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Para pemenang Duta Hari Air 2018

Ket. Foto Cover : 
Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti dan Dirjen SDA Kementerian PUPR 
Imam Santoso dalam Final Lomba Hari Air 2018 di Jakarta (10/4)
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Pengantar 
Redaksi

Tahun 2018 ini, PBB meminta seluruh dunia untuk memberi perhatian 
lebih pada alam. Tentunya ingin mengajak masyarakat untuk menyadari 

betapa pentingnya ketersediaan air bersih mengingat saat ini terdapat 
2,1 miliar orang hidup tanpa air yang aman untuk dikonsumsi, hal ini 
akan berpengaruh pada kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan.

 
Untuk mengajak partisipasi masyarakat, Pemerintah butuh bantuan 

dari seluruh pihak, maka Peringatan Hari Air Dunia ke-26 tahun 2018 ini 
sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, karena untuk kali pertama, kita 
menggaet inovasi anak muda melalui pemilihan Duta Hari Air 2018 dan 
komunitas-komunitas lingkungan yang peduli dengan ketersediaan air, 
kami percaya dari merekalah pesan kami dapat tersampaikan dengan 

tepat kepada generasi Zaman Now atau milenial.

Selain itu, kegiatan lain seperti kampanye hari air, penanaman pohon 
serta kegiatan-kegiatan lain pun masih tetap terselenggara, pada haki-

katnya sama, kami mengajak publik untuk sama-sama peduli dengan 
alam, dan melakukan berbagai upaya pencegahan seperti pembangu-

nan dam, konservasi pertanian, dan pembangunan kota ramah air atau 
sponge cities.

Program Mulai dari diri sendiri pun turut digalakkan, hal-hal sederhana 
seperti menggunakan air secukupnya saat mandi atau cuci tangan atau 

tidak membuang sampah sembarangan.

Kita juga ditantang untuk melakukan lebih banyak lagi ‘infrastruktur 
hijau’ yang artinya kita perlu mengembangkan dan mempertahankan 

lahan-lahan hijau, dan sebisa mungkin menyelaraskannya dengan ‘infras-
truktur abu-abu’ yang tak lain adalah bangunan-bangunan atau properti. 
Menanam hutan-hutan baru dan memulihkan lahan basah untuk menye-

imbangkan siklus air.

Selamat Hari Air Dunia 2018
Lestarikan Alam untuk Air

Peringatan HAD 2018 Jaman Now

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



4

08 13

26 30

PENGANTAR REDAKSI03
DAFTAR ISI05

08 HAD XXVI TAHUN 2018 : 
Lestarikan Alam Untuk Air

09 Teknologi Penampung 
Air Hujan

10 Kampanye Peduli Air 
di Bundaran HI

11 Ragam Aksi Nyata

11 Berikan Mata Air 
Jangan Air Mata

13 Revitalisasi Situ

14 Tanam Pohon Tradisi 
untuk Lestarikan Air

16 Puncak Peringatan 
HAD Di Semarang

20 Hari Air Dunia 2018, 
Ajang Kolaborasi dan 
Cetak Prestasi

26
Danau Rawa Pening dan 
Sungai Citarum ditetap-
kan sebagai Proyek 
Contoh Konservasi Air 
di Indonesia

28 Target Sungai Citarum 
Layak Minum di Tahun 
2025



5

Daftar Isi | Majalah Air

DAFTAR ISI

17

34 37

20

30
OPERASI & PEMELIHARAAN
Presiden Jokowi tinjau Padat 
Karya Tunai di Pelabuhan Ratu 
dan Kota Sorong

33 PERSONA
Komunitas Sepuluh, Lampung
Berkolaborasi Agar Mandiri

34 PENGENDALIAN DAYA RUSAK
4,5 Km Tanggul Pengaman Pantai 
Jakarta ditargetkan Rampung 
Pertengahan 2018

37 KETAHANAN AIR
Bendungan Sei Gong



6



7

Hari Air Dunia XXVI tahun 2018 | Majalah Air

Har i air Dun ia 2018

Lestar ikan aLam
 untuk air

H
ari Air Dunia 2018, suatu perhelatan akbar 
yang diadakan setahun sekali di tiap tang-
gal 22 Maret ini telah memasuki usia ke-26. 

Setiap tahunnya diambil tema yang berbeda na-
mun dengan tujuan yang sama, yakni agar seluruh 
masyarakat dunia peduli dengan permasalahan 
air saat ini dan juga di masa depan.

