasi sungai seperti Kali Angke, Kali Sunter, 
dan Kali Ciliwung. Selain itu pemasangan parapet di tanggul 
Latuharhari yang sudah selesai beberapa bulan lalu.

“Ditjen SDA memprioritaskan 
pada Pintu Air Karet yang sedang 
dilaksanakan dan pemasangan 
parapet untuk memperkuat tanggul 
Latuharhary kurang lebih sekitar 2m, 
dan seperti yang dilihat sekarang 
sudah tampak bangunannya, namun 
terus diupayakan akan dirampungkan 
dan akan selesai pada akhir bulan 
ini,” ujar Direktur Jenderal Sumber 
Daya Air Kementerian Pekerjaan 
Umum, Moh. Hasan dalam inspeksi 
ke lokasi pekerjaan perkuatan 
tanggul Latuharhari yang didampingi 
oleh Kepala BBWS Ciliwung Cisadane 
T. Iskandar, Jakarta (18/1).

DIRJEN SDA CEK KESIAPAN 
INFRASTRUKTUR SDA MENGHADAPI 
POTENSI BANJIR JAKARTA

Dalam melaksanakan pengendalian 
banjir selain bidang struktural yang 
bersifat pembangunan infrastruktur 
juga harus didukung dengan 
bidang non struktural, yaitu dengan 
memperhatikan lingkungan sekitar 
dengan tidak membuang sampah 
sembarangan.

“Kesadaran dan tingkat kepedulian 
masyarakat sangatlah penting dalam 
menjaga lingkungan. Sebisa mungkin 
masyarakat juga membuat sumur 
resapan di halaman rumah atau di 
tempat tinggal mereka. Hal ini agar 
ketika musim hujan sumur resapan 
dapat menampung air dan ketika 
musim kemarau tiba masyarakat 
masih mempunyai simpanan air,” 
ujar Moh. Hasan.

Moh. Hasan mengatakan total 
anggaran tahun 2014 untuk 
pengendalian banjir sebesar Rp 1,15 
triliun, sejalan dengan permasalahan 
pembebasan lahan nantinya akan 
ditambahkan sebanyak Rp 400 miliar. 

Selain mengunjungi tanggul 
Latuharhari, Moh. Hasan juga 
melakukan inspeksi lapangan ke 
Pintu Air (PA) Katulampa, Bogor. 
Kondisi PA Katulampa status 18 
Januari 2014 sudah menurun 90 cm 
dibandingkan dengan waktu subuh, 
yaitu sekitar 150–160 cm.

Dampak air Katulampa ke Jakarta sangatlah besar, karena akan ditambah oleh 
debit air yang mengalir dari Depok dan sungai-sungai lainnya. “Kenaikan ini 
sekitar 20–25 persen. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 
melakukan koordinasi pengoperasian PA Katulampa dengan PA Manggarai,” 
jelas Moh. Hasan.

Hal tersebut karena saling terkait antara PA Manggarai dan PA Katulampa yang 
tinggi, maka beberapa jam kemudian PA Manggarai akan tinggi. Sebenarnya 
Bendung Katulampa adalah bendung biasa bukan merupakan waduk atau 
bendungan. Bendung Katulampa dibangun oleh Pemerintah Belanda yang 
berfungsi untuk irigasi, namun seiring dengan berjalannya waktu dan banyak 
alih fungsi lahan saat ini PA Katulampa digunakan untuk mengontrol muka air 
untuk antisipasi banjir di Jakarta. (ard/anj)
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Dalam kaitan penanganan dan penanggulangan banjir di 
Jakarta, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian 
Pekerjaan Umum (Kemen PU) Mohamad Hasan, Gubernur 
DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan 
menggelar rapat rapat koordinasi pengendalian banjir di 
Bendung Katulampa, Bogor (20/1). 

Direktur Jenderal Sumber Daya 
Air Kementerian PU, Mohamad 
Hasan, mengatakan para 
pemangku kebijakan yang hadir 
berkomitmen menuntaskan banjir 
di ibukota melalui beberapa 
kesepakatan. “Upaya pertama yakni 
melanjutkan dan mempercepat 
pembangunan infrastruktur SDA 
yang tengah berjalan,” tutur 
Hasan. “Pembangunan ini akan 
diprioritaskan di lokasi rawan 
banjir seperti di Kampung Pulo dan 
Kalibata.”

RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN 
BANJIR DI BENDUNG KATULAMPA 
HASILKAN KESEPAKATAN MULTI PIHAK

Di samping upaya tersebut, lanjut 
Hasan, juga akan dilakukan 
Pembangunan Waduk Ciawi dan 
Waduk Sukamahi di hulu Kali 
Ciliwung. Anggaran konstruksi 
akan ditanggung Kementerian PU 
melalui APBN, sementara anggaran 
pembebasan lahan akan ditanggung 
Pemprov DKI. “Pembangunan kedua 
waduk ini akan dimulai awal 2015,” 
kata Hasan.

Selain itu upaya penanganan 
banjir juga akan dilakukan melalui 
pembenahan situ-situ di beberapa 
kabupaten sekitar Jakarta. Situ-
situ ini nanti akan diserahkelolakan 
kepada pemerintah kabupaten 
setempat melalui penerbitan 
Peraturan Menteri PU yang 
memberikan kewenangan kepada 
pemerintah kabupaten untuk 
pengelolaan situ-situ tersebut.

Dalam pertemuan ini juga dicapai 
kesepakatan pembuatan terowongan 
dari Kali Ciliwung ke Sungai 
Cisadane, dengan panjang 1,2 km 
yang melimpahkan air Ciliwung 
ke Cisadane sebesar 200 m3 per 
detik. Pembangunan Terowongan 
Ciliwung–Cisadane ini secara umum 
sudah disetujui tapi masih akan 
dibicarakan lebih lanjut dengan 
Bupati dan Walikota Tangerang yang 
berhalangan hadir dalam pertemuan 
tersebut.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat 
Ahmad Heryawan mengatakan, 
pertemuan tersebut adalah 
pertemuan bersejarah aksi multi 
pihak dalam penanganan banjir di 
ibukota negara yang melibatkan 
pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi DKI Jakarta, pemerintah 
provinsi Jawa Barat dan pemerintah 
provinsi Banten. 

“Pengendalian banjir akan dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan 
struktural, non struktural, dan kultural,” tutur Ahmad Heryawan. 

Pendekatan struktural dilakukan melalui sembilan pendekatan yaitu; 
pembangunan Bendungan Ciawi, pembangunan Bendungan Sukamahi, 
pembangunan terowongan Ciliwung–Cisadane, pembangunan sudetan 
Ciliwung–Kanal Banjir Timur (KBT), revitalisasi situ-situ, normalisasi Ciliwung, 
pembangunan sumur resapan dan biopori, pembangunan checkdam dan 
bangunan konservasi tanah lainnya, serta normalisasi Sungai Cisadane. 

Sementara itu pendekatan non struktural yakni melalui penanaman kegiatan 
vegetatif atau penghijauan di daerah hulu, penataan sempadan sungai, 
membangun lahan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air, dan 
penertiban pemanfaatan ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Poin pendekatan kultural terkait dengan kebiasaan masyarakat yakni melalui 
pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanganan masalah sampah berbasis 
masyarakat, Gerakan Ciliwung Bersih, gerakan 1 miliar tanam pohon di kawasan 
Ciliwung–Cisadane, dan gerakan rehabilitasi lahan kritis.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan 
bahwa pertemuan tersebut adalah rapat terakhir mengenai penanganan banjir.

“Pembebasan tanah untuk pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan 
Sukamahi akan dimulai tahun ini, sementara pembangunan fisiknya dimulai 
tahun depan. Untuk sharing cost, anggaran fisiknya ditanggung oleh pemerintah 
pusat melalui Kementerian PU, sementara pembebasan tanah dianggarkan oleh 
pemerintah DKI. Kita harapkan dengan proyek-proyek besar yang disepakati 
dari pertemuan ini akan mengurangi air yang masuk ke Jakarta sekitar empat 
puluh persen,” tutupnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung 
Cisadane T. Iskandar, Bupati Bogor Rachmat Yasin, Wakil Walikota Bogor Diani 
Budiarto, Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad, Wakil Bupati Bekasi Rohim 
Mintareja, dan Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu. (idr)
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Dalam melaksanakan pengendalian banjir, Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum 
(Kementerian PU) melaksanakan beberapa tindakan yang 
bersifat struktural dan non struktural. Tindakan struktural 
adalah dengan melakukan pembangunan waduk, dan 
normalisasi sungai. Sedangkan yang bersifat nonstruktural 
adalah dengan melakukan pemetaan daerah rawan banjir, dan 
peningkatan kesadaran masyarakat.

“Saat ini Kementerian PU sedang 
melakukan normalisasi sungai, di 
antaranya adalah Kali Angke, Kali 
Pesanggrahan dan Kali Ciliwung. 

Normalisasi sungai dilakukan 
untuk mengurangi dampak banjir 
di beberapa wilayah DKI Jakarta 
dan sekitarnya,” jelas Direktur Bina 
Program Ditjen SDA Kementerian 
PU, A. Hasanudin, dalam dialog Zona 
Bisnis di Bloomberg TV, Jakarta (21/1).

DIREKTUR BINA PROGRAM
DITJEN. SUMBER DAYA AIR:
RP 1,15 TRILIUN UNTUK ATASI 
BANJIR JAKARTA

Selain melaksanakan normalisasi 
sungai, Ditjen SDA Kementerian PU 
bekerja sama dengan Pemerintah 
Daerah (Pemda) DKI Jakarta 
dalam pelaksanaan pembangunan 
sudetan Ciliwung ke Kanal Banjir 
Timur (KBT). Dalam kerjasama 
ini Ditjen SDA Kementerian PU 
melaksanakan pembangunan fisik, 
sedangkan Pemda DKI Jakarta 
yang menyediakan lahannya. Total 
anggaran di tahun 2014 untuk 
pengendalian banjir sebesar Rp 1,15 
triliun.

Untuk mengurangi resiko banjir 
diharapkan masyarakat tidak 
membuang sampah sembarangan, 
menjaga lingkungan sekitar, dan 
kembalinya ruang terbuka hijau 
untuk membantu penyerapan air 
serta pembuatan sumur resapan. 
Hal tersebut dilakukan agar dapat 
mengurangi resiko banjir di Jakarta.
(ard/tin)
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Situ merupakan suatu wadah genangan air di atas permukaan 
tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan dengan 
sumber air yang berasal dari air tanah dan/atau air permukaan. 
Manfaat situ selain untuk air minum dan air baku juga untuk 
konsevasi lingkungan dan dapat mengurangi dampak banjir. 
Dan saat ini fungsi situ sudah mulai hilang dikarenakan 
banyaknya alih fungsi lahan yang dipergunakan untuk daerah 
permukiman, bisnis dan industri. Hal ini diperparah dengan 
pemulihan parsial yang tidak sejalan dengan program 
pemulihan daerah aliran sungai (DAS).

