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Selamat tahun Baru 2015, tahun 
2015 adalah tahun perubahan. 
Nomenklatur organisasi 
kementerian pekerjaan umum kini 
berubah menjadi Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat. Ada banyak program 
yang harus segera dikerjakan. 
Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air telah menyiapkan 
beberapa program strategis 
dalam rangka mendukung 
cita-cita Nawacita, mendukung 
kedaulatan pangan, kedaulatan 
energi serta ketahanan air. Seperti 
diketahui bersama bahwa telah 

dicanangkan pembangunan 65 
(enam puluh lima) bendungan, 
16 bendungan dalam status 
on going, dan 49 bendungan 
baru yang tersebar di beberapa 
wilayah. Membangun bendungan 
bukan pekerjaan mudah, selain 
membutuhkan kajian yang 
menyeluruh, pengadaan lahan 
menjadi kendala. Pada tahun 2015 
akan di lakukan pembangunan 
13 bendungan, dan ini kami 
sampaikan pada infografis edisi 
majalah AIR Januari-Februari.
Selain membangun bendungan, 
Direktorat Jenderal Sumber 

Daya Air juga memfokuskan 
kerja pada pembangunan 
irigasi baru 1 juta hektar, untuk 
mendukung kedaulatan pangan, 
dan mendukung program 
swasembada pangan. Kemudian 
peningkatan layanan air baku dari 
51,44 m3/det menjadi 109,63 m3/
det dalam rangka mendukung 
program 100% akses layanan air 
bersih masyarakat tahun 2019. 
Penanganan daya rusak air pun 
menjadi perhatian, dalam kurun 
waktu lima tahun ke depan 
direncakan program pengamanan 
kawasan banjir seluas 200.000 
hektar, normalisasi sungai 3.000 
km, dan pengamanan abrasi 
pantai 500 km.

Pengelolaan infrastruktur 
Sumber Daya Air mengacu 
kepada bagaimana mengelola 
sumber daya air secara terpadu. 
Namun demikian di awal bulan 
ini, Mahkamah Konstitusi 
mengeluarkan keputusan nomor 
85/PUU-XI/2013, pada tanggal 18 
februari 2015, yaitu membatalkan 
undang-undang nomor 7 tahun 

2004 tentang sumber daya air, 
dan memberlakukan kembali 
undang-undang nomor 11 tahun 
1974. Keputusan ini tentu saja 
berimplikasi kepada banyak 
hal. Implikasi tersebut antara 
lain: Keberadaan organisasi 
pengelola SDA (Balai WS, 
BPPSPAM), Keberadaan Pola dan 
Rencana WS dan kegiatan operasi 
pemeliharaan, hingga Kerjasama 
Pemerintah dan Swasta (KPS), 
Biaya Jasa Pengelolaan SDA 
(BJPSDA), lembaga koordinasi 
(Dewan SDA, TKPSDA WS).

Pada edisi Januari-Februari 
ini, kami kami akan mengulas 
program-program bidang 
sumber daya air dalam 
mengimplementasikan cita-cita 
nawacita, implikasi batalnya 
undang-undang nomor 7 tahun 
2004 tentang sumber daya air, 
penanganan kawasan rawan 
banjir, hingga kegiatan-kegiatan 
lainnya yang terkait dengan 
bidang sumber daya air.
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U L A S A N  U T A M A

Awal tahun 2015 ini Indonesia dihadapkan 
pada beberapa kejadian bencana yang 
disebabkan oleh pemanasan global. 
Hal tersebut memicu perubahan iklim 
atau cuaca di beberapa daerah. Musim 
hujan yang terjadi di sebagian wilayah 
di Indonesia mengakibatkan banjir di 
beberapa wilayah, khususnya di Jakarta, 
Bandung, hingga Jawa Timur.

HADAPI 
BANJIR
DI JAKARTA

Berdasarkan prediksi Badan 
Metereologi Klimatologi dan 
Geofisika, selama satu bulan 
ke depan intensitas hujan bisa 
mencapai 200–300 mm/det 
dan di beberapa wilayah bisa 
mencapai 500 mm/det. Pada 
bulan Januari konsentrasi hujan 
akan meningkat di daerah utara 
dimana sebelumnya pada bulan 
Desember di daerah Bogor dan 
Puncak mempunyai curah hujan 
yang tinggi. Curah hujan tersebut 
masih tergolong biasa, tetapi 
karena infrastruktur lingkungan 
yang sudah berubah hal 
tersebutlah yang menyebabkan 
banjir di DKI Jakarta.
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Sebelumnya Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB), 
Badan SAR Nasional, Badan 
Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika, Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah DKI Jakarta serta 
instansi terkait menggelar rapat 
terkait penanggulangan bencana 
banjir khususnya di DKI Jakarta. 
Rapat yang berlangsung pada 
pertengahan Desember 2014 
itu membahas antisipasi yang 
akan dilakukan oleh pemerintah 
dan instansi terkait mengenai 
penanganan banjir.

Deputi Bidang Penanganan 
Darurat BNPB Tri Budhiarto 
mengatakan bahwa ketika musim 
hujan tiba semua pihak harus 
bekerjasama untuk mengatasi 
banjir, karena masyarakat pasti 
memerlukan bantuan. Untuk 
itu masing-masing pihak harus 
siap siaga dan memastikan 
bantuan yang akan diberikan 
sampai kepada masyarakat. 
“Saya harap BPBD dapat merinci 
semua kebutuhan peralatan yang 
diperlukan untuk membantu 
masyarakat,” lanjut Tri Budhiarto.

Salah satu penanganan yang 
dilakukan oleh pemerintah 
adalah melaksanakan beberapa 
program jangka pendek, 
diantaranya dengan membangun 
tanggul pengaman rob di 
Kamal Muara, Muara Baru, Kali 
Baru, Martadinata, dan Muara 
Angke. Selain itu juga dengan 
membangun sumur resapan 
dangkal, sedang dan dalam, 
melakukan relokasi penduduk 
yang bermukim di bantaran 
kali, dan yang terpenting adalah 
membangun kesadaran dan 

partisipasi dari masyarakat 
agar tidak membuang sampah 
sembarangan dan tidak 
membangun atau mendirikan 
bangunan di bantaran kali.

Untuk program jangka 
menengah, pemerintah 
akan melaksanakan kegiatan 
normalisasi Kali Pesanggrahan, 
Angke, dan Sunter. Sedangkan 
untuk Kali Ciliwung akan 
dilaksanakan kegiatan revitalisasi 
dengan membangun sodetan 
Kali Ciliwung ke Kanal Banjir 
Timur. “Penanggulangan jangka 
menengah ini juga dilakukan tu 
dengan membangun Cengkareng 

Drain, Waduk Ciawi dan Waduk 
Cimanggis diharapkan dapat 
mengurangi dampak banjir di 
beberapa wilayah Jabodetabek, 
dan memperkuat tanggul 
rob di sepanjang Pantai Utara 
Jakarta, dan meningkatkan 
Ruang Terbuka Hijau serta 
mengembalikan hutan di 
kawasan hulu. Sementara untuk 
program jangka panjangnya 
adalah dengan melaksanakan 
pembangunan giant sea wall,” 
lanjut Tri Budhiarto.

Tri Budhiarto menambahkan 
kita harus merubah asumsi 
kita tentang banjir. “Banjir 
bukanlah disebabkan tingginya 
curah hujan akan tetapi karena 
daya tampung dan daya serap 
lingkungan yang semakin kecil. 
Asumsi banjir pada tanggal 20 
Januari 2015, maka pada tanggal 
10 semua posko nasional, 
provinsi, kementerian serta 
peralatan sudah harus siap 100%. 
Jadi jangan menyiapkan segala 
sesuatu yang diperlukan saat 
banjir baru mulai,” tutup Tri. (dew/
nan)
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U L A S A N  U T A M A

Banjir kembali mengairi beberapa wilayah di 
ibukota Jakarta. Intensitas curah hujan yang tinggi 
menyebabkan banyak genangan terjadi di beberapa 
wilayah Jakarta sejak Senin pagi (9/2). Malam harinya, 
Metro TV mengetengahkan isu ini yang dirilis melalui 
siaran langsung bertajuk “Ibukota Kebanjiran”, dengan 
menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Sumber 
Daya Air (Dirjen SDA) Mudjiadi, dan pengamat tata kota, 
Yayat Supriyatna.

DIALOG METRO TV
“IBUKOTA KEBANJIRAN”
PERMASALAHAN MASIH SEPUTAR 
PEMBEBASAN LAHAN

Dalam dialog tersebut, 
Mudjiadi, mengatakan bahwa 
kaitan dengan pengelolaan 
sungai dari hulu hingga hilir 
memang merupakan domain 
tugas Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kementerian PUPR). Kementerian 
PUPR terus melakukan upaya 
struktur dan non struktur 
berkaitan dengan hal tersebut.

Yang menjadi kendala saat ini 
dalam pembangunan struktur, 
sambung Mudjiadi, adalah 
kompleksitas masalah sosial, yang 
berkaitan dengan pembebasan 
lahan. Pemerintah pusat, dalam 
hal ini Kementerian PUPR melalui 
Ditjen SDA, bisa mulai bekerja 
setelah masalah pembebasan 
lahan selesai.

Dijelaskan Mudjiadi kembali 
bahwa hingga saat ini kapasitas 
sungai yang melintas di Ibukota 
masih belum dapat menampung 
secara masksimal, adalah karena 
masih adanya beberapa spot-spot 
pada aliran sungai yang belum 
dinormalisasi, karena masih 
terkendala pembebasan lahan.

Dirjen SDA menegaskan 
bahwa koordinasi dan sinergi 
di dalam internal Kementerian 
PUPR berjalan baik, tidak ada 
tumpang tindih, sebagai contoh 
untuk pembangunan jalan 
inspeksi yang dilaksanakan oleh 
Direktorat Jenderal Bina Marga, 
pengerjaannya selalu satu paket 
koordinasi dengan kegiatan 
normalisasi sungai.

Yayat Supritana, pengamat tata 
kota, mengatakan bahwa saat ini 

banjir terpusat di beberapa titik 
ibukota, yakni di Jakarta Utara, 
Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. 
Beberapa persoalan inti mengenai 
banjir di Jakarta, menurut Yayat, 
adalah persoalan drainase dan 
penurunan muka tanah.

Dikatakan Yayat, bahwa 
normalisasi sungai saja tidak 
cukup, perlu ada pembenahan 
sistem saluran air di Jakarta. Saat 
ini drainase-drainase di Jakarta 
masih berupa warisan sisa-sisa 
masa lalu.

Yayat Supriyatna kembali 
mengingatkan kepada 
masyarakat agar selalu belajar 
dan siaga dalam menghadapi 
bencana dan harus turut 
berpartisipasi aktif dalam upaya 
mengatasi bencana banjir. (nan)
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Salah satu menangani permasalahan banjir di Jakarta 
adalah dengan membuat Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan 
membuat lahan untuk resapan air. Hal tersebut sangat 
dibutuhkan untuk kota-kota besar, guna mengurangi 
dampak banjir sehingga air akan menyerap ke dalam 
permukaan tanah, dan akan tersimpan sehingga ketika 
musim kemarau tiba tidak terjadi kekurangan air yang 
signifikan.

JAKARTA KURANG MEMILIKI LAHAN 
UNTUK RESAPAN AIR

Dalam mengatasi banjir di Jakarta, 
Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air (Ditjen SDA), Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (Kementerian PUPR) 
melaksanakan beberapa kegiatan 
seperti pengelolaan sungai pun 
terus dilakukan di DKI Jakarta 
yang dilakukan mulai tahun 2011 
dan diperkirakan selesai di tahun 
2016, antara lain Cengkareng 
Floodway, normalisasi Kali 

Angke, normalisasi Kali Ciliwung, 
normalisasi Kali Pesanggrahan, 
lower Sunter Floodway, pekerjaan 
pembangunan sudetan Kali 
CIliwung ke Kanal Banjir Timur, dan 
normalisasi Kali Sunter. Sementara, 
yang sudah seleai dilaksanakan 
pada tahun 2014 adalah east pump 
Pluit dan penambahan daun pintu 
air Manggarai dan pintu air Karet.

“Curah hujan tinggi, kapasitas 
drainase yang terbatas, dan 
kurangnya daerah resapan air 
menjadi faktor utama yang 
menjadi penyebab banjir,” ujar 
Direktur Jenderal Sumber Daya Air 
Mudjiadi. 

Lokasi banjir yang menjadi 
kewenangan Ditjen SDA 
Kementerian PUPR adalah DKI 
Jakarta dan sekitarnya, Bale 
Endah Bandung, Sungai Ciujung 
(Kabupaten Serang, Banten), 
Sungai Lamong (Kabupaten 
Gresik, Jawa Timur), Sungai 
Siak di Pekanbaru Provinsi Riau, 
dan Sungai Batang Serangan di 
Kabupaten Langkat, Sumatera 
Utara.