Tahun 2018 ini, PBB meminta perhatian lebih 
dari seluruh dunia akan ketersediaan air yang 
pengelolaannya berbasis pada alam. Ini tentun-
ya mengajak masyarakat menyadari betapa kita 
membutuhkan air untuk hidup. Karena air akan 
berpengaruh pada kesehatan, pendidikan serta 
kesejahteraan. 

Berbagai macam kegiatan dalam memperinga-
ti Hari Air Dunia dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air, bekerja sama dengan 
seluruh lapisan masyarakat, khususnya komunitas 
lingkungan. 

Selama kurang lebih dua bulan kami mengadakan 
agenda HAD 2018 dengan tema Lestarikan Alam 
Untuk Air. Berikut ini liputan terlengkapnya.



8

Peringatan Hari Air Dunia (HAD) ke-26 tahun 2018 yang jatuh pada 
tanggal 22 Maret ini mengambil tema internasional “Nature for 
Water” yang kemudian diadaptasi menjadi “Lestarikan Alam untuk 

Air” sebagai tema nasional di Indonesia. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan 
sosialisasi cara pembuatan lubang 
biopori dan Teknologi Penampung 
Air Hujan di lingkungan Kementerian 
PUPR. 

Kenapa lubang biopori dan penam-
pung air hujan yang menjadi pilihan? 
Karena kedua hal ini sesuai untuk di-
aplikasikan pada masa sekarang.

Lubang biopori merupakan salah 
satu bentuk resapan air yang dapat 
diaplikasikan di lahan terbatas. Ses-

HAD 
di Kampus 

PUPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat Basuki Hadimuljo-
no mengatakan bahwa peringatan 
HAD kali ini menjadi momentum 
bagi seluruh masyarakat dunia, tidak 
terkecuali Indonesia, untuk bekerja 
sama memelihara alam demi keber-
lanjutan sumber daya air.

Menteri PUPR mengawali peringatan 
HAD di Kampus PUPR Jakarta, Ju’mat 
(23/3), dengan senam pagi bersama 
jajaran pejabat dan pegawai serta 
CPNS.

uai dengan kondisi perumahan atau 
perkantoran di mana tanah kosong 
menjadi suatu hal yang langka.

Lubang biopori dapat membuat air 
hujan cepat terserap ke dalam tanah 
dengan membuat lubang silinder 
menggunakan bor tanah atau bisa 
juga menggunakan linggis.

Kedalaman lubang sekitar 80-100 cm 
dengan pipa paralon berdiameter 10 
cm dan panjang 20 cm, kemudian 
ditutup dengan saringan kawat. Pa-

Pembuatan lubang Biopori oleh Menteri PUPR dan Dirjen SDA
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Teknologi Penampung

Air Hujan

Pada kesempatan yang baik 
ini, Menteri Basuki juga 
mendapatkan penjelasan 

mengenai Teknologi Penampung Air 
Hujan (PAH) yang merupakan ino-
vasi dari Universitas Gadjah Mada 
(UGM), Yogyakarta dengan metode 
TRAP (Tampung, Resapkan, Aliran 
dan Pelihara).

Pratama Tirza, mahasiswa UGM, 
menjelaskan kepada Menteri PUPR 
bahwa air hujan dialirkan melalui 
talang, masuk ke pipa saringan yang 
di dalamnya diisi bola-bola plastik 
dan busa yang biasa digunakan pada 
akuarium. Air hujan yang sudah dis-
aring kemudian ditampung dalam 
tangki air.

“Penampung Air Hujan sudah digu-
nakan masyarakat di daerah rawa di 
Palembang untuk memanen air hu-
jan, namun belum menggunakan fil-

ter. Dengan adanya filter kualitas air 
akan menjadi lebih baik. Teknologi 
ini akan kami gunakan di Kabupaten 
Asmat karena di sana daerah rawa 
yang sulit air bersih,” jelas Menteri 
Basuki.

Saat ini, Kementerian PUPR juga ten-
gah membangun sistem drainase, 
fasilitas ground water tank, yang 
akan menyimpan air hujan yang 
jatuh di semua kawasan Kampus 
Pattimura. Termasuk di atap semua 

ralon lalu diisi sampah organik agar 
cacing tanah bisa berkembang dan 
membuat lubang-lubang yang dapat 
menampung air hujan agar meresap 
jauh ke dalam tanah.