Oleh karena itulah semua pihak 
harus lebih memperhatikan lagi 
keberadaan dan fungsi situ terutama 
yang berada di daerah DKI Jakarta 
dan sekitarnya karena dengan 
lebih memperhatikan fungsi situ 
dan keberadaan situ maka banjir 
tahunan dapat ditanggulangi. Hal 
tersebut dinyatakan oleh Arie Setiadi 
Moerwanto, Direktur Bina PSDA, 
dalam acara Jurnal Siang Berita 
Satu di Jakarta (240214). Turut 
dihadiri oleh Mukri Prianto, Manajer 
Penanganan Bencana WALHI.

MENGELOLA SITU 
MENGENDALIKAN BANJIR

“Jumlah situ di Jabodetabek sekitar 
183 buah dan kondisinya beragam 
ada yang baik dan ada dipenuhi 
oleh sedimen. Untuk itu kita akan 
merestorasi situ-situ yang ada. 
Saat ini akan ada kerjasama serah 
kelola untuk merestorasi situ-situ 
tersebut, yang pada intinya akan kita 
serah kelola kepada pemerintah 
kabupaten/kota dan pemerintah 
pusat akan membantu dengan 
mengalokasikan dana, sehingga 
dapat mengoptimalkan peran 
pemerintah setempat,” jelas Arie 
Setiadi Moerwanto.

Langkah-langkah restorasi situ 
adalah dengan melakukan pendataan 
kembali situ-situ, lebih mendetail 
lagi dalam mengembangkan situ 
apalagi banyak pihak ketiga yang mau 
bekerjasama dengan pemerintah 
untuk merestorasi situ dengan baik 
dan ramah lingkungan, melakukan 
pendekatan dengan komunitas-
komunitas sumber daya air.

Restorasi situ dilakukan mencegah sedimentasi sebagai contoh untuk pulau 
Jawa sedimentasi di catchment area sudah menjadi 10 juta ton per tahun 
sehingga tidak bisa menjadi catchment area yang baik, kemudian pada DAS 
Ciliwung diperkirakan pada tahun 2030 karena kekurangan situ, perubahan tata 
guna lahan dan debit banjir dengan kala ulang 50 tahunan akan naik dari 480 
tahun 2010 menjadi 720. Untuk itu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan 
adalah pembuatan design, untuk kemudian disertifikasi agar tidak terjadi alih 
fungsi lahan pada situ-situ tersebut. Agar situ dapat fungsi dengan baik maka 
pada jarak 50 m dari daerah sempadan tidak boleh ada bangunan kecuali bila 
digunakan untuk jogging track.

Untuk saat ini yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal SDA Kementerian 
PU adalah pada tahun 2013 kita memberikan penghargaan kepada komunitas-
komunitas yang berkecimpung dalam bidang sumber daya air, dan di Jakarta 
sudah ada 50 komunitas peduli sungai. Dalam pengelolaan sungai kita sudah 
ada TKPSDA, dimana anggotanya 50% mewakili pemerintah dan 50% non 
pemerintah sehingga dapat saling berkoordinasi dalam mengelola sumber daya 
air.

Untuk mengganti situ yang hilang, Arie mengatakan bahwa harus sudah 
dilakukan konsep ruang terbuka biru 10%, yaitu ruang yang digunakan untuk 
menampung air supaya mengurangi laju penurunan muka air tanah dan 
diharapkan fungsinya dapat bertambah 10% dari luas catchmen area kita.

Sementara itu Mukriprianto mengatakan berkurangnya situ-situ di Jabodetabek 
dikarenakan banyaknya lahan situ yang dijadikan perumahan terutama untuk 
daerah Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor. Untuk itu kebijakan yang ada 
sebaiknya dirubah baik secara teknis dan sosial dan saat ini yang harus diperjelas 
kebijakan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Saya mengharapkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat 
segera bertindak mengingat permasalahan mengenai air sudah sangat kritis 
dan berpengaruh pada ekosistem lingkungan kita, dan dukungan masyarakat 
juga dibutuhkan agar semua pihak dapat bersinergi dengan baik,” imbuh 
Manajer Penanganan Bencana WALHI. (ard/tin)
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“Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum 
dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing Perekonomian 
dan Kesejahteraan” merupakan tema dari Konsultasi Regional 
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014, yang diadakan di 
Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta (24/02). Acara 
ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, 
Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak, para pejabat eselon I, II 
dan III, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah 
Sungai (BWS) Kementerian PU, Pimpinan Komisi V DPR RI, 
Michael Wattimena dan perwakilan dari Kementerian terkait. 
Konreg ini merupakan awal dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.

“Konsultasi Regional (Konreg) 
tahun 2014 merupakan momentum 
yang penting dalam penyiapan 
rancangan program dan anggaran 
Kementerian PU mengingat peran 
dan fungsi strategis APBN 2015 yang 
akan bersifat transisional dalam 
menjembatani kesinambungan 
kebijakan dan program sebelumnya 
yang masih berlanjut pada tahun 
2015. Hal tersebut dalam rangka 
mewujudkan keberlanjutan 
pembangunan dan peningkatan daya 
saing untuk mengejar ketertinggalan 
dengan negara lain,” jelas Djoko 
Kirmanto.

KONSULTASI REGIONAL 2014: 
FOKUS PADA TIGA PRIORITAS

Menteri Pekerjaan Umum 
melanjutkan bahwa dalam Konreg ini 
ada tiga fokus yang dapat dipertajam 
dan perlu mendapatkan perhatian 
yaitu pertama, tersusunnya arah 
pembangunan dan sasaran strategis 
pembangunan infrastruktur PU 
dan permukiman 2015–2019 per 
wilayah serta indikasi output prioritas 
nasional; kedua, tersusunnya arahan 
kebijakan usulan program dan 
anggaran 2015 serta rincian struktur 
program dan target outputnya; 
dan ketiga, merumuskan strategi 
pencapaian dan peningkatan kualitas 
program dan pelaksanaan kegiatan 
2015 untuk menjamin delivery system 
yang lebih baik dan keterpaduan 
antar sektor dalam satuan wilayah 
pengembangan ataupun Kawasan 
Strategis Nasional (KSN).

Khusus mengenai sumber daya air, Menteri PU memberikan beberapa arahan 
yaitu untuk mendukung ketahanan pangan diperkirakan pencapaian peningkatan 
dan pembangunan jaringan irigasi dan irigasi air tanah sekitar seluas 432.654 ha 
(melebihi target RPJMN seluas 130.780 ha) dan yang direhabilitasi seluas 
1.700.173 ha (melebihi target RPJMN seluas 1,377.500 ha), serta peningkatan dan 
pembangunan reklamasi rawa dan tambak seluas 235.366 ha (melebihi target 
RPJMN seluas 11.000 ha) dan yang direhabilitasi seluas 690.868 ha (melebihi 
target RPJMN seluas 625.000 ha).

Terkait dengan ketahanan air, akan dicapai dengan pembangunan waduk 
sebanyak 29 buah (belum semua dapat diselesaikan pada akhir 2014) dan 
rehabilitasi 81 buah (target RPJMN 158 buah). Pembangunan embung/situ 1.172 
buah (target RPJMN 158 buah) dan rehabilitasi 267 buah (target RPJMN 298 
buah).

Selain itu dalam mengurangi luas kawasan yang terkena dampak banjir, akan 
dilakukan pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir sepanjang 
1.442 km (melebihi target RPJMN 216 km), pengamanan pantai 276 km (melebihi 
target RPJMN 30 km), sedangkan rehabilitasi prasarana dan sarana pengendali 
banjir sepanjang 1.130 km (melebihi target RPJMN 386 km) dan rehabilatasi 
pengamanan pantai 16 km (target RPJMN 50 km).

“Beberapa kegiatan strategis dalam pengendalian banjir di Jakarta dan kota 
metropolitan maupun pengendalian sungai-sungai dalam mengamankan 
daerah permukiman maupun pertanian perlu diteruskan. Rehabilitasi dan 
pemeliharaan kiranya perlu mendapat perhatian yang lebih besar,” ujar Djoko 
Kirmanto. (dew/ech/tin)
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Berkaitan dengan Penyusunan 
Program Kerja Bidang Sumber 
Daya Air Tahun 2015 yang 
merupakan tahun pertama 
pemerintahan yang baru, Direktorat 
Jenderal SumberDaya Air perlu 
mengevaluasi berbagai hal yang 
telahdilakukanselama lima tahun 
terakhir, apa yang telahdimiliki, 
dan bagaimana potret kinerja kita 
dalam pencapaian tujuan Ditjen 
SDA. Hal ini penting dilakukan 
sebagai wujud antisipasi Ditjen SDA 
terhadap perubahan dan tantangan 
pengelolaan sumber daya air, 
dengan mempertimbangkan faktor-
faktor yang berpengaruh langsung 
pada pengelolaan sumber daya air 
itu di masa mendatang. Demikian 
disampaikan Direktur Jenderal 
SumberDaya Air Mohamad Hasan 
dalam acara Penajaman Konreg 
Dalam Rangka Fasilitasi Penyusunan 
Rancangan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja 
Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 
Tahun 2015 Bidang Sumber Daya Air, 
di Jakarta (25/2).

“Kita harus berupaya semaksimal 
mungkin dalam menyusun konsep 
Rencana Strategis (Renstra) untuk 
lima tahun ke depan berdasarkan 
apa yang telah kita lakukan selama 
lima tahun terakhir,” ujar Mohamad 
Hasan. “Tujuan nasional yang 
berkaitan dengan sektor sumber daya 
air harus dikawal dengan baik, yaitu 
ketahanan air, ketahanan pangan dan 
pengendalian daya rusak air, serta 
ketahanan energi,” sambungnya.

RANCANGAN POLA PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI HARUS 
DISELESAIKAN TAHUN INI

Di hadapan peserta Konreg, Mohamad Hasan memaparkan keberhasilan 
yang dicapai Ditjen SDA dalam lima tahun terakhir. “Anggaran Ditjen SDA 
meningkat sampai dengan 2,5 kali lipat, di mana pada tahun 2009 berjumlah 
RP 9,8 triliun, menjadi Rp 23,18 triliun di tahun2013. Pencapaian pada tahun 
2013 juga di atas 90 persen”, tuturnya. “Untuk itu saya mengucapkan terima 
kasih kepada semua balai atas usaha keras dan prestasinya.Di saat anggaran 
naik berkali lipat, kita dapat menyelesaikan semua pekerjaankita dengan 
penyerapan yang cukup baik.”