Membahas tentang kejadian banjir 
Jakarta, Kementerian PUPR melalui 
Direktur Jenderal Sumber Daya 
Air, Mudjiadi, mengatakan bahwa 
curah hujan tinggi, kapasitas 
drainase yang terbatas, dan 
kurangnya lahan untuk resapan 
air menjadi faktor utama. Daerah 
Jakarta Utara curah hujannya 
paling tinggi yakni di sekitar 
Tanjung Priok yang mencapai 
361mm, dan Kodamar mencapai 
367mm,” papar Mudjiadi.

Sementara itu, menurut data 
dari Badan Meteorologi dan 
Geofisika (BMKG) tercatat bahwa 
konsentrasinya bervariasi mulai 
dari 90mm hingga 220mm. 
Sementara curah hujan di hulu, 
yakni Bogor dan sekitarnya justru 
tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 
60mm–77mm. 

“Ini (curah hujan yang tinggi) 
tidak dapat ditampung oleh 
drainase Jakarta”, jelas Mudjiadi. 
Hal ini dikarenakan kapasitas 
drainase direncanakan hanya 
dapat menanggulangi curah 
hujan 80mm–100mm. Drainase 
dalam keadaan bagus pun tidak 
mampu menampung itu.” Pasti ada 
genangan,” lanjut Mudjiadi.

Dirjen SDA mengungkapkan 
bahwa drainase tidak bekerja 
optimal di Jakarta karena 
sudah terlalu banyak mal dan 
perkantoran tinggi yang dibangun 
lebih tinggi dari jalan. “Masalah 
utamanya adalah bagaimana 
mengatasi air yang menggenang 
di jalan”, jelas Mudjiadi lagi.

Untuk titik lokasi banjir di DKI 
Jakarta pada 9 Februari 2015, lebih 
terpusat pada kota Jakarta Barat 
dan Jakarta Pusat. Sementara itu, 
status pada tanggal 10 Februari 

2015 menunjukkan bahwa kondisi 
genangan menyebar di beberapa 
titik lainnya ,dari Jakarta Barat, 
Jakarta Pusat, hingga ke Jakarta 
Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta 
Timur.

Meski begitu, genangan yang 
melanda pusat kota berbeda 
dengan daerah perumahan 
yang disebabkan meluapnya air 
sungai. Jika sungai meluap, yang 
terendam adalah perumahan 
di sisi kiri dan kanan sungai. 
Untuk itu, Ditjen Sumber Daya 
Air, telah menyiapkan antisipasi 
strategis yang terbagi dalam tiga 
penanganan, mulai dari hulu di 
Puncak, Bogor, dan sekitarnya, di 
tengah mulai dari Depok, Jakarta 
Selatan, dan Pusat, serta hilir di 
pantai utara Jakarta seperti Muara 
Angke, Pluit, dan Sunter.

Kementerian PUPR juga memiliki 
pompa pengendali banjir sebayak 
433 unit yang berada dalam 
kondisi baik, dengan kapasitas 
total 465,88 m3/dt. Ketersediaan 
pompa tersebut terdiri dari, 96 unit 
pompa di Jakarta Barat, 104 unit 
pompa di Jakarta Barat, 41 pompa 
di Jakarta Timur, 83 unit pompa 
di Jakarta Selatan, serta 102 unit 
pompa di Jakarta Utara. (nan)
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U L A S A N  U T A M A

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air dinyatakan bertentangan 
dengan Undang-undang Dasar 1945, dan tidak 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat 
sehingga mengakibatkan UU No. 7 tahun 2004 
sudah tidak diberlakukan dan kembali ke UU 
No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

PENGELOLAAN SDA
MERUJUK PADA UU PENGAIRAN

“Hal tersebut didasari putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) yang 
berpendapat permohonan uji 
materi dapat diterima oleh MK 
karena peraturan pelaksanaan UU 
SDA tidak mengikuti penafsiran 
MK dalam uji materi pertama 
melalui putusan MK,” ujar Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (Kementerian PUPR), 
Basuki Hadimoeljono, dalam temu 
wartawan, Jakarta, (26/2).

Selain itu, UU SDA dalam 
pelaksanaannya belum menjamin 
terwujudnya amanat konstitusi 
tentang hak penguasaan negara 
atas air, karena seharusnya 
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negara secara tegas melakukan 
kebijakan, pengurusan, 
pengaturan, pengelolaan, dan 
melakukan pengawasan.

Basuki mengatakan implikasi 
atas putusan MK tersebut adalah 
mengenai Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden, Keputusan 
Presiden, dan Peraturan Menteri 
perihal turunan dari UU SDA tidak 
berlaku sehingga tidak memiliki 
dasar hukum.

Tindak lanjut yang dilakukan 
oleh Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air, Kementerian PUPR 
dalam menanggapi putusan MK 

sampai dengan April 2015 adalah 
membuat peraturan perundang-
undangan sebagai pedoman 
pelaksanaan UU No. 11 Tahun 
1974 tentang Pengairan dengan 
memperhatikan beberapa 
kondisi saat ini, yaitu penyusunan 
Rancangan Peraturan Pemerintah 
(RPP) yang mengatur tentang 
Koordinasi (pasal 7) Pembinaan 
(Pasal 10) Pengusahaan (Pasal 
11) Perlindungan (Pasal 13) 
Pembiayaan (Pasal 13), dan 
meminta fatwa hukum Menteri 
Hukum dan HAM terkait dengan 
perjanjian kerja/perizinan yang 
sudah berjalan sebelum putusan 
MK dengan mempertimbangkan 

enam prinsip dasar pengelolaan 
SDA yang disyaratkan oleh MK.

“Enam prinsip tersebut 
diantaranya adalah kelestarian 
lingkungan hidup, sebagai 
salah satu hak asasi manusia 
sesuai dengan Pasal 28 H ayat 
(1) UUD 1945, pengawasan 
dan pengendalian oleh negara 
atas air sifatnya mutlak, dan 
pemerintah masih dimungkinkan 
untuk memberikan izin kepada 
usaha swasta untuk melakukan 
pengusahaan atas air dengan 
syarat-syarat tertentu dan ketat,” 
jelas Basuki.

Adapun pasal-pasal dalam 
UU No. 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air yang diuji 
oleh MK adalah Pasal 6, 7, 8, 9, 
dan 10 mengenai pengelolaan 
air dengan mempergunakan 
instrument pemberian hak guna 
air; Pasal 26, 29, 45, 46, 48, dan 
49 tentang pendayagunaan SDA, 
termasuk pengusahaan air; Pasal 
80 pembiayaan; dan Pasal 90, 
91, dan 92 mengenai gugatan 
masyarakat dan organisasi. (anj/
dew)
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U L A S A N  K H U S U S

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, 
mengundang para petani pemenang Adhikarya Pangan 
Nusantara (APN) dan Pemenang Pemilihan Petugas 
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa 
Teladan tingkat Nasional 2014, untuk bersilaturahim 
bersama di Istana Negara (16/1). “Ini merupakan 
perwujudan janji saya waktu saya berpidato di Subang,” 
jelas Presiden RI yang disambut tepuk tangan peserta 
yang hadir. Acara ini turut pula dihadiri Menteri 
Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki 
Hadimoeljono, dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. 

OPTIMIS INDONESIA 
SWASEMBADA 
PANGAN KURANG 
DARI TIGA TAHUN
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Di hadapan kurang lebih 
sebanyak 92 peserta yang 
hadir, Presiden yang kerap 
disapa Jokowi ini menyatakan 
bahwa pemerintah Jokowi-
JK berkomitmen penuh pada 
kedaulatan pangan nasional. 
Diceritakannya, bahwa dirinya 
miris saat menghadiri pertemuan 
negara-negara ASEAN, dan 
salah satu pemimpin negara 
menyamapiakan kepada beliau, 
“kapan ingin membeli beras 
dari kami lagi?”. Hal ini tidak bisa 
lagi dilakukan, seluruh bangsa 
harus bahu membahu bekerja 
mewujudkan kedaulatan pangan 
nasional. “Semua komponen 

bangsa harus bersatu, bekerja 
di lapangan,” imbau Presiden, 
“bila bersatu dan bekerja, saya 
optimis kita bisa swasembada 
pangan kurang dari tiga tahun.” 
Dirinya membuka seluas-
seluasnya masukan dan informasi 
dari seluruh masyarakat yang 
bekerja di bidang pertanian 
untuk menyampaikan apa 
yang dibutuhkan dalam rangka 
mendukung tercapainya surplus 
pangan nasional, melalui menteri-
menteri di kabinetnya, antara lain 
Menteri Pertanian dan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR).

Jokowi juga menyampaikan 
bahwa para petani tidak perlu 
lagi kuatir terjadi keterlambatan 
penyediaan pupuk dan benih. 
“Dulu sering terlambat karena 
pengadaannya melalui proses 
tender yang bisa memakan 

waktu 2–3 bulan. Saat ini tidak 
boleh lagi, dilakukan dengan 
penunjukan langsung. Yang 
penting pupuk dan benih 
cepat sampai langsung ke 
petani, supaya bisa cepat 
bekerja. Ini berkaitan dengan 
produktivitas,” jelas Jokowi. 
Presiden juga menjelaskan bahwa 
pemerintahan Jokowi-JK sangat 
mengapresiasi para peneliti di 
bidang pertanian untuk terus 
berinovasi menemukan temuan-
temuan bibit unggul yang dapat 
meningkatkan produktivitas

Sementara itu, Menko 
Perekomian menyampaikan 
bahwa Menteri Pertanian dan 
Menteri PUPR terus berkeliling 
ke lapangan, ke daerah-daerah 
untuk melihat kekurangan apa 
yang perlu diperbaiki, potensi apa 
yang dapat digali, serta inovasi-
inovasi apa di dalam bidang 

teknologi yang dapat didukung 
Pemerintah demi percepatan 
terwujudnya swasembada 
pangan nasional. Menko 
Perekonomian menjelaskan 
bahwa dirinya berasal dari anak 
petani di Aceh, sehingga dia 
sangat dekat dengan dunia 
bertani. Pengalaman yang 
dimilikinya menjadi Komisaris di 
perusahaan bidang pertanian dan 
pengalamannya menimba ilmu 
di Amerika Serikat, mengajarkan 
dia bahwa dalam dunia pertanian, 
kunci untuk bisa menghasilkan 
produktivitas yang baik adalah 
bergantung pada seberapa 
seringnya pelaku pertanian 
menginjak langsung sawah, 
seberapa seringnya berada di 
lapangan. “Prdocutivity depends on 
feet,” jelas Sofyan Djalil.
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Menteri Koordinator bidang Pereknomian, Sofyan Djalil, menyampaikan beberapa pesan kepada para petani dan 
pemenang lomba Operasi dan Pemeliharaan, di sela-sela menunggu kehadiran Presiden di istana.  Dalam pesannya, 
Sofyan Djalil mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak petani di Aceh, dan bisa menjadi seperti sekarang karena 
Negara Indonesia memberi kesempatan bagi semua warga negaranya untuk memiliki cita-cita besar dan meraih apa 
yang diinginkan 

SEPENGGAL PESAN SOFYAN DJALIL UNTUK PARA PEMENANG…

Dikatakannya lebih lanjut, 
bahwa nanti jangan ada lagi 
keterlambatan distribusi 
pupuk ke petani,karena sangat 
terkait dengan produktivitas. 
“Dulu pernah ada uji coba 
bibit dari China, hal ini sangat 
perlu. Penelitian untuk bibit-
bibit unggul pertanian perlu 
terus dilakukan dan didorong 
pelaksanaannya”, ujar menteri 
Koordinator Perekonomian 
ini yang menyoal pentingnya 
mendukung kegiatan penelitian 
di bidang pertanian. 

Negara-negara besar yang 
berhasil dalam bidang pertanian 
dan pangan, memiliki istilah yang 
sangat penting untuk diingat, 
yakni bahwa produktivitas 
sangat tergantung dari seberapa 
sering kita menginjak sawah. 
“Productivity depends on feet”, ujar 
Sofyan Djalil. Disimpulkannya, 
bahwa dengan semakin seringnya 
para petani dan petugas 
pertanian menginjak lapangan/
sawah, maka akan semakin 
banyak yang diketahuinya dan 
semakin banyak kreativitasnya 

muncul untuk memberi solusi di 
bidang pertanian agar lebih baik 
dari waktu ke waktu.

Revolusi Mental yang digagas 
pemerintah Jokowi-JK dijelaskan 
Sofyan Djalil kepada peserta yang 
hadir. “Intinya adalah mengubah 
mentalitas untuk melakukan 
segala sesuatu sepenuh hati, yang 
kuncinya adalah attitude dan 
harus peduli terhadap segala hal 
secara detail, mengerjakan segala 
hal dengan detail, tidak asal jadi”, 
berikut Sofyan Djalil tegaskan.