Biopori akan mengurangi aliran 
air permukaan (run off) sehingga 
mencegah terjadinya genangan dan 
banjir ketika hujan datang.

Tidak berhenti sampai seremoni 
saja, Menteri PUPR juga menyerah-
kan alat untuk pembuatan biopori 
di perumahan pegawai Kementerian 
PUPR.

Kementerian PUPR tengah 
membangun sistem drainase, 
fasilitas ground water tank, 
yang akan menyimpan air 
hujan yang jatuh di semua 
kawasan Kampus. Terma-

suk di atap semua gedung. 
Nantinya air yang berhasil 
di panen akan digunakan 

sebagai sumber air alternatif 
kolam sanitasi, water cooling 

tower dan air bilas toilet

gedung. Nantinya air yang berhasil di 
panen akan digunakan sebagai sum-
ber air alternatif kolam sanitasi, wa-
ter cooling tower dan air bilas toilet.

Turut hadir mendampingi Menteri 
PUPR yakni Sekretaris Jenderal, Ins-
pektur Jenderal, Dirjen Sumber Daya 
Air, Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina 
Konstruksi, Dirjen Penyediaan Peru-
mahan, Dirjen Pembiayaan Peruma-
han, Kepala Balitbang dan Kepala 
BPSDM.
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Suka cita peringatan Hari Air 
Dunia dilanjutkan dengan 
pelaksanaan Kampanye Peduli 

Air di Bunderan HI, Minggu (25/3). 
Acara yang melibatkan berbagai 
stakeholder ini diisi oleh pnandatan-
ganan dan pembacaan deklarasi aksi 
nyata guna melestarikan alam untuk 
air. 

Deklarasi ini ditandatangani oleh Ke-
menterian PUPR, Tim Gerakan Na-
sional Kemitraan Penyelamatan Air 

(GN-KPA), Peguruan Tinggi, Komuni-
tas Hari Bebas Kendaraan Bermotor 
dan Aktivis Pecinta Lingkungan, Ko-
munitas Peduli Sungai, Komunitas 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle), Komunitas 
Sanimas dan Duta Sanitasi.

Dalam deklarasi tersebut para pihak 
bertekad sekuat tenaga mengajak 
masyarakat dalam satu aksi peduli 
sungai, situ, danau, embung, waduk, 
mata air dan air hujan. Peringatan 
di Bunderan HI ini dimeriahkan den-

gan kegiatan sepeda sehat dan dii-
kuti oleh para pejaba tinggi Madya, 
Pratama dan pegawai Kementerian 
PUPR. 
(Kompu SDA • dari berbagai sumber)

Kampanye 

peduli Air 

di bundaran HI

Penandatanganan deklarasi melestarikan alam dan air 
oleh Kementerian PUPR, GN-KPA, Perguruan Tinggi dan 
komunitas peduli lingkungan

Pembacaan deklarasi melestarikan alam dan air oleh 
Kementerian PUPR, GN-KPA, Perguruan Tinggi dan 
komunitas peduli lingkungan

Sepeda sehat dari Kementerian PUPR Pattimura sampai Bundaran HI
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Kalimat tersebut menyiratkan 
makna bahwa alam mempunyai 
arti penting untuk air. Apabila 

alam dalam keadaan baik maka air 
ketersediaannya juga masih baik tapi 
apabila keadaan alam buruk maka 
ketersediaan air menjadi buruk juga. 
Sebenarnya alam sudah memberikan 
banyak manfaat bagi manusia, dan 
kita harus memanfaatkannya sebaik 

mungkin mulai dengan melakukan 
tindakan  yang sederhana sampai 
dengan yang spektakuler.

Tema Hari Air Dunia khusus un-
tuk tahun 2018 adalah “Lestarikan 
Alam Untuk Air”. Pada tema kali ini 
Direktorat Jenderal SDA mengada-
kan berbagai macam kegiatan yang 
bertujuan untuk mengeksplorasi 

beragam solusi berbasis alam dalam 
menyelesaikan permasalahan terkait 
air.

Beberapa kegiatan yang diselengga-
rakan oleh Ditjen SDA di antaranya 
adalah sebagai berikut.