Terkait dengan masih belum 
terselesaikannya pekerjaan rumah 
Ditjen SDA, Mohamad Hasan 
menginstruksikan seluruh balai 
untuk menyelesaikan rancangan 
pola pengelolaan SDA wilayah 
sungai wilayah yang belum selesai. 
“Mari kita berkomitmen untuk 
menyelesaikan semua rancangan 
pola pengelolaan SDA wilayah sungai 
pada tahun ini tanpa kompromi 
lagi.Ini harus dilakukan karena 
perencanaan program pembangunan 
infrastruktur harus berdasarkan 
tata ruang dan rancangan pola 
pengelolaan SDA wilayah sungai. 
Kedua hal itu harus tersedia sebelum 
kita masuk ke program pelaksanaan 
tahun 2015,” ujarnya.

Dalam acara yang sama, Kepala 
Sub Direktorat Kebijakan dan 
Strategi, Lilik Retno Cahyadiningsih, 
mengatakan bahwa acara ini 
bertujuan untuk mendengarkan 
arahan mengenai kebijakan makro 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
dan kebijakan teknis dari Direktorat 
terkait. Dirinya meminta agar para 
Kepala Balai yang hadir berkoordinasi 
dengan kepala DInas Pekerjaan 
Umum dan Kepala Bappeda di daerah 
masing-masing untuk penyiapan 
penajaman Konsultasi Regional 
berikutnya yang direncanakan 
berlangsung di Makassar, 3 hingga 7 
Maret mendatang.

Hadir dalam kesempatan tersebut, 
Direktur Bina Penatagunaan SDA 
ArieSetiadi, Direktur Bina Program 
Hasanudin, Direktur Bina Operasi 
dan Pemeliharaan Hari Suprayogi, 
Direktur Irigasi dan Rawa Eko 
Subekti, Sekretaris Dewan Sumber 
Daya Air Widiarto, para Kepala BBWS 
dan BWS seluruh Indonesia, serta 
Kepala Bappeda seluruh Indonesia.
(idr/nan/tin)
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Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan 
Umum melakukan serah terima jabatan yang dipimpin oleh 
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mohamad Hasan, di 
Gedung Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, (24/01). Serah 
terima jabatan dan memoar tugas dilakukan dari Ir. Mudjiadi, 
M.Sc. kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
yang baru, Ir. Hartanto, Dipl.HE, dan dari Ir. Hari Suprayogi, 
M.Eng kepada Sekretaris Dewan Sumber Daya Air yang baru, 
Ir. Widiarto, SP.1.

Dalam sambutannya, Dirjen SDA 
Mohamad Hasan mengatakan bahwa 
saat ini Ditjen SDA sedang mengalami 
ujian terkait dengan kejadian banjir 
di beberapa wilayah di Indonesia, 
terutama di DKI Jakarta. “Ini 
adalah kesempatan bagi Ditjen SDA 
untuk menunjukkan eksistensinya 
sebagai wakil pemerintah dalam 
penanganan banjir,” ujar Mohamad 
Hasan. “Jangan sampai ada persepsi 
masyarakat seolah pemerintah 
absen atau tidak responsif dalam 
penanganan banjir ini. Karena itu 
saya menginstruksikan seluruh 
Kepala Balai untuk langsung 
terjun ke lapangan jika terjadi 

MENTERI PU DALAM PELANTIKAN ESELON I 
DAN II: “MUTASI DAN ROTASI AGAR EFISIEN 
DAN EFEKTIF DALAM BERTUGAS”

banjir di wilayah kerjanya, dan 
wajib mengabarkan kepada Dirjen 
SDA mengenai kondisi terkini 
mengenai banjir dan penanganannya, 
maksimum tiga jam setelah banjir 
terjadi,” lanjutnya.

Selain itu, Mohamad Hasan juga 
meminta para pejabat di lingkungan 
Ditjen SDA untuk tampil di media 
massa dan memberikan keterangan 
kepada media massa, terkait 
kesiagaan dan kesiapan menghadapi 
kondisi banjir, dengan mengemas 
bahasa teknis menjadi bahasa 
yang awam dan gampang dipahami 
masyarakat. “Jika hanya bicara 
masalah teknis, asumsinya bisa 
misleading, seolah pemerintah tidak 
responsif. Karena itu semua pejabat 
harus menguasai wilayah kerja 
masing-masing secara mendetil 
dan memahami permasalahan, 
penguasaan, asumsi dan analisis 
program,” pesan Mohamad Hasan. 

Sebelumnya pada hari yang sama, 
Menteri Pekerjaan Umum Djoko 
Kirmanto melantik dan mengangkat 
sumpah jabatan sejumlah pejabat 
eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan 
Kementerian Pekerjaan Umum. 
Dalam sambutannya Djoko Kirmanto 
meminta para pejabat yang 
dilantik melaksanakan tugas untuk 
kepentingan negara dan bangsa 
dengan penuh rasa tanggung jawab 
yang sebesar-besarnya.

“Pengangkatan pejabat eselon 1 
dan 2 ini merupakan pengangkatan 
yang sangat rutin. Mutasi dan rotasi 
ini dilakukan dengan harapan tim 
Kementerian PU menjadi lebih efisien 
dan efektif dalam menjalankan 
tugasnya. Saya minta semua unsur 
di Kementerian PU menjadi keluarga 
yang harmonis, karena tuntutan 
kerja akan makin berat,” kata Djoko 
Kirmanto. “Kita hanya akan bisa 
bekerja dengan fokus dan baik 
kalau perangkat kerja harmonis,” 
pungkasnya.

Berikut adalah nama-nama pejabat yang dilantik.

Ir. Waskito Pandu, M.Sc. sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian PU

Ir. Mudjiadi, M.Sc. sebagai Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran 
Masyarakat Kementerian PU

Ir. Rido Matari Ichwan, MCP
sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PU

Sekretariat Jenderal
Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc. sebagai Kepala Biro Perencanaan dan 
Kerjasama Luar Negeri

Ir. Guratno Hartono, MBC. Sebagai Kepala Pusat Kajian Strategis

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Ir. Hartanto, Dipl. HE. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Ir. Hari Suprayogi, M.Eng sebagai Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan
Ir. Widiarto, SP.1 sebagai Sekretaris Dewan Sumber Daya Air

Direktorat Jenderal Penataan Ruang
Ir. Budi Simatupang, MURP sebagai Direktur Penataan Ruang Wilayah 
Nasional

Direktorat Jenderal Cipta Karya
Ir. Adjar Prajudi, MCM, MCE sebagai Direktur Penataan Bangunan dan 
Lingkungan. (idr/tin)
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BANGKA

BELITUNG

DATA TEKNIS
BENDUNG PICE BESAR

PROVINSI BANGKA BELITUNG

Posisi bendungnya dimana?

infografis

• Lokasi berjarak ±70 km dari Kota Tanjung 
Pandan, Bendung Pice Besar 

• Merupakan Bendung Gerak atau Barage yang 
terdiri dari 16 pintu dengan lebar pintu 4,0 m. 

• Berdasarkan luas genangan air,  Bendung 
Pice Baru memiliki dua bangunan spillway 
dan enam bangunan Pintu Air  Elektrik 
berdimensi masing-masing 8,75 m, disesuaikan 
dengan Daerah Aliran Sungai Lenggang.  DAS 
Lenggang sendiri mempunyai luas 598 km2 
dengan panjang sungai utama 38,6 km.

• Menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 135 M. 

• Dilaksanakan selama 3 (tiga) Tahun Anggaran.
• Berfungsi mendukung penyediaan air irigasi 

dan air baku di Kecamatan Gantung, Kabupaten 
Belitung Timur.
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Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan pelantikan 
pejabat eselon III yang dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum, 
Djoko Kirmanto, serta para pejabat eselon I dan II lainnya 
(7/2). Pejabat yang dilantik sebanyak 146 orang. Dikatakan 
lebih lanjut oleh Menteri PU bahwa pelantikan adalah hal 
rutin dan biasa. Dikarenakan ada yang memasuki masa 
pensiun, sehingga ada mutasi dan rotasi. “Hal ini adalah untuk 
kebaikan”, demikian lanjutnya.

Djoko Kirmanto juga mengingatkan 
para pejabat akan peraturan yang 
berkaitan dengan tunjangan kinerja 
sebagai pegawai negeri sipil, yakni 
Permen PU No. 15 tahun 2013 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pembayaran 
Tunjangan Kinerja Pegawai Di 
Lingkungan Kementerian PU. Adapun 
tunjangan kinerja nantinya akan 
akan dibayarkan pada Juli 2014 dan 
pembiayaannya dibebankan dalam 
anggaran di Tahun Anggaran 2014. 
Hal ini juga menjelaskan bahwa 
tenaga harian yang masuk dalam 
kategori K1 dan K2 serta Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) yang sedang 
dalam tugas belajar turut mendapat 

MENTERI PU UNTUK PEJABAT ESELON III:
AJAK PARA PEGAWAI TAAT ATURAN 
REFORMASI BIROKRASI

tunjangan kinerja. Menteri PU 
mengharapkan agar agar para 
pejabat eselon III ini dapat mengajak 
para pegawai dalam jajaran di 
bawahnya untuk bekerja dengan baik 
serta taat aturan peraturan sesuai 
Reformasi Birokrasi.

Terkait pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi, terdapat peraturan yang 
menuangkan mengenai disiplin PNS 
dan Kode Etik PNS, yakni UU No. 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (ASN). ASN adalah suatu 
profesi, maka diperlukan azas, nilai 
dasar, kode etik, dan kode perilaku 
serta pengembangan kompetensi 
terus menerus. Dalam Undang-
Undang disebutkan pegawai ASN 
terdiri dari PNS dan Pegawai dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK). 

Selain itu, diingatkan pula oleh 
Djoko Kirmanto agar para pejabat 
melaporkan SPT Tahunan dengan 
ketentuan yang berlaku, yakni 
menyampaikannya kepada Badan 
Kepegawaian dan Ortala. Hal ini 
wajib dilaksanakan dalam rangka 
semangat pemberantasan korupsi.

