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Sobat Air, di edisi kali ini, Majalah Air masih tetap 
semangat menyuguhkan kerja nyata pembangunan 

infrastruktur di bidang sumber daya air.
 

Liputan kali ini kami menyuguhkan komitmen Ditjen SDA 
dalam membangun 65 bendungan untuk tetap berjalan, 

dengan ulasan tentang Waduk Muara dan Bendungan 
Sidan di Bali, Bendungan Sei Gong di Batam dan 

Bendungan Beringin Sila di NTB.

Tidak kalah menarik, 
Majalah Air kali ini juga membahas ICID • CIID

3rd World Irrigation Forum
70th International Executive Council Meeting, 
di mana Indonesia mendapatkan kehormatan 

untuk menjadi tuan rumah bagi hampir 1.000 peserta 
Forum yang berasal dari berbagai negara.

Selamat membaca, Sobat! Semoga makin terinspirasi dan 
makin semangat bekerja nyata!

Ket. Foto Cover : 
Jaringan Irigasi Baliase, 
Sulawesi Selatan

Pembangunan Bendungan Sidan, Bali

Bendungan Sei Gong, Kepulauan Riau

Dirjen SDA di Bendungan Beringin Sila, NTB

Presiden & Menteri PUPR di Waduk 
Muara, Bali

Presiden ICID Eng. Felix 
B Reinders

Sawah DI Cisadane, Banten
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B
ALI, sudah menjadi des-
tinasi wisata kelas dunia 
yang membanggakan Indo-

nesia. Setiap tahunnya, wisatawan 
lokal dan mancanegara silih bergan-
ti berdatangan ke pulau yang sering 
disebut Island of God ini. Tidak dapat 
dipungkiri lagi, kalau Bali merupa-
kan daerah yang menitikberatkan 
pengembangan industri pariwisata 
sebagai ujung tombak pembangu-
nannya. Industri ini semakin meng-
goda ribuan manusia dan bahkan 

lebih, untuk turut serta didalamnya, 
baik hanya sebagai penikmat mau-
pun pengelolanya.

Bertambahnya penduduk tetap atau 
sementara di Pulau Dewata tersebut 
tentu berbanding lurus dengan ke-
butuhan akan air bakunya. Sebagai 
daerah yang maju, pemenuhan akan 
kebutuhan air baku tentu menjadi 
syarat yang utama. Satu solusi yang 
dapat dilakukan untuk tantangan 
ini adalah memaksimalkan kembali 

fungsi Waduk Muara Nusa Dua.

Waduk Muara Nusa Dua yang ber-
lokasi di Kota Denpasar dibangun 
pada tahun 1995/1996. Kawasan ini 
merupakan kawasan strategis, kare-
na mudah dijangkau dan lokasinya 
berdekatan dengan wisata Kuta. Na-
mun, kawasan Waduk Muara Nusa 
Dua merupakan hilir dari Sungai 
Tukad Badung yang mengakibat-
kan tingginya laju sedimentasi dan 
sampah yang akhirnya menurunkan 

Siap Tambah Air Untuk 
Pulau Dewata

Waduk Muara Nusa Dua kualitas air. Belum lagi, air di waduk 
tersebut digunakan oleh PDAM Ka-
bupaten Badung sebagai sumber 
air minum untuk wilayah Kuta, Tan-
jung Benoa, Nusa Dua dan sekitar- 
nya yang kebutuhannya meningkat 
terus. Selain itu, adanya ancaman 
banjir Sungai Tukad Badung apabila 
tidak dilestarikan dengan baik, juga 
rusaknya kawasan mangrove akibat 
sedimentasi baik lumpur maupun 
sampah, membuat waduk tersebut 
perlu segera ditangani.

Untuk menjawab kondisi inilah, Di-
rektorat Jenderal Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA) melalui BWS Bali Peni-
da melakukan kegiatan rehabilitasi, 
penataan dan peningkatan kawasan 
Waduk Muara yang telah dimulai se-
jak tahun 2017 dan akan selesai pada 
akhir tahun 2019. Ada beberapa ke-
giatan yang dilakukan, diantaranya 
perkuatan tanggul waduk, pengeru-
kan sedimentasi, pembangunan dan 
perbaikan fasilitas pendukung, juga 
penataan kawasan yang ada di seki-
tar waduk.

Pengerukan sedimentasi yang 
dilakukan akan mengembalikan 
tampungan efektif Waduk 
Muara yaitu sebanyak 
595.000 meter kubik. Tidak 
hanya itu, perbaikan penam-
pang tanggul juga dilakukan, 
pun membuat saluran peng- 
arah dan trash rack untuk 
mengangkat sampah agar kua-
li- tas airnya tetap baik, juga melin- 
dungi hutan mangrove dari sampah 
kiriman sungai. Dan satu yang ter-

penting adalah sumber untuk air 
baku akan meningkat yang tadinya 
hanya 300 liter/detik menjadi 500 
liter/detik. 

Untuk memantau kerja nyata terse-
but, pada bulan Juni kemarin, 
Presiden Joko Widodo yang di- 
dampingi Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono, juga Dirjen SDA Hari 
Suprayogi datang melihat langsung 
progres pembangunannya. Tak lupa, 
Jokowi menye- mangati para pekerja 
agar selalu memberikan yang ter-
baik, juga mengingatkan masyarakat 
setempat agar ikut serta menjaga 
lingkungan.
(KompuSDA - sandro)

Rehabilitasi Waduk Muara 
Nuasa Dua akan meningkat-

kan sumber air baku yang 
semula hanya 300 liter/detik 

menjadi 500 liter/detik.

Sumber air baku ini salah 
satunya akan digunakan oleh 
PDAM Kabupaten Badung un-
tuk menyuplai air ke wilayah 
Kuta, Tanjung Benoa, Nusa 

Dua dan sekitarnya.

Jokowi Tiba di Waduk Muara Nusa Dua

Waduk Muara 
Nusa Dua di Kota Denpasar



8 Bendungan Sei Gong

B
endungan Sei Gong, 
satu-satunya bendungan 
muara (estuary dam) yang 

dibangun oleh Pemerintah Pusat, 
melalui Kementerian PUPR Direk-
torat Jenderal Sumber Daya Air (Dit-
jen SDA)  cq.  Balai Wilayah  Sungai  
(BWS) Sumatera IV, telah selesai 
dibangun. Bendungan yang terma-
suk ke dalam Nawacita pembangu-
nan 65 bendungan tersebut, kini 
memasuki tahap pengisian atau im-
pounding.

Dalam impounding yang berlangsung 
di Pulau Galang, Kota Batam (19/7), 
Direktur Jenderal SDA Hari Suprayogi 
menjelaskan bahwa Bendungan Sei 
Gong bermanfaat sebagai asupan air 
baku bagi Kota Batam. “Dengan to-

tal tampungan waduk sebanyak 11,8 
juta meter kubik, Bendungan Sei 
Gong direncanakan dapat menam-
bah pasokan air baku bagi Kota Ba-
tam dengan debit sebesar 400 liter 
per detik,” ujar Hari Suprayogi.

Namun, setelah terisi bendungan ini 
tidak serta merta dapat langsung di-
gunakan. Karena pertemuan antara 
air tawar dari Sungai Gong dengan 
air asin dari Laut Cina Selatan menja-
dikan air payau yang dikandung oleh 
Bendungan Sei Gong harus melalui 
proses desalinasi air agar dapat 
dikonsumsi.

“Desalinasi air merupakan proses 
untuk menghilangkan kandungan 
garam berlebih di dalam air sehingga 

air dapat dimanfaatkan. Desalinasi 
air ini akan dilakukan oleh BWS Su-
matera IV kurang lebih selama satu 
sampai dua tahun ke depan. Setelah 
itu kami akan berkoordinasi de-
ngan Ditjen Cipta Karya agar mereka 
membangun water treatment plan 
sebelum air waduk didistribusikan 
ke masyarakat,” jelas Kepala BWS 
Sumatera IV Ismail Widadi di lokasi 
yang sama.

Sebagai informasi, Pemerintah Pu-
sat mengucurkan dana sebesar                 
Rp 238,44 miliar untuk pembangu-
nan Bendungan Sei Gong di Pulau 
Galang Desa Sijantung, Kecamatan 
Galang, Kota Batam, Provinsi Kepu-
lauan Riau.