Berikan 
Mata Air 

Jangan Air 
Mata

1 Situ adalah salah satu tam-
pungan air yang saat ini su-
dah tercemar  dan terkena 

alih fungsi lahan masyarakat. Pada-
hal situ memiliki peranan strategis 
sebagai daerah observasi air dan 
berfungsi untuk memastikan bahwa 
cadangan air dapat terjaga pada saat 
musim kemarau. 

Untuk itu Kementerian PUPR melalui 
Ditjen SDA melakukan kerjasama 
dengan Ditjen Pengendalian Peman-
faatan Ruang dan Penguasaan Tanah 

dan Ditjen Pengadaan Tanah Kemen-
terian ATR/BPN serta Ditjen Bangda 
Kementerian Dalam Negeri untuk 
menerbitkan sertifikat lahan situ. 

Dimana peran Kementerian PUPR 
dalam kerjasama tersebut adalah 
mendapatkan dukungan terkait 
pelaksanaan progres pencatatan 
dalam buku tanah, pendaftaran per-
tanahan  sungai, danau, embung dan 
waduk (SDEW) serta sumber air lain-
nya.

Press Tour & Bincang Santai HAD 2018 di Situ Pengasinan, Depok

RAGAM 

AKSI NYATA
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Hal ini dilakukan salah satunya untuk 
menjaga situ dari alih fungsi lahan.

“Hasil kegiatan pengadministrasian 
situ oleh BBWS Ciliwung Cisadane 
yaitu situ yang telah disertifikatkan 
yaitu Situ Pagam, Situ Cogreg, Situ 
Tlajung Udik dan Situ Rawa Lumbu, 
sementara situ yang telah didaft-
arkan adalah Situ Burangkeng, Situ 
Ceper, Situ Binong dan Situ Pondok 
Cina UI.” 

“Rencana pengadministrasian situ 
tahun 2018 sebanyak 32 situ yaitu 
Banten 8 situ, Kabupaten Tangerang 
2 situ, Kota Tangerang Selatan 2 situ 
dan Kota Tangerang 2 situ,” jelas Ja-
rot Widyoko, Kepala BBWS Ciliwung 
Cisadane pada acara Press Tour dan 
Bincang Santai dalam rangka Hari 
Air Dunia Tahun 2018, (12/3) di Situ 
Pengasinan, Depok, Jawa Barat. 

Acara ini merupakan hasil kerjasama 
BBWS Ciliwung Cisadane dengan Fo-
rum Komunitas Hijau Depok.

Dalam pemulihan kondisi situ 
menurut Jarot Widyoko, sudah se-
suai dengan Permen PUPR No. 4 
Tahun 2015 tentang Kriteria dan 
Penetapan Wilayah Sungai, Pemen 
PUPR No. 28 tahun 2015 tentang 
Penetapan Garis Sempadan Sungai 
dan garis Sempadan Danau dan Per-
men PUPR No. 9 Tahun 2015 tentang 
Penggunaan Sumber Daya Air. 

“Sesuai dengan peraturan perundang 
undangan tersebut, kami melakukan 
pendataan ulang situ-situ yang ada 
di Jabodetabek, dengan harapan 
agar setelah didata kami mengetahui 
sejauh mana  situ-situ tersebut ma-
sih berfungsi dan luasannya sama, 
bertambah atau berkurang.” 

“Selain itu kami juga  ingin memba-
ngun kerjasama dengan para peng-
giat lingkungan, contohnya Forum 

Komunitas Hijau Depok agar bisa sa-
ling bersinergi untuk dapat menjaga  
situ-situ yang ada di Jabodetabek,” 
ujar Jarot Widyoko.

Ketua Forum Komunitas Hijau De-
pok,  Heri Syaefudin,  mengatakan 
bahwa air adalah kehidupan.  “Un-
tuk itu kita harus menjaga sumber 
air yang ada di bumi kita. Fungsi uta-
ma sumber air sebenarnya sangatlah 
penting yaitu konservasi, pengaliran 
air, tampungan air dan tempat hidup 
biota air.” 

“Apa yang sudah dilakukan komuni-
tas di Situ Pengasinan  yaitu mem-
buat situ ini sebagai tempat social 
engineering, tempat bersosialisasi 
sekaligus secara teknis  melakukan 
kelestarian lingkungan,” lanjut Heri.

Kepala BBWS Ciliwung Cisadane 
berharap agar kegiatan pelestarian 
lingkungan situ dapat terus menerus 
dilakukan sehingga manfaatnya akan 
dirasakan lebih lama lagi bagi gener-
asi penerus. “Jadi jangan berikan air 
mata tapi berikanlah mata air untuk 
anak cucu kita,”imbuh Jarot.