Para pejabat eselon 3 di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang 
dilantik di antaranya adalah, Ir. Abdul Muis, MT, dilantik sebagai Kasubdit Data 
dan Informasi Direktorat Bina Program, Dwi Aryani Semadhi Kubontubuh, ST, 
Sp.1, dilantik sebagai Kabid Operasi dan Pemeliharaan BWS Citarum, DR. Eka 
Nugraha Abdi, ST, MPPM, dilantik menjadi Kasubdit Hidrologi dan Kualitas Air 
Dit. Bins Penatagunaan Sumber Daya Air, dan Fransiska Dini Ambarsari, SIP,M.
Si yang dilantik menjadi Kabag Tata Usaha BBWS Ciliwung Cisadane. (nan/anj/
idr)

FOTO
KURANG

FOTO
KURANG
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Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) berulang 
tahun ke-33 pada 20 Januari 2014. Eksistensinya sebagai 
salah satu organisasi profesi bagi para pemangku kepentingan 
di bidang sumber daya air terus diharapkan berkembang 
dan berperan aktif dalam memberi solusi bagi peningkatan 
kualitas sumber daya air di Indonesia.

Dalam wawancara yang dilakukan tim redaksi majalah AIR dengan Ketua Umum 
HATHI periode tahun 2013–2016, yang juga adalah SAMPU III Bidang Sosial, 
Budaya dan Peran Masyarakat, Ir. Mudjiadi, M.Sc., disampaikan bahwa HATHI ke 
depan akan terus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air 
di Indonesia, karena itu adalah salah satu peran utama HATHI yang merupakan 
organisasi profesi di bidang teknik hidraulik. Dikatakan Mudjiadi, “perbaikan 
kualitas dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sisi manusia dan knowledge-nya”. 
Dijelaskannya lebih lanjut bahwa sumber daya manusia dan pengetahuan adalah 
dalam bentuk penerapan ilmu dan teknologi. “Hal ini mutlak harus ditingkatkan, 
seperti ilmu hidraulika, kemudian dalam hal teknologi yaitu bagaimana ilmu 
yang dimiliki dapat diterapkan di lapangan secara tepat dengan menggunakan 
teknologi yang dimiliki”, jelas SAMPU III ini. 

KETUA UMUM HATHI:
HATHI MENCARI SOLUSI PALING OPTIMAL

timbul, berkenaan dengan adanya 
peningkatan tuntutan masyarakat 
dan perubahan kondisi lingkungan 
serta pemenuhan kebutuhan 
infrastruktur. “Pada intinya adalah 
satu, yaitu lingkungan berubah dan 
arahnya ke degradasi lingkungan”, 
tegas Mudjiadi. Lebih lanjut 
dikatakannya bahwa degradasi 
lingkungan merupakan faktor utama 
dari kendala, yang diakibatkan ulah 
manusia. Sebagai contoh, hutan kritis 
hingga global climate change. 

Kendala ini dirasakan Ketua Umum 
HATHI sebagai penghambat yang sulit 
penyelesaiannya, perlu pemecahan 
solusi dalam jangka panjang. Kendala 
lain yang dihadapi tentu berkaitan 
dengan anggaran. Hal ini karena 
infrastruktur yang harus dibangun 
dan atau dilakukan operasi dan 
pemeliharaannya bertambah banyak, 
karena lingkungan juga berubah, 
belum lagi masalah yang disebabkan 
tuntutan masyarakat untuk hidup 
lebih baik, seiring dengan tingkat 
hidup yang terus meningkat, 
sehingga memicu kebutuhan akan 
pemenuhan infrastruktur di bidang 
sumber daya air bergerak lebih cepat 
daripada dana yang tersedia untuk 
membangun infrastruktur yang 
dibutuhkan masyarakat.

Kendala infrastruktur, khusus untuk 
Indonesia, memiliki kekhasan yang 
perlu ditangani secara khusus 
dan tepat guna. “Indonesia adalah 
negara berbasis kepulauan sehingga 
penanganan infrastruktur tidak 
bisa digeneralisir untuk tiap daerah 
atau kepulauan. Pertimbangan 
geografis harus diutamakan”, tutur 
Ketua Umum HATHI ini. Distribusi 
penduduk yang tidak merata, seperti 
pulau Jawa yang hanya seluas 4% 
dari total luas wilayah Indonesia, 
namun disesaki oleh hampir 
50 persen dari total penduduk 
Indonesia, juga jadi penyebab dari 
tidak meratanya pembangunan 
infrastruktur di seluruh wilayah 
Indonesia. “Dua puluh tahun ke 
depan, kita menuju urbanisasi. Ini 
artinya infrastruktur sumber daya air 
untuk rural dan urban akan semakin 
berbeda. Ke depan, kendala-kendala 
ini nantinya akan jadi bahasan di 
HATHI”, demikian jelas Mudjiadi.

Tantangan lainnya untuk organisasi HATHI yaitu pertama, bahwa sebagai bagian 
dari komunitas atau masyarakat konstruksi, HATHI harus berbenah diri dan 
lebih mengembangkan kerja sama serta jaringan (network) dengan institusi 
lain seperti perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan swasta, serta organisasi 
profesi lainnya hingga ke tingkat internasional. HATHI akan dapat berfungsi 
menjadi hub atau penghubung bagi seluruh institusi atau lembaga yang ada. 
Dengan kerja sama dan jaringan yang terbentuk, anggota HATHI akan berdiri 
sejajar dan mampu bersaing hingga ke taraf internasional khususnya dalam 
berkompetisi di dunia konstruksi.

Kadua, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, HATHI harus lebih peka 
terhadap peristiwa dan permasalahan yang terjadi. Saat berbagai kejadian 
bencana yang terkait dengan sumber daya air seperti banjir, tanah longsor dan 
kekeringan terjadi, anggota HATHI dituntut proaktif memberikan kontribusi 
nyata dalam upaya memecahkan permasalahan yang ada, sehingga HATHI lebih 
membumi dan dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat luas. 

Saat ditanya mengenai kontribusi organisasi HATHI dalam mencari solusi 
bencana banjir yang awal tahun ini secara merata terjadi di berbagai daerah 
di tanah air, Mudjiadi mengatakan bahwa HATHI akan memberi masukan 
berupa solusi teknis. Untuk peristiwa banjir Manado yang terjadi beberapa 
waktu lalu, HATHI telah membentuk dan mengirimkan tim teknis ke lokasi 
bencana. Nantinya, laporan dari tim teknis akan dibahas, dikaji secara teknis, 
untuk memberikan hasil berupa rekomendasi teknis kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam hal ini pemerintah. Mudjiadi sendiri beranggapan bahwa 
bencana banjir seperti konflik pemanfaatan ruang antara orang dengan air.

Di saat air tidak memiliki area yang cukup untuk tempatnya mengalir atau 
perkir, maka pada saat aliran air melalui daerah di mana manusia tinggal 
dan beraktivitas, maka air yang mengalir dan meluap ini akan menyebabkan 
bencana bagi manusia. Oleh sebab itu banjir tidak bisa dihilangkan, namun 
bencana banjir bisa dihilangkan atau dimitigasi melalui berbagai solusi dan 
pilihan kebijakan pembangunan untuk menghindari terjadinya bencana banjir 
di masa mendatang.

Sebagai Ketua Umum HATHI, Mudjiadi memiliki visi agar HATHI sebagai 
organisasi berkontribusi ke masyarakat untuk mencari solusi teknis dan aspek-
aspek lainnya mengenai permasalahan di bidang sumber daya air diluar solusi 
politis. “HATHI harus mencari solusi paling optimal”, tegasnya. Ketua Umum 
HATHI memiliki mandat yang sudah ditetapkan dalam garis besar kebijakan dan 
program kerja, yakni konsolidasi dan perkuatan internal organisasi; peningkatan 
kualitas anggota khususnya para profesional muda; peningkatan peran HATHI 

HATHI sebagai salah satu organisasi 
profesi yang beranggotakan para 
engineers di bidang teknik hidraulik 
akan terus mengedepankan 
peningkatan kualitas kemampuan 
para anggotanya. Hal ini berupa 
transfer of knowledge dari anggota 
senior kepada anggota yang masih 
berusia muda. Kegiatan-kegiatan 
ilmiah yang dilakukan HATHI, seperti 
Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT), 
adalah salah satu media pertukaran 
informasi. “Jadi (anggota) tidak cuma 
bergelut di tingkat lokal, namun juga 
pada tingkat dunia, untuk mencari 
best practice yang paling cocok di 
Indonesia”.

HATHI merupakan organisasi 
profesi para pemangku kepentingan 
di bidang sumber daya air untuk 
duduk bersama, membahas dan 
mencari solusi dalam menghadapi 
berbagai permasalahan yang 
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dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pembentukan Unit 
Sertifikasi Tenaga Kerja di Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi (LPJK); 
Peningkatan peran HATHI dalam menghadapi permasalahan actual di bidang 
sumber daya air; dan pengembangan jaringan kerja sama dengan lembaga 
maupun organisasi profesi hingga ke tingkat internasional. (nan/anj/tin/ard)

Ketua Umum HATHI periode 2013-2016, Mudjiadi, ternyata adalah salah satu 
pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang lama berkecimpung 
di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Karirnya di Kementerian Pekerjaan 
Umum dimulai sejak tahun 1980. Sejak tahun itu hingga tahun 2000 dijalaninya 
di Direktorat Rawa. Pengalamannya di proyek dilaluinya sekitar tahun 1988-
1995 di proyek pengembangan rawa, provinsi Sumatera Selatan. Setelah itu 
berpindah ke Jakarta. Dan di tahun 2000, di masa awal Reformasi di mana 
Kementerian Pekerjaan Umum dipecah menjadi Kemenneg PU dan Kimpraswil, 
Mudjiadi berpindah ke Menneg PU. Setleah itu, kembali lagi ke Kimpraswil dan 
menduduki posisi sebagai Kasubdit. Wilayah Barat untuk propinsi Lampung 
dan Bengkulu. Setelah menjalani 4 bulan sebegai Kasubdit Irigasi, mantan 
Sesditjen SDA ini kemudian dilantik menjadi Pimpinan Proyek Induk di propinsi 
Lampung. “Saya ditugaskan menyelesaikan Waduk Batutegi hingga sampai di-
impounding”, ujar Mudjiadi. Lalu, penugasannya beralih ke propinsi Banten, 
yang waktu itu dalam proses penyelesaian desain Bendungan Karian. Kemudian 
beliau beralih kembali penugasannya untuk menjadi Kepala BBWS Citarum, 
selanjutnya menjadi Direktur Bina Program, kemudian menduduki jabatan 
sebagai Sesditjen SDA, hingga saat ini menjadi Staf Ahli MenterI PU yang 
membidangi Sosial, Budaya dan Peran Masyarakat. 

