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Selamat Hari Air Dunia! Tahun 2014, 
Hari Air Dunia mengambil tema 
air dan energi. Saat ini tantangan 
dalam pengelolaan sumber 
daya air adalah bagaimana kita 
dapat meningkatkan ketahanan 
air, meningkatkan ketahanan 
pangan, dan mengendalikan 
daya rusak air. Meningkatkan 
ketahanan air dilakukan dengan 
memperbanyak tampungan air, 
melalui pembangunan bendungan, 
pembangunan embung-embung 
hingga mengelola situ-situ.

Meningkatkan ketahanan pangan 
dilakukan dengan mengembangkan 
jaringan irigasi, mengelola lahan 
rawa, modernisasi irigasi, hingga 
penguatan kelembagaan petani. 
Mengendalikan daya rusak air 
dilakukan dengan upaya terintegrasi 
antara sistem pengendalian banjir 
makro dengan sistem drainase, 
kemudian mempertegas perizinan 
penggunaan air, hingga manajemen 
pengaturan air yang baik.

Ketiga hal di atas menjadi tugas 
kita bersama yang berkecimpung 
dalam bidang sumber daya air. 
Air dapat diolah menjadi energi, 
kekuatan air dapat menggerakan 
turbin dan menghasilkan energi. 
Air merupakan energi terbarukan. 
Dukungan pengelolaan sumber daya 
air untuk energi hidro adalah melalui 
pemanfaatan tampungan-tampungan 
air berupa bendungan untuk energi 
listrik. Dalam renstra 2010–2014 

Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air merencanakan pembangunan 
28 bendungan, dan telah banyak 
dimulainya pembangunan 
bendungan-bendungan baru, seperti 
Bendungan Kuningan, bendungan 
Tukul, Bendungan Gongseng, 
Bendungan Bendo, bendungan Tugu, 
Bendungan Karraloe, dan Bendungan 
Teritip.

Hari Air Dunia setiap tahunnya kita 
peringati bertujuan untuk kembali 
mengingatkan akan pentingnya 
air, untuk itulah mari kita bersama 
menjaga kelestarian sumber daya 
air. Air merupakan bagian dari 
ekosistem, dimana air sangat erat 
dengan kondisi lingkungannya. 
Untuk itulah menjaga kelestarian 
lingkungan juga turut serta menjaga 
kelestarian air.

Menumbuhkan kesadaran akan 
arti pentingnya air dimulai 
dengan bagaimana kita peduli air. 
Membangun generasi peduli air 
ini adalah cita cita kami, dengan 
peduli terhadap air maka kita akan 
menyadari bahwa air itu penting.
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ULASAN KHUSUS
MENTERI PU MENDORONG KEGIATAN DITJEN 
SDA DALAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN 
DAN KETAHANAN AIR

Kegiatan dan program yang menyangkut 
ketahanan air dan ketahanan pangan akan 
mendominasi kegiatan Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air untuk beberapa waktu ke 
depan. Hal tersebut disampaikan Direktur 
Jenderal Sumber Daya Air, Mohamad Hasan, 
dalam Konsultasi Regional 2014 Kementerian 
Pekerjaan Umum yang berlangsung tanggal 
21-22 Maret di Denpasar, Bali. 

ULASAN UTAMA
PELANTIKAN PEJABAT INTI SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN DITJEN SDA

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen 
SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 
Mochammad Hasan melantik Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) di lingkungan Direktorat 
Jenderal (Ditjen) SDA di Makasar (3/3/14).
Lingkungan Ditjen SDA.

24
PERSPEKTIF
MEMERANGI BANJIR JAKARTA DENGAN 
STRATEGI BARU

Banjir sudah menjadi musuh utama kota 
Jakarta sejak Jan Pieterszoon Coen menjabat 
sebagai Gubernur Jenderal India Timur, 
membangun kota Batavia. Ia melihat topografi 
Batavia sangat mirip dengan Amsterdam. 
Maka Jan Pieterszoon Coen memerintahkan 
penggalian jaringan kanal tata air sebagai 
prasarana pengendali banjir lokal, seperti yang 
dilakukan di Amsterdam.

8
ULASAN UTAMA
TUNJANGAN KINERJA MERUPAKAN BAGIAN 
DARI REWARD YANG DITERIMA ATAS 
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Tunjangan kerja yang diterima adalah amanah 
dan tanggung jawab yang perlu ditindaklanjuti 
dengan peningkatan kinerja yang lebih baik. 
Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air Hartanto dalam 
acara Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 15/PRT/M/2013 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja 
Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian PU, 
di Gedung SDA dan Penataan Ruang, Jakarta 
(13/3).
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FOKUS
SELAMATKAN DANAU KITA

Danau mempunyai fungsi yang sangat penting 
bagi kehidupan manusia antara lain untuk 
memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan 
sehari-hari (rumah tangga), sanitasi lingkungan, 
pertanian, industri, pariwisata, olahraga, 
pertahanan, perikanan dan pembangkit tenaga 
listrik. Selain itu danau juga berfungsi sebagai 
pembangkit utama ekosistem flora dan fauna.

ULASAN UTAMA
PELANTIKAN PEJABAT ESELON IV
DI LINGKUNGAN DITJEN SDA

Direktur Jenderal Sumber Daya Air 
Kementerian Pekerjaan Umum melantik 
pejabat struktural Eselon IV di lingkungan 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jakarta, 
(12/3). Pelantikan dilakukan sebagai bentuk 
pengangkatan atau perpindahan pejabat Eselon 
IV dengan tujuan mengisi kekosongan sesuai 
dengan bidang masing-maisng.
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Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan 
Umum (Kementerian PU) melantik pejabat struktural Eselon 
IV di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen 
SDA), Jakarta, (12/3). Pelantikan dilakukan sebagai bentuk 
pengangkatan atau perpindahan pejabat Eselon IV dengan 
tujuan mengisi kekosongan sesuai dengan bidang masing-
maisng.

Sebanyak 121 pejabat struktural 
Eselon IV yang dilantikan merupakan 
ujung tombak dari Ditjen SDA 
Kementerian PU yang diharapkan 
dapat memberikan contoh yang baik 
untuk diikuti oleh pegawai lainnya. 
“Sebagai pejabat dan pegawai kita 
perlu meningkatkan kompetensi yang 
dimiliki agar dapat meningkatkan 
etos kerja dan menghasilkan 
yang terbaik untuk Ditjen SDA 
kedepannya,” jelas Mohamad Hasan.

Adapun pejabat Eselon IV yang 
dilantikan adalah Dian Ardani, 
ST, M. Eng menjadi Kepala Seksi 
Pengembangan Sistem, Thomas 
Henk Bunarwan, ST, MT menjadi 
Kepala Seksi Wilayah II Sub 

PELANTIKAN
PEJABAT ESELON IV
DI LINGKUNGAN DITJEN SDA
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Direktorat OP Irigasi dan Rawa, 
Aditya Sidik Waskito, ST, M.Si, M.Sc 
menjadi Kepala Seksi Program 
Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Bengawan Solo, Rahmat 
Supriatna, ME menjadi Kepala Seksi 
Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai 
Kalimantan II.

Mohamad Hasan menegaskan agar 
para pejabat yang telah dilantik 
untuk dapat lebih memahami tugas 
pokok dan fungsi kerja di unit yang 
baru. Hal tersebut dikarenakan 
Kementerian PU sudah menerapak 
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). SKP 
ini yang akan diukur sebagai capaian 
kinerja dan dikaitkan dengan jumlah 
tunjangan kinerja.
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Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian 
Pekerjaan Umum (PU) Mochammad Hasan melantik Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Direktorat Jenderal 
(Ditjen) SDA di Makasar (3/3). Pelantikan dan pengambilan 
sumpah jabatan ini adalah tindak lanjut dari Keputusan 
Menteri PU mengenai Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat 
Pimpinan Eselon II dan Eselon III serta Keputusan Menteri 
PU mengenai Pengangkatan Pejabat Inti Satuan Kerja di 
Lingkungan Ditjen SDA. 

Dalam sambutannya, Moch. Hasan 
mengatakan bahwa jabatan 
merupakan amanah dan 
kepercayaan, perpindahan atau 
pergantian merupakan suatu hal yang 
biasa dalam rangka pembinaan karir 
dan peningkatan wawasan. Sumber 
Daya Manusia yang berkualitas 
sangat diperlukan guna mendukung 
pelaksanaan dan kemajuan di 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 
yang berbasis pada kompetensi dan 
memiliki integritas yang tinggi.

PELANTIKAN PEJABAT INTI SATUAN KERJA 
DI LINGKUNGAN DITJEN SDA
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Keberadaan Satuan Kerja sebagai 
pelaksana pembangunan pada 
sektor sumber daya air mempunyai 
peranan penting dalam rangka untuk 
mewujudkan fungsi sosial yang dapat 
didayagunakan. Hal ini menurutnya 
dapat memberikan nilai tambah 
yang optimal dalam meningkatkan 
ketersediaan air, secara kualitas atau 
kuantitas untuk kebutuhan.

”Tugas yang dibebankan kepada 
Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air di masa yang akan datang akan 
semakin berat, tidak hanya pada 
pembangunan fisik tetapi lebih 
mengedepankan pengelolaan pada 
sumber daya air secara terpadu’, 
jelas Dirjen SDA.