“Rencana 
pengadministrasian situ 

tahun 2018 
sebanyak 32 situ yaitu 

Banten 8 situ, 
Kabupaten Tangerang 
2 situ, Kota Tangerang 
Selatan 2 situ dan Kota 

Tangerang 2 situ,”



13

Hari Air Dunia XXVI tahun 2018 | Majalah Air

Tidak hanya di Situ Pengasinan, 
Depok, peringatan HAD 2018 
juga dilaksanakan di situ lainn-

ya. Salah satunya di Situ Pondok Jag-
ung yang terletak di Tangerang Sela-
tan (Tangsel).  

Walikota Tangerang Selatan Airin 
Rachmi, mengatakan sangat men-
gapresiasi sekali semua usaha yang 
sudah dan sedang dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal SDA dalam mer-
evitalisasi situ-situ khususnya situ-si-
tu di Jabodetabek melalui BBWS Cili-
wung Cisadane. 

“Dulu Situ Pondok Jagung ini penuh 
dengan sampah terutama di pinggir 
situ, tapi sekarang sudah bisa kita li-
hat di situ ini bersih, sudah ada fasil-
itas olahraga, jogging track dan ba-
nyak juga warga Tangsel yang datang 
ke sini.” 

“Saya berharap agar situ-situ  yang 
lain seperti ini dan dapat menjadi 
city center, ruang publik, daripada 
masyarakat pergi ke mall, akan le-bih 
bermanfaat datang ke sini,” sebut 
Airin Rachmi pada peringatan HAD 
2018 di Situ Pondok Jagung (22/3).

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Dit-
jen SDA Muhammad Arsyadi selaku 
Ketua Umum Tim Pelaksana Panitia 
Nasional HAD ke-26 tahun 2018 yang 
hadir mewakili Dirjen SDA.

Turut dihadiri oleh Kepala BBWS Ci-
liwung Cisadane, Jarot Widyoko dan 
Pemkot Tangsel serta warga setem-
pat. 

Rangkaian HAD 2018 di Situ Pondok 
Jagung terdiri dari kegiatan penana-
man pohon dan bersih situ, panen air 
hujan berupa pemasangan instalasi 
panen air hujan dan sumur resapan 
serta edukasi sungai dan lingkungan 
juga lomba menggambar tingkat SD 
di Tangsel.

Jumlah pohon yang ditanam sekitar 
300 batang yang tersebar di sekelil-
ing situ. Di antaranya untuk tanaman 
hias yaitu pucuk merah 118 batang, 
glodokan 36 batang, dadap merah 
36 batang, nusa indah 39 batang. 
Sedangkan untuk tanaman buah yai-
tu jambu air jamaika 12 batang, jam-
bu biji 10 batang, mangga 12 batang, 
alpukat 10 batang, srikaya 10 batang 
dan salam 19 batang.                                                           

Revitalisasi 
situ

2

Penanaman pohon oleh Walikota Tangerang 
Selatan dalam rangka peringatan HAD 2018 

di Situ Pondok Jagung, Tangerang Selatan

Penyerahan bibit pohon  dari Kementerian PUPR 
kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan
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Selain diperingati oleh jajaran 
karyawan dan pejabat Dit-
jen SDA, peringatan HAD juga 

dilakukan oleh Dharma Wanita 
Persatuan Kementerian PUPR den-
gan kegiatan menanam pohon dan 
menabur benih ikan. 

Salah satunya dilakukan oleh DWP 
Ditjen SDA yang mengadakan kegia-
tan penanaman pohon dan tabur 
benih ikan (6/4), di Waduk Jatiba-
rang, Semarang, Jawa Tengah. 

Turut dihadiri oleh Ibu Juhriati Ari 
Setiadi, mewakili DWP Kementerian 
PUPR, Ibu Agustina Arsyadi, Dharma 

Wanita Unit Direktorat Jenderal SDA, 
Paguyuban Ibu-ibu BBWS Pemali 
Juana dan Perwakilan Paguyuban 
Ibu-Ibu BBPJN VII Semarang.