SISI LAIN KETUA UMUM HATHI, IR. MUDJIADI, M.SC

KERJA KERAS, PROFESIONAL DAN 
TINGKATKAN KOMPETENSI

Melihat dari perjalanan karirnya 
yang melaju, Mudjiadi merasakan 
tidak memiliki kendala dalam 
bekerja. Selain karena keluarga 
yang sangat mendukung, beliau juga 
melihat bahwa dalam bekerja yang 
penting adalah menjalani setiap 
yang ditugaskan oleh pimpinan 
dengan baik. “Kerja yang baik saja, 
hasil kerja kita nanti orang lain yang 
melihat dan menilai”. Untuk generasi 
muda di Kementerian Pekerjaan 
Umum, SAMPU III ini menyatakan 
bahwa Kementerian Pekerjaan 
Umum adalah sebuah departemen 
teknis, yang berarti produk-produk 
hasil kerjanya akan dapat terukur. 
“Oleh karena itu harus kerja keras 
dan professional, tingkatkan 
kompetensi”, demikian tutupnya.
(nan/anj) Pemanfaatan air baku sebesar 17 milyar m3/tahun untuk 

kebutuhan domestik setara dengan ketersediaan air 
baku per kapita sebesar 52.90 m3/tahun. Namun, alokasi 
ketersediaannya tidak merata di setiap wilayah. Bahkan, seiring 
dengan meningkatnya populasi penduduk, perkembangan 
perkotaan dan industri, serta diperburuk oleh perubahan iklim, 
maka terjadi krisis air baku di beberapa wilayah di Indonesia.

“Di masa mendatang, konflik 
perebutan air baku tersebut semakin 
terbuka mengingat dari 133 wilayah 
sungai di Indonesia, hanya 13 sungai 
yang mengalir di satu kabupaten/
kota, 51 sungai mengalir lintas 
kabupaten/kota, 27 sungai mengalir 
lintas provinsi, 37 sungai strategis 
nasional dan 5 sungai mengalir antar 
negara”, jelas Eko Subekti, Direktur 
Irigasi dan Rawa dalam sambutannya 
mewakili Direktur Jenderal Sumber 
Daya Air di acara Workshop 
Sinkronisasi Program Penyediaan Air 
Baku Untuk Air Minum di Denpasar, 
Bali (20/2).

UPAYA PENYEDIAAN AIR BAKU
UNTUK AIR MINUM
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Ditemui pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, 
Moch. Hasan mengatakan “Kita harus memikirkan bagaimana mengantisipasi 
pertumbuhan di perkotaan yang semakin meningkat, karena mengakibatkan 
pengambilalihan saluran irigasi pertanian. Target MDGs 2025 yaitu 100%, untuk 
itu kita harus sudah mempunyai planning dan target yang jelas.”

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen 
SDA) sangat mendukung pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/
kota untuk melakukan pengembangan SPAM kawasan regional dan mencari 
alternatif sumber-sumber air baku baru. Selain itu kegiatan operasi dan 
pemeliharaan juga harus ditingkatkan.

Saat ini, Ditjen SDA dan Ditjen Cipta Karya bersama Pemerintah Daerah telah 
melakukan upaya nyata dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Regional di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI 
Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Tengah melalui penandatangan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), maupun 
MoU yang sedang dalam draft, serta pelaksanaan konstruksi yang sedang on 
going. Ditjen SDA sendiri pada tahun 2014 ini telah menyelesaikan pembangunan 
Waduk Jatibarang dan Waduk Jatigede yang diharapkan dapat mendukung 
penyediaan air baku untuk SPAM Regional di Zona Jawa sebesar 4.550 liter/
detik.

Diharapkan kerjasama yang sudah 
terjalin selama ini agar tetap berjalan 
dan dapat ditingkatkan baik dari 
pemerintah pusat, provinsi, kota 
maupun kabupaten demi menjaga 
ketersediaan air baku secara 
berkelanjutan.

Hadir dalam acara tersebut Direktur 
Jenderal Cipta Karya, Imam S. 
Ernawi, Direktur Pengembangan 
Air Minum (PAM), Danny Sutjiono, 
Direktur Bina Program Ditjen SDA 
yang diwakili oleh Kasubdit Kebijakan 
dan Strategi, Lilik Retno, Direktur 
Bina Program Ditjen Cipta Karya, 
Antonius Budiono, Kepala Dinas 
PU propinsi Bali yang diwakili oleh 
Kepala Bidang Tata Ruang dan 
Perumahan, Denny Alex Mantiri serta 
para peserta dari seluruh Balai/
Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/
BBWS) di lingkungan Ditjen SDA 
dan para perwakilan Satuan Kerja di 
lingkungan Ditjen Cipta Karya. (ech/
dew)

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air saat ini menginventarisasi 
dan mempercepat pembuatan regulasi manual operasi dan 
pemeliharaan (OP), Standard Operational Procedure (SOP) 
sebagai wujud peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. “Semua satuan 
struktural akan diharuskan mempunyai manual pelaksanaan 
OP sebagai pendukung kegiatan OP yang wajib dilakukan 
setelah kegiatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur 
sumber daya air”, demikian disampaikan Direktur Bina Operasi 
dan Pemeliharaan, Hari Suprayogi, dalam sesi pengarahan 
Workshop Sinkronisasi Penyiapan Usulan Program Kegiatan 
Air Baku Tahun Anggaran 2015 di Denpasar (19/2).

Lebih lanjut Hari Suprayogi menuturkan bahwa pemenuhan dan peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan Operasi dan 
Pemeliharaan (OP) di bidang sumber daya air harus terus dilakukan baik secara 
kualitas maupun kuantitas. Pelaksanaan OP seluruh aset infrastruktur SDA 
harus dijalankan berdasarkan prioritas, sebab kegiatan OP merupakan pilar dan 
pondasi pendukung terjaganya kondisi fungsi sarana dan prasarana SDA sesuai 
umur layanan infrastruktur.

“Kita telah mencanangkan tahun 2010-2014 sebagai tahun OP bangkit. Hal ini 
berjalan cukup baik dimana ditandai dengan Anggaran Kebutuhan Nyata Operasi 
dan Pemeliharaan (AKNOP) yang terus meningkat.

WORKSHOP AIR BAKU
TAHUN ANGGARAN 2015
SEMUA SATUAN STRUKTURAL
DIWAJIBKAN MEMPUNYAI MANUAL 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Tahun 2015–2019 akan dicanangkan 
sebagai tahun OP ideal dimana 
pelaksanaannya akan disesuaikan 
dengan kebutuhan dan seterusnya, 
sehingga diharapkan di masa 
depan menjadi OP prima,” ujar 
Hari Suprayogi. “Kegiatan OP dan 
penanggulangan bencana akan 
mendukung kegiatan konservasi, 
pemanfaatan dan pengendalian 
daya rusak air yang pada akhirnya 
akan mendukung terlaksananya OP 
SDA prima di tahun 2025 sehingga 
pengelolaan SDA berkelanjutan 
tercapai,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Hari 
Suprayogi memohon dukungan dan 
pentingnya koordinasi seluruh jajaran 
OP seluruh Indonesia. Ia meminta 
semua balai harus menyiapkan 
manual OP dimana pembuatannya 
harus didasarkan pada studi yang 
ada. Kumpulan manual OP ini 
nantinya akan dibukukan oleh 
konsultan supervisi, mulai dari tahap 
pengerjaan teknis, sampai dengan 
supervisi akhir.

Di akhir arahannya Hari Suprayogi 
menekankan, bahwa OP bertujuan 
untuk menunjang ketahanan 
air, ketahanan pangan nasional, 
keamanan sarana dan prasarana 
SDA, dengan tujuan akhir untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Kegiatan OP segera 
dilakukan setelah kegiatan 
pembangunan dan rehabilitasi 
infrastruktur selesai dengan 
memperhatikan pada 4 pilar dasar 
OP SDA yaitu aset, regulasi, sumber 
daya manusia dan pendanaan. (idr/
nan/ech)
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PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERLU 
DICERMATI DENGAN BAIK

Perizinan pengelolaan sumber daya air harus dilakukan hati-hati karena 
menyangkut aspek sumber, daya dan air itu sendiri, yang bergantung pada 
aspek apa dan apa yang hendak dioptimalkan. Hal itu disampaikan Direktur Bina 
Penatagunaan SDA, Arie Setiadi, dalam sesi pembekalan Workshop Sinkronisasi 
Penyiapan Usulan Program Air Baku Tahun 2015 di Denpasar, (19/2). “Perizinan 
tersebut penting, karena walaupun Indonesia memiliki potensi air sebesar 
3,9 triliun m3 per tahun dan nomor 5 di dunia, secara spasial dan temporal 
kondisinya berbeda karena dipengaruhi banyak faktor. Hal ini perlu dicermati 
dengan baik,” tuturnya.

Arie Setiadi mengatakan dalam waktu dekat Pemerintah berencana 
mengeluarkan peraturan mengenai hak guna air, di mana Pemerintah 
berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat akan air, yaitu 
sebesar 60 liter per hari per org dengan jarak tempuh 20 menit berjalan kaki. “Ini 
adalah tantangan bagaimana mengatur, mengelola dan memantau pemanfaatan 
SDA. Sebab berbicara mengenai mengatur, salah satu instrumennya adalah 
mengeluarkan izin.”

“Kesulitan yang kita hadapi terkait perizinan ini adalah belum selesainya pola dan 
rencana pengelolaan SDA kita,” lanjut Arie Setiadi. “Kita belum punya rencana 
alokasi air. Bagaimana kita bisa memberikan izin kalau kita tidak tahu alokasi 
dan potensi airnya. Jadi saya berpesan kepada seluruh balai untuk segera 
menyelesaikan pola dan rencana”, sambungnya. Direktur Bina Pengelolaan 
SDA juga mengingatkan akan pentingnya berdiskusi dengan Ditjen Cipta Karya 
dan Ditjen Penataan Ruang mengenai pengembangan wilayah terkait dengan 
pengambilan pasokan air minum dan air baku. Hal ini dikarenakan perizinan 
yang menjadi wewenang Ditjen SDA adalah hanya yang terkait sungai strategis 
nasional, lintas provinsi, dan lintas negara.