Sofyan Djalil mengajak seluruh 
peserta yang hadir untuk 
memiliki mindset yang baru, 
membentuk paradigma baru. 
Dirinya mempelajari banyak hal 
selama studinya bertahun-tahun 
yang lalu di negeri Paman Sam. 
Pengalaman yang didapatnya 
dari sahabat, guru, rekan kerjanya 
selama di sama mengajarkannya 
bahwa di mana pun setiap orang 
ditempatkan, haruslah dapat 
memberikan nilai tambah bagi 
lingkungan di sekitarnya. (nan/
idr)

Menteri PUPR dan Menko 
Perekonomian juga berpendapat 
sama, yakni bahwa dalam dunia 
pertanian, kita berhubungan 
dengan tanaman, yang adalah 
makhluk hidup ciptaan Tuhan. 
“Sehingga kepedulian dan rasa 
cinta juga menjadi faktor utama 
dalam proses pengelolaan 
pertanian.”

Basoeki Hadimoeljono 
menekankan bahwa ke depan 
tantangan dalam bidang petanian 
salah satunya adalah berbagai 
hal tentang irigasi. Ditekankan 
kembali oleh Menteri PUPR ini 
bahwa terwujudnya kedaulatan 
pangan bergantung pada 
beberapa aspek utama, yakni 
pupuk, benih, teknologi, air 

(irigasi), penyuluhan dan cinta.
Saat sesi tanya jawab, salah 
satu pemenang petugas OP 
bidang rawa di daerah Tanah 
Miring, Merauke, ibu Yuli, sangat 
mengharapkan ke depan 
akan lebih banyak lahir para 
petuga OP perempuan, karena 
selama ini bidang kerja tersebut 
hanya diakuasai oleh bapak-

bapak, jelasnya. Dikatakannya 
lebih lanjut, bahwa salah satu 
unsur penting untuk sukses 
melaksanakan tuga OP adalah 
dengan melakukan komunikasi 
langsung, dengan berdiskusi 
dengan para petani, dan 
meninjau langsung saluran-
saluran sawah di tiap lokasi. (nan/
idr)
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Menteri PUPR melaporkan kepada 
Presiden Republik Indonesia 
bahwa sudah ada lima pipa 
yang masuk,sehingga panjang 
(pipa) menjadi 12,5 meter. 
Direncanakan pelaksanaannya 
mencapai 3–5 meter per hari. 
Menteri PUPR mengatakan 
target dioperasikannya proyek 
pengeboran sudetan Ciliwung 
dapat beroperasi pada awal 
tahun 2016, sedangkan untuk 
pengeborannya sendiri akan 
rampung selesai bulan Oktober 
tahun ini.

“Mudah-mudahan target 
operasinya bisa tepat waktu, 
asalkan proses pembebasan 
lahannya bisa cepat selesai”, 
lapor Basuki Hadimoeljono 
kepada Presiden Jokowi. Basuki 
mengungkapkan bahwa saat 
ini Pemerintah belum berhasil 
membebaskan lahan yang akan 
digunakan untuk pembangunan 
inlet Sudetan Ciliwung yang 
berlokasi di kelurahan Bidara 
Cina, Jakarta Timur. Lahan 
tersebut sebenarnya milik negara, 
namun saat ini di lokasi tersebut 
diduduki oleh warga, dan untuk 
membebaskan itu, Menteri PUPR 
mengatakan Pemprov DKI Jakarta 
akan menyalurkan uang kerohiman 
kepada masyarakat di sana.

Lokasi pekerjaan sudetan kali 
Ciliwung berada di Kecamatan 
Jatinegara, Jakarta Timur. Awal 
sudetan di kali Ciliwung kelurahan 
Bidara Cina dan akhir sudetan di 
kali Cipinang atau Kanal Banjir 
Timur kelurahan Cipinang Besar 
Selatan.

Panjang sudetan adalah 1,27 km 
dengan diameter dalam pipa 
3,5 meter dan diameter luar 
pipa adalah 4 meter. Sudetan 
dengan nilai kontrak Rp 492,6 
miliar tersebut nantinya dapat 
mengalirkan sebagian debit 
banjir kali Ciliwung sebesar 60m3/
detik ke Kanal Banjir Timur(KBT) 
sehingga akan mengurangi 
potensi banjir pada beberapa 
kawasan hilir di kali Ciliwung.

Usai meresmikan pengerjaan 
proyek tersebut secara simbolis, 
Jokowi, Menteri Basuki, dan 
Ahok langsung menuju tempat 
pengeboran pipa di kedalaman 
15 meter di bawah permukaan 
tanah. Di tempat itu Jokowi 
mengecek langsung bagaimana 
pipa-pipa besar beton dipasang 
guna mengaliri air sodetan kali 
Ciliwung. (nan/idr/tin)

Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta, 
Basuki Tjahaya Purnama yang akrab disapa Ahok, 
Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, 
beserta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai 
CIliwung-Cisadane, T. Iskandar, meresmikan 
dimulainya pengeboran outlet sudetan Ciliwung 
ke Kanal Banjir Timur (KBT), di Jalan DI Panjaitan, 
Cipinang Besar Selatan, Kebon Nanas, Jakarta 
Timur (18/2). Kegiatan tersebut dilaksanakan 
bersamaan dengan kunjungan kerja Presiden RI 
ke kawasan rawan banjir di wilayah Jakarta.

PENGEBORAN
SUDETAN CILIWUNG-
KANAL BANJIR TIMUR 
DIRESMIKAN
PRESIDEN JOKOWI
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Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan 
Besar (KNI-BB) merupakan organisasi profesi 
pertama yang mendapat lisensi dari Lembaga 
Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). 
Keanggotaan KNI-BB terdiri dari Anggota 
Kehormatan, Anggota Biasa/Perorangan, dan 
Anggota Badan. 

Pada acara Pengukuhan Pengurus 
Komite Eksekutif KNI-BB di 
Jakarta, (13/1), Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
dan sebagai Ketua Pembina 
KNI-BB, Basoeki Hadimuljono 
mengatakan bahwa program 
Kementerian PU-Pera sebagai 
bagian dari Kabinet Kerja 
2014–2019 Jokowi-JK khususnya 
di bendungan besar yaitu 
membangun 49 bendungan 
5 tahun ke depan. Untuk itu 
dibutuhkan para ahli bendungan 
besar, perencana, pelaksana dan 
pengawas baik dari segi teknik, 
bangunan permukaan, ataupun 
terowongan yang menjadi ciri 
khas bendungan besar. 

“Pembangunan dan pengelolaan 
bendungan di Indonesia, perlu 
dilanjutkan terutama untuk 
tujuan penyediaan air irigasi 
dalam rangka mendukung 
ketahanan pangan, penyediaan 
air baku untuk rumah tangga, 
perkotaan dan industri, 
pengendalian banjir, dan 
pembangkit listrik tenaga air. 
Untuk itu saya berharap agar 
para pengurus yang baru dapat 
berperan aktif dalam memajukan 
pembangunan infrastruktur 
sumber daya air kedepannya,” 
lanjut Basoeki Hadimuljono.

Organisasi yang telah memiliki 
anggota sebanyak 1.478 orang 
akan mengemban tugas berat 
dalam mempersiapkan banyak 
tenaga ahli di bidang bendungan 
besar sejalan dengan besarnya 
target pembangunan pemerintah 
yang dipatok sebanyak 49 
bendungan dalam 5 tahun. 
Dalam acara ini juga dilakukan 
penyerahan penghargaan pin 
emas oleh Ketua Umum KNI-BB, 
Hari Suprayogi kepada Menteri 
PU-Pera dan juga kepada alm. 
Bambang Kuswidodo sebagai 
apresiasi tertinggi yang diterima 
oleh ibu Bambang Kuswidodo.

PENGUKUHAN 
PENGURUS
KOMITE EKSEKUTIF
KNI-BB PERIODE
2014–2016
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Dalam acara tersebut 37 orang 
dikukuhkan sebagai pengurus 
yang baru untuk periode 
2014–2016, diantaranya yaitu Hari 
Suprayogi sebagai Ketua Umum 
HATHI, Airlangga Mardjono 
sebagai Sekretaris Umum dan 
Desi Arryani sebagai Bendahara 
Umum. (dew)
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Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten 
pada bidang tertentu sangat diperlukan dalam sebuah instansi 
baik itu di swasta maupun di pemerintahan. Peningkatan SDM 
tentunya akan membawa dampak positif dalam pekerjaan 
agar menghasilkan produk yang baik dan bermanfaat kepada 
masyarakat luas.

TINGKATKAN 
KAPASITAS 
SUMBER DAYA 
MANUSIA

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bendungan. Sesuai dengan Nawacita yang 
dicanangkan oleh Presiden RI, salah satunya adalah mewujudkan kemandirian ekonomi 
dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik dan membangun kedaulatan 
pangan dan energi, merupakan tugas di Bidang Sumber Daya Air, yaitu membangun 49 
bendungan (29 bendungan selesai).
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Dalam melaksanakan tugas 
tersebut, peningkatan kompetensi 
SDM bidang Bendungan 
adalah suatu kebutuhan yang 
mendesak. Sesuai dengan 
Undang-undang No. 7 Tahun 
2004 tentang Sumber Daya Air, 
Peraturan Pemerintah No. 101 
Tahun 2000 tentang Pendidikan 
dan Pelatihan Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil Jasa Konstruksi dan 
Peraturan Pemerintah No. 37 
Tahun 2010 tentang Bendungan 
yang menyatakan bahwa seluruh 
komponen yang bekerja di proyek 
konstruksi, diwajibkan memiliki 
Sertifikat Keahlian (SKA) dan 
Sertifikat Keterampilan (SKT).

“Pelaksanaan Bendungan bisa 
berhasil apabila dilaksanakan 
oleh SDM yang profesional, 
yaitu memiliki pengetahuan, 
keterampilan serta berintegritas,” 
ujar Mudjiadi, Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, Bandung, (15/1).

Maksud pelaksanaan Diklat adalah 
terwujudnya SDM yang memiliki 
kemampuan teknis dan sikap yang 
dibutuhkan dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan 
serta Operasi dan Pemeliharaan 
(OP) dan Inspeksi Bendungan 
dengan baik sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Selain itu, 
turut membekali pengetahuan, 
keahlian, dan sikap yang 
dibutuhkan dalam melaksanakan 
tugas dalam tahap perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan 
serta OP dan inspeksi bendungan.

Peningkatan kapasitas SDM 
Bendungan diharapkan tidak 
hanya berhenti pada sisi 
kemampuan substansi saja, 
melainkan juga perlu adanya 
pengembangan kapasitas sikap 
sehingga nilai-nilai berani, kuat, 
dan berjiwa seni sehingga dapat 
menghasilkan infrastruktur 
bendungan yang baik.

Diklat Bendungan ini diikuti oleh 
100 peserta yang berasal dari 

Ditjen SDA, Inspektorat Jenderal, 
Ditjen Penataan Ruang dan Badan 
Usaha Milik Negara, dan dibagi 
menjadi 5 kelas. Tenaga pengajar 
Diklat Bendungan berasal dari 
Widyaiswara, pejabat struktural 
dan pejabat fungsional, dan para 
pakar bendungan lainnya.

“Manfaatkan kesempatan 
mengikuti Diklat dengan baik, 
ikuti semua kegiatan Diklat 
dengan bobot praktek lebih 
besar dari teori, sehingga ketika 
Diklat selesai akan siap untuk 
mengimplementasikan semua 
pengetahuan di lapangan”, pesan 
Mudjiadi.

Dirjen SDA mengharapkan 
peningkatan kapasitas SDM 
Bendungan tidak hanya berhenti 
pada sisi kemampuan substansi 
saja, tetapi juga perlu adanya 
pengembangan kapasitas sikap 
sehingga hasil kerjanya akan 
berdampak baik pada pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur. (anj/
dan)
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Air adalah kebutuhan pokok dan mendukung banyak sekali 
aktivitas produktif seperti pertanian, pembangkit listrik, industri, 
perikanan, pariwisata dan transportasi. Namun di sisi lain air juga 
mendatangkan kerusakan yang besar, membawa bencana dan 
menggenangi wilayah yang luas.

KEGIATAN OP 
DI PROVINSI
MALUKU

OLEH: IR. M.E.E. SAMSON, M.TECH



JANUARI–FEBRUARI • MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR 19

Negara kita memiliki sumber 
daya air yang melimpah namun 
distribusinya tidak merata. Kondisi 
ini diperburuk dengan degradasi 
daerah resapan dan kemampuan 
penyediaan air dari sumber 
air serta kondisi cuaca ekstrim 
sebagai dampak dari fenomena 
perubahan iklim sehingga di 
beberapa wilayah ada yang 
kekurangan dan kelebihan air.

Berdasarkan Buku Kegiatan 
2010–2011 Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air Kementerian 
Pekerjaan Umum total potensi air 
terbesar di Kalimantan sebesar 
1.008 milyar m3/tahun dengan 
jumlah ketersediaan air perkapita 
sebanyak 98.800 m3/kapita/tahun. 
Potensi air terendah terdapat di 
Pulau Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur sebesar 60 
milyar m3/tahun dengan jumlah 
ketersediaan air perkapita di pulau 
ini sebesar 5.500 m3/kapita/tahun.