Proses pengerjaan pembangunan 
dimulai pada Oktober 2015 sampai 
dengan Desember 2018. Bendungan 
Sei Gong memiliki luas 356 hektar 
dengan sumber air yang berasal dari 
Sungai Gong serta curah hujan yang 
turun.

Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Ter-
tentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan 
Sumber Air (PJSA) BWS Sumatera IV 
Handri Alun Bawono mengatakan 
proses pengerjaan bangunan uta-
ma Bendungan Sei Gong sudah 100 
persen selesai dikerjakan.

“Saat ini kita sudah bisa melakukan 
impounding, selanjutnya nanti akan 
dilakukan proses desalinasi yang 
dilakukan dengan menutup pintu 
klep pada hilir saluran pengelak yang 
memungkinkan air laut (air asin, 
red.) tidak masuk ke tampungan saat 
air laut pasang naik. Dan pada saat 
air laut surut air dari dalam tampun-
gan (payau, red.) mengalir ke laut. 
Sehingga kadar garam pada tam-
pungan akan menurun. Pelaksanaan 
desalinasi dihentikan apabila hasil 
uji mutu air tampungan sudah me-
menuhi syarat kelayakan air baku," 
ujar Handri Alun.

Pun, setelah terbangun dan sudah 
dimanfaatkan, debit di Bendungan 
Sei Gong belum dapat memenuhi 
seluruh kebutuhan air baku di Kota 
Batam yang semakin meningkat. 
Untuk itu Ditjen Sumber Daya air 
berencana membangun tampungan 
air lainnya dengan debit yang lebih 
besar. Sei Busung, merupakan target 
pembangunan bendungan selanjut- 
nya di Kepulauan Riau.

Impounding 

Bendungan Sei Gong, 
Kepulauan Riau

Sebagaimana dijelaskan oleh Di-
rektur Jenderal Sumber Daya Air 

bahwa kini tengah dilakukan desain 
terhadap potensi satu buah tam-
pungan air di Sei Busung, Kabupaten 
Bintan. Menurutnya, bila tidak ada 
kendala lahan dan permasalahan so-
sial yang nantinya akan dibantu oleh 
Pemerintah Daerah, pembangunan 
konstruksi Sei Busung dapat dimulai 
di tahun 2021.

“Sei Gong dapat menyuplai 400 li-
ter per detik air untuk Kota Batam, 
Sei Busung nanti ketika sudah dapat 
dimanfaatkan memiliki kapasitas 
4.000 liter per detik. Air dari Sei 
Busung tidak hanya digunakan untuk 
masyarakat Kota Batam, tetapi juga 
untuk Kabupaten Bintan itu sendi-
ri dan Tanjung Pinang,” ujar Dirjen 
Sumber Daya Air.

Bendungan Sei Gong adalah mimpi 
masyarakat Batam yang terealisasi 

berkat uluran tangan Pemerintah 
Pusat, hal ini diungkapkan oleh Plt. 
Gubernur Kepulauan Riau yang turut 
serta dalam seremonial impounding 
Bendungan Sei Gong. Bilamana Sei 
Busung terwujud, mimpi masyarakat 
Batam dan sekitarnya akan pemenu-
han kebutuhan air, baik untuk indus-
tri, perkotaan, maupun kebutuhan 
domestik, menjadi semakin indah.

Impounding yang berlangsung di 
lokasi bendungan ditandai dengan 
penekanan sirine oleh Dirjen Sum-
ber Daya Air dan Plt. Gubernur Kepu-
lauan Riau, beserta Sekretaris Ditjen 
Sumber Daya Air, Kepala Pusat Ben- 
dungan, perwakilan Walikota Batam, 
Sekda Kota Batam dan perwakilan 
Kejati. 
(KompuSDA – kty/ams)

Sei Busung, 
Bendungan Berikutnya 

di Kepulauan Riau
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Dirjen SDA, Kepala Pusat Bendungan, 
Kepala BWS Sumatera IV, Kasatker 
PJSA BWS Sumatera
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Bendungan Sidan Solusi 
Ciamik Kebutuhan Air 

Penduduk Bali

B
ali salah satu provinsi di 
Indonesia yang tak habis 
dibicarakan akan keinda-

han alamnya. Provinsi ini semakin 
banyak diminati para turis sebagai 
salah satu destinasi pariwisata ter-
baik di dunia. Bukan hanya dikun- 
jungi sementara saja, namun keinda-
han Bali mampu menghipnotis orang 
untuk tinggal dan berdomisili di 
sana. 

Dan untuk alasan tersebut, pen-
duduk di Bali pun kian bertambah. 

Provinsi Bali mengalami Laju per-
tumbuhan Penduduk yang begitu 
besar sekitar 2,15 % dan rata-rata 
kawasan Bali Selatan bisa mencapai 
kurang lebih 4%, tentunya, kondisi 
seperti ini membutuhkan lebih ba-
nyak perhatian, dampaknya secara 
tidak langsung adalah kebutuhan 
masyarakat akan ketersediaan air 
baku dan air bersih di Provinsi Bali. 
Pembuatan tampungan air seperti 
Bendungan bisa menjadi salah satu 
solusi untuk memecahkan perma- 
salahan tersebut.

Saat ini, di Bali sedang dibangun se-
buah Bendungan yang diharapkan 
dapat memenuhi kebutuhan air bagi 
para penduduk di sana, yaitu Ben- 
dungan Sidan. Bendungan Sidan ada-
lah salah satu kegiatan Proyek Stra- 
tegis Nasional yang dibangun oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) melalui 
Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air (SDA) tepatnya di Kabupaten Ba-
dung.

patan Peningkatan Tata Guna Air Iri-
gasi (P3TGAI) di Kabupaten Gianyar. 
Perbaikan, rehabilitasi, dan pening-
katan 18 jaringan irigasi di 12 Keca-
matan ini dilakukan secara bertahap. 
Per Agustus 2019 ini, progres fisikn-
ya mencapai 15,03 persen dengan 
masa pelaksanaan 4 bulan. Program 
P3TGAI turut memberikan manfaat 
perekonomian di daerah setempat 
dengan target jumlah tenaga kerja 
terserap sebanyak 68.060 hari orang 
kerja. 
(KompuSDA - dnd)

Dirjen SDA menjelaskan 
progress Pembangunan 
Bendungan Sidan pada 

Menteri PUPR

Pada bulan September 2019, Men-
teri PUPR Basuki Hadimuldjono me-
ngunjungi pembangunan Bendungan 
Sidan untuk mengetahui progress 
yang tengah berjalan. Basuki menga-
takan bahwa ketersediaan air baku 
di Bali perlu ditambah mengingat Pu-
lau Dewata itu merupakan destinasi 
pariwisata utama.

“Dengan kapasitas 3,82 juta meter 
kubik, Bendungan Sidan akan men-
jadi sumber air baku bagi Kabupaten 
Badung dan Kota Denpasar. Ini pun 
dalam proyeksi kami masih kurang 
untuk memenuhi kebutuhan air 
baku Bali ke depan, sehingga kita 
rencanakan untuk membangun be-
berapa bendungan lagi,” ujar Basuki 
didampingi oleh Direktur Jenderal 
SDA Hari Suprayogi dan Kepala BWS 
Bali Penida Airlangga Mardjono.

Pembangunan Bendungan Sidan se-
nilai Rp 800 miliar yang ditargetkan 
rampung pada tahun 2021 men-
datang terletak pada Daerah Aliran 
Sungai Tukad Ayung. Di mana loka-
si tapak bendungan berada di lima 
desa, yaitu di Desa Sidan, Kecamatan 
Petang, Kabupaten Badung; kemudi-
an di Desa Buahan Kaja, Kecamatan 
Payangan, Kabupaten Gianyar; lalu 
Desa Bunuti Bunutin, Desa Mengani, 
Desa Langgahan, Kecamatan Kintam-
ani, Kabupaten Bangli.

Escavator sedang bekerja 
Membangun Bendungan Sidan

Nantinya bendungan ini mempu-
nyai banyak manfaat antara lain 
sebagai Pembangkit Listrik Tena-
ga Mikrohidro (PLTM) untuk ke-
butuhan listrik sebesar 0,65 MW, 
pariwisata, konservasi sumber 
daya air, air baku 1.750 liter/detik 
dimana daerah layanan meliputi 
Kota Denpasar, Kabupaten Ba-
dung, Gianyar dan Tabanan.