Ia juga meminta penanggungjawab 
perencanaan dan Operasi dan 
Pemeliharaan harus duduk bersama 
supaya tidak timbul perbedaan 
visi dan data saat penerapan izin. 
Pencatatan alokasi air, neraca air 
dan data hidrologi yang lengkap 
akan menunjang dalam pemberian 
perizinan. Izin pemanfaatan air harus 
memperhatikan kesinambungan 
sumber daya air. Dalam hal 
penggunaan air untuk kepentingan 
industri, air yang dikembalikan ke 
sungai harus diolah menurut standar 
dan sertifikasi dari lembaga tertentu, 
lalu diinspeksi dan dilaporkan. Hal 
ini harus dilaksanakan kerana pada 
hakikatnya water quantity dan water 
quality adalah satu kesatuan.

Arie Setiadi menggarisbawahi 
bahwa perizinan ini bertujuan 
untuk menjaga keberlanjutan 
sumber daya air, menjaga keadilan 
pemanfaatan air dengan prioritas 
untuk memenuhi kebutuhan air 
minum dan pertanian rakyat, serta 
untuk menjaga keamanan dan 
kemudahan pelaksanaan operasi 
dan pemeliharaan. “Perizinan ini 
adalah etalase kinerja Ditjen SDA 
karena merupakan salah satu service 
langsung Ditjen SDA ke masyarakat. 
Jadi pastikan data hidrologi harus 
bagus dan lengkap, karena jika 
datanya tidak baik, kita juga tidak 
dapat memberikan service yang 
baik,” pungkasnya. (idr/tin/ech)

Kurangnya sumber air yang berupa reservoir atau fasilitas 
bendungan mengakibatkan potensi sumber air belum bisa 
dimanfaatkan secara optimal. Hal ini pula yang mengerakkan 
dibangunnya bendungan Tugu. Bendungan Tugu, yang terletak 
di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, 
pembangunannya memiliki tujuan utama untuk memenuhi 
kebutuhan air irigasi dan air baku di wilayah Kabupaten 
Trenggalek dan sekitarnya.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, mengatakan bahwa nantinya 
Bendungan Tugu akan menyediakan air untuk Daerah Irigasi (DI) Ngasinan 
seluas 1.200 Ha dan air baku sebesar 400 liter/detik. Hal tersebut disampaikan 
pada acara Groundbreaking Pembangunan Bendungan Tugu, Trenggalek, Jawa 
Timur (29/1).

GROUNDBREAKING BENDUNGAN TUGU:
WAMEN PU HARAP DUKUNGAN PENUH 
MASYARAKAT

Selain itu, Bendungan Tugu bisa 
mengantisipasi atau menanggulangi 
terjadinya banjir tahunan yang kerap 
terjadi di Kabupaten Trenggalek, 
sehingga dapat mengurangi debit 
100 tahun sebesar 42,47 m3/detik; 
debit 1000 tahun sebesar 62,02 m3/
detik dan debit Probable Maximum 
Flood (PMF) sebesar 76,21 m3/detik; 
dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 
Hidro (PLTMH) sebesar 0,4 MW; serta 
untuk meningkatkan ekonomi warga 
sekitar karena bisa dijadikan sarana 
pariwisata.

Tipe Bendungan Tugu berdasarkan 
data teknis, merupakan bangunan 
urugan batu dengan inti tegak (zonal), 
Daerah Aliran Sungai mencapai 43,60 
km2 dan bangunan pelimpah (spillway) 
bertipe pelimpah samping tanpa 
pintu.
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Sebelumnya pelaksanaan pembangunan Bendungan Tugu ini merupakan 
kegiatan pengembangan Sub Basin Kali Ngrowo yang merupakan rangkaian 
dari Kegiatan Pengembangan Wilayah Kali Brantas yang memanfaatkan 
aliran sungai Kali Keser. “Kali Keser merupakan salah satu sumber air yang 
tersedia dan sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Trenggalek,” ujar Hermanto 
Dardak.

Pelaksanaan pembangunan Bendungan Tugu melalui Balai Besar Wilayah 
Sungai Brantas, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan 
Umum dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 636 miliar. Sedangkan 
di tahun 2014 alokasi anggaran sebesar Rp 191 miliar. Dan pelaksanaan 
pembangunan Bendungan Tugu dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (WiKa).

“Diharapkan masyarakat juga turut 
mendukung secara penuh proses 
pembangunan Bendungan Tugu ini, 
karena faktor non teknis seperti 
sikap masyarakat akan berpengaruh 
terhadap pengerjaan Bendungan 
Tugu,” ujar Hermanto Dardak.

Hermanto Dardak berharap seluruh 
tahapan pembangunan dapat 
dilaksanakan dengan tepat, baik 
waktu dan konstruksinya, sehingga 
dapat dimanfaatkan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. (anj/nan/ech)
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Untuk mengembalikan fungsi Bendung Pice Besar yang sudah 
berumur 80 tahun pemerintah melalui Balai Besar Wilayah 
Sungai Sumatera VIII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan pembangunan 
“Bendung Pice Baru” yang lokasinya berada di sebelah Hulu 
Bendung Pice Besar.

Bendung Pice Besar dibangun pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda di 
tahun 1933–1935 yang dimanfaatkan sebagai pengatur muka air untuk mengatur 
kedalaman operasional kapal yang akan melakukan penggalian timah di Sungai 
Lenggang, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung. Lokasi Bendung Pice Besar 
berjarak ±70 km dari Kota Tanjung Pandan, Bendung Pice Besar merupakan 
bendung gerak atau Barage yang terdiri dari 16 pintu dengan lebar pintu 4,0 m.

GROUNDBREAKING BENDUNG PICE

Sebelumnya Bendung Pice Besar 
juga digunakan untuk penambangan 
timah dengan kapak keruk di lokasi 
sekitar Bendung Pice Besar, namun 
ketika kegiatan penambangan 
mulai berhenti beroperasi maka 
tampungan di Bendung Pice Besar 
oleh Pemerintah digunakan untuk 
air baku Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Cabang Gantung dan 
sebagai air irigasi di Daerah Irigasi 
(DI) Selising.
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“Untuk penyediaan air di DI Selingsing, maka Pintu Air (PA)bendung pada 
musim kemarau harus ditutup untuk menaikkan muka air yang ada, sehingga 
air dapat mengalir menuju intake irigasi,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya 
Air Kementerian Pekerjaan Umum dalam acara Groundbreaking Pembangunan 
Bendung Pice Besar, Belitung Timur, (28/2).

Saat ini kondisi struktur di Bendung Pice sudah mengalami beberapa kerusakan, 
seperti pintu air yang sudah tidak dapat dioperasikan disebabkan oleh pada 
saat kondisi pintu tertutup bangunan bendung mengalami getaran yang dapat 
membahayakan masyarakat yang ada di sekitar Bendung Pice.

Mohamad Hasan mengatakan berdasarkan luas genangan air yang terjadi akibat 
pembangunan Bendung Pice Baru dengan dua bangunan spillway dan enam 
bangunan PA Elektrik dengan dimensi masing-masing 8,75 m. Hal tersebut 
disesuaikan dengan Daerah Aliran Sungai Lenggang yang mempunyai luas 598 
km2 dan panjang sungai utama 38,6 km.

Pelaksanaan pembangunan Bendungan Pice Besar menggunakan dana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 135 mliar. Pelaksanaan 
pembangunan Bendung Pice Besar dilaksanakan selama 3 tahun anggaran.

Bistok Simanjuntak selaku Kepala BBWS Sumatera VIII berharap dengan 
dibangunnya Bendung Pice Baru dapat mendukung penyediaan air irigasi dan 
air baku di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur.

Gubernur Bangka Belitung Rustam 
Efendi mengatakan bila Bendung Pice 
Baru sudah rampung, tentunya dapat 
bermanfaat untuk masyarakat sekitar 
dan dapat meningkatkan ekonomi 
warga sekitar karena nantinya lokasi 
Bendung Pice Baru bisa dimanfaatkan 
sebagai lokasi wisata lokal.

Sedangkan Basuri Tjahaja Purnama 
selaku Bupati Belitung Timur 
mengatakan ada beberapa hal 
yang ingin dicapai salah satunya 
adalah swasembada pangan untuk 
Belitung Timur. Diharapkan dengan 
dibangunnya Bendung Pice Baru 
dapat tercapai swasembada pangan 
dan kesejahteraan masyarakat sekitar 
dengan adanya sumber daya air.

Turut hadir dalam acara tersebut 
Direktur Irigasi dan Rawa Eko Subekti, 
Direktur Operasi dan Pemeliharaan 
Hari Suprayogi, dan Staf Ahli Menteri 
Bidang Sosial Budaya dan Peran 
Masyarakat Mudjiadi. (anj/ard)

Luas wilayah Sulawesi Selatan mencapai 46.717,48 km2 
dengan jumlah penduduk (2009) 8,3 juta jiwa dan terdiri dari 
24 kabupaten/kota, yaitu 21 kabupaten dan 3 kotamadya serta 
memiliki empat suku daerah, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, 
dan Toraja. Maka dari itu, sumber daya air di Sulawesi Selatan 
sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari 
dan pertanian Sulawesi Selatan.

PERESMIAN BENDUNG TOMATOPPE,
PRESIDEN RI: “UNTUK TINGKATKAN 
INTENSITAS TANAM”

Untuk itu Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air (Ditjen SDA) 
Kementerian Pekerjaan Umum 
(Kemen PU) melalui Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan 
Jeneberang melaksanakan kegiatan 
pembangunan Bendung Tomatoppe, 
Daerah Irigasi (DI) Bajo yang 
telah diresmikan oleh Presiden 
Republik Indonesia Susilo Bambang 
Yudhoyono, Sulawesi Selatan, (19/2).



PERSPEKTIF

MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIRJANUARI–FEBRUARI 2014 39MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR INFRASTRUKTUR KITA38

DI Bajo sebelumnya dikenal dengan nama Bendung Tomatoppe yang dibangun 
pada tahun 1977 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
(APBN) yang dilakukan bersamaan dengan jaringan irigasi semi teknis yang 
setiap tahun selalu mengalami kerusakan sehingga ketersediaan air tidak 
mencukupi yang menyebabkan intensita tanam menurun.

Luas DI Bajo dengan luas potensial mencapai 5,828 ha yang terdiri dari areal 
sawah existing seluas 2,634 ha serta areal tambak 1,100 ha adalah jaringan irigasi 
semi teknis yang terletak di Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu merupakan 
wilayah dengan luas terbesar, yaitu 6.944,88 km2. 

Melalui program Decentralized Irrigation System Improvement Management 
Project-II (DISIMP-II) maka dilakukanlah pembangunan Bendung baru sekaligus 
merehabilitasi jaringan seluas 3,194 ha serta pengembangan areal seluas 2,634 
ha dan pembangunan jaringan tersier dengan total anggaran sebesar Rp 113,39 
miliar yang dilakukan secara Multi-Years Contract 2010–2012.