Pemanfaatan air di Indonesia 
untuk irigasi (80%), rumah tangga 
dan perkotaan (3,7%) dan industri 
(15,8%). Khusus tentang irigasi 
sebenarnya telah dikembangkan 
irigasi seluas 7,2 juta ha sejak 
peninggalan zaman Belanda 
sampai dengan tahun 2010. 
Kondisi irigasi tersebut telah 
mengalami kerusakan seluas 1,5 
juta ha atau sekitar 22,5 persen, 
0,34 juta atau 5,1 persen rusak 
berat dan 1,16 juta atau 17,4 
persen rusak ringan.

Kerusakan tersebut diakibatkan 
oleh gangguan alam dan 
lemahnya OP terhadap 
infrastruktur kita terutama irigasi 
dalam mendukung swasembada 
pangan. Bila keadaan tersebut 
tidak berubah maka akan 

mengganggu keamanan pangan 
nasional dan berakibat pada 
stabilitas masa depan Indonesia.

Penyelenggaraan kegiatan 
OP merupakan salah satu 
mata rantai penting dalam 
pengelolaan sumber daya air, 
mengingat pelaksanaan kegiatan 
serta manfaat yang diperoleh 
langsung bersentuhan dengan 
masyarakat selaku penerima 
manfaat prasarana tersebut, tanpa 
adanya kegiatan operasi dan 
pemeliharaan yang memadai dan 
terencana dengan baik, dampak 
negatif yang timbul antara lain:
a. Kerusakan prasarana sumber 

daya air sebelum tercapai 
umur rencana

b. Terganggunya keberadaan 
dan fungsi sumber air/
lingkungan

c. Beban biaya rehabilitasi/
peningkatan semakin berat 
dari waktu ke waktu

d. Menurunnya kinerja 
pelayanan kepada masyarakat

Pelaksanaan OP di Provinsi Maluku
Khusus untuk Pemerintah Daerah 
Maluku, dengan luas wilayah 
mencapai 712.479 km2 yang terdiri 
dari lautan 658.249 km2 atau 
7,6 persen dan daratan 54.185 
km2 atau 92,4 persen, secara 
administratif Provinsi Maluku 

terdiri dari sembilan kabupaten 
dan dua kota. Dengan jumlah 
penduduk sampai dengan tahun 
2010 mencapai 1.531.402 jiwa 
(sumber: sensus penduduk 2010).
Maluku merupakan salah satu 
provinsi yang motor penggerak 
perekonomiannya adalah sektor 
pertanian, sehingga OP jaringan 
irigasi merupakan salah satu 
kegiatan yang sangat penting 
dalam meningkatkan produksi 
pertanian. Pelaksanaan OP di 
Maluku, mulai dilaksanakan oleh 
Dinas PU pada Proyek Irigasi 
Maluku tahun 2004 sampai 
dengan 2006 yang berlokasi di 
Pulau Buru dan Pulau Seram. Di 
tahun 2007 mengalami perubahan 
dimana kegiatan OP dilaksanakan 
oleh Balai Wilayah Sungai Maluku.

Pada Tahun 2009 Dinas PU 
Provinsi Maluku melaksanakan 
Tugas Pembantuan Operasi 
dan Pemeliharaan (TP-OP) 
dari Pemerintah Pusat yang 
dilaksanakan oleh Bidang 
Pengembangan Sumber Daya 
Air (PSDA) DPU Provinsi Maluku. 
Pelaksanaan TP-OP jaringan irigasi 
Dinas PU Provinsi Maluku di tahun 
2009 dilaksanakan di Pulau Buru, 
lokasi Daerah Irigasi Way Geren 
3.800 ha dan Daerah Irigasi Way 
Apu 4500 ha Kecamatan Wae Apo 
Kabupaten Buru.
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Pada tahun 2010 DPU Maluku 
melanjutkan pelaksanaan 
tugas pembantuan operasi dan 
pemeliharaan jaringan irigasi 
melalui bidang PSDA. Kegiatan 
TP-OP jaringan irigasi dilaksanakan 
di Pulau Buru, adapun lokasi 
kegiatan Daerah Irigasi Way Geren 
3.800 ha dan DI Way Apu 4.500 ha, 
Kecamatan Way Apo Kabupaten 
Buru.

Tahun 2011 pelaksanaan OP 
yang menggunakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) kewenangan provinsi 
dilaksanakan Bidang PSDA Dinas 
PU Provinsi Maluku di Pulau Buru 
DI Way Meten seluas 2.020 ha 
dan DI Way Lata 1.363 ha. DI yang 
berada di Pulau Seram adalah DI 
Kairatu I dan Kairatu II 1.615 ha 
dengan dana Rp 1,1 miliar.

Tahun 2012 mengalami 
peningkatan dalam pelaksanaan 
TP-OP bidang PSDA Dinas 
PU Provinsi Maluku, yaitu 
penambahan lokasi di Pulau 
Buru, yaitu DI Way Geren (DI Way 
Meten) 5.250 ha dan DI Way Apu 
4.500 ha, Kec. Wae Apo Kab. Buru 
di Pulau Seram. DI Samal 4.000 ha 
di Kec. Seram Utara Timur Kobi, 
Kab. Maluku Tengah DI Matakabo 
3.500 ha Kec. Bula Kabupaten 
Seram bagian timur dengan 
dana APBN Rp 3 miliar. Untuk OP 
APBD kewenangan provinsi Dinas 
PU bidang PSDA di Pulau Buru 
DI Way Meten 2.020 ha, DI Way 
Lo 1.500 ha dan DI Way Leman 
1.000 ha, Kec. Wae Apo Kab. Buru. 
Sedangkan di Pulau Seram DI 
Kairatu I dan Kairatu II 1.615 ha, 
Kec. Kairatu Kab. Seram bagian 
barat, dengan dana Rp 587 juta.

Sedangkan untuk tahun 2013 
pelaksanaan TP-OP bidang PSDA 
Dinas PU Provinsi Maluku tetap 
berjalan yang berlokasi di Pulau 
Buru DI Way Geren 5.250 ha (DI 
Way Meten), DI Way Apu 4.500 ha 
di Kec. Wai Apo. Di Pulau Seram, 
DI Samal 4.000 ha, di Kec. Seram 
Utara Timur Kobi, Kab. Maluku 
Tengah. DI Matakabo 3.500 ha, 
Kec. Bula Kab. Seram bagian Timur 
dengan dana APBN Rp 4 miliar. 
Pelaksanaan TP-OP bidang PSDA 
Dinas PU Provinsi Maluku yang 
menggunakan dana APBD salah 
satunya adalah DI Way Meten 
seluas 2.020 ha dan DI Way Lata 
1.363 ha, Kec. Wai Apo Kab. Buru. 
Sedangkan di Pulau Seram adalah 
DI Kairatu I dan Kairatu II dengan 
luas 1.615 ha dengan dana Rp 305 
juta.

Sampai dengan tahun 2014 
pelaksanaan TP-OP Bidang 
SDA Dinas PU Provinsi Maluku, 
mengalami perubahan dan 
peningkatan di setiap tahunnya, 
seperti pelaksanaan kegiatan 
yang berlokasi di Pulau Buru DI 
Way Geren 3.892 ha dan DI way 
Apu 4.174 ha, Kec. Wai Apo Kab. 
Buru. Untuk Pulau Seram DI Samal 
4.717 ha, Kec. Seram Utara Timur 
Kobi, Kab. Maluku Tengah, DI Kobi 
3.150 ha, Kec. Seram Utara Timur 
Seti dan DI Matakabo 3.050 ha, 
Kec. Bula Kab. Seram bagian Barat, 
dengan dana APBN sebesar Rp 15 
miliar.

Sedangkan untuk OP APBD 
kewenangan Provinsi Maluku yang 
dilaksanakan bidang PSDA Dinas 
Provinsi Maluku, berlokasi di Pulau 
Buru DI Way Meten seluas 2.020 ha 
dan DI Way Lata 1.363 ha, kec. Wai 
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Apo Kab. Buru. Untuk Pulau Seram 
DI Kairatu 1.615 ha, di Kec. Kaitaru 
Kab. Seram bagian Barat dan DI 
Tonipa 1.000 ha, Kec. Seram Utara 
Timur, Kobi Kab. Maluku Tengah 
dengan dana APBD sebesar Rp 929 
juta.

Maksud dalam pelaksanaan TP-
OP adalah untuk pengaturan air 
irigasi dan pembuangannya agar 
air irigasi dapat dimanfaatkan 
secara efektif, efisien dan merata 
termasuk juga pada membuka 
menutup pintu bangunan irigasi, 
menyusun rencana tata tanam, 
menyusun sistem golongan, 
menyusun sistem golongan, 
rencana pembagian air, dan 
melaksanakan kalibrasi pintu/
bangunan, dan mengumpulkan 
data, serta memantau dan 
mengevaluasi.

Menjaga dan mengamankan 
jaringan irigasi adalah salah satu 
tujuan dari TP-OP agar selalu 
dapat berfungsi dengan baik 
dan memperlancar pelaksanaan 
operasi dan mempertahankan 
kelestariannya.

Infrastruktur Daerah Irigasi Dalam 
Kewenangan Provinsi 
Infrastruktur jaringan irigasi 
menurut Kamus Istilah Bidang 
Pekerjaan Umum adalah saluran, 
bangunan, dan bangunan 
pelengkapnya yang merupakan 
satu kesatuan yang diperlukan 
untuk penyediaan, pembagian, 
pemberian, penggunaan, dan 
pembuangan air irigasi (Sumber: 
Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 
Tentang Irigasi).

Infrastruktur DI yang di TP-OP kan 
oleh kewenangan provinsi dengan 
menggunakan dana APBD berada 
di Pulau Buru dan Pulau Seram 
diantaranya adalah untuk di Pulau 
Seram, DI Kairatu dengan luas 
potensi 2.300 ha dan DI Tonipa 
1.000 ha. Sedangkan untuk Pulau 
Buru DI Way Meten dengan luas 
potensial 2.020 ha, dan DI Way 
Lata 1.363 ha.

Pada kegiatan operasi diharapkan 
untuk memperhatikan jumlah 
dan kapasitas petugas lapangan, 
baik pengamat, juru air, petugas 
pintu air maupun petugas 
operasi bendung agar dapat 
melaksanakan tugas operasi yaitu 
pengaturan air, menyusun rencana 
tata tanam, menyusun sistem 
golongan, menyusun rencana 
pembagian air, melaksanakan 

kalibrasi pintu/bangunan, 
mengumpulkan data, memantau 
dan mengevaluasi.

Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum 
Provinsi Maluku melalui bidang 
pengembangan sumber daya air 
mengikuti lomba tersebut, dengan 
harapan agar para petugas operasi 
dan pemeliharaan jaringan irigasi 
dapat meningkatkan kemampuan 
dan pengetahuan dalam operasi 
dan pemeliharaan irigasi.
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I N F O G R A F I S PETA LOKASI  SEBARAN 13 BENDUNGAN BARU TAHUN 2015

KALIMANTAN SELATAN

TAPIN, KAB. TAPIN

BANTEN

KARIAN, KAB. LEBAK

KEPULAUAN RIAU

MUARA SEI GONG, KOTA BATAM

NANGROE ACEH DARUSSALAM

KEUREUTO, KAB. ACEH UTARA

JAWA TENGAH

LOGUNG, KAB. KUDUS

JAWA TIMUR

TELAGA WAJA, KAB. KARANGASEM
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PETA LOKASI  SEBARAN 13 BENDUNGAN BARU TAHUN 2015

SULAWESI SELATAN

PASSELORENG, KAB. WAJO

SULAWESI UTARA

LOLAK, BOLAANG MANGONDOW

JAWA TIMUR

TELAGA WAJA, KAB. KARANGASEM

NUSA TENGGARA TIMUR

RAKNAMO, KUPANG

ROTIKLOD, KAB. BELU

NUSA TENGGARA BARAT

TANJU, KAB. DOMPU

BINTANG BANO, KAB. SUMBAWA BARAT

MILA, KAB. DOMPU
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Pulau Morotai berada pada posisis strategis secara 
geografis, di mana letaknya berada di ujung jalur 
perdagangan Asia Pasifik. Batas-batas administrasi 
yang dimiliki oleh kabupaten ini berupa; pada sisi 
sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, 
di sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi, 
di sebelah timur berbatas dengan Laut Halmahera 
dan di sebelah selatan berbatas dengan Selat 
Morotai.

UNIT AIR BAKU 
MOROTAI SELATAN, 
PULAU MOROTAI
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Kabupaten pulau Morotai 
memiliki luas wilayah 
4.301,53 km2 dengan luas daratan 
seluas 2.330,6 km2 dan luas 
wilayah laut sejauh 4 mil seluas 
1.970,93 km2. Kabupaten pulau 
Morotai ini memiliki garis pantai 
sepanjang 311.217 km.