Bukan hanya pembangunan ben- 
dungan yang dikebut di Provinsi Bali, 
Kementerian PUPR pada 2019 ini 
juga menganggarkan Program Perce-
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Siap Buat Sumbawa 
Makin Sejahtera Dirjen SDA Hari Suprayogi 

Tiba di Bendungan 
Beringin Sila

Bendungan Beringin Sila

Kerja nyata
Bukan cuma opini saja

Ada semangat, dan harapan terkandung didalamnya
Meskipun banyak tantangan yang menyapa

Kami sigap membangun untuk bangsa

Bendungan Beringin Sila, NTB

S
epenggal kalimat yang meng-
gambarkan bagaimana orang-
orang SDA saling bahu-memba-

hu untuk mewujudkan ketahanan air 
dan kedaulatan pangan di Indonesia. 
Targetnya tidak sembarangan, ada 
65 bendungan pada periode 2014-
2019 yang pembangunannya harus 
dikerjakan. Perlahan-lahan, satu per 
satu bendungan pun sudah diresmi-
kan, dan siap memenuhi harapan se-
tiap orang.

Dari sekian banyak daerah di Indone-
sia yang membutuhkan tampungan, 
Sumbawa yang ada di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat adalah salah satunya. 
Ada keunikan tersendiri di daerah 
ini, tepatnya pada Daerah Irigasi (DI) 
Beringin Sila yang terletak di Kabu-
paten Sumbawa, kira-kira 60 km arah 
Barat Kota Sumbawa Besar. 

Di daerah ini, pola tanam yang di- 
terapkan oleh para petani meng-
gunakan tiga sistem yaitu padi, pa-
di-palawija, palawija. Ketersediaan 
air sangat kecil pada musim tanam II 
dan III yang merupakan musim kema-
rau, sehingga tidak mencukupi kebu-
tuhan air irigasi juga kebutuhan air 

baku masyarakat sebesar 20 liter per 
detik. Sementara itu, pada musim ta-
nam I yang merupakan musim hujan, 
debit air sungai melebihi kebutuhan 
air irigasi yang ada sehingga banyak 
air yang terbuang begitu saja ke laut. 
Disamping itu, kualitas air pada mu-
sim hujan tidak dapat diolah secara 
optimal sebagai air baku. Penyediaan 
air bersih oleh Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) yang sumber air 
bakunya dari Beringin Sila memiliki 
permasalahan kuantitas, kualitas, 
dan kontinuitas debit. 

Tantangan inilah yang membuat Di-
rektorat Jenderal Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA) melalui Balai Wilayah 
Sungai (BWS) Nusa Tenggara I sepa-
kat membangun Bendungan Beringin 
Sila. Untuk memastikan progresnya, 
diakhir Agustus kemarin, Direktur 
Jenderal Sumber Daya Air Hari Su-
prayogi pun meninjau bendungan 
yang pembangunan fisiknya sudah 
mencapai 6% tersebut.

Bendungan yang berada di Sungai 
Brang Utan, Desa Tengah, Keca-
matan Utan, Kabupaten Sumbawa 
tersebut akan bermanfaat untuk 

menyuplai ari irigasi existing seluas 
2.400 hektar, dan irigasi pengem-
bangan seluas 1.100 hektar. Tidak 
itu saja, Bendungan Beringin Sila 
nantinya mampu memasok air baku 
sebesar 76 liter per detik. Semoga 
saja ini bisa memenuhi kebutuhan 
air baku masyarakatnya. 

Bendungan yang dikerjakan sejak 
awal tahun 2019 dan diperkirakan 
akan selesai pada akhir tahun 2022 
tersebut memiliki tampungan air 
efektif sebanyak 20,72 juta meter 
kubik. 

Selain dua manfaat utama di atas, 
Bendungan Beringin Sila juga mam-
pu mereduksi banjir sebesar 90,37 
meter kubik per detik, sumber en-
ergi listrik sebesar 1x1400 KW, pen-
dukung ekonomi masyarakat melalui 
perikanan tangkap, juga sebagai 
objek wisata, dan tentunya tempat 
konservasi. 
(KompuSDA - sandro)
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P
usat Air Tanah dan Air Baku 
Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air (SDA) melaksanakan 

kegiatan Penandatanganan Kontrak 
Konsultan Pekerjaan Masterplan of 
Sustainable Raw Water Supply Sys-
tem, di Gedung Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air Kementarian PUPR 
(12/08). Turut dihadiri oleh Direktur 
Jenderal SDA Hari Suprayogi, Plt. 
Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku 
Fauzi Idris dan para penyedia jasa.

Pekerjaan dengan nilai kontrak se-
besar Rp. 25.421.415.000,- ini ren-
cananya dilaksanakan selama 14 
bulan, tercatat mulai tanggal 12 
Agustus 2019 sampai dengan 4 Okto-
ber 2020. “Output yang diharapkan 
dari  pekerjaan  ini  adalah   tersusun-
nya masterplan penyediaan air baku 
yang meliputi laporan/data terkait 
analisa kebutuhan air baku, database 
sistem penyediaan air baku eksisting, 
database potensi air baku, revitalisa-
si infrastruktur air tanah, rencana 

Penandatanganan Kontrak
Masterplan of Sustainable Raw 

Water Supply System

dan perhitungan investasi infras-
truktur air baku, serta persiapan dan 
evaluasi kesiapan sistem penyediaan 
air baku prioritas. Terutama untuk 
waduk dan embung yang sedang on 
going,” jelas Plt. Kepala Pusat Air 
Tanah dan Air Baku Fauzi Idris. 

Ditambahkan oleh Fauzi Idris, dae-
rah yang termasuk dalam studi yaitu 
Bangka Belitung, seluruh provinsi di 
Pulau Jawa, Bali, NTT dan NTB.

Sementara itu perwakilan dari PT. 
Ciriajasa Rancabangu Mandiri se-
bagai penyedia jasa mengharapkan 
agar pekerjaan ini dapat berjalan 
dengan lancar berkat kerjasama dan 
koordinasi dengan Pusat Air Tanah 
dan Air Baku Direktorat Jenderal 
SDA, sehingga dapat selesai tepat 
waktu.

Adapun penyedia jasa yang terlibat 
dalam pekerjaan ini terdiri dari Ori-
ental Consultant Global, Co. Ltd. In, 

PT Mettana, PT Ciriajasa Rancabangu 
Mandiri, PT Deserco Development 
Services, PT Gitamandalaksana Con-
sultant, PT Bina Lestari Lingkungan 
Sejahtera, PT Mitrapacific Consulin-
do International. 
(KompuSDA - tin/ndro)

Output yang diharapkan dari 
pekerjaan ini adalah tersusunnya 
masterplan penyediaan air baku

Penandatanganan Kontrak 
Masterplan of Sustainable Raw 

Water Supply System
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Langkah Antisipatif 
Hadapi Kekeringan

B
erdasarkan data yang di-
peroleh Badan Meteorolo-
gi, Klimatologi dan Geofisi-

ka (BMKG), Indonesia diperkirakan 
mengalami puncak kekeringan pada 
bulan Agustus sebesar 52,9% pada 
tahun 2019 ini. Namun perseba-
ran wilayah terdampak kekeringan 
tersebar lebih luas pada bulan Sep-
tember. Tahun ini diprediksi relatif 
lebih kering di pulau Jawa, Bali, Nusa 
Tenggara, sebagian Kalimantan dan 
sebagian Sumatera dibandingkan ta-
hun lalu. 

Dalam jumpa 
pers yang digelar 
di Jakarta (12/7), 
Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air, Hari Su-
prayogi menerangkan bahwa keke-
ringan berpengaruh terhadap tam-
pungan air di Indonesia. Saat ini ada 
16 waduk utama dengan kapasitas 
50 juta meter kubik, 6 waduk dian-
taranya masih dalam kondisi normal, 
artinya masih sesuai dengan rencana 
operasi, sedang 10 waduk lainnya 
dalam kondisi di bawah normal.