“Pelaksanaan pembangunan 
rehabilitasi Bendung Tomatoppe, 
DI Bajo akan dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat di Sulawesi 
Selatan. Dalam hal pertanian 
diharapkan dapat meningkatkan 
intensitas tanam,” ujar Susilo 
Bambang Yudhoyono.

Turut hadir dalam acara peresmian 
tersebut adalah Menteri Pekerjaan 
Umum Djoko Kirmanto, Menteri 
Badan Usaha Milik Negara Dahlan 
Iskan, dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan M. Nuh. (anj/chs)

FOTO
KURANG

KEGIATAN PARTISIPASI MASYARAKAT 
UNTUK MENJAMIN KELESTARIAN FUNGSI 
DAN MANFAAT BENDUNGAN BESERTA 
WADUKNYA OLEH: IR. JOKO MULYONO, ME

Kepala Sub Direktorat OP Bendungan, Direktorat Bina Operasi 
dan Pemeliharaan (Ahli Madya Bendungan Besar)

Akibat faktor sedimentasi tersebut, 
daya tampung air waduk atau 
bendungan pada waktu musim hujan 
menjadi semakin berkurang dan tidak 
mampu menampung air banjir, serta 
pemenuhan kebutuhan air baku baik 
untuk air minum, industri maupun 
air untuk irigasi tidak lagi sesuai 
dengan yang diharapkan. Agar dapat 
memberi manfaat secara optimal, 
maka bendungan dan waduk itu perlu 
dioperasikan, dirawat dan dipelihara 
secara baik, melalui kegiatan-
kegiatan pemeliharaan tubuh 
bendungan, bagian luar bendungan 
dan bangunan pelimpah, waduk dan 
peralatan hidromekanis.

SEKILAS PEMBANGUNAN BENDUNGAN DI INDONESIA

Pembangunan bendungan di Indonesia sudah berjalan hampir seabad, sejak 
dibangunnya bendungan pertama di Nglangon, Jawa Tengah pada tahun 1914, 
yang kemudian pembangunan bendungan-bendungan baru dilakukan secara 
lebih intensif sesudah tahun 1950-an. Dan saat ini pembangunan bendungan 
terus diupayakan. Dapat dikatakan bahwa kendala teknis seperti kondisi geologi 
dan kekuatan gempa yang menyebabkan bendungan besar tidak bisa dibangun 
di sembarang tempat. Namun, kendala-kendala itu pada umumnya bisa diatasi 
dengan kemajuan teknologi. Pengalaman atas kendala dalam pembangunan, 
kegagalan bendungan, kesulitan-kesulitan dalam pengelolaan bendungan 
juga mendorong pemerintah melaksanakan pembangunan dan pengelolaan 
bendungan secara lebih tertib dan profesional. Sejumlah bendungan besar di 
Indonesia saat ini kondisinya tergolong sangat kritis akibat adanya permasalahan 
endapan lumpur (sedimentasi), yang antara lain dikarenakan minimnya biaya 
Operasi dan Pemeliharaan (OP) yang dianggarkan oleh pemerintah saat ini. 
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KONDISI BENDUNGAN DI INDONESIA

Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa buah bendungan besar yang dibangun 
sebelum tahun 1980. Bendungan tua ini sudah mencapai umur ekonomis dan 
akan menimbulkan bahaya jika tidak dilakukan pemeliharaan yang memadai 
dan rehabilitasi. 

Secara umum setelah dilakukan pengamatan kondisi bendungan di Indonesia 
adalah sebagai berikut: Umur bendungan banyak diatas 50 tahun; Kondisi dan 
fungsi menurun; Perencanaan & pembangunan bendungan/embung ada yg 
belum sesuai kaidah dan persyaratan keamanan; Alokasi anggaran OP tidak 
memadai; OP Bendungan belum dijadikan prioritas; SDM/Unit Pengelola tidak 
memadai; Rencana Tindak Darurat (RTD) tidak ada; Pelaksanaan Operasi tidak 
sesuai pola; Manual OP umumnya tidak tersedia; Pemeriksaan, pemantauan 
& evaluasi kondisi bendungan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, Tidak 
berfungsinya peralatan hidromekanikal, Tidak lengkapnya instrumentasi dan 
monitoring bendungan, Tidak efisiennya pelaksanaan operasi bendungan, 
Sedimentasi serta gulma air di daerah waduknya.

ADA BEBERAPA METODE PARTISIPASI MASYARAKAT YAITU:

Partisipasitif (Participatory Based)
Metode partisipatif mutlak digunakan dalam proses pelibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan program 
Partisipasi Masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan program yaitu agar masyarakat di sekitar bendungan/waduk dan 
daerah tangkapan airnya tumbuh kesadarannya untuk ikut berperan serta/berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan 
bendungan dan waduknya serta dalam kegiatan pengelolaan daerah tangkapan airnya. Dalam hal ini, warga masyarakat 
tidak hanya akan terlibat dalam proses pelaksanaan, akan tetapi masyarakat juga harus dilibatkan dalam seluruh siklus 
penyelenggaraan program tersebut, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan 
pelaksanaan program. dengan demikian maka diharapkan dipihak warga masyarakat akan tumbuh rasa ikut memiliki 
terhadap program dan pada akhirnya jaminan atas keberlanjutan program tersebut dapat diwujudkan.

Perencanaan dari bawah (Bottom-up planning)
Warga masyarakat setempat pada umumnya mengetahui lebih banyak tentang kondisi wilayahnya, baik secara 
sosial, ekonomi maupun fisik dibandingkan dengan warga masyarakat dari luar. Untuk itu segala keputusan untuk 
menentukan berbagai kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, hendaknya tidak boleh dilakukan secara sepihak. 
Namun demikian,dalam hal ini bukan berarti membiarkan masyarakat menentukan sendiri kegiatan-kegiatan yang 
direncanakan tanpa pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak yang terlibat. Yang benar adalah segala keputusan 
untuk menentukan kegiatan harus melalui analisis yang matang antara warga masyarakat sasaran dengan berbagai pihak 
lain yang terlibat.

METODE DAN STRATEGI PELIBATAN PARTISIPASI 
MASYARAKAT

Sebagaimana diuraikan di depan bahwa kondisi bendungan di Indonesia 
ada beberapa sumber penyebab terjadinya penurunan kinerja operasional 
dan keamanan waduk, yaitu: 1) Kondisi fisik waduk yang memburuk akibat 
keterbatasan anggaran pemeliharaan; 2) Kurang memadainya kapasitas 
organisasi dan SDM yang bertugas mengelola waduk; 3) Kurang pedulinya 
masyarakat yang tinggal di sekitar waduk untuk turut menjaga dan memelihara 
waduk; dan 4) Tingginya tingkat sedimentasi akibat kurang efektifnya 
pengelolaan daerah tangkapan air. Berkaitan hal tersebut diatas maka salah 
satunya ada kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bendungan 
beserta waduknya. 

Proses belajar bagi orang dewasa (Andragogy)
Anggota masyarakat sasaran program adalah orang dewasa, dimana mereka telah memiliki banyak pengetahuan dan 
pengalaman hidup,akan tetapi bukan berarti mereka mengetahui segalanya. Mereka juga memiliki kekurangan sekaligus 
juga kelebihan. Dalam proses pembelajaran bagi orang dewasa untuk mengetahui tentang berbagai upaya pelestarian 
lingkungan sudah barang tentu perlu mempertimbangkan dan menghargai pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. 
Proses belajar bagi orang dewasa adalah melalui metode ‘belajar bersama dan bukan menggurui. Proses pembelajaran 
bagi orang dewasa tersebut dilakukan secara dialogis dengan model komunikasi multi arah. Dengan cara demikian maka 
diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga bagi warga masyarakat yang bersangkutan karena dihargai eksistensi dan 
pengalamannya.

Kesetaraan gender (Gender Equality)
Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam seluruh siklus pelaksanaan program harus seimbang dan menjadi bagian 
penting dalam. Anggota dan pengurus Kelompok Masyarakat/Forum Komunitas Waduk/Forum Komunitas Daerah 
Tangkapan Air yang dibangun harus terdiri dari laki-laki dan perempuan secara proporsional. Dengan demikian maka 
program ini akan dapat mengakomodir seluruh perspektif dan persoalan yang dihadapi kaum laki-laki maupun kaum 
perempuan.

ADA BEBERAPA STATEGI DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT

Memberikan “kompensasi”
“Kompensasi” diberikan melalui mekanisme insentif dan reward. Penghargaan dalam bentuk kompensasi perlu 
diberikan kepada masyarakat (secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama/kelompok) yang ikut berperan 
serta/berpartisipasi dalam kegiatan menjaga/memelihara keamanan bendungan beserta waduknya serta dalam kegiatan 
pengelolaan daerah tangkapan airnya. Kepada warga masyarakat yang telah berpartisipasi tersebut dapat diberikan 
kompensasi yang memadai agar mereka merasakan adanya manfaat ekonomi maupun sosial secara langsung atas peran 
serta partisipasinya. Kompensasi diberikan melalui mekanisme ‘reward’ dalam arti hanya mereka yang terlibat melakukan 
upaya memulihkan bendungan, menjaga lingkungan serta tidak menimbulkan kerusakan pada waduk, lingkungannya dan 
daerah tangkapan airnya yang berhak memperoleh kompensasi tersebut.

Menumbuhkan kearifan lokal (local wisdom)
Kearifan lokal adalah suatu cara unik dan cerdas yang dilakukan oleh warga masyarakat yang dapat memberikan dampak 
positif terhadap sebuah upaya perubahan. Banyak kearifan-kearifan lokal di masyarakat yang terpendam karena tergeser 
oleh berbagai kepentingan sesaat dalam perubahan kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Hampir semua 
kearifan lokal masih sangat relevan untuk dikembangkan. Oleh karena itu warga masyarakat secara bersama-sama harus 
diajak menggali dan menumbuhkan kembali berbagai kearifan lokal terutama yang terkait dengan upaya konservasi/
pelestarian dan pemeliharaan kondisi lingkungan.