Ibu Juhriati Ari Setiadi, mengatakan 
bahwa penanaman pohon dalam 
rangka Hari Air Dunia ini dapat 
menumbuhkan awareness kita 
semua akan pentingnya air. “Bend-
ungan Jatibarang ini merupakan 
penampung air yang memberikan 
manfaat sangat besar bagi mas-
yarakat sekitar, dan dengan dita- 
namnya pohon-pohon dimaksudkan 
untuk melestarikan lingkungan. 

Tanam Pohon 
Tradisi untuk 
Lestarikan Air

Sesuai dengan tema Hari Air Dun-
ia Tahun 2018, Nature for Water, 
bahwa pembangunan infrastruktur 
harus diiringi dengan pelestarian 
lingkungan sekitarnya,” jelas Ibu 
Juhriati Ari Setiadi.

Pada kesempatan yang sama per-
wakilan paguyuban ibu-ibu BBWS 
Pemali Juana, Ibu Yoke Oentoro, 
menyatakan bahwa dengan pena-
naman pohon sebanyak 65 pohon 
buah seperti pohon buah sirsak, po-
hon buah mangga, pohon buah sawo 
dan pohon buah jeruk. 

“Penanaman pohon di sekitar sum-
ber sumber air seperti sungai, da-
nau, embung dan waduk untuk 

menjaga ketersediaan air baku 
bagi kehidupan sehari hari. 

Bendungan Jatibarang 
sebagai sumber air per-
mukaan adalah salah 
satu infrastruktur sum-
ber air yang harus kita 
jaga dan lestarikan 
agar manfaatnya tetap 
dapat dinikmati mas-
yarakat sekitar lebih 
lama lagi,” lanjut Ibu 
Yoke Oentoro.

Setelah melakukan 
penanaman pohon di 

3
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sekitar Bendungan Jatibarang, kegia-
tan dilanjutkan dengan tebar benih 
ikan di Waduk Jatibarang. 

Penanaman pohon juga dilakukan 
oleh Dharma Wanita Persatuan Ke-
menterian PUPR di Situ Rawa Pulo, 
Bekasi (17/4). “Kegiatan ini sangat 
bermanfaat bagi kita semua untuk 
melestarikan lingkungan sekitar. Dan 
pohon itu mempunyai banyak man-
faat bagi kita terutama untuk penye-
diaan oksigen dan ketersediaan air,” 
jelas Ibu Kartika Basuki, penasehat 
Dharma Wanita Persatuan Kemen-
terian PUPR di lokasi penanaman 
pohon.

“Saya berharap agar pohon-pohon 
ini dapat dijaga dan dipelihara, bisa 
dirawat dengan baik. Dengan adanya 
pohon-pohon ini dari alam yang su-
dah bagus menjadi lebih bagus ter-
utama akan lebih banyak ruang ter-
buka publik yang nyaman dan asri,” 
tambah Ibu Kartika Basuki. 

Lanjut Kartika, Kementerian PUPR 
yang berperan untuk pembangunan 

infrastruktur memerlukan peran ser-
ta masyarakat dan semua pihak un-
tuk menghadapi krisis air. “Jadi krisis 
air tidak hanya diselesaikan dengan 
pembangunan infrastruktur sum-
ber daya air saja tetapi juga harus 
melibatkan masyarakat dengan cara 
melakukan aksi nyata di lingkungan 
masing-masing seperti penanaman 
pohon di berbagai tempat,” imbuh 
Kartika Basuki.

Dalam sambutan Direktur Jenderal 
SDA yang dibacakan oleh Sekretaris 
Direktorat Jenderal SDA, Muham-
mad Arsyadi, juga mengatakan bah-
wa pemecahan masalah terkait air 
tidak dapat diselesaikan hanya den-
gan pembangunan waduk. Bendun-
gan ataupun pembangunan instalasi  
air limbah tapi menerlukan partisi-
pasi mayarakat. 

“Kami mengapresiasi kegiatan pena-
naman pohon ini yang merupakan 
kerjasama antara DWP Kementerian 
PUPR dan BBWS Ciliwung Cisadane 
yang bertujuan untuk memberikan 
pemahaman dan menumbuhkan 

kesadaran masyarakat bahwa mere-
ka tidak hanya memiliki hak sebagai 
pengguna air, tapi juga memiliki 
tanggung jawab dan kewajiban un-
tuk memberikan kontribusi dalam 
memelihara alam dan lingkungan 
yang merupakan sumber air sehing-
ga permasalahan air dapat dipecah-
kan bersama-sama secara efektif dan 
tepat sasaran serta meringankan tu-
gas pemerintah,” kata Arsyadi.