Proses pemilihan pejabat Satuan 
Kerja ini sendiri dilakukan dengan 
ketat dan cermat serta dilihat dari 
kompetensi, integritas, penyegaran 
dan regenerasi. “Diharapkan 
agar dalam setiap melaksanakan 
tugasnya, senantiasa disertai dengan 
keimanan dan ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa”, tutup Moch.
Hasan. (dan/nan) 
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Tunjangan kerja yang diterima adalah amanah dan tanggung 
jawab yang perlu ditindaklanjuti dengan peningkatan kinerja 
yang lebih baik. Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air Hartanto dalam acara Sosialisasi 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2013 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja 
Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian PU, di Gedung SDA 
dan Penataan Ruang, Jakarta (13/3).

“Perlu kita cermati bahwa dalam 
tunjangan kinerja tersebut terdapat 
banyak aspek yang harus dipahami 
dengan baik, terkait apa saja 
yang harus dilakukan. Pemberian 
tunjangan kinerja ini bukan tujuan. 
Karena itu jangan sampai kita 
bekerja hanya untuk mendapatkan 
tunjangan kinerja tersebut. Di sinilah 
pentingnya sosialisasi peraturan ini 
diadakan untuk memahami semua 
itu,” ujar Hartanto.

TUNJANGAN KINERJA MERUPAKAN BAGIAN 
DARI REWARD YANG DITERIMA ATAS 
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
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Hartanto menjelaskan dalam 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
Nomor 15/PRT/M/2013 tersebut 
telah diatur berbagai hal yang 
menyangkut tata cara implementasi 
tunjangan kinerja, pedoman, sasaran 
kerja pegawai, tata tertib absensi, 
dan sanksi atas pelanggaran. 
“Saya mengajak saudara-saudara 
berperan aktif dalam diskusi nanti 
dan menyambut positif segala 
peraturan yang akan diberlakukan. 
Gunakanlah kesempatan ini sehingga 
kita benar-benar dapat memahami 
dan melaksanakan aturan yang 
akan diberlakukan sebaik-baiknya,” 
katanya.

Lebih lanjut Hartanto mengatakan 
bahwa pada dasarnya segala 
bentuk perubahan membutuhkan 
adaptasi. Bahkan tidak tertutup 
kemungkinan muncul penolakan 
untuk menjalankannya. “Namun saya 
percaya dengan kompetensi, perilaku 
dan pengetahuan saudara-saudara, 
kita akan dapat menanggulangi 
segala tantangan yang menghadang. 
Perubahan adalahsesuatu yang 
membutuhkan perjuangan dan waktu. 
Karena itu mari kita tingkatkan 
kinerja, ketaatan dan efektivitas kerja 
untuk menjadi individu yang bukan 
hanya baik dalam bekerja tapi juga 
berperilaku.”

Sementara itu Kepala Bagian 
Organisasi & Tatalaksana Biro 
Kepegawaian Dan Ortala Sekretariat 
Jenderal Kementerian PU Ir. Asep 
Arofah Permana, MM, MT yang 
hadir sebagai narasumber dalam 
kesempatan itu mengatakan bahwa 
tunjangan kinerja merupakan bagian 
dari reward yang diterima atas 
pelaksanaan reformasi birokrasi di 
lingkungan Kementerian PU. Esensi 
reformasi birokrasi adalah bagaimana 
memberikan peningkatan pelayanan. 
Untuk itu diperlukan langkah-langkah 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan tersebut.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi 
dan tanya jawab yang dimoderatori 
oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan 
Organisasi TatalaksanaSekretariat 
Jenderal Sumber Daya Air Permana 
Hendrawangsa, ME. (idr/nan-Datin 
SDA)
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Kegiatan dan program yang menyangkut ketahanan air dan 
ketahanan pangan akan mendominasi kegiatan Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air untuk beberapa waktu ke depan. 
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya 
Air, Mohamad Hasan, dalam Konsultasi Regional 2014 
Kementerian Pekerjaan Umum yang berlangsung tanggal 
21–22 Maret di Denpasar, Bali. Konsultasi Regional tahun ini 
mengusung tema “Memantapkan Pembangunan Infrastruktur 
Pekerjaan UmumDalam Mendukung Peningkatan Daya Saing 
Perekonomian dan Kesejahteraan.”

Dalam kesempatan itu, Mohamad 
Hasan, menyampaikan hasil 
pembahasan rancangan program 
kegiatan Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air Tahun 2015. 
Hasil pembahasan itu dipaparkan 
berdasarkan regional per provinsi 
yang memiliki karakteristik berbeda. 
“Tahun 2015 adalah tahun pertama 
dari Rencana Strategis 2015–2019. 
Melihat kebutuhan terhadap kegiatan 
yang menjawab ketersediaan air, 
konservasi dan pembangunan waduk 
serta embung akan sangat dominan 
di Jawa. Sementara dari perspektif 
pangan, pembangunan irigasi baru 
akan dominan di Sumatera dan 
Sulawesi karena didukung kecukupan 
air, kesesuaian lahan, sumber daya 

MENTERI PU
MENDORONG KEGIATAN DITJEN SDA 
DALAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN 
DAN KETAHANAN AIR
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manusia dan budidaya pertanian yang 
cukup kuat,” ujar Hasan.

Mohamad Hasan mengingatkan 
bahwa mulai tahun depan, 
penganggaran kegiatan operasi dan 
pemeliharan prasarana sumber 
daya air harus didasarkan pada 
Angka Kebutuhan Nyata Operasi 
dan Pemeliharaan (AKNOP). Hal 
ini dikarenakan bahwa Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air tidak 
hanya mengurus prasarana sumber 
daya air tapi juga melakukan 
pemeliharaan wadah air alami seperti 
sungai dan danau.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan 
Umum Djoko Kirmanto dalam 
sambutannya mendukung penuh 
kegiatan ketahanan pangan, 
ketahanan air dan penanggulangan 
daya rusak air. Ketahanan pangan 
dan ketahanan air sudah menjadi 
isu dan perhatian dunia, termasuk 
masalah ketahanan energi. 
Kementerian Pekerjaan Umum 
melalui Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air memiliki kesempatan untuk 
berpartisipasi dalam menangani 
masalah energi. “Kita membuka 
kesempatan bagi infrastruktur 
besar pengairan yang masih idle 
untuk memasang turbin untuk 
memproduksi listik,” ujar Djoko 
Kirmanto. “Untuk masalah 
ketahanan pangan saya kira kita 
sudah berada dalam koridor yang 
benar, intinya kegiatan peningkatan 
ketahanan pangan dilakukan melalui 
peningkatan indeks pertanaman (IP) 
dan luasan irrigated area.”

Djoko Kirmanto kemudian menyampaikan apresiasinya atas koordinasi yang 
baik antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta 
Karya. Dengan demikian begitu program yang dilaksanakan Ditjen Sumber Daya 
Air selesai, dapat langsung dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Di akhir sambutannya, Djoko Kirmanto, berpesan agar semua personel 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air harus benar-benar memahami penyebab 
terjadinya banjir dan kekeringan dalam kegiatan penanggulangan daya rusak 
air. “Seyogyanya, kita semua harus paham betul tentang hal itu supaya kita 
dapat melakukan tindakan yang tepat. Harus diingat bahwa dalam kegiatan 
pengurangan daya rusak air, kita tak boleh meremehkan kegiatan non struktural. 
Sebab kegiatan struktural tidak akan bermanfaat jika kegiatan non struktural 
tidak dilakukan,” tuturnya.

Hadir dalam acara tersebut, seluruh pejabat eselon di lingkungan Kementerian 
Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum se-Indonesia, dan beberapa 
pejabat dari instansi terkait lainnya. (idr).
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Instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tingkat 
pencapaian sasaran ataupun tujuan dalam rangka penjabaran 
visi, misi, dan strategi untuk menjadikan instansi pemerintah 
yang akuntabel, efektif, dan responsif terhadap aspirasi 
masyarakat.

Sampai dengan saat ini upaya yang telah dilakukan oleh 
Pemerintah provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Pemkab/Pemkot), dan Pemerintah Daerah (Pemda) adalah 
dengan memberikan pelayanan dan penyediaan infrastruktur 
yang telah banyak mengalami kemajuan.

“Namun demikian masih banyak 
yang perlu dibenahi dan ditingkatkan 
adalah hal kualitas dan kuantitas 
pelayanan dan penyediaan 
infrastruktur, sehingga dapat 
mencapai standar pelayanan 
minimum yang merata diseluruh 
Indonesia,” ujar Sekretaris Direktur 
Jenderal Sumber Daya Kementerian 
Pekerjaan Umum (Kementerian 
PU) Air Hartanto dalam acara 
penyerahan Penghargaan Penilaian 
Kinerja Pemerintah Daerah Bidang 
Pekerjaan umum (PKPD-PU) Sub 
Bidang Sumber Daya Air, Kuningan, 
Jawa Barat (7/4).

Terkait hal tersebut setiap tahunnya 
Kementerian Pekerjaan Umum 

PENYERAHAN HADIAH PKPD-PU:
PERLU TERUS MENINGKATKAN KUALITAS 
DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR
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melakukan pengukuran tingkat 
keberhasilan (kinerja) Pemda dalam 
melaksanakan sebagian urusan 
wajibnya di bidang pekerjaan umum, 
melalui kriteria tertentu, antara 
lain dalam aspek: pengaturan, 
pembinaan, pembangunan dan 
pengawasan (turbinbangwas).