Menumbuhkan kepedulian masyarakat
Proses menumbuhkan kesadaran dan kepedulian serta keterlibatan warga masyarakat dalam bentuk kegiatan nyata oleh 
dan untuk masyarakat ini perlu dilakukan secara terorganisir atau diorganisir secara baik melalui kegiatan pembinaan 
yang bersifat terarah, terbuka, dan demokratis. Pembinaan ini perlu dilakukan sejak awal oleh tenaga fasilitator 
Pendamping Masyarakat secara berkelanjutan. Diperlukan waktu kurang lebih dua tahun untuk mendampingi masyarakat 
sampai pada tingkat dimana warga/kelompok masyarakat sasaran dapat melanjutkan kegiatan dan mengambil inisiatif 
sendiri atas upaya ikut memelihara dan menjaga bendungan/waduk beserta lingkungannya maupun menjaga kelestarian 
daerah tangkapan airnya.

Untuk menjamin keberlanjutan pembinaan dan peningkatan peran serta /partisipasi masyarakat ini diperlukan empat 
syarat/upaya yaitu:
1. Pelibatan/partisipasi warga masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan khususnya dibidang konservasi/

kegiatan pelestarian lingkungan harus dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara langsung pada warga 
masyarakat yang bersangkutan;

2. Kelembagaan yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat termasuk dalam kapasitasnya sebagai pelaku utama dari 
program partsisipasi masyarakat ini perlu diperkuat;

3. Kepedulian dan keterlibatan Pemerintah Desa/Kepala Desa untuk mendukung program kegiatan partisipasi 
masyarakat ini perlu didorong, dan

4. Kesepakatan dan ketentuan tentang peran serta/partisipasi warga masyarakat dalam upaya ikut menjaga keamanan 
bendungan/waduk dan lingkungannya serta daerah tangkapan airnya perlu diatur dalam bentuk peraturan setempat 
(Peraturan Desa dsb), sehingga ketentuan tersebut dapat mengikat semua warga masyarakat di daerah sasaran.
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PARTISIPASI MASYARAKAT

Adalah komponen pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang bermukim di 
sekitar waduk dalam pengelolaan lingkungan waduk sebagai upaya menjaga keamanan dan memelihara kondisi serta 
keberlanjutan fungsi waduk serta lingkungannya. Kegiatan ini dengan sasaran seluruh masyarakat yang bertempat 
tinggal dalam jarak 500 m dari batas luar jalur hijau waduk. Sedangkan Lokasi sasaran Partisipasi masyarakat dipilih 
dengan menggunakan kriteria tingkat keberadaan pemukiman di sekitar waduk.

KOMPONEN KEGIATAN

Untuk melakukan kegiatan partisipasi masyarakat ada beberapa komponen yang dapat dilakukan antara lain adalah:
• Membangun kesadaran kritis masyarakat tentang bagaimana hidup berdampingan dengan waduk;
• Pengorganisasian masyarakat serta pembentukan Kelompok Masyarakat dan Forum Komunitas Waduk (FKW);
• Pemetaan swadaya yang menggambarkan interaksi masyarakat dengan waduk;
• Perencanaan partisipatif untuk menyusun Rencana Kegiatan Masyarakat/RKM (daftar kegiatan selama 2 tahun) dalam 

pengelolaan lingkungan waduk;
• Pelaksanaan kegiatan masyarakat berbasis Rencana Kegiatan Masyarakat;
• Pengawasan oleh masyarakat terhadap keadaan yang mengganggu kelestarian fungsi waduk dan melaporkan kejadian 

tersebut kepada Pengelola waduk.

Dukungan Pelaksanaan
Untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan waduk dalam rangka menjaga keamanan dan 
memelihara kondisi dan keberlanjutan fungsi waduk, masyarakat perlu diberi dukungan baik berupa tenaga dan dana. 
Masyarakat akan difasilitasi oleh Fasilitator dan Kader Masyarakat. 

Tenaga Fasilitator secara intensif memfasilitasi Kelompok Masuarakat/Pokmas, Forum Komunitas Waduk dan masyarakat 
secara umum dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan waduk. Para Tenaga 
Fasilitator ini akan dikontrak oleh dan bertanggungjawab langsung kepada Pemilik/Pengelola Bendungan. Jumlah Tenaga 
Fasilitator bervariasi, tergantung dengan ukuran waduk serta jumlah Kepala Keluarga yang berada dan menjadi sasaran 
program.

Kelembagaan
Dalam pelaksanaan program ini, terdapat dua tingkat kelembagaan. Ditingkat pusat ada Direktorat ato Kelembagaan, 
sedangkan pada tingkat lapangan provinsi terdapat Pengelola Bendungan.
Untuk menjaga dan menjamin kualitas pelaksanaan partisipasi masyarakat, Di tingkat pusat dapat menugaskan konsultan 
individu sebagai Penanggung Jawab Teknis Partisipasi Masyarakat tingkat Pusat. 

Pada tingkat lapangan, Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan di tingkat Provinsi/Balai (Besar) Wilayah Sungai 
ybs. Sedangkan pada tingkat lapangan, dikembangkan dua kelembagaan masyarakat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan program ini, yaitu Kelompok Masyarakat (POKMAS) dan Forum Komunitas Waduk (FKW).

Tugas dari Pokmas adalah:
• Mengorganisasikan warga secara partisipatif dimulai dari tingkat akar rumput untuk menggalang aspirasi masyarakat 

tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan waduk;
• Bertindak sebagai forum pengambilan keputusan di tingkatmasyarakat untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan 

partisipasi masyarakat pada khususnya dan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan waduk pada umumnya; 
• Meningkatkan kepedulian warga untuk berpartisipasi aktif dalam memelihara kelestarian lingkungan waduk;
• Meningkatkan kapasitas warga agar mampu memanfaatkan berbagai peluang yang ada akibat adanya waduk dalam 

batas-batas yang tidak mengganggu operasional dan kemanan waduk serta kelestarian lingkungan;
• Mengusulkan serta melaksanakan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

lingkunganwaduk.

Ruang lingkup tugas dari Forum Komunitas Waduk (FKW):
• Mengorganisasikan seluruh Pokmas yang ada, seluruh kelembagaan masyarakat lainnya serta pemerintahan desa 

terkait agar dapat bersama instansi teknis pengelola waduk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan waduk 
maupun pemanfaatan lingkungan waduk secara berkelanjutan;

• Bertindak sebagi forum pengambilan keputusan di tingkat waduk untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan cp-RM 
pada khususnya dan pengelolaan serta pemanfaatan lingkungan waduk pada umumnya;

• Meningkatkan efektifitas komunikasi di antara stakeholders pengelolaan lingkungan waduk;
• Mengembangkan jaringan kerja dengan FKW yang ada di waduk-waduk lainnya;

• Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan Dana Kemasyarakatan oleh Pokmas;
• Mengusulkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang melibatkan lebih dari satu atau 

seluruh Pokmas yang ada pada skala waduk.

KEBERHASILAN PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Dari beberapa kegiatan dan program partisipasi masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila telah dapat diwujudkan 
beberapa hal, yaitu:
a. Masyarakat tidak melakukan kegiatan yang merusak dan/atau mengganggu kelangsungan fungsi waduk dan DTA;
b. Keikutsertaan masyarakat memelihara waduk berikut segala instrumennya dilakukan melalui pemantauan dan 

pelaporan gangguan yang ditimbulkan oleh warga masyarakat sekitar waduk dan/atau pihak lain;
c. Keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kelestarian DTA dilakukan melalui penerapan usaha tani konservasi 

dengan dukungan penerapan metode vegetatif dan/atau sipil teknik dalam usaha taninya;
d. Masyarakat mampu memanfaatkan peluang ekonomik untuk memperoleh tambahan pendapatan dari pengelolaan 

greenbelt dan DTA; dan
e. Masyarakat tidak melakukan kegiatan sosial ekonomi yang secara teknis potensial merusak kelestarian lingkungan 

waduk/DTA.

Indikator Output 
• Warga masyarakat mengetahui tujuan Partisipasi Masyarakat, acuan normatif hidup di sekitar waduk/DTA dan 

perannya dalam Partisiapasi Masyarakat
• Terbentuknya Pokmas dan FKW/FKDTA;
• Tersusunnya dokumen kesepakatan warga tentang kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang dianjurkan 

dalam kerangka pemeliharaan waduk/DTA, termasuk di dalamnya penjelasan tentang norma berikut sanksinya yang 
disepakati forum diskusi dituangkan dalam sebuah Pedoman Sederhana bagi masyarakt dan Fasilitator.

• Tersusunnya Dokumen RKM 5 tahunan, Rencana Kegiatan Tahun ke-1, dan Usulan Penggunaan Dana Kemasyarakatan;
• Terbangunnya kesadaran dan kapasitas masyarakat baik dari sisi teknis, sosial maupun ekonomi;
• Efektifnya FKW/FKDTA berperan sebagai media forum pembelajaran warga masyarakat dan sarana diskusi 

pembahasan hasil monitoring gangguan dan kerusakan waduk/DTA oleh warga.

Indikator Outcome
• Di masing-masing waduk prioritas, Nota Kesepahaman (MoU) antara FKW dengan Pemilik/Pengelola, dan MoU 

antara FKDTA dengan Pemilik/Pengelola waduk yang bersangkutan ditandatangani untuk kemudian dijabarkan dalam 
Rencana Kerjasama Operasional; dan

• Persentase jumlah Rumah Tangga Penduduk (RTP/KK) yang terlibat dalam Program Partisipasi Masyarakat

KESIMPULAN

Dari upaya untuk melestarikan umur layanan bendungan beserta waduknya maka telah dilakukan upaya melalui partisipasi 
masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada hal-hal yang perlu dipehatikan antara lain sebagai berikut:
• Dalam keadaan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pelestarian fungsi waduk/DTA relatif rendah, 

masyarakat kurang dilibatkan dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan waduk;
• Masyarakat masih meragukan keberlanjutan Pokmas dan FKW/FKDTA karena pemahaman warga masyarakat sasaran 

tentang Partisipasi Masyarakat sebagai rintisan Program Nasional Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Waduk 
secara berkesinambungan.

• Tenaga counterpart dalam jalinan kerjasamanya dengan Fasilitator dan Pokmas/FKW tidak didayagunakan dalam 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi, terutama dalam pengolahan dan analisis data termasuk merumuskan tindakan 
korektif yang diperlukan;

• Supervisi dan pengendalian kegiatan partisipasi masyarakat belum dilakukan secara berkelanjutan dan tidak adanya 
supervisi yang ketat mengakibatkan kinerja program partisipasi masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan dan 
rencana.

• Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Waduk/DTA pada tahap awal pertumbuhannya telah 
mengalami hambatan karena proses berbagi informasi Partisipasi Masyarakat yang dikemas dalam sosialisasi tidak 
efektif menciptakan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing stakeholder terutama stakeholder primer yaitu 
warga masyarakat.