Berbagai masalah yang muncul di 
wilayah kabupaten pulau Morotai 
menyebabkan belum optimalnya 
pelayanan air minum kepada 
masyarakat. Kendal-kendala 
tersebut antara lain berupa 
pembangunan pembangunan 
khususnya sarana dan prasarana 
dasar pengairan dan penyediaan 

air baku, belum terdapat rencana 
penyediaan dan pengembangan 
air baku yang bersifat holistik, 
berintegrasi dengan rencana 
pengembangan sarana dan 
prasaranan dasar pengairan 
dan sektor lainnya. Hal lainnya 
adalah potensi air baku dari 
air permukaan (sungai) cukup 
melimpah, namun saranan dan 
prasarana dasar masih kurang, 
sehingga pemanfaatannya 
menjadi sangat minim.

Pekerjaan pembangunan air baku 
Morotai Selatan ini bertujuan 
agar ketersediaan air baku 
untuk menunjang keandalan 

penyediaan air bersih, baik untuk 
mencukupi kebutuhan domestik, 
perkotaan dan industri, maupun 
untuk membantu ketersediaan 
air baku untuk pertanian, yang 
dilaksanakan secara holistik dan 
berkelanjutan.

Di tahun 2011, Pemerintah 
telah mengalokasikan anggaran 
untuk pelaksanaan pekerjaan 
yang terletak di sebelah utara 
transmigrasi SP.II di Morotai 
Selatan ini berupa Anggaran 
Pengeluaran dan Belanja Negara 
(APBN) dalam Rupiah murni 
sebesar Rp 20 M. (nan)
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Salah satu agenda Nawacita adalah untuk 
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 
menggerakan sektor strategis perekonomian di 
Indonesia. Salah satu pendukung pembangunan 
ekonomi bangsa adalah dengan adanya 
kebutuhan infrastruktur seperti situ, bendungan, 
dan irigasi.

MENTERI PU PR 
RESMIKAN SITU II 
JATINANGOR

Dalam pemenuhan akan kebutuhan air di Indonesia, pemerintah 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat, mendukung program tersebut dengan 
membangun beberapa infrastruktur. Hal tersebut karena lebih dari 
2 miliar orang atau sekitar 30 persen penduduk dunia yang tersebar di 
40 negara mengalami kekurangan air, khususnya di Asia dan Afrika.
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Oleh karena itu, sebagai salah 
satu upaya menjaga kelestarian 
air, Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) melaksanakan 
pembangunan Situ II Jatinangor 
yang terletak di lingkungan 
Kampus Institut Teknologi 
Bandung (ITB) Jatinangor.

“Tujuan dibangunnya Situ II 
Jatinangor ini adalah untuk 
mendukung upaya konservasi 
yang dilaksanakan Pemerintah 
dan mengembangkan serta 
memanfaatkan kondisi alam 
dan sumber daya air yang 
ada. Selain itu akan berfungsi 
sebagai pengendali banjir, 
dan penyediaan air baku serta 
kepentingan pendidikan,” 
ujar Menteri PUPR, Basuki 

Hadimuljono, pada peresmian 
Situ Jatinangor II, pada Selasa, 
(17/2), Jatinangor, Jawa Barat.

Volume tampungan Situ II 
Jatinangor adalah 35.000 m3 
dengan luas area galian 2,6 ha 
dan luas tampungan di Elevasi 
+741,00 1,15 ha. Pelaksanaan 
pembangunan Situ II Jatinangor 
menggunakan dana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2014 dengan 
biaya sebesar Rp 6 miliar.

Situ II Jatinangor membendung 
aliran dari anak Sungai Cikeruh 
yang merupakan anakan sungai 
dari Sungai Citarum yang terlebih 
dahulu di tampung di Situ I ITB 
Jatinangor, dan selanjuta dialirkan 
ke Situ II ITB Jatinangor.

“Diharapkan kegiatan terpadu 
pengendalian dan pengelolaan 
sumber daya air tidak berhenti 
sampai dengan dibangunnya 
Situ II Jatinangor” harap Menteri 
PUPR. 

Hendaknya kegiatan yang sangat 
penting berupa pengendalian 
daya rusak air dan pengelolaan 
sumber daya air akan berjalan 
terus menerus. Sehingga kegiatan 
Operasi dan Pemeliharaan 
yang nantinya merupakan 
tanggung jawab kita bersama, 
yang pelaksanaannya melalui 
instansi terkait dan peran serta 
masyarakat untuk melaksanakan 
konservasi di daerah hulu Situ 
(Daerah Aliran Sungai). (anj/dan)
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Waduk Ponre-Ponre berada disebelah timur kota 
Palattae. Lokasinya berada di kabupaten Bone, 
provinsi Sulawesi Selatan. Waduk ini diresmikan 
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di 
tahun 2009. Bendungan ini berjarak sekitar 
70 km dari kota Makassar. Untuk mencapai ke 
bendungan ini, bila kita mulai dari pusat kota 
Palattae, maka kita akan melewati daerah Carima, 
Cenranae, Batu Taneng, Toli-toli, Palakka, Sanrego, 
Tompong Patu, Tinco, Desa Mario, kemudian 
memasuki desa Ponre-Ponre kecamatan Libureng 
kabupaten Bone Selatan.

PONRE-PONRE
DI BUMI MAKASSAR



JANUARI–FEBRUARI • MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR 29

Sepanjang perjalanan menuju 
lokasi bendungan ini, kita akan 
disuguhi pemandangan yang 
begitu indah, di antaranya yaitu 
hamparan persawahan dan 
berbagai kegiatan masyarakat 
sekitar yang hidup makmur dan 
damai, selain itu sekitar empat 
kilometer sebelum memasuki 
Bendungan Ponre-Ponre, 
kita akan melihat keindahan-
keindahan gunung dan bebukitan 
yang begitu indah dan asri. 

Memanfaatkan sumber air 
dari Sungai Tico, waduk ini 
dibangun untuk meningkatkan 
produktivitas lahan pertanian 
yang sebelumnya merupakan 
pertanian tadah hujan menjadi 
pertanian yang beririgasi teknis 
seluas 4.411 ha. Selain itu waduk 
Ponre-Ponre juga berfungsi 
sebagai pengendal sedimen dan 
banjir di sungai Tinco dan Daerah 
Aliran Sungai Wallanae. 

Bendungan Ponre-Ponre memiliki 
tinggi 55 m dengan kapasitas 
tampung bersih 40,4 juta m3 
serta luas genangan 300 ha serta 
catchment area seluas 78 km.

Bendungan ini merupakan 
bangunan dengan jenis urugan 
berlapis beton (Concrete Faced 
Rockfill Dam) yang dibangun 
selama 34 bulan dan merupakan 
bagian dari loan JBIC Ip 509 
(DISMP). Desain konstruksi waduk 
ini tergolong modern, karena di 
seluruh dunia masih ada sekitar 
400 waduk saja yang menerapkan 
desain CFRD pada konstruksi 
bangunan bendungan.

Pada dasarnya desain CFRD 
menggunakan urugan batu 
yang dilapis dengan beton 
untuk menggantikan fungsi 
dari inti bangunan. Lapisan 
beton setebal 30 cm diharapkan 
dapat menggantikan fungsi inti 
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bangunan dalam menyokong 
dan mencegah kebocoran. 
Pembangunan bendungan ini 
menghabiskan biaya sekitar 
Rp208 M.

Selain fungsi utamanya sebagai 
penyedia air baku, waduk 
dengan luas genangan 300 Ha 
ini juga dimanfaatkan sebagai 
lokasi kegiatan wisata air, 
seperti renang, memancing, dan 
bersantai di tepian waduk. 

Keberadaan bendungan ini 
merupakan bagian dari upaya 
dari Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan untuk surplus 
beras hingga 1,5 juta ton. Tidak 
jauh dari waduk juga terdapat 
jembatan yang menghubungkan 

lokasi dengan perumahan warga. 
Beberapa wisma dan penginapan 
tersedia bagi pengunjung 
yang hendak bermalam dan 
beristirahat. (nan)
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Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar 
di dunia yang terletak di sepanjang garis 
khatulistiwa dan persimpangan antara Samudera 
Hindia dan Samudera Pasifik, serta dua benua, 
yaitu Benua Asia dan Benua Australia, potensi 
sumber daya air (SDA) di Indonesia sungguh luar 
biasa. Potensi SDA Indonesia mencapai 3.906 
miliar m3/tahun, namun 75% masih terbuang 
percuma, sementara angka kebutuhan air rata-
rata penduduk di Indonesia mencapai 111 milyar 
kubik per tahunnya.

BENDUNGAN
UNTUK MASA DEPAN 
SUMBER DAYA AIR
DI INDONESIA
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Potensi SDA di Indonesia sendiri 
terlihat dari iklim yang ada di 
Indonesia, yaitu Musim Hujan 
dan Musim Kemarau. Curah 
hujan di Indonesia mencapai 
2.500 mm yang hampir merata 
di seluruh wilayah Indonesia. 
Namun, memiliki persediaan air 
yang berlimpah, krisis air masih 
terjadi di beberapa pulau besar di 
Indonesia, yaitu Jawa, Sulawesi, 
Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

Walaupun Indonesia merupakan 
negara yang kaya akan air masih 
belum mampu menghindarkan 
Indonesia dari permasalahan 
krisis air. Hal ini terlihat dari 
setiap kali musim kemarau tiba, 
terjadi kekeringan di beberapa 
wilayah di Indonesia. Sementara 
bila musim hujan tiba banjir 
tidak dapat dihindarkan. Sampai 
dengan saat ini tidak hanya di 
Indonesia melainkan dunia, 
mengalami tantangan besar, yaitu 
ketahanan air, ketahanan pangan, 
dan ketahanan energi yang 
diakibatkan oleh bertambahnya 
populasi serta berkembangnyga 
pertumbuhan ekonomi yang 
menyebabkan kenaikan angka 
akan kebutuhan air.

Untuk mengatasi beberapa 
permasalahan mengenai sumber 
daya air, pemerintah melalui 
Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat akan 
melaksanakan pembangunan 65 
waduk yang dibangun dibeberapa 
wilayah Indonesia hingga tahun 
2019.

Pelaksanaan pembangunan 
tersebut adalah untuk 
menghadapi delapan tantangan 
dalam pengelolaan SDA, yaitu 
ancaman keberlanjutan daya 
dukung SDA, ketidakseimbangan 
pasokan dan kebutuhan air, 
menurunnya kemampuan 
penyediaan air, meningkatnya 
potensi konflik air, kurang 
optimalnya irigasi, meluasnya 
abrasi pantai, lemahnya 
manajemen, dan rendahnya 
kualitas pengelolaan data dan 
sistem informasi tentang SDA.

Dalam menghadapi tantangan 
tersebut, langkah strategis yang 
dilakukan adalah mendukung 

ketahanan pahan dengan 
membangun jaringan irigasi baru 
seluas 1 juta ha dan rehabilitasi 
jaringan irigasi seluas 3 juta ha, 
dan penanganan daya rusak air 
dengan pengamanan kawasan 
rawan banjir seluas 200 ribu ha. 
Pelaksanaan pembangunan 
waduk yang berstatus on going di 
tahun 2014 sebanyak 16 waduk, 
sedangkan untuk lelang tahun 
2014 sebanyak 5 waduk. 

“Di tahun 2015 Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat akan 

melaksanakan 8 pembangunan 
waduk dan di tahun 2016 
sebanyak 16 waduk yang akan 
dibangun. Sedangkan untuk di 
tahun 2017 hingga 2018 masing-
masing sebanyak 10 waduk dan 
di tahun 2019 ada 8 waduk. 
Pembangunan waduk tersebut 
akan menelan biaya sebesar Rp 23 
triliun,” ujar Menteri PUPR, Basuki 
Hadimoeljono.

Pelaksanaan 65 waduk dalam 
waktu 5 tahun diprioritaskan 
untuk mewujudkan ketahanan 
pangan, bukanlah pekerjaan 
yang mudah. Walaupun 

Indonesia memiliki jumlah air 
yang cukup besar, namun jumlah 
dan tempat sebarannya tidak 
merata dan diperparah dengan 
rusaknya lingkungan sehingga 
jumlah air yang tetap tersebut 
akan berkurang kuantitas dan 
kualitasnya. 

Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut dibutuhkan pengelolaan 
dan pendayagunaan SDA 
yang terintegrasi agar dapat 
memanfaatkan air permukaan 
dan air tanah dengan bijak dan 
lebih baik.
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Dalam pelaksaan pembangunan 
waduk harus memperhitungkan 
banyak aspek, seperti teknis, 
sosial, lingkungan dan ekonomi. 
Seluruh aspek tersebut harus bisa 
terpenuhi dalam membangun 
sebuah waduk yang aman dan 
dapat berfungsi sesuai dengan 
rencana.

Permasalahan sosial merupakan 
salah satu penghambat dalam 
pembangunan terlebih lagi 
disetiap daerah mempunyai 
ketersediaan air yang berbeda, 
sehingga sering menimbulkan 
konflik di masyarakat.