75 waduk lainnya yang juga dalam 
pantauan terdiri dari 10 waduk da-
lam kondisi normal, 58 waduk kondi-
si di bawah rencana, dan 7 waduk 

dalam kondisi kering dan sudah 
memasuki siaga kekeringan. “Dalam   
upaya mengatasi kekeringan ini, ter-
utama di daerah irigasi akan dilaku-
kan perubahan operasi, pengelo-
laan air, pemberdayaan petani serta 
efisiensi penggunaan air,” jelasnya. 
Hari menegaskan bahwa cara iri-
gasi akan diubah dengan cara irigasi 
berselang (intermittent irrigation). 

Selain itu, Ditjen SDA juga melaku-
kan antisipasi dengan menyiapkan 

pompa 
sentrifugal 

berkapasitas 16 
liter per detik sebanyak 1.000 unit 
yang tersebar di 34 provinsi. Upaya 
lainnya antara lain membangun su-
mur bor sebanyak dua titik untuk se-
tiap Balai Besar/Balai Wilayah Sungai 
di setiap daerah, serta menyiapkan 
mobil tangki air untuk daerah yang 
mengalami kekeringan kritis.

Hari mengatakan bahwa kekeringan 
tidak terbatas pada daerah irigasi 
saja, melainkan juga kekeringan air 
rumah tangga yaitu air minum. Hal 
ini sering terjadi di daerah-daerah 

yang setiap tahunnya memang ke-
ring, seperti Gunung Kidul dan Bulu-
kumba.

Direktur Bina Operasi dan Pemeli-
haraan, Agung Djuhartono menam-
bahkan, dalam hal antisipasi keke- 
ringan tentu pola operasi akan 
berubah, oleh karena itu petani di-
himbau untuk disiplin dalam meng- 
ikuti rencana tata tanam. Sedangkan 
untuk daerah yang kritis air baku 
seperti Bulukumba, Gunung Kidul, 
Magetan akan dilakukan suplai air 
bersih karena memang di daerah 
tersebut kesulitan sumber air. 

“Jadi pada intinya, untuk mengan-
tisipasi kekeringan kita akan se-
lalu melakukan bor jika di daerah 
tersebut ada cadangan air dan akan 
dilakukan distribusi air bersih un-
tuk daerah yang tidak ada sumber     
airnya,” jelas Agung. 
(KompuSDA - ech/han/ams)

Hari Suprayogi menjelaskan 
kesiapan infrastruktur SDA dalam 
menghadapi kekeringan
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Tinjau Bendung Pasar Baru
Untuk Jaga Pasokan 
Air Irigasi Lebih luas, Bambang menuturkan 

bahwa wilayah Cisadane Barat Laut 
termasuk  dalam  program    Integra-
ted Participatory Development and 
Management of Irrigation Program 
(IPDMIP). IPDMIP adalah program 
pemerintah di bidang irigasi untuk 
mencapai keberlanjutan sistem iri-
gasi, baik  sistem  irigasi   yang   meru-
pakan kewenangan pusat, provinsi, 
maupun kabupaten sebagai wujud 
kontribusi sektor pertanian bagi 
ketahanan nasional pada umumnya. 
“Secara khusus, dapat meningkatkan 
Indeks Pertanaman (IP) di wilayah 
Cisadane Barat Laut,” tambahnya. 

Wilayah Kedaung merupakan salah 
satu andalan di wilayah Cisadane 
Barat Laut karena di wilayah terse-
but dapat dilakukan masa tanam 
sampai dua kali meskipun saat ini IP 
baru mencapai 1,6.  Diharapkan   de-
ngan program IPDMIP dapat mening-
kat sampai 2 atau lebih. Sementara 
irigasi Cisadane Barat yang sedang 
direhabilitasi di luar IPDMIP yaitu 
menggunakan dana APBN saat ini 
masih proses berjalan, diharapkan 

setelah rehabilitasi, IP juga dapat 
meningkat. 

Di sisi lain, BBWS Ciliwung Cisadane 
menjamin pasokan air baku untuk 
kebutuhan air bersih dan air minum 
sebesar 500 liter per detik (lpd) bakal 
tetap mengalir. Saat ini, sedang diba-
ngun intake atau penampungan air 
baku Sinatala berkapasitas 1.000     
liter per detik. 

Penampungan air baku tersebut baru 
bisa dimanfaatkan separuhnya kare-

Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekeringan 
pada musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung ekstrem. 
Termasuk menjaga pasokan air di hilir Sungai Cisadane yang berperan 

penting dalam irigasi lahan pertanian dan kebutuhan air baku.

D
itemui di sela-sela kun-  
jungan ke Bendung Pasar 
Baru, Tangerang, Banten 

(26/7), Kepala Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane 
Ditjen Sumber Daya Air Kemente-
rian PUPR, Bambang Hidayah me- 
ngatakan penurunan terdeteksi dari 
turunnya tinggi muka air di ben-
dung tipe gerak itu. “Saat ini kondisi 
air sudah turun jadi tidak bisa naik. 
Di Bendung Pasar Baru sudah turun 
1,2 meter, jadi sekunder juga pasti 
turun, jadi kita pompa kita masukkan 
saluran tersiernya,” terang Bambang.

Elevasi bendung mencapai level 
11,30 meter atau dibawah level nor-
mal 12,50 meter, sedangkan level 
siaga terjadi bila debit air berada 
dibawah elevasi 10 meter. Bambang 
menjelaskan bahwa pasokan air dari 
Bendung Pasar Baru Cisadane masih 
cukup untuk mengairi lahan pertani-
an hingga September 2019.

Ia memperkirakan luas lahan yang 
terdampak kekeringan berkisar 710 
hektare atau setara 3,16 persen dari 
luas lahan pertanian yang mendapat  
irigasi dari bendung tersebut.       

”Namun bila kondisi bendung bera-
da di level siaga, kami akan meng-               
operasikan pompa dan siap mem-
buat sumur dalam bila terjadi kondisi 
terburuk,” ujarnya.

Bambang menerangkan bahwa 
Bendung Pasar Baru Cisadane saat 
ini bisa mengairi lahan pertanian se- 
luas 22.411 yang tersebar di 5 desa di 
Kecamatan Mauk, Tangerang. Total 
lahan ini terbagi beberapa wilayah 
yaitu Cisadane Barat 4.800 hektare, 
Cisadane Barat Laut 9.000 hektare, 
dan sisanya wilayah utara.

Bendung Pasar Baru juga dikenal 
dengan sebutan Pintu Air

na kapasitas instalasi pengolahan air 
(IPA) baru dibangun sebesar 500 lpd. 
"Intake ini bisa memenuhi kebutu-
han air minum Kota Tangerang mau-
pun bandara (Soekarno Hatta)," kata 
Bambang.

Selain untuk irigasi dan sumber air 
baku, Bendung Pasar Baru ini juga 
berfungsi untuk pengendali banjir. 
(KompuSDA - ech/han/ams)

Kepala BBWSCC, Bambang 
Hidayah Meninjau Pasokan 
Air di Daerah Irigasi Cisadane

Kondisi sawah di Daerah 
Irigasi Cisadane
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Tak Pernah Murung 
Demi Citarum Harum

S
ungai Citarum merupakan su-
ngai terpanjang dan terbesar 
di Provinsi Jawa Barat. Sungai 

yang panjangnya sekitar 269 km 
tersebut sangat berpengaruh un-
tuk kehidupan masyarakat sekitar, 
karena memiliki banyak manfaat 
diantaranya air untuk kebutuhan 
rumah tangga, irigasi, pertanian, pe-
ternakan sampai industri. Namun, 
dengan semakin banyaknya aktivitas 
disepanjang Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Citarum, semakin banyak pula 
limbah yang mengotori dan mence-
mari sungainya. 

Untuk memulihkan kondisi Sungai Ci-
tarum, pemerintah pun menge-  luar-
kan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 
2018 tentang Program Percepatan 
Pengendalian Kerusakan DAS Cita-
rum atau yang lebih dikenal  deng- 
an Citarum Harum. Dalam program 
ini, ada 22 sektor yang harus diker-
jakan berbagai stakeholder yang ma-
sing-masing tugas dan fungsinya dia-
tur dalam peraturan tersebut.

Berbagai stakeholder ini berkola- 
borasi menyusun rencana dan men-
jalankan berbagai aksi untuk mem-
buat sungai Citarum kembali harum, 
yang meliputi kebijakan dan hukum, 
sosialisasi dan edukasi, pengenda-
lian dan pemulihan konservasi, juga 
pemberdayaan masyarakat. Tidak 
tanggung-tanggung, TNI bahkan 
mengirimkan ribuan personilnya un-
tuk bergabung dalam Satgas (Satuan 

Tugas) Citarum Harum tersebut. 