Penilaian kinerja yang merupakan 
urusan wajib menjadi tugas dari 
masing-masing di pemda bidang 
Pekerjaan Umum (PU) yang meliputi 
Sub Bidang, Penataan Ruang, 
Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta 
Karya, dan Jasa Konstruksi serta 
Penelitian dan Pengembangan 
(Litbang).

Hartanto mengatakan tujuan dari 
kegiatan PKPD-PU ini adalah untuk 
mendorong Pemda agar lebih 
meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat di bidang PU, 
memberikan apresiasi kepada 
Pemda yang berhasil menunjukkan 
keunggulan kinerja dan inovasi 
yang tinggi dalam penyelenggaraan 
pengembangan infrastruktur PU, dan 
sebagai upaya untuk mendapatkan 
gambaran tentang kinerja dan 
permasalahan penyelenggaraan 
infrastruktur PU dalam rangka 
memudahkan tugas pembinaan 
pemerintah pusat kepada Pemda.

Saat ini Kementerian PU terus 
melakukan evaluasi terhadap 
sistem dan kriteria pemilihan 
PKPD-PU agar hasil yang didapat 
lebih fair. Berdasarkan evaluasi 
terhadap pelaksanaan PKPD-PU 
yang lalu, maka di tahun 2009 
diadakan penyempurnaan untuk 
lebih akuntabel, dan memiliki nilai 
prestise, sekaligus dapat memacu 
terciptanya persaingan sehar dan 
mendapat pengakuan yang luas dari 
masyarakat.

Kementerian PU terus melaksanakan evaluasi terhadap sistem dan kriteria 
penilian PKPD PU agar hasil yang dicapai dapat lebih fair. Berdasarkan evaluasi 
terhadap pelaksanaan PKPD-PU yang lalu, maka mulai tahun 2009 diadakan 
penyempurnaan untuk lebih akuntabel, dan memiliki nilai “prestise”, sekaligus 
dapat memacu terciptanya persaingan sehat dan mendapat pengakuan yang 
luas dari masyarakat.

Penilaian Kinerja Pemda dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), yaitu 
pengelolaan prasarana SDA yang merupakan kewenangan dari Pemda sesuai 
dengan perundangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 2004, 
Keputusan Pemerintah (Keppres) No. 12 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah 
PU No 390/PRT/M/2007.

“Penyelenggaraan penilaian kinerja Pemda Sub Bidang Sumber Daya Air dengan 
substansi Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan 3 kategori, yaitu 
Kategori Provinsi, Kategori Kabupaten, dan Kategori Kota. Kepada Pemda yang 
mendapatkan penilaian tiga peringkat tertinggi mendapatkan trophy dari Menteri 
Pekerjaan Umum, yang telah diserahkan pada acara Malam Penghargaan 
PKPD-PU tanggal 4 Desember 2014 yang lalu,” ujar Hartanto.

Selain itu untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 
dalam pengelolaan infrastruktur bidang SDA, mulai tahun 2011 kepada 
masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur bidang SDA, mulai tahun 2011 
pemenang PKPD-PU Ditjen SDDA memberikan hibah aset berupa peralatan 
untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA.

Pada PKPD-PU Tahun 2013 Kabupaten Kuningan mendapat penghargaan 
Peringkat II dalam Sub Bidang SDA kategori Kabupaten. “Keunggulan Kabupaten 
Kuningan adalah dengan membuat komitmen yang tinggi dari Pemerintah 
Kabupaten Kuningan dengan dicanangkannya sebagai Kabupaten Konservasi, 
yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Sehingga upaya 
konservasi, seperti pembangunan embung konservasi, arboretum, dan taman 
kota sangat didukung oleh pemerintah kabupaten,” jelas Hartanto.

Aspek konservasi ini sangat penting dalam pengelolaan sumber daya air, 
ditengah kondisi sumber daya air dewasa ini yang semakin terdegradasi akibat 
kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang tidak 
terkendali.

Hadir dalam acara Penyerahan Penghargaan PKPD-PU Kepala Balai Besar 
Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Tri Sasongko Widianto, dan Wakil Bupati 
Kuningan, Acep Purnama. (anj/dew)
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Sumber daya air harus dikelola secara berkelanjutan untuk 
menjamin bahwa sumber daya air dapat terus dinikmati oleh 
generasi mendatang serta memandang kebutuhan masyarakat 
akan air secara lintas sektoral, hulu-hilir, alamiah-sosial, 
hal ini merupakan prinsip pendekatan dari Integrated Water 
Resources Management (IWRM).

Berkaitan dengan hal tersebut, 
Kemitraan Air Indonesia (KAI) dengan 
dukungan Global Water Partnership 
(GWP) mengadakan Training of Trainer 
of IWRM ToolBox di Yogyakarta, 
(20/3). Workshop ini bertujuan untuk 
memberikan pemahaman kepada 
para akademisi dan praktisi di 
bidang sumber daya air mengenai 
prinsip-prinsip IWRM beserta contoh 
pelaksanaan IWRM dari seluruh 
dunia melalui kasus-kasus yang 
sudah tersedia dalam IWRM Tool Box 
secara lokal, regional maupun global. 
(www.gwpforum.org)

TRAINING OF TRAINER OF IWRM TOOL BOX:
UNTUK BANGUN KESADARAN PENTINGNYA 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
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“Workshop ini diadakan guna 
membangun kesadaran akan 
pentingnya IWRM saat ini dan agar 
dapat memasukkan IWRM ToolBox 
di dalam materi pendidikan,” jelas 
Amron, Ketua Badan Eksekutif KAI.

Lebih lanjut ia menambahkan “Pengelolaan sumber daya air dari masa ke masa 
tidak mudah, tantangan dan hambatan seperti lingkungan yang mendukung kuat 
mencakup kebijakan dan perundang-undangan, peran kelembagaan yang jelas 
dan berbeda di semua tingkatan serta manajemen yang handal dan instrumen 
teknis.”

Diharapkan dengan diadakannya pelatihan ini, para praktisi dapat 
menyebarluaskan pengalaman dan pelajaran tentang pelaksanaan IWRM. Turut 
hadir dalam acara, Agus Suprapto, Kepala BBWS Serayu Opak, Djoko Sasongko, 
Program Koordinator GWP-SEA, Akhmadi Partowijoto, Ketua Badan Pengarah 
KAI serta para akademisi dan praktisi dari berbagai unversitas di Indonesia.
(dew)

Bendungan Batutegi, 
Lampung
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Danau mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan 
manusia antara lain untuk memenuhi kebutuhan air bagi 
kehidupan sehari-hari (rumah tangga), sanitasi lingkungan, 
pertanian, industri, pariwisata, olahraga, pertahanan, 
perikanan dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu danau 
juga berfungsi sebagai pembangkit utama ekosistem flora dan 
fauna.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pitoyo Subandrio, Direktur Sungai dan Pantai 
mewakili Direktur Jenderal Sumber Daya Air dalam acara Pembahasan Panitia 
Antar Kementerian RPP Tentang Danau, di Jakarta (28/4). Turut dihadiri oleh 
Kepala Biro Hukum Kementerian PU, Asisten Deputi Perundang-undangan 
Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara, Direktur Harmonisasi 
PUU, Kementerian Hukum dan HAM, Kasubdit Perencanaan Teknis, Dit. Sungai 
dan Pantai, LIPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan peserta yang berasal dari 
berbagai instansi dan peneliti sumber daya air.

SELAMATKAN DANAU KITA

“Kondisi danau yang merupakan 
wadah (tampungan) air alami 
saat ini sangat memprihatinkan, 
karena beberapa danau yang ada 
di Indonesia mengalami masalah 
pendangkalan, pencemaran, 
serangan gulma air, dan penyusutan 
luas karena penyerobotan lahan dan 
ditambah lagi dengan bertambahnya 
jumlah penduduk dan industri yang 
menutup lahan alami,” ujar Direktur 
Sungai dan Pantai Pitoyo Subandrio 
dalam acara Pembahasan Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang 
Danau, 28 april 2014, di Jakarta.

Sebenarnya kondisi danau berkaitan 
erat dengan kondisi daerah 
tangkapan air, karena danau 
terletak di bagian paling rendah 

Bendungan Batutegi, Lampung
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dari bentang alam, sehingga semua 
aliran di daerah tangkapan air akan 
menuju danau dan sebagian besar 
akan terkumpul dan mengendap di 
danau. Hal ini secara khusus perlu 
diperhatikan karena mengakibatkan 
erosi di di daerah tangkapan air dan 
sedmentasi di danau seperti yang 
terjadi di Danau Limboto ,” jelas 
Pitoyo Subandrio.

Danau Limboto berlokasi di Wilayah 
Sungai Bolango Bone. Air danau 
berasal dari 23 anak sungai yang 
mengalir ke danau dari daerah 
tangkapan sisi utara, barat dan 
selatan. Danau ini dari tahun ke 
tahun mengalami pendangkalan dan 
penyusutan. Danau yang semula 
luasnya kira-kira 8000 ha saat ini 
hanya tersisa sekitar 2000 ha. Dan 
hal ini disebabkan oleh diantaranya 
banjir, perusakan hutan dan lahan, 
penurunan volume air dan penurunan 
kualitas air.

Pitoyo mengatakan masalah 
danau tersebut terjadi karena 
belum dipahami secara baik atas 
apa yang akan dilakukan untuk 
menjaga keberlanjutan fungsi 
danau. Umumnya danau hanya 
dimanfaatkan keberadaannya tanpa 
diimbangi upaya konservasi yang 
memadai sehingga pemanfaatan 
danau memberikan hasil yang kurang 
optimum justru cenderung menurun 
seiring dengan meningkatnya 
masalah-masalah danau.