Selain permasalahan sosial akan 
ada beberapa masalah seperti 
biaya yang tidak sedikit dan 
lahan yang dibutuhkan tentu saja 
sangat luas yang terkadang akan 
mendapatkan masalah ketika akan 
melakukan pembebasan lahan. 
Dalam pelaksanaan pembangunan 
waduk tentu saja membutuhkan 
sosialisasi kepada masyarakat 
sesuai dengan PP No. 37 Tahun 
2010 tentang bendungan.

Ada beberapa contoh 
pembangunan waduk yang 
memakan waktu cukup lama, 
seperti proyek Waduk Jatigede 
di Sumedang, Jawa Barat yang 
sudah dirancang lebih dari 50 
tahun. Proses pembangunan yang 
begitu lama menyebabkan lahan 
yang sudah dibebaskan kembali 
ditempati oleh masyarakat. 
Pembangunan Waduk Jatigede 
sudah digagas sejak tahun 
1960-an. Sedangkan proses 
pembebasan lahan dilakukan pada 
tahun 1980-an. 

Selain waduk Jatigede yang 
masih terkendala permasalahan 
sosial, masih ada permasalahan 
lainnya seperti waduk yang telah 
dibangun terkendala dengan 
adanya volume air waduk yang 
belum mencukupi. Hal tersebut 
tentu saja menghambat para 
petani untuk memulai bercocok 
tanam. Waduk yang belum 
mencukupi tersebut diantaranya 
adalah Waduk Gondang, Waduk 
Prijetan, Waduk Caling, Waduk 
Karangasem, Waduk Meduran, 
dan Waduk Sepanji di Kabupaten 
Lamongan. (nan)
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Banda Aceh- Sejak pertengahan tahun 2012, tim 
Capacity Development Technical Assistance (CDTA 
7849-INO) bekerja di empat lokasi proyek yaitu 
Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi 
Maluku dan Provinsi Banten. Tim konsultan 
CDTA bekerja membantu bagian Kelembagaan 
SDA dan membantu pelaksanaan awal rencana 
aksi pengembangan kapasitas Ditjen Sumber 
Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat dengan hibah dari Asian 
Development Bank (ADB). 

OLEH: DIELLA DACHLAN

TENTANG
PENGEMBANGAN 
KAPASITAS 
PENGELOLAAN SDA
DI ACEH
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Bambang Riswardi, M.Eng, 
konsultan CDTA 7849-INO 
bertugas di Banda Aceh bekerja 
membantu Dewan SDA Aceh dan 
penguatan kelembagaan TKPSDA. 
“Pelaksanaan tugas Dewan 
SDA dan TKPSDA secara umum 
sudah cukup baik, meskipun 
demikian masih banyak hal yang 
perlu ditingkatkan lagi, seperti 
meningkatkan kapasitas anggota 
Dewan SDA dan TKPSDA dan 
pelaksanaan sidang agar tidak 
menumpuk di akhir tahun karena 
masalah pengesahan anggaran” 
kata Bambang. 

Bambang memberikan contoh 
tentang masalah koordinasi 
di tingkat TKPSDA. “Pernah 
ada anggota salah satu 
TKPSDA datang kepada kami 
dan mengeluhkan tentang 
pembangunan saluran tersier, 
tetapi saluran primer dan 
sekundernya ternyata belum 
dibangun. Nah, lalu saya 
katakan, berarti Bapak belum 
berkoordinasi dengan Dinas 
terkait. Bagaimana mungkin 
saluran tersier dibangun tanpa 
ada pembangunan saluran 
primer dan sekunder? Ini 
salah satu contoh kurangnya 
koordinasi, padahal sudah ada 
forum. Ke depannya memang 
masalah koordinasi ini akan tetap 
menjadi tugas bersama untuk 
meningkatkannya” kata Bambang. 
Sebelum menjadi konsultan, 
Bambang bekerja di Dinas 
Pengairan Aceh dengan jabatan 
terakhir adalah Kepala Bidang 
Program dan Pelaporan selama 
enam tahun (2006–2012). Selain 
itu Bambang juga sempat bekerja 
di bidang sungai, danau dan 
waduk selama satu tahun.

Tim CDTA juga membantu 
persiapan perencanaan wilayah 
sungai secara partisipatif berupa 
dokumen Pola dan Rencana 
Pengelolaan SDA Wilayah Sungai. 
Selain itu tim juga membantu 
penguatan Tim Koordinasi 
Pengelolaan Sumber Daya Air 
Wilayah Sungai (TKPSDA-WS) di 4 
propinsi di lokasi pilot tersebut. 
Di Provinsi Aceh, tim CDTA 
membantu untuk persiapan 
dokumen Pola dan perkuatan 
TKPSDA di tiga Wilayah Sungai 
(WS), yaitu WS Aceh Meureudu 
dan WS Jambo Aye (strategis 
nasional), WS Pase Peusangan 
(kewenangan provinsi).

Kapasitas Teknis dan Koordinasi 
Ir. M. Hidayat, MM, Kepala Dinas 
UPTD Wilayah 1 Dinas Pengairan 
Aceh, ketika ditemui di Banda 
Aceh pada pertengahan Januari 
2015 lalu mengatakan sudah 
saatnya staf di departemen 
teknis pembangunan fisik juga 
meningkatkan kapasitasnya di 
bidang teknis lainnya seperti 
komunikasi dan koordinasi.

“Kemampuan ini sangat 
besar manfaatnya untuk 
meningkatkan sinergi lintas 
sektor terkait pembangunan 
dan pengembangan di bidang 
pengelolaan SDA” kata Bambang. 
“Dewan SDA dan TKPSDA 
juga harus terus diperkuat 
dengan cara pembekalan dan 
pendampingan. Selain itu, juga 
harus menyediakan anggaran 
yang cukup untuk mendukung 
kegiatan dewan dan TKPSDA 
termasuk kunjungan lapangan, 
sosialisasi kelembagaan serta 
peningkatan kapasitas anggota 
TKPSDA” imbuh Bambang, 
yang juga memegang jabatan 
fungsional sebagai Kepala 
Sekretariat Dewan SDA Aceh 

dan Kepala Sekretariat TKPSDA 
WS.Teunom-Lambesoi.

Untuk kemampuan yang perlu 
dimiliki anggota TKPSDA, 
menurut Hidayat antara lain yaitu 
kemampuan hidrologi, alokasi 
air, hidrologi, hidrometeorologi 
dan hidrogeologi (SIH3), sistem 
dan informasi, serta penanganan 
banjir dan kekeringan. Dalam 
konteks program CDTA 7849-INO, 
program menyelenggarakan 
berbagai pelatihan untuk 
terus meningkatkan kapasitas 
pengelola sumber daya air 
sebagai unsur terpenting di 
dalam bidang pengelolaan SDA.

Di dalam kegiatan CDTA 7849-INO, 
pelatihan hidrologi dilaksanakan 
dalam tiga tahap, yaitu Hidrologi 
1 (dasar), Hidrologi 2 (tentang 
banjir), serta Hidrologi 3 
(kebutuhan dan neraca air). Selain 
pelatihan teknis, program juga 
melaksanakan pelatihan seperti 
Prinsip-prinsip Perencanaan 
Wilayah Sungai serta lokakarya 
“Peraturan Perundang-undangan 
dan Kebijakan Pengelolaan SDA”. 

Menurut Ir. H. M. Supriatno, ST, 
MP, Kepala Bidang Operasi dan 
Pemeliharaan Pengairan Dinas 
Pengairan Aceh yang merintis 
terbentuknya Dewan SDA Aceh 
dan TKPSDA Jambo Aye, pelatihan 
saja tidaklah cukup.

“Yang tak kalah penting adalah 
pendampingan ketika melakukan 
pekerjaan. Waktu pelatihan itu 
terlalu singkat untuk memahami 
dan mampu melaksanakan apa 
yang dilatihkan. Akan sangat baik 
jika program pengembangan 
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kapasitas ini bisa ikut 
mendampingi staf atau dalam 
konteks koordinasi Dewan SDA 
dan TKPSDA hingga bisa bahkan 
mahir di dalam menjalankan 
tugasnya. Hal ini akan sangat 
memberikan nilai tambah” kayat 
Supriatno.

Ir. Teuku Muhammad Zulfikar, 
M.P, Mantan Direktur Eksekutif 
Walhi Aceh yang juga Anggota 
Dewan SDA Aceh, menambahkan 
bahwa masing-masing pihak 
terkait pengelolaan SDA memiliki 
peranan penting.

“Fungsi kami sebagai lembaga 
non-pemerintah tapi juga mitra 
kerja pemerintah adalah dalam 
kapasitas melakukan pendataan 

di lapangan dan kegiatan 
pendampingan masyarakat. 
Biasanya lembaga swadaya 
masyarakat yang bekerja bersama 
masyarakat paham betul apa 
yang terjadi di lapangan” kata 
Zulfikar.

Zulfkar menambahkan anggota 
TKPSDA dari non-pemerintah ini 
dapat membantu memberikan 
masukan tentang kondisi 
lapangan, melakukan pendataan, 
pendampingan tetapi bukan pada 
kapasitasnya untuk melaksanakan 
pekerjaan pembangunan 
infrastruktur. 

“Bagusnya forum koordinasi 
ini bisa mempercepat 
penanganan permasalahan 

yang ada di wilayah sungai yang 
menjadi wilayah kerja TKPSDA 
bersangkutan” kata Zulfikar 
(19/1/15).

Perencanaan wilayah sungai 
melalui koordinasi dan 
komunikasi yang baik melalui 
forum seperti Dewan SDA 
dan TKPSDA akan sangat 
berkontribusi positif bagi 
pengembangan dan peningkatan 
kualitas pembangunan SDA, 
baik di tingkat pusat, provinsi 
maupun kabupaten/kota. 
Pada akhirnya diharapkan 
dapat mendorong tercapainya 
kesejahteraan masyarakat di 
bidang pengelolaan SDA terpadu 
yang berkelanjutan.

Banda Aceh - Koordinasi 
merupakan hal yang 
mudah diucapkan dan 
ditulis di atas kertas, 
namun pelaksanaannya 
tidaklah mudah dan 
seringkali menghadapi 
berbagai tantangan. 
Hal ini umumnya yang 
dirasakan mereka yang 
duduk di wadah dan forum 
koordinasi, tidak terkecuali 
Provinsi Aceh. UU No 7 
Tahun 2004 Sumber Daya 
Air (SDA), mengamanatkan 
adanya keterpaduan lintas 
sektor dalam pengelolaan 
SDA. Untuk itu dibutuhkan 
wadah koordinasi dalam 
bidang pengelolaan 
SDA yang mendorong 
terbentuknya Dewan SDA 
di tingkat nasional dan 
provinsi. Selain itu juga 
adanya Tim Koordinasi 
Pengelolaan SDA (TKPSDA) 
di Wilayah Sungai. 

TANTANGAN DAN PELUANG
DALAM KOORDINASI PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA AIR DI ACEH

Sesuai dengan Keputusan 
Presiden No 12 Tahun 2012 
tentang Penetapan Wilayah 
Sungai (WS), ada 9 WS di Provinsi 
Aceh dengan pembagian sebagai 
berikut. Untuk WS yang termasuk 
WS strategis nasional dengan 
kewenangan pusat yaitu (1) WS 
Aceh-Meureudu, (2) WS Jambo 
Aye dan (3) WS Woyla-Bateue. 
WS lintas provinsi yaitu (4) WS 
Alas-Singkil. Untuk WS lintas 
kabupaten/kota yaitu (5) WS 
Pase-Peusangan, (6) WS Tamiang-
Langsa, (7) WS Teunom-Lambesoi 
dan (8) WS Baru-Kluet serta WS 
kabupaten/kota yaitu (9) WS 
Pulau Simeulue.

“Dari 9 WS di Provinsi Aceh, 
sudah 7 WS yang terbentuk 
TKPSDA-nya. Semoga TKPSDA 
WS Alas-Singkil dan WS Pulau 
Simeulue dapat terbentuk tahun 
ini” kata Ir. Syamsurizal, Kepala 
Dinas Pengairan Aceh yang juga 
merupakan Ketua Harian Dewan 
SDA Aceh, yang baru menduduki 
posisi ini pada Oktober 2014 lalu. 
Untuk pembagian kewenangan 
penanganan wilayah sungai ini, 
menurut Syamsurizal, tantangan 
di lapangan adalah masyarakat 

tidak peduli siapa yang 
berwenang, apakah itu pusat 
atau provinsi. Begitu ada masalah 
dengan bendungan atau saluran 
irigasi yang rusak, masyarakat 
biasanya langsung menghubungi 
Dinas Pengairan Provinsi dan 
menuntut agar kerusakan segera 
diperbaiki. “Kami berusaha terus 
meningkatkan komunikasi dan 
koordinasi dengan pemerintah 
pusat terkait penanganan 
segera di wilayah sungai yang 
merupakan kewenangan pusat. 
Sedangkan untuk koordinasi di 
tingkat provinsi, kami ingin dan 
akan terus meningkatkan sinergi 
dan koordinasi lintas sektor di 
bidang pengelolaan SDA” 

Menurut Syamsurizal, koordinasi 
dan komunikasi tidak boleh 
berhenti di tataran pertemuan 
dan sidang Dewan SDA atau 

TKPSDA saja. “Sidang dan 
pertemuan itu waktunya terbatas, 
sedangkan banyak permasalahan 
yang harus ditangani. Intinya kita 
harus kompak dalam menangani 
persoalan di bidang pengelolaan 
SDA, bagaimana pemerintah bisa 
bersinergi dengan pemangku 
kepentingan lain di luar 
pemerintah agar semua masalah 
dapat teratasi” jelas Syamsurizal.