Kolonel Infantri Ingat Barus yang di-
tugaskan sebagai Komandan Sektor 
I yang berlokasi di Situ Cisanti men-
jelaskan bahwa ia dan anggotanya 
yang berjumlah 80 orang ditambah 
80 warga bersama-sama member- 
sihkan dan melestarikan Situ Ci- 
santi yang dulunya hanya rawa dan 
dipenuhi enceng gondok, ganggang, 
dan tanaman pengganggu lainnya. 
Situ Cisanti yang terletak di Kabu-
pa- ten Bandung ini merupakan titik 
nol (daerah hulu) bagi DAS Citarum. 
Itu artinya, kelestarian Situ dan dae-
rah sekitarnya sangat penting, agar 
dae-rah hilir terbebas dari bencana     
banjir.

Awalnya, Ingat Barus melakukan 
pendekatan ke warga, kemudian 
berdiskusi agar sehati sepemikiran 
untuk melestarikan daerah hulu 
tersebut. “Kami melakukan sosialisa-
si ke mereka agar tidak membuang 
sampah dan kotoran ke Situ, juga 
tidak menebang pohon-pohon yang 
ada di bukit dan menggantinya deng-
an tanaman palawija. Ini bisa meng- 
akibatkan banjir, karena air hujan 
tidak terserap dan sedimentasi bisa 
dengan cepat terbawa hingga ke hilir 
sungai,” jelas Ingat Barus. 

Demikian pula yang dilakukan oleh 
Kolonel Purwadi yang memimpin 
sektor 14. “Saya dan 100 orang ang- 
gota yang ditugaskan pada sektor 

14 ini, selalu melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat yang tinggal di 
sekitar Waduk Jatiluhur, Kabupaten 
Purwakarta, Jawa Barat. Tujuannya 
agar mindset mereka berubah, tidak 
membuang sampah dan kotoran lagi 
ke DAS Citarum yang ada di sekitar 
waduk ini”, tutur Purwadi.

Selain itu, Purwadi beserta anggo- 
tanya yang juga dibantu oleh masya-
rakat dan komunitas peduli sungai 
ikut mengembangkan pembibitan 
tanaman yang digunakan untuk ke-
giatan penghijauan daerah-daerah 
perbukitan, membersihkan DAS se-
cara berkala, juga menangani lim-
bah industri dari pabrik yang ber- 
operasi di daerah tersebut.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi 
tersebut bukan hanya untuk menye-
lamatkan DAS Citarum saja, teta-
pi juga kelestarian air yang ada di 
Waduk Jatiluhur karena adanya akti- 
vitas dari budidaya ikan (keramba 
jaring apung). Kegiatan budidaya 
ikan tersebut bisa menimbulkan 
pencemaran air yang disebabkan 
oleh buangan pakan yang tidak ter-
konsumsi, bahan sisa metabolik dan 
urin, serta penggunaan bahan kons- 
truksi yang tidak ramah lingkungan. 
“Apabila tidak dikontrol dengan baik, 
hal tersebut bisa berbahaya bagi ke-
lestarian air Waduk Jatiluhur yang 
merupakan sumber air baku bagi   
jutaan orang”, tutur Purwadi. 
(KompuSDA - sandro)

Kolonel Infantri 
Ingat Barus

Kolonel Purwadi
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Irigasi Terpelihara,
Ketahanan Pangan 
Indonesia Pun Terjaga

I
rigasi bukan sekedar peng-
airan, bukan hanya per- 
kara mengairi sawah dan 

menumbuhkan padi atau palawija. 
Lebih dari itu, irigasi adalah hasil bu-
daya bangsa. Sudah ada sejak jaman 
dulu kala. Budaya lokal yang dijaga 
secara turun temurun. 

Itulah sekelumit pesan yang dis-
ampaikan Menteri PUPR Basuki 
Ha- dimulyono (31/8) dalam persia-
pan acara ICID • CIID The 3rd World        
Irrigation Forum & The 70th Inter-
national Executive Council Meeting 
yang berlangsung pada 1 – 7 Sep-
tember 2019 di Nusa Dua, Bali.

“Saya ingin event ini dapat diman-
faatkan oleh semua stakeholder 
terkait irigasi. Melalui event ini kita 
tetap memelihara semangat akti-
vitas irigasi. Karena irigasi ini salah 
satu hasil budaya Indonesia. Tidak 
hanya Subak, di Jawa, Kalimantan, 
dan di mana pun ada irigasi kam-
pong, hasil budaya lokal yang sudah 
ada sejak dulu.”

“Ini adalah momen kita untuk men-
gajak semua (stakeholder, red.) 
merejuvenasi irigasi. Rejuvenasi 

yang bukan ngirim alat seperti ex-
cavator, pompa, saya kira bukan itu 
saja. Tapi juga merejuvenasi institusi 
irigasi di Indonesia ini,” imbuh Men-
teri PUPR.

Rejuvenasi irigasi, lanjut Men-        
teri PUPR, bisa menjadi salah satu 
jawaban dalam merespon tan-                   
tangan di masa depan. Sebagaimana 
juga tema utama yang diusung oleh 
The 3rd World Irrigation Forum dan 
70th International Executive Council 
Meeting, yaitu Pengembangan Ke- 
amanan Air, Pangan dan Gizi dalam 
Lingkungan yang Kompetitif.

Pemilihan tema ini merupakan re-
spon terhadap tantangan saat ini dan 
masa depan, yaitu  produksi  pangan 
yang harus dilipatgandakan pada 
tahun 2050 untuk memenuhi per-
mintaan dunia. Populasi yang terus 
bertambah, sementara ketersediaan 
lahan dan air menjadi terbatas. Kami 
membutuhkan strategi yang kuat 
dan inovatif untuk memerangi ke-
laparan  dan  untuk   mengakhiri   ke- 
miskinan di pedesaan,” tegas Men-
teri Basuki dalam pembukaan acara.

“Event ini bisa kita manfaatkan 

dengan baik, untuk menampilkan 
paper-paper akademis. Tapi man-
faatnya tidak hanya dirasakan oleh 
para akademisi dan kita saja, semua 
stakeholder terkait irigasi harus me-
makmurkan event ini demi kepen- 
tingan bersama yaitu keamanan air, 
pangan dan gizi,’’ tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Men-
teri PUPR melaksanakan pertemuan 
dengan sejumlah pihak, seperti 
perwakilan Bank Dunia, Wakil Men-
teri SDA China dan pihak Korea Se-
latan. Dalam pertemuan dengan 
Bank Dunia, kedua pihak membahas 
dua proyek kerja sama yang sedang 
berlangsung yaitu Dam Operation-
al Improvement and Safety Project 
(DOISP) II yang berlangsung sejak 
Agustus 2017- Juni 2023 dan Strate-
gic Irigation Modernization and Ur-
gent Rehabilitation Project (SIMURP) 
dengan durasi kerjasama Agustus 
2018-Juni 2024. Kedua pihak sepakat 
untuk mencari solusi atas hambatan 
sehingga dapat dilakukan percepa-
tan dalam pelaksanaan di lapangan 
karena progresnya masih rendah.

Kedepan, prioritas Kementerian 
PUPR ditekankan pada maksimal-
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Opening Ceremony

Chair, Co-Chair, Presenter dan 
Rapporteurs Plenary

Chair, Co-Chair, Presenter dan 
Rapporteurs Plenary
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isasi operasional bendungan yang 
sudah ada, penyelesaian bendungan 
yang belum diselesaikan pembangu- 
nannya dan pemanfaatannya untuk 
suplai air dan irigasi.

Saat itu, Direktur Jenderal SDA Hari 
Suprayogi mengatakan perlunya 
rehabilitasi pada irigasi dan rawa. 
“Meski irigasi rawa sudah dilakukan 
operasi dan pemeliharaan, namun 
diperlukan  untuk  dilakukan rehabili-
tasi sehingga tidak rusak dan pe-
layanannya meningkat,” jelas Hari 
Suprayogi.

Selanjutnya, Kementerian PUPR 
mengajak World Bank membantu 
pengembangan sistem untuk meng- 
antisipasi banjir (flood management) 
dan kekeringan (drought manage-
ment) yang selalu terjadi setiap ta-
hun.