Keadaan tersebut terjadi karena belum jelasnya wewenang dan tanggung 
jawab antar instansi serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait 
seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kab/kota serta 
masyarakat sehingga belum menyentuh akar penyebab masalahnya.

Di samping itu, sedikitnya pemahaman mengenai pengaruh kegiatan di daerah 
tangkapan air, serta sangat terbatasnya data dan informasi mengenai danau 
semakin memperburuk kondisi danau.

“Saat ini peraturan perundang-undangan tentang danau masih belum ada, 
meskipun sudah ada UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang juga 
membahas tentang pengelolaan danau. Pengelolaan danau perlu dilakukan di 
tiga lokasi utama yaitu di daerah tangkapan air, di sempadan danau dan di badan 
danau.,” lanjut Pitoyo.

Untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum 
bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintahan lainnya untuk menangani 
permasalahan terkait danau dengan membuat RPP Undang-undang mengenai 
danau. Keberhasilan pengelolaan danau dan terlaksananya PP mengenai danau 
di masa yang akan datang, sangat ditentukan oleh peran seluruh masyarakat 
penghuni daerah tangkapan air.

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan 
masyarakat dalam pengelolaan danau secara berkelanjutan. Dan kegiatan 
ini dilakukan melalui proses sosialisasi, konsultasi dan partisipasi. Dengan 
kegiatan tersebut masyarakat juga dapat turut serta memelihara danau dan 
menyelamatkan sumber daya air. (tin-anj)
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Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat 
Sungai dan Pantai menyelenggarakan Workshop Urban Flood 
Control System Improvement in Selected Cities (UFCSI) yang 
dibiayai dari dana loan Japan International Cooperation Agency 
(JICA) IP-551, di Padang (15/4). Acara ini diadakan sebagai 
forum komunikasi antar sub-proyek untuk berbagi informasi 
terkait dengan pelaksanaan proyek, pengelolaan loan, 
progress, teknologi konstruksi, permasalahan yang dihadapi 
dan solusinya.

ENAM SUB-PROYEK DAPAT KEPERCAYAAN:
MELAKSANAKAN URBAN FLOOD CONTROL 
SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED 
CITIES LOAN JICA IP-551 PROJECT

Dalam sepuluh tahun terakhir, 
jumlah kejadian bencana banjir di 
Indonesia adalah yang terbesar 
dibanding negara-negara Asia 
Tenggara lainnya. Hal ini terkait 
dengan tingkat kualitas pengelolaan 
banjir di Indonesia dibandingkan 
dengan negara-negara lain. Bencana 
banjir tidak saja menyebabkan 
kerugian fisik infrastruktur dan 
korban jiwa, tetapi juga kerugian 
bidang ekonomi, sosial dan 
lingkungan, akibat terhentinya 
kegiatan ekonomi.

Direktur Sungai dan Pantai, Pitoyo 
Subandrio, dalam sambutannya 
yang diwakili Kepala Sub Direktorat 
Wilayah II Direktorat Sungai 
dan Pantai Mochamad Mazid, 
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mengatakan bahwa terkait dengan 
situasi tersebut, Pemerintah RI 
telah menetapkan bahwa mitigasi 
kerusakan akibat banjir dalam 
Pengelolaan Sumber Daya Air 
Terpadu adalah salah satu program 
strategis dalammelakukan 
percepatan pembangunan atau 
perbaikan infrastruktur mitigasi 
banjir dan meningkatkan peran 
masyarakat dalam kegiatan mitigasi 
bencana serta menyeimbangkan 
pendekatan struktural dan non 
struktural.

“Sebagai tindak lanjut dari kebijakan 
dimaksud, pemerintah telah 
mempromosikan Urban Flood Control 
System Improvement in Selected 
Cities Loan JICA IP-551, Sector Loan 
Project, yang mencakup beberapa 
subproyek. Pemilihan subproyek 
tersebut dilakukan dengan proses 
seleksi menggunakan kombinasi 
dua kriteriap rioritas (priority) 
dan kesiapan (readiness),” tutur 
Mochamad Mazid. “Saat ini dari 
17 daftar panjang subproyek, 
telah terpilih 6 subproyek 
yang tersebar di lima kota di 
Indonesia. Keenam subproyek 
yang mendapat kepercayaan untuk 
menyelenggarakan proyek dimaksud 
meliputi subproyek Padang, 
subproyek Palembang, subproyek 
Surabaya (Wonokromo), subproyek 
Surabaya (Brangkal), subproyek 
Gorontalo dan subproyek Manado,” 
lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Mochamad Mazid juga meminta agar semua 
permasalahan yang ada dan belum terselesaikan harus diungkap secara 
terbuka dan jelas untuk didiskusikan guna mendapatkan solusi terbaik sebagai 
pedoman di lapangan.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas PSDA Sumatera Barat Ali Musri, 
Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Direktorat Sungai dan Pantai 
Birendradjana, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V M. Adek Rizaldi, para 
Kepala Satker PJSA dan PPK Sungai dan Pantai, kontraktor, konsultan dan 
narasumber terkait. (idr/kur-Datin SDA)
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Kementerian Pekerjaan Umum dan Lembaga Sandi Negara 
melakukan Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan 
Persandian dan Pengamanan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi di Jakarta (28/4). Kesepakatan bersama ini 
bertujuan untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja 
yang terpadu, terarah dan berkesinambungan dalam proses 
penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi 
informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian PU.

KEMENTERIAN PU
TANDATANGANI KESEPAKATAN DENGAN
LEMBAGA SANDI NEGARA

Sekretaris Jenderal Kementerian 
PU, Agoes Widjanarko, yang hadir 
mewakili Menteri Pekerjaan Umum 
dalam sambutannya mengatakan 
kesepakatan bersama ini diharapkan 
menjadi landasan bagi Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Lembaga Sandi 
Negara untuk melakukan kerjasama 
yang saling menguntungkan dalam 
bidang pertukaran informasi, 
penelitian dan pengembangan di 
bidang keamanan informasi, serta 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia bidang keamanan informasi 
bagi kedua belah pihak.
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Sementara Kepala Sandi 
Negara, Mayjen TNI Djoko 
Setiadi, menyampaikan terima 
kasihnya atas kesempatan yang 
diberikan Kementerian PU kepada 
Lembaga Sandi Negara untuk 
bisa berkontribusi membantu 
mengamankan sistem teknologi 
informasi di Kementerian PU. Dia 
juga menyatakan komitmen Lembaga 
Sandi Negara untuk selalu siap 
memenuhi kebutuhan Kementerian 
PU dalam hal pengamanan sistem 
informasi, pengelolaan data dan 
komunikasi secara maksimal.

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi 
mengenai keamanan informasi 
kepada seluruh pegawai maupun 
pejabat penyelenggara negara 
dalam meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan persandian dan 
pengamanan teknologi informasi dan 
komunikasi.

Turut hadir dalam acara tersebut 
para pejabat eselon I, II dan III di 
lingkungan Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Lembaga Sandi Negara.
(idr-Datin SDA)
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infografis

INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT
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INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT
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Tulisan ini dibuat sebagai rangkaian menyongsong Hari Air Dunia 2014 
yang jatuh pada 21 Maret, dengan harapan dapat mengurangi agresivitas 
kita dalam menggusur air dari habitatnya. 

Banjir sudah menjadi musuh utama kota Jakarta sejak Jan 
Pieterszoon Coen menjabat sebagai Gubernur Jenderal India 
Timur, membangun kota Batavia. Ia melihat topografi Batavia 
sangat mirip dengan Amsterdam. Maka Jan Pieterszoon Coen 
memerintahkan penggalian jaringan kanal tata air sebagai 
prasarana pengendali banjir lokal, seperti yang dilakukan 
di Amsterdam. Jaringan kanal pengendali banjir ini juga 
difungsikan sebagai prasarana transportasi air, mengingat 
transportasi darat belum berkembang. Beberapa kanal 
pelayaran juga dikembangkan di Semarang Timur dan Surabaya 
Barat, namun keadaannya kini sudah kurang terawat. Adapun 
tata air jaringan kanal sudah hilang, hanya tinggal kenangan.

BAGIAN I:
MEMERANGI
BANJIR JAKARTA
DENGAN STRATEGI BARU

OLEH: SOEPARMONO
(KETUA MASYARAKAT 
PEDULI AIR)

Program kanalisasi diteruskan 
oleh para pengganti Pieterszoon 
Coen sampai dengan akhir zaman 
pemerintahan penjajahan Hindia 
Belanda. Ketika itu kondisi Daerah 
Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan 12 
sungai lainnya yang mengaliri Batavia 
dan daerah sekitarnya masih utuh, 
belum ada penggundulan lahan. 
Maka jaringan kanal tata air yang 
dibangun sudah cukup memadai 
untuk menangkal banjir akibat curah 
hujan lokal. Kali Ciliwung dan sungai-
sungai lainnya zaman itu hanya 
sesekali meluap dengan periode 
alamiah tertentu.
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Ketika terjadi banjir besar pada 
tahun 1918, yang merendam kota 
lama Batavia sampai ke Harmoni, 
kondisi DAS Ciliwung sudah tidak 
utuh. DAS Ciliwung sudah mulai 
terganggu sejak zaman Gubernur 
Van Imhof membangun istana di 
Bogor. Kawasan hutan di Puncak juga 
dibabat dan dijadikan perkebunan 
teh untuk ekspor. Akibat kegiatan-
kegiatan ini kemampuan daya 
resap air di Puncak dan Bogor jauh 
menurun.