Dalam acara tersebut dilakukan 
penanaman pohon sebanyak 120 
buah pohon yang terdiri dari 30 buah 
pohon mangga, 30 buah pohon jam-
bu, 30 buah pohon kelengkeng dan 
30 buah pohon manggis. Acara pena-
naman pohon ini diikuti oleh BBWS 
Ciliwung Cisadane, Pemerintah Kota 
Bekasi dan masyarakat setempat.

Penanaman pohon oleh 
DWP Kementerian PUPR  

di Situ Rawa Pulo, Bekasi, 
Jawa Barat

Penanaman pohon oleh 
DWP Kementerian PUPR  
di Situ Rawa Pulo, Bekasi, 
Jawa Barat
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Saat ini masih banyak tan- 
tangan yang harus kita 
hadapi dalam pengelo-

laan sumber daya air, diantaranya 
kelangkaan air bersih yang sudah 
berdampak pada 1,9 milyar orang di 
seluruh dunia, dimana pertumbuhan 
penduduk sangat cepat dan kebutu-
han akan air diprediksi bertambah 
sepertiganya pada tahun 2050. 

“Untuk menjawab tantangan terse-
but, Kementerian PUPR melalui 
Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air (SDA) berupaya melakukan pe- 
ningkatan penyediaan air baku yang 
diiringi dengan pengendalian dalam 

pemanfaatan air tanah untuk men-
jaga keberlanjutan ketersediaan 
air tanah. Pemenuhan kebutuhan 
air baku untuk air bersih dipriori-
taskan pada pemenuhan pokok ru-
mah tangga, kehidupan sehari hari 
masyarakat, dan kebutuhan sosial 
ekonomi produktif seperti irigasi, 
listrik, terutama di wilayah defisit 
air, wilayah tertinggal dan wilayah 
strategis,” jelas Direktur Jenderal 
SDA, Imam Santoso, mewakili Men-
teri Pekerjaan Umum dan Perumah-
an Rakyat (PUPR), dalam acara pun-
cak peringatan Hari Air Dunia ke-26 
Tahun 2018 (7/4) di Rawa Pening, 
Semarang, Jawa Tengah.

Lanjut Imam Santoso, peme-                
cahan masalah terkait air tidak 
dapat diselesaikan hanya melalui 
pembangunan infrastruktur oleh 
Pemerintah, seperti pembangunan 
bendungan, waduk ataupun instalasi 
pengelolaan air limbah, tetapi per-
lu adanya partisipasi langsung dari 
masyarakat, akademisi dan swasta 
untuk ikut menjaga dan melestari-
kan alam sehingga segala permasala-
han air yang ada dapat dikendalikan 
atau paling tidak dapat diminimalisir.

Menurut Imam untuk menyikapi itu 
semua kita harus melakukan ber-

Danau Rawa Pening 
Simpan Banyak Potensi Air

Puncak Peringatan HAD di Semarang 
Ajak Semua Pihak Berpartisipasi 
Langsung dalam Pelestarian Air

Pada kesempatan yang sama 
Kepala Dinas PU Jawa Te-
ngah, Prasetyo Budi Yuwono 

mewakili Plt. Gubernur Jawa Tengah, 
mengatakan dengan peringatan Hari 
Air Dunia di Danau Rawa Pening, 
dapat menyadarkan kita akan pen- 
tingnya peran Danau Rawa Pening 
bagi masyarakat. 

“Danau Rawa Pening kami harapkan 
dapat menjadi tempat yang layak 
sebagai sumber air bersih dan dapat 
dimanfaatkan untuk penunjang ke-
butuhan kehidupan. Untuk diketa-
hui Danau Rawa Pening merupakan 
danau alam yang terletak di Kabu-
paten Semarang dan berdasarkan 
hasil identifikasi luas badan danau 
oleh fasilitas citra satelit, diidentifi-

kasi terjadi penyusutan badan danau 
dalam kurun waktu 15 tahun ter- 
akhir, dimana luasannya berkurang 
dari yang semula 2.670 Ha menjadi 
1.800 Ha. Faktor-faktor yang men-
jadi penyebabnya adalah degradasi 
lingkungan dan terjadinya peruba- 
han tata guna lahan pada hulu, dae-
rah tangkapan air dan badan danau 
itu sendiri,” ungkap Prasetyo.
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Pembukaan puncak perin-
gatan HAD 2018 di Danau 
Rawa Pening, Semarang, 
Jawa Tengah

Lanjut Prasetyo Budi Yuwono, pa-
dahal danau ini menyimpan ba-         
nyak potensi untuk air bersih sekitar 
250 liter/detik yang saat ini sedang 
dimanfaatkan. Juga manfaat untuk 
irigasi hampir 20 ribu Ha. Selain itu 
sebagai pembangkit energi seperti 
hidro power dan pariwisata, serta 
pengendalian banjir.