Sementara, pertemuan dengan Wakil 
Menteri Sumber Daya Air China Tian 
Xuebin membahas kerjasama pem-
bangunan 4 bendungan yakni Jene-
lata di Sulawesi Selatan, Riam Kiwa 
di Kalimantan Selatan, Pelosika di 
Sulawesi Tenggara dan Lambakan di 
Kalimantan Timur. Pemerintah China 
memberikan hibah untuk persiapan 
pembangunannya yakni pembuatan 

E n g i -
n e e r i n g 
S e r v i c e s 
(ES).
“Apabila per-
setujuan membu-
tuhkan waktu lama, 
maka akan dibangun menggunakan 
dana APBN mengingat pentingnya 
kehadiran bendungan tersebut,” ujar 
Dirjen SDA.

Dengan Korea Selatan, Menteri Ba-
suki bertemu dengan CEO Korea Ru-
ral Community Corporation (KRC). 
Dalam kesempatan tersebut Men-
teri Basuki menyampaikan apresiasi 
atas dukungan Pemerintah Korea Se-
latan yang terlibat dalam sejumlah 
proyek infrastruktur sumber daya 
air di Indonesia. Salah satu yang se-
dang berjalan adalah pembangunan 
Bendungan Karian di Lebak, Banten 
dengan progres kini mencapai 55%. 
Selain itu Korea Selatan bersama Be-
landa juga terlibat dalam Proyek Na-
tional Capital Coastal Development 
(NCICD).

Proyek NCICD dibagi menjadi dua 
tahap. Tahap pertama terdiri dari 
fase 1-3 dan tahap 2 terdiri dari fase 
4-7 yang sekarang sedang berjalan.  
“Korea Selatan terlibat membantu 

Indonesia melakukan review master-
plan penanganan Teluk Jakarta yakni 
tanggulnya dan ditargetkan selesai 
Juni 2020,” kata Hari.
 
Dalam bidang irigasi, Indonesia dan 
Korea juga akan bekerjasama dalam 
Urgent Rehabilitation Strategic Irri-
gation Project (URSIP) di Jawa Barat 
dan Lampung dengan anggaran USD 
98 juta. Kerjasama dengan Korea Se-
latan juga dilakukan dalam pemba-
ngunan Bendungan Matenggeng di 
Kabupaten Cilacap.   
 
Selain Menteri PUPR, Presiden ICID 
(International Commission on Irriga-
tion and Drainage) Felix B. Reinders, 
juga meyampaikan sambutannya. 
Ia mengatakan bahwa 80% dunia 
menggunakan irigasi gravitasi, 20% 
irigasi bertekanan. Cina, Afrika, In-
dia memiliki investasi besar dalam 
teknologi penghematan air, seperti 
teknik irigasi tetes (drip irrigation) 
yang menerapkan air tepat di zona 
akar tanaman, baik dari atas permu-
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Peserta Technical tour mata air 
Tirta Empul

Dirjen SDA di Gala Diner 
ICID • CIID
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kaan padat atau terkubur di bawah 
permukaan. “Indonesia dan nega- 
ra lainnya yang hadir di acara ini 
bisa belajar mengenai hal ini kare-
na menghemat lebih banyak air,”     
jelasnya.

Tidak hanya mengenai penghematan 
air dalam pengelolaan irigasi, paper 
yang dipresentasikan dalam seminar 
mengusung beragam isu, seperti tek- 
nologi, manajemen, finansial dan 
pemetaan. Semuanya merupakan 
best practice dalam bidang irigasi 
yang sudah diterapkan di negara ma- 
sing-masing penyaji.

Selain pemaparan paper dari para 
peserta, rangkaian ICID • CIID The 
3rd World Irrigation Forum & The 
70th International Executive Council 
Meeting ini dilengkapi dengan tech-
nical tour ke Museum Subak dan Iri-
gasi Jatiluwih, serta ke mata air Pake- 
risan dan saluran irigasi yang airnya 
berasal dari Sungai Pakerisan.

Diikuti oleh delegasi asing, techni-
cal tour ini bertujuan untuk mem-
perlihatkan secara langsung budaya 
lokal terkait irigasi yang dipelihara 
oleh masyarakat Bali. Dipelihara 

berdampingan dengan adat istiadat 
yang menjadi ritual masyarakat Bali.
Selain itu, dalam acara pembukaan 
juga dilaksanakan Awarding World 
Irrigation and Drainage Prize 2019 
dengan menghadirkan pemenang 
ketiga, Chandra Alistair Madra-
mootoo dari negara Canada yang 
meraih penghargaan atas peker-
jaannya yang berkelanjutan dan 
berkomitmen tinggi untuk sektor 
irigasi dan drainase di seluruh dunia 
melalui   pendidikan,  penelitian,  pe-
rencanaan, dan implementasi proyek 
internasional.

Pertemuan tingkat menteri dihadiri 
oleh Menteri Pertanian dan Indus-
tri Asas Tani Malaysia Dato’ Salahu-
din Ayub, Menteri Sumber Daya Air 
dan Irigasi Mesir Mohammed Ab-
delaty Sayed Khalil, Menteri Energi, 
Sumber Daya Air dan Irigasi Nepal 
Barshaman Pun, Menteri Agrikul-
tur, Ekonomi Desa, Perternakan, 
Irigasi, Perternakan, Perikanan, dan 
perwakilan dari Uzbekistan, China, 
India, Filipina, Ukraina, Afganistan 
dan Korea Selatan. Acara yang ber-
langsung selama 7 hari ini dihadiri 
oleh Direktur Jenderal SDA beserta 
para jajarannya.

P
ada kesempatan yang sama, 
Wakil Gubernur Bali, Tjokorda 

Oka Artha Ardana menyampaikan 
sambutan kepada para delegasi. Ia 
memperkenalkan warisan budaya le-
luhur Bali: sistem manajemen irigasi 
yang disebut Subak. 

Subak dan manifestasinya telah 
ditetapkan oleh UNESCO sebagai 
warisan budaya dunia termasuk Iri-
gasi Jatiluwih, Pakerisan, dan Irigasi 
Batukaru Catur Angga, Ulun Danu 
Batur dan Pura Taman Ayun.

“Saya berharap kesucian dan keinda-
han alam Bali, serta keramahan 
masyarakatnya akan memberikan 
kekuatan dan inspirasi bagi semua 
peserta sehingga acara ini akan men-
jadi forum untuk berbagi wawasan, 
pengalaman dan pengetahuan un-
tuk memajukan irigasi dalam upa-
ya untuk mencapai keamanan air 
dan pangan di setiap negara secara 
berkelanjutan dengan memperhati-
kan lingkungan. ” ujar Tjokorda.
(KompuSDA • ech/kty)

Subak, Warisan 
Budaya UNESCO

Saluran Sekunder Irigasi Pakerisan, 
Gunung Kawi, Bali



2928

Ragam Warta  | Majalah Air

And The Winner 
Goes To …

S
urat Berharga Syariah Nega- 
ra (SBSN) yang dikeluarkan 
oleh Direktorat Jenderal Per-

bendaharaan, Kementerian wwKe-                       
uangan menjadi salah satu solusi 
untuk mempercepat pembangunan 
infrastruktur yang dibangun oleh 
Kementerian/Lembaga (K/L) Pemer-
intah.

Sesuai pengertian yang disampaikan 
oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, 
SBSN atau yang sering disebut den-
gan Sukuk Negara merupakan salah 
satu sumber dana APBN untuk pem-
biayaan proyek infrastruktur, selain 
sumber dana lain seperti pinjaman 
luar negeri, pinjaman dalam negeri, 

Rupiah Murni, penugasan BUMN 
serta KPBU. Program pendanaan 
melalui SBSN ini telah dimulai sejak 
tahun 2013. Project financing sukuk 
seperti ini sangat mendukung upa-
ya pemerintah dalam mempercepat 
pembangunan infrastruktur di Indo-
nesia.