Seusai terjadinya banjir besar 
yang melanda Batavia pada 1918, 
Pemerintah Hindia Belanda segera 
mengambil keputusan untuk 
membangun sistem penanggulangan 
banjir Batavia. Tugas perencanaannya 
diserahkan kepada Van Breen, yang 
mengusung pola pikir mencegah 
aliran air masuk ke dalam kota 
Batavia. Ia mengalihkan arus banjir 
menjauhi kampung halaman di dalam 
kota. Rancangan Van Breen dikagumi 
banyak orang pada saat itu, karena 
dia memperkenalkan terobosan yaitu 
strategi pre-emptive (pencegahan). 
Seperti diketahui, sejak zaman 
Jan Pieterszoon Coen, strategi 
pertahanannya adalah strategi 
defensif.

Dengan gagasan Van Breen, dibangunlah Bendung Manggarai lengkap dengan 
pintu pengaturannya. Dari Bendung Manggarai, arus banjir dialihkan ke kanal 
banjir yang dibangun melingkari batas barat kota, sedangkan alur lama Ciliwung 
yang masuk kota Batavia hanya dialiri arus yang diperlukan untuk pemeliharaan 
sungai (maintenance flow). Pelaksanaan pembangunan fisiknya baru dapat 
dimulai pada 1922, setelah rencana cetak bangun diselesaikan. Sayang kegiatan 
pembangunan kanal banjir terpaksa dihentikan pada tahun 1942, dalam kondisi 
belum sempurna karena perang Pasifik terlanjur pecah.

Sejak saat itu upaya penanggulangan banjir di Jakarta praktis terhenti. 
Pemerintah pendudukan Jepang yang mengalahkan Hindia Belanda disibukkan 
dengan Perang Pasifik, juga mengenyampingkan urusan banjir di Jakarta. 
Sementara itu, menjelang kekalahan tentara pendudukan Jepang, para perintis 
kemerdekaan sibuk mempersiapkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Usai 
Proklamasi Kemerdekaan RI, banjir Jakarta juga belum mendapat perhatian 
karena Pemerintah masih fokus ke masalah menegakkan kedaulatan yang 
memerlukan perjuangan bersenjata, melawan pasukan Hindia Belanda. 
Usai perjuangan bersenjata, penanganan banjir Jakarta belum juga dapat 
dimulai karena masih terganggu berbagai gejolak politik yang menghambat 
pembangunan.



MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR PERSPEKTIF26

Oleh karena itu, ketika Jakarta dilanda banjir besar pada tahun 1960, pemerintah 
tidak bisa berbuat banyak. Namun, ketika banjir besar kembali melanda 
Jakarta pada 1965, Presiden RI Bung Karno memutuskan, melalui Keputusan 
Presiden No. 29/1965 tertanggal 11 Februari 1965, membentuk Komando Proyek 
Pencegahan Banjir (Kopro Banjir) DKI Jakarta.

Pembentukan Kopro Banjir tersebut mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) 
DKI Jakarta menyusun Rencana Induk Pembangunan DKI Jakarta 1965–1985, 
untuk dijadikan pedoman arah pembangunan di Jakarta. Hal yang menarik 
adalah dalam Rencana Induk tersebut bencana banjir ditetapkan sebagai musuh 
utama DKI Jakarta.

Sementara itu, wilayah DKI Jakarta tidak perlu waktu berlama-lama untuk 
menyusun programnya, karena Bung Karno terjun langsung memberikan 
arahan mengenai daerah-daerah strategis yang perlu segera dibebaskan dari 
genangan. Tentang kinerja Kopro Banjir Jakarta tidak diuraikan di sini karena 
sudah banyak diulas.

Sementara itu, wilayah DKI Jakarta tumbuh dan berkembang pesat. Tumbuh 
menjadi kota metropolitan, namun pesatnya perkembangan tidak diimbangi 
dengan kepatuhan kepada rambu-rambu yang ditetapkan melalui Rencana 
Induk DKI Jakarta 1965-1985. Maka Jakarta tumbuh dan berkembang bak 
tanpa kendali. Masyarakat membangun tanpa arahan, tanpa indahkan upaya 
pencegahan atau larangan dari Pemda. Semuanya lupa bahwa musuh utama 
DKI Jakarta adalah banjir.

Fenomena banjir pada hakikatnya adalah akibat dari sebuah konflik, yaitu konflik 
antara manusia dengan air. Manusia yang ingin selalui mengejar kemajuan, 
membutuhkan lahan-lahan baru. Lahan untuk perluasan kawasan permukiman, 
perdagangan, dan perindustrian lengkap dengan prasarananya. Singkat cerita, 
pembangunan di Jakarta dilakukan dengan mengusir air dari habitatnya, karena 
dilakukan di dataran rendah atau dataran banjir.

Seperti kita ketahui bahwa 40 persen wilayah DKI Jakarta merupakan dataran 
rendah yang elevasinya sama dengan elevasi permukaan rata-rata air laut. 
Ekspansi kota Jakarta yang berlangsung tanpa mematuhi Rencana Induk 
Jakarta 1968-1985, memperluas konflik manusia dengan air di banyak dataran 
rendah yang secara topografis merupakan dataran banjir. Ekspansi ini berakibat 
pada tergusurnya air dari habitat alamiah air.

Era kemunduran dalam perang 
melawan banjir dimulai dengan 
penimbunan jaringan kanal tata-air 
peninggalan Belanda. Ditimbun, 
karena Ibu Kota Jakarta memerlukan 
tambahan prasarana baru, seperti 
gedung perkantoran dan sarana lalu 
lintas darat yang lebih cepat dari lalu 
lintas air. Maka benteng pertahanan 
Jakarta hanya menyisakan jaringan 
mikro drainase yang juga dibangun 
Belanda.

Daerah konflik masih diperluas 
dengan menimbun rawa dan situ 
di pinggiran kota Jakarta. Secara 
alamiah rawa dan situ ini berfungsi 
sebagai tendon air sementara, 
menampung air hujan yang berlebih, 
untuk kemudian mengalirkannya ke 
laut seusai banjir. Sekarang rawa-
rawa itu habis ditimbun, berganti 
menjadi gedung-gedung perkantoran, 
permukiman warga begitupula 
dengan situ yang sudah ditimbun dan 
menjadi apartemen dan permukian 
warga.

Konflik penggusuran air dari 
habitatnya terus berlanjut, rawa, 
situ atau pulo sudah tidak berfungsi 
sebagai tempat tampungan air. 
Habitat air hanya menyisakan 
nama panggilan kawasan kegiatan 
manusia. Tidaklah mengherankan 
ketika turun hujan besar, daerah 
yang menyandang nama-nama itu 
menjadi prioritas pertama untuk 
disinggahi air.

Konon zaman dahulu kepulauan 
Nusantara sering dipanggil oleh para 
pengembara, sebagai Surga Bumi. 
Dinamakan sebagai Surga di Bumi 
karena Nusantara dikaruniai Tuhan 
dengan ribuan sungai yang airnya 
(selalu) mengalir. Para pengembara 
itu mengaitkannya dengan 
pesan di dalam kitab suci ketika 
menggambarkan kondisi SurgaNya. 
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Kitab suci selalu menggambarkan 
bahwa di Surga selalu ada sungai 
yang airnya mengalir. Makna pesan 
ini adalah sungai merupakan atribut 
Surga. Sekarang atribut Surga di 
Jakarta sudah sirna, karena dijarah. 
Ke 13 sungai yang (dulu) airnya selalu 
mengaliri sekarang telah kering atau 
hanya terisi genangan air kotor pada 
musim kemarau. Atribut Surga betul-
betul sudah hilang dari bumi Jakarta. 

Sungai-sungai alamiah (ciptaanNya), 
memiliki dimensi sesuai kehendak 
(desain)-Nya. Tak ada desain lain 
yang bisa lebih sempurna. Dimensi 
sungai-sungai di Jakarta telah 
dipersempit untuk memenuhi 
kepentingan segolongan masyarakat, 
tanpa ada pencegahan dari Pemda 
DKI Jakarta. Meskipun ada, 
Peraturan Pemerintah tentang 
Sungai No. 35 Tahun 1991, bantaran 
dan sempadannya selaku daerah 
milik air sudah habis dijarah.

Setelah hilangnya jaringan kanal tata-
air, sekarang Jakarta juga kehilangan 
benteng pertahanan banjir alamiah. 
Benteng buatan hanya menyisakan 
Kanal Banjir Barat (sekarang di 
tengah kota); Cengkareng, Cakung 
Drain, serta kanal Banjir Timur 
(juga di tengah kota) yang baru saja 
selesai dibangun. Strategi pre-emptif 
Van Breen sudah ditinggalkan untuk 
kembali ke strategi defensif-reaktif.

Dalam suasana penuh kegalauan, terasa ada angin segar berhembus. 
Dihembuskan oleh Gubernur dan Wakil Gunernur Jokowi-Ahok yang menjanjikan 
pembenahan masalah banjir (dan kemacetan lalu lintas) di Jakarta. Dengan 
penuh harapan semua menantikan jurus baru yang akan diusung oleh pemimpin 
yang datang dari luar Jakarta tersebut. Konon seseorang akan memperoleh 
orientasi lebih jelas ketimbang yang ada berada di dalam. Bisa keluar dari 
rutinitas (business as usual). Bebas menggelar jurus terobosan dengan pola pikir 
di luar kotak (out of the box).