BERPRESTASI DI TENGAH 
KETERBATASAN
Sementara itu Ir. H.M Supriatno, 
ST, MP, Kepala Bidang Operasi 
dan Pemeliharaan Pengairan 
Dinas Pengairan Aceh, mengingat 
pengalamannya ketika masih 
bertugas di BWS Sumatera 1. 
Ketika itu Supriatno sebagai 
PPK bertanggungjawab untuk 
merintis berdirinya Dewan SDA 
dan TKPSDA.
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“Tahun 2009, belum ada petunjuk 
teknis dan pedoman lengkap 
seperti sekarang. Ketika harus 
membuat TKPSDA Jambo Aye, 
kami di sini masih bingung. 
Jangankan TKPSDA-nya, Dewan 
SDA-nya sebagai induk wadah 
koordinasi di provinsi pun belum 
ada”. 

Supriatno tidak lantas menyerah. 
Bersama-sama dengan rekan-
rekannya di BWS, Dinas 
Pengairan dan instansi lainnya, 
mereka melakukan pertemuan-
pertemuan koordinasi dan 
mencoba mempelajari peraturan-
peraturan yang ada terkait 
pembentukan Dewan SDA, 
TKPSDA, sekretariat dan lain 
sebagainya. 

Tantangan lainnya ketika 
membuat pengumuman di 
media massa untuk perekrutan 
anggota Dewan SDA dan 
TKPSDA, sangat sedikit yang 
mendaftar. Akhirnya Supriatno 
dan rekan-rekannya berinisiatif 
melakukan pendekatan “jemput 
bola”, terutama ketika merekrut 
anggota dari unsur pemerintah. 
“Kami berbagi daftar mitra non-
pemerintah di masing-masing 
lembaga, melihat kuota yang 
ada dan melakukan pendekatan 
sesuai dengan lima pilar bidang 
pengelolaan SDA. Karena kalau 
hanya menunggu pendaftaran 
yang masuk, bisa-bisa tidak 
selesai” cerita Supriatno. Hal 
lainnya yang dilakukan oleh 
Supriatno dan rekan-rekannya di 
dalam menentukan perwakilan 
lembaga pemerintah adalah 
dengan berpedoman pada 
Peraturan Menteri PU. “Jika di 
dalam WS tersebut ada lima 
kabupaten maka kita bisa memilih 
satu perwakilan saja. Lalu disitu 
kita melihat posisi kabupaten 

itu ada di mana, apakah di hulu, 
tengah atau hilir sungai? Misalnya 
kalau di hulu sungai, maka Dinas 
Kehutanan harus masuk, atau 
jika ada di tengah dan hilir, maka 
Dinas Pertanian harus masuk, ya 
pendekatan semacam itulah kita 
lakukan di tengah keterbatasan 
pada saat itu” kata Supriatno 
berbagi tips. 

Hasilnya tidak sia-sia, WS Jambo 
Aye terpilih menjadi juara 
Harapan 2 untuk pemilihan 
TKPSDA terbaik di Indonesia pada 
tahun 2013 lalu.

TANTANGAN DAN PELUANG 
Wadah koordinasi dalam 
pengelolaan SDA di Provinsi 
Aceh ini memiliki tantangan dan 
peluangnya tersendiri. Beberapa 
tantangan yang dihadapi adalah 
masalah pemahaman anggota 
Dewan SDA dan TKPSDA terhadap 
forum itu sendiri termasuk 
tugas dan tanggungjawabnya. 
Seringkali forum koordinasi 
ini dianggap bukan prioritas, 
sehingga kehadiran anggota 
dalam pertemuan seringkali 
berganti-ganti. Hal ini terjadi di 
anggota dari unsur pemerintah. 
Sedangkan dari unsure non-
pemerintah, forum ini masih 
dianggap sebagai tempat untuk 
mencari proyek atau sumber 
pendanaan bagi kegiatan 
organisasinya. 

“Padahal yang duduk di Dewan 
SDA dan TKPSDA itu tugasnya 
merumuskan kebijakan yang 
nantinya menjadi acuan dalam 
program pembangunan 
pengelolaan SDA di Provinsi 
Aceh dan anggotanya juga 
para pelaksana kegiatan di 
institusi masing-masing. Untuk 
mengatasi tantangan ini, kami 
terus melakukan pembekalan 

PETA PEMBAGIAN WILAYAH SUNGAI ACEH

dan sosialisasi” kata Ir. M. Hidayat, 
MM, Kepala Dinas UPTD Wilayah 1 
Dinas Pengairan Aceh. Hidayat 
juga memegang jabatan 
fungsional sebagai Kepala 
Sekretariat Dewan SDA Aceh 
dan Kepala Sekretariat TKPSDA 
WS.Teunom-Lambesoi.

“Forum koordinasi seperti Dewan 
SDA dan TKPSDA ini sangat 
baik, karena dalam pengelolaan 
SDA inilah wadah koordinasi 
di mana unsur pemerintah 
dan non-pemerintah berada 
dalam forum yang diatur dalam 
peraturan perundangan Negara. 
Hal ini sangat baik” kata Ir. Teuku 
Muhammad Zulfikar, M.P, Mantan 
Direktur Eksekutif Walhi Aceh 
yang juga Anggota Dewan SDA 
Aceh.

Namun, menurut Zulfikar, 
ke depan, baik Dewan SDA 
dan TKPSDA juga fokus pada 
pemantauan program kegiatan 
yang sudah dirumuskan dan 
dijalankan oleh dinas terkait. 
“Jadi kita bisa terus memantau 
perkembangannya. Misalnya 
sudah berapa persen lahan kritis 
pada DAS tertentu diperbaiki, 
sudah berapa kilometer tanggul 
sungai atau saluran irigasi 
yang rusak diperbaiki? Selain 
itu anggota TKPSDA harusnya 
juga orang yang paham kondisi 
lapangan wilayah sungainya agar 
bisa memberikan masukan yang 
baik” tambah Zulfikar.

Sedangkan Ir. Anggria Zultina 
Rosa, MM, Kepala Bidang 
Konservasi Sumber Daya Alam 
Badan Pengendalian Dampak 
Lingkungan (BAPEDAL), yang 
juga merupakan anggota 
Dewan SDA Aceh mengatakan 
forum koordinasi ini membuat 

hubungan antar instansi dan 
birokrasi lebih cair.

“Dengan forum ini, informasi 
dan koordinasi jadi lebih cepat, 
jadi jika ada masalah pun 
penanganannya bisa lebih 
cepat. Bayangkan kalau dulu, 
semuanya harus menggunakan 
surat formal yang perlu waktu 
proses. Sekarang kalau harus 
rapat, kita bisa langsung kontak 
dan bertemu, surat menyusul 
belakangan. Hal ini mempercepat 
penanganan masalah” kata 
Anggria. 

Menurut Hidayat, tantangan 
dan peluang terbesar adalah 
bagaimana mensinergikan dan 
membuat sinkron perencanaan 
dalam Pola dan Rencana 
dengan RPJM Provinsi Aceh. “Jika 
koordinasi seperti Dewan SDA 
dan TKPSDA ini berjalan dengan 
baik, bayangkan manfaatnya 
dalam pembangunan SDA 
provinsi seperti apa? Ada belasan 
lembaga terlibat di dalamnya 
dan merumuskan program dan 
kegiatan. Setidaknya separuh 
dari program pembangunan 
SDA provinsi sudah dirumuskan 
bersama, Hal ini jika bisa masuk 
ke dalam RPJM dan dilaksanakan, 
hasilnya tentu akan luar biasa” 
kata Hidayat.

Hidayat menambahkan ini masih 
tahun-tahun awal, sehingga 
kita semua masih perlu proses 
untuk mencari bentuk dan 
membuktikan bahwa wadah 
koordinasi ini memiliki nilai 
tambah. Jika Dewan SDA 
dan TKPSDA sudah berjalan 
maksimal, kontribusinya untuk 
pembangunan SDA akan sangat 
besar yang tentunya akan sangat 
bermanfaat bagi kita semua.
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Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) Basoeki Hadimoeljono melepas 468 senior 
mantan pejabat/pegawai (Purna Karya Bakti) 
di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (5/2). Semuanya adalah 
pegawai Purna Karya Bakti di periode 1 Januari 
2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dari 
Kementerian PUPR, sedangkan Purna Karya Bakti 
di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat 
wisudanya sudah dilakukan tahun 2014 yang lalu.

MENTERI PUPR 
MELEPAS
468 PEGAWAI
PURNA KARYA BAKTI
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sumbang saran serta selalu 
mendorong para penerus 
dan generasi baru agar terus 
mengukir prestasi. Jumlah 468 
orang purna bakti terdiri dari 69 
orang dari Sekretariat Jenderal, 
Inspektorat Jenderal 9 orang, 
Ditjen Tata Ruang 19 orang, Ditjen 
SDA 51 orang, Ditjen Bina Marga 
165 orang, Ditjen Cipta Karya 55 
orang, 16 orang dari BP Konstruksi 
dan 73 orang dari Balitbang.

Dalam acara tersebut, Menteri 
PU juga menyerahkan secara 
simbolis penghargaan Purna 
Karya Bakti kepada delapan 
orang wisudawan. Salah satu 
wisudawan itu adalah Budiman 
Arif, Ketua Ikatan Pensiunan 
PU (IPPU). Dirinya mengatakan 
bahwa IPPU telah memberikan 
tambahan modal usaha kecil bagi 
para pensiunan. 

PENYERAHAN PIAGAM 
PURNABAKTI DI LINGKUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL 
SUMBER DAYA AIR (SDA)

Di waktu yang berbeda, Direktur 
Jenderal Sumber Daya Air, 
Mudjiadi, juga menyerahkan 
penghargaan didampingi 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air, Hartanto, 
menyerahkan penghargaan 
kepada para senior yang telah 
masuk di masa Purna Bakti. Dari 
keseluruhan 51 personil yang 
telah purna bakti di periode 
1 Januari–31 Desember 2013, 

sebanyak 41 personil turut 
hadir dalam Acara Pelepasan 
dan Penerimaan Penghargaan 
di Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air. Mereka antara lain 
Soenarno, Supriyadi, Mohamad 
Firman, Ahmad Yusuf, dari 
Bagian Kepegawaian Sekretariat 
Direktorat Jenderal, serta Surip 
Sukardi, Tatang Wahyu, Rajiman 
yang berasal dari Direktorat Irigasi 
dan Rawa. Untuk Direktorat Bina 
Program dihadiri oleh Leonarda 
Ibnu Said, Anis Kartina, Sri 
Kasmiati, Nila Anyeli dan   
Prawoto.

Sementara itu, dari Direktorat 
Bina Pengelolaan Sumber Daya 
Air, penghargaan diterima oleh 
istri Alm. Tommy Sitompul, 
R. Eko Rahardjo dan Abdul 
Manaf. Untuk Direktorat Sungai 
dan Pantai diterima oleh Yani 
Siregar, Sukarto dan Amir 
Suhardi. Untuk Direktorat Bina 

Dalam kesempatan tersebut 
Basoeki mengatakan walaupun 
sudah memasuki purna bakti akan 
tetapi harus tetap menjadi insan 
PU. Purna karya bakti diharapkan 
agar masih terus berpartisipasi 
dalam wujud berbeda sesuai 
dengan keahlian masing-masing.
“Tahun ini kita mendapatkan 
tugas sebesar Rp 118 Triliun, kami 
pasti memohon dukungan pikiran 
dan doa dari bapak-bapak dan 
ibu-ibu purna bakti” ujar Basoeki.

Purna Karya Bakti diharapkan 
memberikan masukan motivasi, 

Operasi dan Pemeliharaan 
adalah Mulyono, Bambang 
Mulyono dan Sarju. Purna Karya 
dari Balai Besar Wilayah Sungai 
Ciliwung-Cisadane yaitu Winarno, 
Romlan. Untuk Dewan Sumber 
Daya Air Nasional adalah R. Edi 
Sudibyo, Budiarto, Sri Martini dan 
Sjamsurizal.