SBSN adalah salah satu bentuk ino-
vasi dari creative financing dalam 
pembiayaan APBN, khususnya da-
lam membiayai proyek infrastruk-
tur yang dilaksanakan oleh Kemen-
terian/Lembaga (K/L). Pembiayaan 
ini dapat dinilai produktif karena 
proyek-proyek yang didanai adalah 
infrastruktur prioritas. Dari penjela-
san yang disampaikan Menteri Ke-     
uangan Sri Mulyani, pembiayaan 
proyek melalui SBSN terus mening-
kat setiap tahunnya, baik itu K/L 
yang menjadi pemrakarsa proyek, 
nilai pembiayaan yang dialokasikan, 
jumlah proyek yang dibangun, mau-
pun sebaran satuan kerja (satker) 
pelaksana proyek SBSN dan lokasi 
proyek SBSN yang dikerjakan. 

Ada banyak sektor proyek yang di- 
biayai oleh SBSN, antara lain melipu-
ti perkeretaapian, jalan & jembatan, 
infrastruktur sumber daya air, asra- 
ma haji, gedung perguruan tinggi 
negeri, balai nikah dan manasik haji, 

madrasah, infrastruktur lingkungan 
hidup & kehutanan, dan laboratori-
um. Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat melalui Di-
rektorat Jenderal Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA) juga mendapat amanah 
untuk beberapa infrastruktur, di-
antaranya pengendalian banjir dan 
lahar, pengelolaan bendungan dan 
embung, serta pengelolaan drainase 
utama perkotaan yang tersebar di 
berbagai wilayah di Indonesia.

Dengan alokasi dana yang tidak se-
dikit, tentu saja Kementerian Keuan-
gan melakukan pengawasan yang 
ketat melalui evaluasi kegiatan, apa-
kah dana yang telah dialokasikan 
benar-benar tepat guna, dan un-
tuk mengetahui berbagai tantang-         
an yang dihadapi para pelaksana. 
Dari hasil evaluasi yang dilakukan 
terhadap 251 Satuan Kerja sebagai 
penerima SBSN 2018, terpilihlah 10 
besar pengelola dana SBSN terbaik, 
dan Peringkat I diraih oleh Ditjen 

SDA melalui SNVT PJPA Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau   
Ciujung Cidurian.

Penghargaan yang diberikan di Jakar-
ta pada bulan Juli tersebut, diterima 
langsung oleh Sekretaris Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air Muham-
mad Arsyadi. Ada beberapa krite-
ria penilaian yang diberikan oleh 
Kementerian Keuangan untuk para 
pengelola dana SBSN, yaitu: realisa-
si penarikan dana, rate kenaikan/
penurunan saldo kas, perban-        
dingan opportunity cost of holding-
cash (OCHC) dan realisasi, pendapat 
supervisi manajerial, sifat penge-
lolaan proyek, dan pendampingan 
konsultan pada proyek. Diharapkan, 
melalui SBSN, semakin banyak infra-
struktur yang kualitasnya meningkat, 
dan yang terpenting manfaatnya 
segera dirasakan masyarakat. 
(sandro)

Penghargaan dari 
Kemenkeu untuk 

Satker Pengelola Kas 
SBSN Terbaik

Satuan Kerja Pengelola Dana 
SBSN Terbaik Tahun 2018 

diraih oleh BBWS Cidanau 
Ciujung Cidurian
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S
etelah mengalami beberapa 
penundaan dan melalui melalui 
diskusi yang intensif dan berke-

lanjutan, RUU SDA telah disahkan 
menjadi UU SDA dalam Rapat Pari-
purna DPR RI di Jakarta (17/9).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin 
oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah 
dan dihadiri oleh perwakilan Peme- 
rintah yang diketuai oleh Menteri 
Hukum dan HAM Yasonna Laoly me-
wakili Presiden RI Joko Widodo.

RUU inisiatif DPR ini 
telah disetujui secara 
utuh oleh Pemerintah 
dengan seluruh frak-
si di DPR. Terdiri dari 
16 bab dan 79 pasal, 
hal-hal yang diatur 
meliputi penguasa-  
an negara dan hak rakyat atas air, 
tugas dan wewenang dalam penge-
lolaan sumber daya air, perizinan, 
sistem informasi, pemberdayaan dan 
pengawasan, pendanaan, hak dan 
kewajiban, partisipasi masyarakat, 
koordinasi, penyidikan dan ketentu-
an pidana.

UU Sumber Daya Air ini juga telah 
mengakomodir kebutuhan dan di-

namika yang terjadi saat ini, yakni 
jaminan kebutuhan pokok minimal 
sehari-hari sebesar 60 liter per orang 
per hari, pengelolaan sistem irigasi 
sebagai satu kesatuan sistem, serta 
perkuatan pengawasan dalam peng-
elolaan sumber daya air.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna 
Laoly menyampaikan pendapat akhir 
Presiden Joko Widodo bahwa RUU 
Sumber Daya Air merupakan mani-
festasi dari semangat, cita-cita, ser-

ta komitmen Pemerintah dan DPR 
RI dalam menegaskan pemaknaan 
penguasaan negara terhadap air 
sebagaimana tercantum dalam Un-
dang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 dan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/
PUU-XI/2013 tentang Pembatasan 
Pengelolaan Sumber Daya Air.

Setelah disahkan, Presiden berharap 

UU SDA dapat menjamin kekuasaan 
negara atas air untuk dipergunakan 

bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.

Turut hadir Pada ke-
sempatan tersebut 
Sekretaris Jenderal 
Kementerian PUPR 
Anita Firmanti, Direk-
tur Jenderal (Dirjen) 

Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dir-
jen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, 
Direktur Bina Penatagunaan Sum-
ber Daya Air Fauzi Idris, Kepala Biro 
Hukum Putranta Setyanugraha dan 
Kepala Biro Komunikasi Publik Endra 
S. Atmawidjaja, perwakilan Kemen-
terian ESDM, Kementerian Dalam 
Negeri serta Kementerian Lingkung-
an Hidup dan Kehutanan.

UU SDA Akhirnya
Disahkan

Penyerahan Berita Acara Pengesahan 
RUU SDA dari Menkumham kepada 

Sekjen PUPR

Penyerahan Berita Acara Pengesahan 
RUU SDA dari Wakil Ketua DPR kepada 
Menkumham
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Pengambilan 
Keputusan 

Sempat 
Tertunda

S
ebelum maju ke Rapat Paripurna, 
pengambilan keputusan RUU SDA 

sempat mengalami beberapa kali 
penundaan.

Penundaan pertama terjadi pada 
Selasa (23/7), pengambilan keputu-
san status RUU SDA ke pembahasan 
Tingkat II, yaitu Rapat Paripurna, 
terganjal oleh satu Daftar Inventa-        
ris Masalah (DIM) yang memerlukan 
perbincangan lanjutan dalam Rapat 
Panitia Kerja.

Adalah DIM nomor 408 mengenai 
izin penggunaan sumber daya air un-
tuk kebutuhan usaha dengan meng-
gunakan air dan daya air sebagai 
materi yang masih membutuhkan 
pembahasan lebih lanjut apakah 
dapat melibatkan pihak swasta atau 
tidak.

DIM tercantum dalam pasal 51 yang berbunyi sebagai beri-
kut:

“lzin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha 
dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi 
syarat tertentu dan ketat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayat (1) huruf f paling sedikit: 

Sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan 
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; b. memenuhi per-
syaratan teknis administratif; 

Mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan di 
kawasan Sumber Daya Air; dan

Memenuhi kewajiban biaya Konservasi Sumber Daya Air 
yang merupakan komponen dalam BJPSDA dan kewajiban 
keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per- 
undang-undangan.”

a

b

c

DIM ini telah disepakati pada Rapat 
Kerja (Raker) Tingkat I antara Komisi 
V DPR bersama beberapa kementeri-
an dan lembaga pada Senin (26/8) di 
gedung DPR Jakarta.

Pada Raker Tingkat I tersebut, Sebe-
lum akhirnya RUU SDA ini disetujui 
untuk maju ke tingkat lanjut, ter-
dapat satu usulan penambahan ayat 
yang diajukan oleh Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono. Penambahan 
ayat yang diusulkan terletak di pasal 
33 yang membahas tentang kawasan 
konservasi dan suaka alam.
 