Namun, setelah satu tahun lebih duduk di kursi paling berkuasa di DKI Jakarta, 
jurus baru itu belum jua tiba. Program-programnya masih mengusung pola 
pikir lama. Masih business as usual. Masih strategi defensif-reaktif.

Dalam menggelar jurus baru, Gubernur Joko Widodo yang berlatar belakang 
dari Jawa Tengah, seyogyanya mendengar nasihat kakek-nenek yang berbunyi: 
“dadi wong ojo gumunan, ojo kagetan” (menjadi pemimpin jangan cepat terkagum-
kagum dan jangan mudah kaget karena mendadak). Ketika Gubernur dengan 
bersemangat mengusung ide pembuatan terowongan dalam (deep tunnel) dan 
ide tembok raksasa (giant sea wall) yang nilainya ratusan triliun rupiah, terkesan 
bahwa pesan tadi seperti terlupakan. Deep tunnel sepertinya sudah akan 
masuk kotak. Tetapi tembok laut raksasa perlu ditinjau prioritasnya. Karena 
ada masalah yang lebih mendesak, yaitu bagaimana menyelamatkan Jakarta 
dari proses tenggelam. Jakarta, Bangkok, dan Manila adalah kota yang proses 
tenggelamnya paling cepat dan tidak ada obat bagi proses ini (irreversible).

Demikian juga dengan Wakil Gubernur yang dari latar budayanya sangat tepat 
untuk mendampingi Gubernur. Dalam memerangi banjir Jakarta, sebaiknya 
beliau juga menggali nasihat Sun Tzu, ahli strategi dari Tiongkok. Pemikiran 
Sun Tzu yang masih hidup setelah ribuan tahun berlalu, relevan menjadi rujukan 
para jenderal di seluruh dunia. Termasuk jenderal zaman sekarang yang 
bergerak dalam perang dagang dan persaingan ekonomi.

Kutipan salah satu nasihat Sun Tzu, berbunyi “Apabila kamu harus berperang, 
maka dua hal berikut harus kamu kenali dengan baik. Yang pertama, kenali 
kekuatan dan kelemahan musuhmu. Yang kedua, ketahui dengan baik kemampuan 
dan kelemahanmu. Apabila kedua hal tersebut kamu kuasai dengan baik, maka 
perang akan kamu menangkan”.

Merujuk kepada nasihat ini, beberapa program yang dilaksanakan 
menggambarkan bahwa Pemda belum benar-benar mengenali kekuatan 
maupun kelemahan musuh yang menyerbu. Kekuatan musuh dari tahun ke 
tahun makin besar dan makin kuat. Sejalan dengan besarnya habitat air yang 
sudah dijarah. Jurus defensif-reaktif sudah terbukti tidak cukup mencegah 
banjir.

Pengenalan kemampuan dan kelemahan diri juga belum dikuasai dengan 
baik. Fokus perhatian selama ini ditujukan untuk menangkal musuh dari luar, 
padahal ada banyak musuh yang bersembunyi dalam selimut. Penimbunan 
kanal, dataran banjir, situ, rawa, dan sungai masih terus berlanjut, tanpa ada 
tindakan yang benar-benar serius dari Pemda. Kekuatan musuh dalam selimut 
terus saja menjadi masalah yang besar.

Musuh dalam selimut yang lain ada pada diri sendiri. Keimanan yang kita yakini 
mengajarkan kebersihan. Sekarang kita cenderung menjadi orang yang jorok 
meski hidup di zaman yang serba modern. Dulu apabila mendatangi wilayah-
wilayah terpencil di Indonesia Timur, teman-teman setempat mengizinkan saya 
untuk langsung minum air sungai yang sedang mengalir (ketika itu air mineral 
dalam botol belum ada). Alasan izinnya sungguh menusuk hati. Mereka berkata 
“Aman pak, karena di atas (di hulu) belum ada orang Jawa”. Patut dicatat bahwa 
Jawa mereka persepsikan sebagai pembawa modernisasi.



INFRASTRUKTUR KITA

MEDIA INFORMASI SUMBER DAYA AIR INFRASTRUKTUR KITA28

Untuk mengatasi kurangnya pasokan air bersih yang 
terjadi di Balikpapan, pemerintah melalui Balai Wilayah 
Sungai Kalimantan III Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) 
melaksanakan pembangunan Bendungan Teritip untuk 
memenuhi kebutuhan air baku di Balikpapan.

GROUNDBREAKING BENDUNGAN TERITIP

“Pelaksanaan pembangunan Bendungan Teritip merupakan salah satu kegiatan 
pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air yang merupakan tugas 
pokok dan fungsi Kementerian PU dan termasuk dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) 2014/2019,” jelas Menteri PU Djoko Kirmanto dalam 
acara Groundbreaking Pembangunan Bendungan Teritip, Balikpapan, Kalimantan 
Timur (11/4).

Keberadaan Bendungan Teritip 
sangat diharapkan masyarakat 
Balikpapan, karena terhitung di tahun 
2014 Balikpapan telah mengalami 
devisit air baku sebesar 105 lt/dt. 
Hal tersebut karena berkembangnya 
Kota Balikpapan sebagai pusat kota 
industri perlu adanya tambahan 
suplay air baku untuk zona 
Balikpapan Timur dan sebagai 
pengendalian banjir. 

Pembangunan Bendungan Teritip 
dilaksanakan karena defisit air baku 
di Kota Balikpapan mengakibatkan 
berkurangnya sumber air baku 
perusahaan air minum setempat. 
Kota Balikpapan sebenarnya memiliki 
Waduk Manggar yang terletak di 
kilometer 12 yang 80 persen air 
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baku di Waduk Manggar menjadi 
tumpuan warga Balikpapan untuk 
mendapatkan air bersih. “Namun, 
karena kondisi waduk yang hanya 
mengandalkan tadah hujan, ketika 
musim kemarau datang maka airnya 
pun berkurang,” ujar Djoko Kirmanto.

Rencana Bendungan Teritip pertama 
diusulkan dari hasil studi Potensi 
Pengembangan Air Baku Proyek 
Irigasi Kalimantan Timur Tahun 
2003, Feasibility Study oleh Proyek 
Air Baku Kalimantan Timur Tahun 
2004 yang selanjutnya dilakukan 
Survey Investigasi dan Desain oleh 
Satuan Kerja Penyediaan Air Baku 
Tahun 2005. Detail design dan 
amdal dilakukan oleh Satuan Kerja 
Penyediaan Air Baku Tahun 2006 
yang dilanjutkan dengan Model Test 
Pelimpah Bendungan Teritip pada 
tahun 2007 dan Sertifikasi Desain 
dan Izin Pelaksanaan Konstruksi 
Bendungan Tertitip disetujui pada 
tahun 2013.

Djoko Kirmanto mengatakan proses pembebasan lahan untuk “dam site” telah 
dilakukan sedangkan untuk daerah genangan dilaksanakan secara bertahap 
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 
dengan beberapa kendala dan masalah yang harus diselesaikan dengan baik.

Pembangunan Bendungan Teritip kota Balikpapan adalah proyek multiyears 
dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN) 
murni dan pelaksanaan dilaksanakan dari tahun 2014–2016 dengan total biaya 
sebesar Rp 270 miliar.

Lokasi Bendungan Teritip berada di Desa Teritip Kecamatan Balikpapan Timur 
Kota Balikpapan Provinsi Kalimanta Timur.

“Selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, Bendungan Teritip juga bermanfaat 
sebagai pengendali banjir di permukiman penduduk dan kawasan industri di 
Wilayah Balikpapan Timur, dan pariwisata sehingga dapat meningkatkan income 
masyarakat sekitar,” ujar Djoko Kirmanto.

Tipe Bendungan Teritip adalah dengan urugan tanah homogeni dengan tinggi 
bendungan utama 10,50 m, luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 8,64 Km2, dan 
kapasitas tampungan sebesar 2,431 x 106m3.