Dalam sambutannya, Dirjen SDA 
mengatakan bahwa kegiatan 
Pelepasan para Purna Bakti ini 
akan dilakukan setiap tahun. 
“Kegiatan ini pasti, karena 
pensiun itu tidak bisa dicegah 
untuk siapapun”, jelas Mudjiadi, 
“Dirjen SDA atas nama Ditjen 
SDA mengucapkan terima 
kasih atas kerja keras, dedikasi 
dan spirit selama ini”. Dirjen 
menceritakan bahwa dirinya 
sejak tahun 2010 kembali ke 
Pusat (Jakarta) untuk menjadi 
Direktur, dari pengalamannya 
itu dirasakannya bahwa Ditjen 
SDA masih memerlukan bantuan 
dan dukungan para senior untuk 
melaksanakan program-program 
Pemerintah. Ke depan, dengan 
program Pemerintah melalui 
Nawacita, maka Indonesia harus 
bisa mencapai swasembada 
pangan dalam tiga tahun, 
harus dapat membangun 49 
waduk baru, membangun irigasi 
baru seluas 1 juta hektar serta 
merehabilitasi 3 juta hektar 
jaringan irigasi. “Para pensiunan 
PU masih merupakan keluarga 
dan bagian dari Ditjen SDA, oleh 
karena itu diharapkan untuk 
tetap saling berkomunikasi 
dan membantu memberikan 
kontribusi terbaik bagi kemajuan 
Ditjen SDA,” harapnya. (nan)
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Indonesia merupakan negara yang kaya akan 
sumber daya alamnya, namun dengan banyaknya 
kekayaan alam di Indonesia membat manusia 
lupa akan manfaat dari alam itu sendiri. Hal 
tersebut terlihat dari beberapa bencana yang 
menimpa Indonesia seperti banjir, tanah longsor, 
dan erosi. Hal tersebut disebabkan karena tidak 
adanya keseimbangan antara kehidupan manusia 
dengan alam.

KONDISI
HUTAN MANGROVE 
INDONESIA
Sumber: Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan
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Data The World Atlas of Mangroves 
tahun 2010 menyebutkan 
Indonesia memiliki kawasan 
hutan mangrove seluas 3 juta 
hektar atau 20% dari total luas 
kawasan hutan mangrove dunia 
yang mencapai sekitar 15 juta 
hektar.

Hutan mangrove bermanfaat 
besar bagi penduduk Indonesia 
yang mencapai 40%–50% 
tinggal di daerah dekat pantai, 
yakni mencegah abrasi dan 
tsunami, serta peresapan air 
laut ke daratan. Oleh karena itu, 
upaya-upaya pelestarian hutan 
mangrove perlu terus digalakkan 
karena Indonesia merupakan 
negara kepulauan yang memiliki 
banyak pantai.

Mangrove adalah jenis tanaman 
dikotil yang hidup di habitat 
payau. Tanaman dikotil adalah 
tumbuhan yang buahnya 
berbiji berbelah dua. Kelompok 
pohon di daerah mangrove bisa 
terdiri atas suatu jenis tertentu 
atau sekumpulan komunitas 
pepohonan yang dapat hidup di 
air asin.

Hutan mangrove di Indonesia 
salah satunya berada di Surabaya, 
namun hutan mangrove di 
kawasan pesisir Surabaya 
mengalami kerusakan. Sehingga 
para dibutuhkan peneliti untuk 
meninjau langsung hutan 
mangrove di pesisir Surabaya. 
Peneliti tersebut didatangkan 
langsung dari Filipina, yaitu 
Pocholo A. Suarez dan Carmencita 
P. Toledo.

Dua peneliti tersebut diutus oleh 
Prof. Federico Macarans, Ph. D dari 
Asian Institute of Management 
Graduate School of Business 
(GSB) and the Zuelling School for 
Development Management (AIM-
ZSDM) Filipina yang akan meneliti 
kerusakan mangrove di Kawasan 
Pesisir Utara dan Timur Surabaya, 
sejak 23 Maret 2015.

Selain meneliti dan memantau 
kerusakan lingkungan di 
Surabaya, khususnya mangrove 
juga akan melakukan penelitian 
dan peninjauanterhadap 
kerusakan lingkungan pada 
masyarakat yang berada disekitar 
kawasan pesisir Surabaya 
tersebut.

Dua peneliti tersebut difasilitasi 
oleh Komunitas Jurnalis Peduli 
Lingkungan (KJPL) Indonesia 
(Community Environtmental 
Care Journalist) (CECJ) Indonesia 
sebagai organisasi jurnalis 
lingkungan yang selama ini 
konsen terhadap kasus-kasus 
perusakan lingkungan termasuk 
diantaranya perusakan mangrove 
di kawasan Pesisir Utara dan 
Timur Surabaya.

Kedua peneliti tersebut ingin 
mengetahui kondisi yang ada 
di lapangan seperti apa, karena 
selama ini mereka hanya melihat 
dan membaca dari jaringan media 
yang disampaikan oleh KJPL. 
Dengan kedatangan mereka, 
diharapkan akan mendapatkan 
fakta baru yang dapat diungkap 
lebih luas di jaringan aktivis 
lingkungan dunia, khususnya di 
Asia Pasifik.

Pesisir yang ada di Surabaya 
sebenarnya sudah tidak bisa 
dibiarkan begitu saja, karena 
akan mengakibatkan kerusakan 

Kekayaan alam di Indonesia salah 
satunya ialah hutan mangrove. 
Hutan mangrove merupakan 
ekosistem yang kompleks yang 
terdiri atas flora dan fauna 
di daerah pantai yang hidup 
sekaligus di habitat daratan dan 
air laut, antara batas air pasang 
dan surut. Mangrove juga dapat 
melindungi garis pantai dari 
erosi, gelombang laut, dan angin 
topan. Hutan mangrove dapat 
ditemukan di sepanjang pantai 
daerah tropis dan subtropis. 
(sumber: pengertian-definisi.
blogspot.com).

lingkungan yang cukup parah 
sehingga berdampak luas 
kepada masyarakat. Namun, hal 
tersebut juga harus mendapatkan 
dukungan dan tindakan tegas dari 
pihak yang bertanggungjawab 
bersama, termasuk para 
pemangku kebijakan.

Dalam waktu dekat ini, selain 
para ahli dari Asia, juga akan 
didatangkan pakar ahli mangrove 
dari Jepang, Australia, dan 
Amerika Serikat, untuk meninjau 
dan meneliti langsung mengenai 
hutan mangrove yang ada di 
pesisir Surabaya.

Upaya yang dilakukan oleh 
KJPL Indonesia tidaklah cukup 
hanya dengan menulis untuk 
mengenai mangrove yang 
dirusak oleh masyarakat yang 
tidak bertanggung jawab, tapi 
diperlukan segera aksi nyata di 
lapangan diantaranya adalah 
revitalisasi dan konservasi 
mangrove.

Hal ini tentu saja harus 
mendapatkan dukungan dari 
masyarakat yang masih peduli 
dengan lingkungan dan didukung 
oleh pemerintah agar dapat 
segera melakukan revitalisasi dan 
konservasi mangrove.

Ketua KJPL Teguh Ardi Srianto 
mengatakan, dengan adanya 
perhatian dunia internasional 
pada rusaknya mangrove di 
kawasan Pesisir Utara dan 
Timur Surabaya seharusnya 
ada tindakan dari Pemerintah 
Kota Surabaya, karena kondisi 
wilayahnya ternyata tidak seindah 
yang digambarkan selama ini di 
media massa. (kjpl/anj)
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Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melaksanakan 
kegiatan Jakarta Food Security Summit-3 atau lebih dikenal 
dengan Pameran Pangan, yang untuk tahun ini kembali digelar 
pada tanggal 12–14 Februari 2015 di Assembly Hall Jakarta 
Convention Centre. KADIN Indonesia berpendapat bahwa 
Pemerintah dalam program pembangunan ekonomi ke depan 
hendaknya lebih memberikan prioritas kepada sektor pangan 
dan energi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan 
energi nasional. Keberhasilan pembangunan di kedua sektor 
tersebut akan sangat mendukung pembangunan sektor lainnya, 
khususnya industri dan jasa yang didukung dengan kebijakan 
yang lebih kondusif, dengan percepatan pembangunan 
infrastruktur dan pembiayaan.

HINDARI IMPOR 
DAN CEGAH 
RAWAN PANGAN 
MELALUI 
DIVERSIFIKASI 
PANGAN
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terbukanya pasar bebas di tingkat 
global dan regional, seperti 
diberlakukannya Masyarakat 
Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

Di sektor pangan, komoditas 
beras, jagung, kedelai, gula tebu, 
singkong, sagu, daging dan 
holtikultura (buah, sayur dan 
tanaman hias), merupakan bahan 
pangan yang sangat strategis dan 
dibutuhkan penduduk Indonesia. 
Prioritas pengembangannya 
harus dilakukan melalui 
kajian mendalam untuk lebih 
memprioritaskan pengembangan 
komoditas dengan produktivitas 
tinggi yang sesuai dengan 
agroklimatologi Indonesia. 
Pemerintah bersama pelaku 
usaha secara konsisten 
harus mewujudkan program 
peningkatan produktivitas 
pangan strategis yang selama ini 
antara produktivitas atau pasokan 
dan kebutuhan atau permintaan 
masih belum mencukupi 
sehingga dapat menimbulkan 
kerawanan pangan.

Dari sisi yang berbeda, tentu 
sebagai negara maritim, 
Indonesia juga harus berfokus 
pada potensi perikanan yang 
sangat besar namun belum 
dikelola dan dimanfaatkan 
secara maksimal. Demikian pula 
potensi budidaya perikanan darat 
dan laut Indonesia, antara lain 
udang, tuna, rumput laut, dan 
berbagai jenis ikan air tawar, yaitu 
lele, patin, gurame, ikan emas 
dan nila, sangat strategis untuk 
ditingkatkan pengembangannya 
guna mencukupi pasokan protein 
bagi penduduk Indonesia dan 
peningkatkan ekspor.

Pengembangan teknologi 
produksi menjadi keharusan 
bagi Indonesia karena lahan 
yang semakin terbatas, 
teknologi perbenihan (tanaman, 
perikanan dan peternakan), 
serta teknologi pengolahan 
hingga pengalengan supaya 
mempermudah pemasaran/
distribusi ke konsumen. Berbagai 
faktor ini memerlukan inovasi 
dan temuna-temuan baru agar 
hasil pangan Indonesia mampu 
bersaing dengan Negara-negara 
sekitarnya. Melalui JFSS-3, KADIN 
berkarya dalam sektor pemasaran 

“Indonesia memiliki potensi 
sumber daya cukup besar, namun 
dengan jumlah penduduk 
yang banyak dan cenderung 
meningkat setiap tahun, maka 
sumber daya tersebut harus 
dikelola secara maksimal agar 
dapat mencukupi kebutuhan 
mendasar penduduknya, 
tidak sekedar kebijakan instan 
dengan cara mengimpor,” 
demikian sambutan Suryo 
Bambang Sulistio, selaku Ketua 
Umum KADIN. Tekanan dan 
ketergantungan impor dalam 
pemenuhan kebutuhan mendasar 
manusia, di era mendatang akan 
semakin berat bebannya dengan 

hasil-hasil pangan nasional 
dengan mengenalkan langsung 
kepada publik hasil-hasil inovasi 
pangan nasional.

Pameran pangan ini sangat 
penting dan strategis, karena 
akan melibatkan semua 
pemangku kepentingan dari 
Pemerintah, pelaku usaha, 
perguruan tinggi, para pakar, 
asosiasi, pengurus KADIN dan 
petani. Di samping itu akan 
mengundang badan/lembaga 
luar negeri yang berkaitan 
dengan pertanian, perindustrian, 
perdagangan dan perekonomian, 
antara lain FAO, Rabobank, 
USAID, Kementerian terkiat dan 
kedutaan besar Negara sahabat, 
dengan diperkirakan akan 
dihadiri sekitar 1.000 undangan.

Melalui Pameran Pangan, 
diharapkan dapat menampung 
berbagai masukan dan usulan 
untuk lebih mempertajam 
langkah-langkah kebijakan dalam 
mewujudkan aksi nyata berupa 
terobosan dan inovasi yang perlu 
ditempuh oleh para pemangku 
kepentingan di era Pemerintahan 
baru, khususnya dalam 

mengatasi kerawanan pangan 
yang dikuatirkan dapat timbul 
setiap saat jika sektor pertanian 
tidak mendapat prioritas 
penanganan yang prima.

Dalam Pameran Pangan kali 
ini, kembali Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat turut berpartisipasi dalam 
kegiatan Pameran Pangan tahun 
2015 ini dengan menampilkan 
program-program Kementerian 
Pekerjaan Umum dalam 
menunjang ketahanan pangan 
dalam tujuan nasional untuk 
swasembada pangan.

Hal yang ditampilkan berupa 
informasi publik mengenai 
pembangunan 65 bendungan 
baru, termasuk yang sudah 
eksisting, pembangunan 1… 
juta hektar irigasi baru dan 3 juta 
hektar rehabilitasi jaringan irigasi 
di Indonesia. Dalam pameran 
tersebut, juga dibagikan berbagai 
merchandise kepada para 
pengunjung yang menyambangi 
booth Direktorat jenderal Sumber 
Daya Air.( tim)