Mulanya Pasal 33 hanya terdiri dari 
satu ayat yang berbunyi, “Setiap 
orang dilarang melakukan pendaya-
gunaan sumber daya air di kawasan 
suaka alam dan kawasan pelestarian 
alam.” Menteri Basuki mengusulkan 
adanya tambahan ayat kedua pada 

Pasal 33 tersebut yang berbunyi, “La-
rangan Pendayagunaan Sumber Daya 
Air sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikecualikan bagi perseorangan 
untuk pemenuhan kebutuhan pokok 
sehari-hari yang tidak dimanfaatkan 
sebagai bentuk usaha”. 

Latar belakang penambahan ayat 
tersebut, sebagaimana dijelaskan 
oleh Menteri PUPR dan Menteri LHK, 
didasari fakta lapangan bahwa saat 
ini di kawasan konservasi suaka alam 
seluas 27, 14 juta hektar terdapat 
kurang lebih 5.800 desa yang dihuni 
oleh tidak kurang dari 9.5 juta jiwa 
yang sudah tinggal di kawasan sua-
ka alam sejak peraturan ini belum 
diputuskan. Selama ini penduduk 
tersebut telah memanfaatkan air un-
tuk memenuhi kebetuhan pokok dan 
domestik, tanpa mengarah ke tujuan 
komersial.

Penambahan ayat ini juga telah 
disepakati baik oleh Komisi V DPR 
dan perwakilan Kementerian/Lem-
baga yang hadir dalam Raker terse-
but.

Beberapa Kementerian dan Lemba-
ga yang terlibat dalam Raker RUU 
SDA dari awal pembahasan hingga 
pengesahan di antaranya adalah 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Kementerian Dalam Negeri, Kement-
erian Pertanian, Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral, serta Ke-
menterian Hukum dan HAM.
(KompuSDA • AdS/kty/ams)

Penyerahan Berita Acara RUU SDA 
akan dilanjutkan ke pembahasan 
Tingkat II di Rapat Paripurna DPR
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P
enyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) sejatinya merupakan 
pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu yang berdasarkan peratur-
an perundang-undangan ditunjuk 
selaku penyidik dan mempunyai 
wewenang sebagaimana diatur da-
lam peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar hukumnya ma-
sing-masing dan dalam pelaksanaan 
tugasnya berada di bawah koordina-
si dan pengawasan penyidik POLRI 
(Korwas PPNS).

Beberapa Kementerian/Lembaga 

dan Instansi memiliki PPNS demi 
menjamin terselenggaranya kepas-
tian hukum di ranahnya masing-mas-
ing, begitu juga dengan Direktorat 
Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air 
(SDA) Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) da-
lam hal yang berkaitan dengan peng-
elolaan SDA, keberadaan PPNS      
sangat dibutuhkan.

Melihat kebutuhan tersebut, maka 
Direktorat Jenderal SDA melalui 
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 
(Lemdiklat) POLRI sejak tahun ang-

garan 2011 s.d tahun anggaran 2013 
membentuk sebanyak 88 PPNS Dit-
jen SDA di seluruh wilayah Indonesia 
yang dilakukan dengan pola 400 dan 
200 jam pertemuan. Pertemuan ini 
dilaksanakan melalui kegiatan work-
shop Peningkatan Kinerja Penyidik 
PPNS Ditjen SDA di Bogor (17/7).

Dalam workshop tersebut, para PPNS 
Ditjen SDA dituntut lebih meningkat-
kan kemampuan individu dalam pen-
guasaan materi penindakan berupa 
teknik dan taktik penyidikan meng-
ingat di masa yang akan datang, ke-

Peran PPNS Dukung 
Kepastian Hukum 
Pengelolaan SDA

selama ini. Setelah itu materi pun 
diisi oleh Diklat Reserse Polri dengan 
5 sesi, teknik dan taktik penindakan, 
administrasi penyidikan, teknik dan 
taktik pemeriksaaan lalu pember-
kasan. Usai mendapatkan seluruh 
materi, maka keesokan harinya dilak-
sanakan post test untuk mengetahui 
apakah para PPNS yang mengikuti 
workshop tersebut dapat memahami 
keseluruhan materi yang diberikan. 

Korwas PPNS  dari POLRI sendiri 
merupakan bentuk kegiatan penga-
walan penyidik Polri kepada PPNS 
dalam melakukan penyidikan agar 
berkasnya memenuhi syarat formil 
dan materil, yang implementasinya 
dengan memberikan bantuan penyi-
dikan seperti bantuan taktis, teknis 
dan upaya paksa serta konsultasi 
penyidikan. 

Kesiapan mempersiapkan PPNS 
yang terlatih bukanlah tanpa ken-
dala, selama ini di dalam melak-
sanakan fungsinya, mereka men-
galami terbatasnya sumber daya 
manusia, selain itu Undang-undang 
(UU) peraturan sebagai dasar hu-
kum kewenangan pelaksanaan tugas 
PPNS sempat ditiadakan semenjak 
UU SDA No.7 Tahun 2004 dibatalkan. 
Namun kini dasar hukum keberadaan 

PPNS Ditjen SDA sudah masuk dalam   
Rancangan  UU  SDA  di  dalam  Bab 
mengenai penyidikan yang kini telah 
disahkan oleh DPR RI.

Workshop Peningkatan Kinerja PPNS 
Ditjen SDA diikuti oleh 60 peser-
ta dan dilaksanakan selama 3 hari, 
pada tanggal 17 -  19 Juli 2019, acara 
ini didukung oleh Tim Reserse POL-
RI yang memberikan pengarahan- 
pengarahan dan materi kepada para 
PPNS, sebelum dimulai kegiatan inti, 
para PPNS diminta untuk mengiku-
ti tes terlebih dahulu dan setelah 
workshop selesai, mereka akan kem-
bali di tes untuk mengetahui sejauh 
mana materi penyidikan yang diberi-
kan efektif terserap. 
(kompusda/dnd)

Pihak Diklat Reserse Polri memberikan 
materi pada peserta Workshop PPNS

Sekretaris Ditjen SDa Bersama Para 
Peserta Workshop PPNS

Para Peserta Workshop PPNS 
Mengerjakan Pretest

mungkinan tindak pidana di bidang 
SDA dapat meningkat. Pidana ini 
bisa datang dari berbagai pihak, baik 
itu individu, kelompok masyarakat 
juga badan usaha yang menjadikan 
sumber air sebagai bagian dari bisnis 
mereka. 

“Hal ini merupakan tantangan bagi 
Ditjen SDA untuk lebih meningkat-
kan peran dan fungsi PPNS secara 
efektif dan efisien. Tentu ini mem-
butuhkan dukungan semua pihak 
baik dari Ditjen SDA maupun dari 
POLRI selaku pengemban fungsi 
koordinasi dan pengawasan PPNS 
serta instansi pembina lainnya,” 
ujar Muhammad Arsyadi, Sekretaris 
Ditjen SDA saat membuka kegiatan 
workshop tersebut. 

Dikatakannya lebih lanjut bahwa 
kegiatan ini dilaksanakan untuk 
meningkatkan kemampuan teknik, 
taktik dan ilmu penyidikan bagi para 
PPNS. Sehingga jika terjadi kasus di 
wilayah kerja masing-masing, mere-
ka akan terlatih dalam melaksanakan 
penyidikan.

Sebelum dimulainya materi, para 
PPNS Ditjen SDA melakukan pretest, 
ini untuk mengetahui sejauh mana 
PPNS memahami jobdesk mereka 
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Keterangan Gambar:
1.  Peresmian Bendungan Gondang, Jawa Tengah
2.  Jaringan Irigasi Baliase, Sulawesi Selatan
3.  Bendungan Kamijoro, DI Yogyakarta
4.  Bendung Tirtonadi, Jawa Tengah
5.  Air Baku Rum Maitara, Maluku Utara
6.  Restorasi Sungai Batang Anai, Sumatera Barat
7.  Air Baku Wosusokas, Jawa Tengah
8.  Revitalisasi Sungai Ciliwung, DKI Jakarta
9.  Suplesi D.I Way Besai, Lampung
10. (a-b)  Bendung Perjaya, Sumatera Selatan 
11. Rawa Bulungan, Kalimantan Utara
12.  bendungan rotiklot, NTT
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13 a-b

Keterangan Gambar:
13.  (a-b) Terowongan Nanjung, Jawa Barat
14.  Bendung Pitap, Kalimantan Selatan
15.  Pengamanan Pantai Kailolo, Maluku
16.  Breakwater Rua, Maluku Utara
17.  Bendungan Raknamo, NTT

14

16

15

17
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