Djoko Kirmanto berharap dengan adanya pembangunan Bendungan Teritip 
Kota Balikpapan dapat mengatasi masalah yang terjadi selama ini dan nantinya 
masyarakat yang belum bisa mendapatkan air bersih akan segera bisa 
mendapatkannya. (nan/anj)
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Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, melakukan 
groundbreaking pembangunan Waduk Karalloe, di lapangan 
sepak bola desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten 
Gowa, Selasa (4/3). Waduk terbesar ini akan mengaliri dua 
kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Gowa 
dan Kabupaten Jeneponto. Waduk ini juga kelak akan 
dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). 
Selain itu, Waduk Karalloe juga dapat mengairi persawahan 
dan sumber air bersih baik Kabupaten Jeneponto maupun 
Kabupaten Gowa. Turut hadir dalam kegiatan groundbreaking 
pembangunan waduk Karalloe tersebut adalah Gubernur 
Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air Mohammad Hasan, Direktur Sungai dan 
Pantai Pitoyo Subandrio,

GROUNDBREAKING
PEMBANGUNAN WADUK KARALLOE, 
SULAWESI SELATAN

Karena itu, Kabupaten Gowa menjadi 
tempat penampungan air dan 
Jeneponto akan merasakan langsung 
ketersediaan air baku dari waduk 
ini. Menteri PU, Djoko Kirmanto 
dalam sambutannya mengatakan, 
jika Waduk Karalloe telah selesai 
dibangun, maka akan memiliki 
keuntungan ketersediaan air tanah 
akan naik, memiliki potensi wisata 
dan listrik. “Karena tanpa air kita 
tidak dapat berbuat banyak,” jelas 
Djoko Kirmanto. Dikatakannya, 
keberadaan Waduk Karalloe tersebut 
dapat mendukung Sulawesi Selatan 
menjadi lumbung padi di Indonesia. 
Sehingga secara tidak langsung 
income per capita petani juga akan 
meningkat.
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Meskipun demikian, Djoko Kirmanto, 
meminta dalam pembangunan Waduk 
Karalloe ini tetap memperhatikan 
aspek lingkungan. Selain itu, dia 
meminta pemerintah daerah dan 
masyarakat untuk membantu 
terwujudnya pembangunan Waduk 
Karalloe. Selanjutnya, sebagai upaya 
jangka panjang dalam menjaga fungsi 
bendungan dan kondisi daerah aliran 
sungainya agar terjaga dengan baik, 
maka diperlukan upaya sejak dini 
untuk melaksanakan upaya-upaya 
non struktur atau non teknis, seperti 
kegiatan penghijauan serta kegiatan 
konservasi, mendorong peran 
serta masyarakat untuk menjaga 
kelestarian lingkungan agar manfaat 
Bendungan Karalloe ini dapat terus 
berlangsung dan dapat dirasakan 
oleh seluruh masyarakat.
 

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan–Jeneberang Agus Setiawan, 
mengungkapkan, sejak tahun 1980 Kementerian PU telah melakukan studi dan 
survei pengembangan sumber daya air di daerah aliran sungai (DAS) Kelara 
Karalloe.

“Dari hasil survei tersebut, perlu dibangun sebuah waduk yang bisa mengairi 
persawahan di Jeneponto,” jelasnya. Agus Setiawan menambahkan, Waduk 
Karalloe mampu mengairi persawahan seluas 10.000 Ha. Sedangkan untuk 
penyediaan air baku Kota Jeneponto sebesar 440 liter per detik. Sasarannya 
adalah untuk menambah cadangan air, meningkatkan luas tanam dari 4.000 Ha 
menjadi 7.004 Ha. Sehingga peningkatan intensitas tanam dari 150 persen 
menjadi 250 persen, untuk tanaman Padi-Palawija yang dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat.

Dijelaskannya, proyek tersebut dimulai pada tanggal 18 Desember 2013 dan akan 
selesai pada tanggal 28 Desember 2017. Proyek Waduk Karalloe ini dikerjakan 
oleh PT. Nindya Karya yang menelan anggaran Rp 508 Miliar dari dana APBN. 
(dan/kur)
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Sejak kejadian banjir di tahun 2007, penurunan tanah terus 
berlanjut hingga sekarang yang disebabkan oleh fenomena 
piping yang terjadi pada Februari 2009 dan hal ini menyebabkan 
berhentinya pengoperasian pompa timur. Karena tidak 
beroperasinya pompa timur yang mengakibatkan tidak 
optimalnya fungsi pompa timur Pluit.

PERESMIAN POMPA
PLUIT TIMUR

“Hal tersebut membuat pemerintah 
Indonesia, melalui Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung 
Cisadane Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian 
Pekerjaan Umum (Kementerian 
PU) melaksanakan rekonstruksi 
pompa Pluit Timur yang dibantu oleh 
Pemerintah Jepang melalui program 
Grand Aid,” ujar Wakil Menteri 
Pekerjaan Umum Hermanto Dardak 
dala, acara peresmian Pompa Pluit 
Timur, Jakarta (27/3).
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Waduk Pluit dan Pompa Pluit Timur 
merupakan salah satu infrastruktur 
penting bagi drainase kota Jakarta. 
Pompa Pluit Timur mempunyai 
coverage area seluas 34,2 km2 atau 
2080 Ha yang merupakan sistem 
pengendalian banjir Daerah Aliran 
Sungai (DAS) Ciliwung yang mampu 
menampung debit sebesar 34m3/dt, 
dan dilengkapi dengan stasiun pompa 
timur, tengah, dan barat dengan 
kapasitas pompa total 49 m3/dt.

Hermanto Dardak mengatakan 
tujuan proyek ini adalah guna 
merekonstruksi stasiun pompa 
Pluit Timur dan memasang pompa-
pompa baru yang lengkap dengan 
fasilitas pendukungnya, sehingga 
pompa timur dapat kembali berfungsi 
dan untuk meningkatkan kapasitas 
pompa Pluit secara keseluruhan 
sehingga kembali memenuhi design 
capacity.

Proyek Pompa Pluit Timur dibiayai oleh Grant Aid dari pemerintah Jepang dengan 
nilai kontrak JPY 1.645.655.000 dengan kontraktor pelaksana Hazama Ando 
Corporation, dan konsultasi supervisi Yachiyo Engineering, Co. ltd. Sedangkan 
BBWS Ciliwung-Cisadane, bertindak sebagai pemilik proyek yang berkoordinasi 
dengan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.
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Lingkup utama dari pekerjaan rekonstruksi Pompa Pluit Timur ini adalah 
merekonstruksi stasiun Pompa Pluit Timur dengan tiga lantai seluas 400 m2 
dengan pondasi stell pipe 1.000 mm dengan kedalaman 30 m, pemasangan tiga 
pompa baru dengan kapasitas masing-masing 5 m3/dt lengkap dengan fasilitas 
pendukungnya serta pembangunan tanggul laut didepan stasiun pompa Pluit 
sepanjang 145 m.

“Sampai saat ini pekerjaan pompa Pluit Timur telah berlangsung selama 23 
bulan dengan progress pekerjaan 92,2 persen yang sudah mulai dioperasikan 
pada 17 Maret 2014,” jelas Hermanto Dardak.

“Sedangkan untuk mendukung kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP), telah 
dilakukan Commissioning Test Operation Pump yang dimulai dari Februari sampai 
dengan Maret 2014. Pelatihan OP melibatkan petugas dari Dinas PU Provinsi DKI 
Jakarta serta BBWS Ciliwung–Cisadane,” ujar Kepala BBWS Ciliwung-Cisadane, 
T. Iskandar.
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Selain melaksanakan rekonstruksi 
pompa Pluit Timur Ditjen SDA 
Kementerian PU dan Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta 
sangat bersungguh-sungguh dalam 
menangani banjir di Wilayah DKI 
Jakarta, yaitu dengan pengerukan 
sungai-sungai yang menjadi 
kewenangan Pemprov DKI Jakarta, 
pengerukan drainase makro dan 
mikro serta pembuatan polder-polder 
dan pompa-pompa banjir.

Untuk mengurangi dampak banjir di Jakarta Ditjen SDA saat ini sedang 
melaksanakan beberapa pekerjaan, antara lain seperti Normalisasi PAS 
(Pesanggrahan, Angke, dan Sunter) sepanjang 60 km dengan biaya sebesar 
Rp 2,25 triliun dari tahun 2011-2014; penambahan Pintu Air (PA) Manggarai dan 
PA Karet serta optimalisasi Kanal Banjir Barat dan Kali Ciliwung dengan biaya 
Rp 160 miliar dari tahun 2012-2014; Normalisasi Kali Ciliwung Lama sepanjang 
8,5 km dengan biaya sebesar Rp 238 miliar dari thaun 2012-2014; Jakarta Urgent 
Flood Mitigation Project (JUFMP)–Cengkareng Floodway sepanjang 7,8 km dengan 
biaya sebesar Rp 209 miliar dari tahun 2013-2015; pembangunan Sudetan Kali 
Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sepanjang 1,27 km dengan biaya sebesar Rp 507 
miliar dari tahun 2014-2016; serta Normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 19 km 
dengan biaya sebesar Rp 1,18 triliun dari tahun 2013-2016. (ech-anj)
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Untuk mengelola air, tidak hanya menjadi tugas Pemerintah, 
masyarakat juga punya peran yang penting. Hal ini terutama 
dalam aspek kebersihan, dengan cara tidak mengotori air, 
menjaga kebersihan saluran irigasi agar tidak tersumbat 
oleh sampah kotoran, rumput liar dan lainnya. Desa Sriharjo, 
Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, provinsi Yogyakarta, 
merupakan salah satu tempat dilaksanakannya kegiatan 
“bersih-bersih saluran irigasi” dalam rangka memperingati 
setahun usia Gerakan Irigasi Bersih yang diikuti para petani 
dari berbagai kelompok Gabungan Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (GP3A). 

SETAHUN GERAKAN IRIGASI BERSIH,
KAB. BANTUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA:
DIHARAPKAN MENULAR KE SELURUH 
WILAYAH INDONESIA

Dikatakan lebih lanjut oleh Camat 
setempat, bahwa saluran irigasi yang 
terdapat di desa Sriharjo, Kecamatan 
Imogiri, Kabupaten Bantul, 
Yogyakarta ini telah terbangun 
sejak tahun 2008. Sejauh ini, hasil 
pertanian di desa setempat memiliki 
manfaat yang sangat potensial untuk 
ketahanan pangan. Saluran irigasi 
yang ada di desa ini adalah untuk 
mengairi tanaman padi seluas 155 ha. 
Pasokan air untuk irigasi, disalurkan 
melalui Bendung Tegal. Menurut 
para petani di desa Sriharjo, setelah 
Bendung Tegal terbangun, hasil 
pertanian dalam satu tahun dapat 
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menghasilkan tiga kali panen, yakni 
padi-padi-palawija. Sebelumnya, dari 
tahun ke tahun hanya menghasilkan 
dua kali panen, yakni padi-palawija 
saja.

Prof. Sigit Supadmo, peneliti dari 
Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Gajah Mada (UGM), 
adalah salah seorang penggagas 
pencanangan Gerakan Irigasi 
Bersih yang awalnya dimulai dari 
kabupaten Bantul. Ia mengatakan 
bahwa Gerakan Irigasi Bersih yang 
dicanangkan tanggal 29 Maret 
2013, merupakan inisiatif para 
petani melalui kelompok tani yang 
difasilitasi oleh akademisi dari 
UGM dengan para alumni Fakultas 
Teknologi Pertanian UGM, serta 
Pemerintah, agar para pihak kembali 
bergerak dan menjadikannya 
besar dan tersebar luas ke seluruh 
Indonesia, dengan membawa 
semangat berjargon “Dari Yogyakarta 
untuk Indonesia”. 

Diterangkan Prof. Sigit kepada media 
massa nasional, “peran kami di sini 
adalah membantu masyarakat agar 
mampu menolong dirinya sendiri”. 
Dalam kesempatan ini, dirinya juga 
menceritakan awal pencanangan 
Gerakan Irigasi Bersih, yang dimulai 
dari inisiatif lima GP3A, hingga saat 
ini aktif diikuti oleh 40 GP3A, yang 
membersihkan seluruh saluran 
irigasi se-Kabupaten Bantul. 

“Kami sangat mengapresiasi para petani, walaupun kegiatan membersihkan 
saluran irigasi merupakan kewajiban dari Pemerintah, namun kesadaran dan 
inisiatif para petani muncul dengan pemikiran bahwa kebersihan adalah upaya 
bersama yang hasilnya dinikmati bersama”, lanjut Sigit. 

Para petani yang turut gotong royong dalam Gerakan Irigasi Bersih ini mengatakan 
bahwa mereka puas dan bangga dengan adanya Bendung Tegal yang dibangun 
Pemerintah, dan berharap agar dimasa mendatang, Pemerintah Pusat, Provinsi, 
dan Kabupaten, terus membantu dan memperhatikan para petani melalui 
Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), yang akan tetap bersemangat melakukan 
kegiatan bersih-bersih saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai 
Serayu-Opak, DR. Agus Suprapto Kusmulyono, mengatakan bahwa Pemerintah 
Pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan 
Umum sangat mendukung Gerakan Irigasi Bersih. Dukungan yang berasal 
dari Pemerintah Pusat berupa memfasilitasi pencanangan kegiatan-kegiatan 
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Gerakan Irigasi Bersih, menyebarluaskan informasi Gerakan Irigasi Bersih 
hingga ke seluruh Indonesia melalui kegiatan publikasi media massa lokal dan 
nasional yang nantinya dilakukan secara intensif.

Dikatakan Agus Suprapto, bahwa kegiatan ini mulai menyebar ke berbagai 
daerah, seperti kabupaten Sleman yang telah mencanangkan Gerakan Irigasi 
Bersih pada 15 Maret lalu, serta juga menyebar ke kabupaten Kulonprogo 
dan kabupaten Kebumen. Untuk mengatasi agar Pemerintah Pusat dapat 
berperan langsung dalam kegiatan bersih-bersih irigasi ini, dikatakan Agus 
bahwa dilaksanakan juga melalui kegiatan P4-ISDA, yang kegiatannya berupa 
pemberian langsung bantuan Pemerintah Pusat untuk kelompok tani. Untuk 
tahun ini, “telah dialokasikan anggaran kegiatan P4-ISDA untuk 60 lokasi, 
khusus di provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah”, jelas Kepala BBWS Serayu-
Opak ini.

“Mengelola air bukan hanya tugas Pemerintah, masyarakat harus berperan 
serta, terutama dalam hal menjaga kebersihan, agar air tidak dikotori”, himbau 
Agus Suprapto. Kegiatan positif yang dilakukan melalui Gerakan Irigasi Bersih 
ini, merupakan bukti kesadaran masyarakat untuk berperan serta langsung 
bersama dengan Pemerintah menjaga kebersihan saluran irigasi. “Jika saluran 
irigasi tidak bersih, lama kelamaan akan berpengaruh pada ketahanan pangan”, 
jelasnya. (nan/anj)
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Dalam rangkaian kegiatan menyambut Hari Air Dunia yang 
jatuh pada tanggal 22 Maret 2014, Kementerian Pekerjaan 
Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kembali 
menggelar aksi pawai simpatik di Bundaran Hotel Indonesia, 
Jakarta (23/3). Aksi pawai simpatik yang melibatkan 
perwakilan dari perguruan tinggi, komunitas sungai, dan 
sekolah ini ditandai dengan aksi bagi-bagi bunga dan stiker 
kepada pengguna jalan.

DIRJEN SDA
MENGIMBAU MASYARAKAT
UNTUK SENANTIASA MENGHEMAT 
PENGGUNAAN AIR

Direktur Jenderal Sumber Daya 
Air Mohamad Hasan selaku ketua 
penyelenggara kegiatan Hari Air 
Dunia 2014 mengatakan Indonesia 
merupakan negara dengan potensi 
cadangan air terbesar ke-5 di 
dunia. “Kita memiliki potensi 3.9 
triliun meter kubik hujan yang jatuh 
di bumi pertiwi per tahun, tetapi 
pemanfaatannya baru 20 persen. 
Karena itu pengelolaan air harus 
ditingkatkan dari hulu ke hilir, 
sampai dengan pemanfaatannya 
oleh masyarakat. Pengelolaan air 
tidak bisa hanya oleh satu pihak, tapi 
harus melibatkan pemerintah pusat, 
pemerintah daerah dan seluruh 
komponen masyarakat,” jelasnya.
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Mohamad Hasan dalam kesempatan itu mengimbau masyarakat untuk 
senantiasa menghemat penggunaan air, baik dalam segi pemanfaatan 
kuantitas maupun dalam segi pemeliharaan kualitasnya. “Selain tidak boros 
dalam menggunakan air, saya mengajak masyarakat untuk ikut memelihara 
kebersihan lingkungan terutama di wadah-wadah air seperti sungai-sungai di 
perkotaan.

Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air akan menyelenggarakan puncak perayaan Hari Air Dunia 
tahun ini bulan Mei 2014 di Sungai Citarum. “Pemilihan lokasi Sungai Citarum 
yang kerap disebut sebagai sungai terkotor di dunia ini terkait dengan komitmen 
kita untuk meningkatkan kualitas Sungai Citarum menjadi sungai yang bersih 
dalam beberapa tahun ke depan,” tutur Mohamad Hasan.
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Terkait dengan tema Hari Air Dunia 
2014 ‘Air dan Energi,’ Mohamad 
Hasan menuturkan bahwa Indonesia 
memiliki sumber energi yang murah 
dan renewable yaitu air. “Potensi 
sumber air kita dapat menghasilkan 
tenaga listrik hydropower sebesar 
75 ribu megawatt. Sementara yang 
sudah dimanfaatkan baru sebesar 6 
persen saja. Jadi saat ini kita sedang 
berkoordinasi dengan Bappneas 
untuk melakukan percepatan 
pembangunan dan pengembangan 
hydropower baik dalam skala besar 
berupa PLTA maupun microhydro 
supaya potensi air tersebut memberi 
dukungan pada ketahanan energi di 
Indonesia,” pungkasnya. (idr / Datin 
SDA)
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Beragam kegiatan dilaksanakan berkenaan dengan Hari Air Dunia, yang untuk tahun 2014 ini 
mengusung tema internasional “Water and Energy”. Hari Air Dunia kerap dilaksanakan dengan 
berbagai kegiatan dan kampanye yang berupaya menggugah masyarakat untuk peduli terhadap 
kelestarian air. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Subdit Data Informasi Direktorat 
Bina Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah Kampanye Peduli Air yang berlokasi 
di Lobby Mal Plaza Senayan, Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, setiap pengunjung booth 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai kegiatan 
pembangunan infrastruktur bidang Sumber Daya Air di seluruh Indonesia melalui leaflet, 
poster, buku kinerja, serta berbagai merchandise cantik yang dibagikan kepada pengunjung. 
Ada juga beberapa permainan interaktif yang mengajak pengunjung untuk aktif mendukung 
kegiatan Hari Air Dunia melalui sosial media.

PERINGATAN HARI AIR DUNIA 2014:
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
LAKUKAN KAMPANYE DI MAL PLAZA 
SENAYAN
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Para pengunjung yang melihat dan menyambangi booth Ditjen SDA selama kampanye yang terselenggara tanggal 21-
23 Maret ini, menyatakan bahwa kegiatan penyebarluasan informasi dalam bentuk kampanye peduli air ini merupakan 
kegiatan positif yang dapat dilaksanakan secara kontinyu, karena Pemerintah dapat berinteraksi langsung dengan 
masyarakat, terutama anak-anak, dan dapat menginformasikan secara langsung kepada anak-anak dan kaum muda 
akan pentingnya menjaga kelestarian air. Selamat Hari Air Dunia! Save Water, Save our Future!