“Untuk itu kita harus bersinergi da-
lam menyelamatkan danau ini baik 
dengan pemerintah pusat maupun 
masyarakat sehingga sumber air ini 
dapat menjaga ketersediaan air kita 
dan memberikan manfaat bagi kita 
semua dalam jangka waktu yang 
lama,” imbuh Prasetyo Budi Yuwono.

Direktur Jenderal SDA, Imam Santoso 
berharap agar aksi nyata yang sudah 
kita lakukan untuk penyelamatan 
sumber-sumber air dapat menum-
buhkan pemahaman dan kesadaran 
dari masyarakat bahwa mereka tidak 
hanya memiliki hak sebagai penggu-
na air tapi juga memiliki tanggung 
jawab dan kewajiban untuk berkon-
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bagai macam aksi nyata bersama 
dengan seluruh pemangku kepen-       
tingan dan masyarakat dengan 
mengikutsertakan akademisi, pergu-
ruan tinggi, pemerintah daerah, pe-
merintah kabupaten/kota dan komu-
nitas peduli sungai/danau. Bentuk 
aksi dapat berupa aksi bersih sungai/
danau, susur sungai, penanaman po-
hon, pembuatan lubang biopori dan 
pembersihan sampah.

“Seperti yang saat ini kita saksikan 
bahwa Danau Rawa Pening adalah 
salah satu dari lima belas danau yang 
akan kita revitalisasi dan sudah kita 
lakukan juga beberapa pekerjaan di 
sini. Salah satunya adalah mengirim 
6 buah perahu untuk membersihkan 
Rawa Pening dari eceng gondok dan 

menambah jumlah alat pemotong 
eceng gondok atau harvester. Sudah 
ada sembilan alat yang beroperasi 
setiap hari, dan tahun ini kami tam-
bah empat lagi totalnya tiga belas.”

“Dan memang ketika saya dan rom-
bongan bertolak dari Dermaga Su-
murup, kami sempat terhambat oleh 
eceng gondok ketika akan keluar 
dari dari tengah danau. Ini sebagai 
pembelajaran bagi kita semua untuk 
mengatasi eceng gondok yang sa-
ngat lebat dan akarnya sudah sampai 
ke dasar danau. Selain itu momen-
tum ini juga sebagai peringatan bagi 
Pemerintah untuk lebih serius lagi 
dalam menangani persoalan sedi-
mentasi dan eceng gondok di Danau 
Rawa Pening, “ kata Imam Santoso.

tribusi dalam memelihara alam dan 
lingkungan sehingga permasalahan 
menyangkut air dapat dipecahkan 
bersama melalui solusi yang efektif 
dan tepat sasaran.

Dalam acara ini pula dilakukan pem-
berian penghargaan oleh Direktur 
Jenderal SDA bagi komunitas terbaik 
dalam acara Focus Group Discussion 
Pembinaan Kemitraan (Pemerintah, 
Komunitas Peduli Sungai, Komunitas 
Sanimas, Komunitas 3R dan Duta Sa-
nitasi) dalam Upaya Percepatan, Per-
lindungan dan Ootimalisasi Fungsi 
Sungai, Danau, Embung dan Waduk 
dan Sumber Air Lainnya (6/4) di 
Universitas Diponegoro Tembalang. 
Komunitas terbaik yang menjadi pe-
menang merupakan komunitas yang 
bermitra dengan BWS Sulawesi I, 

Pemecahan 
masalah terkait 
air tidak dapat 

diselesaikan 
hanya melalui 
pembangunan 

infrastruktur oleh 
Pemerintah, 
tetapi perlu 

partisipasi

BBWS Pemali Juana, BWS Kalimantan 
II, BWS Papua dan BWS Bali Penida.

Sesuai dengan tema Hari Air Du-    
nia ke-XXVI Tahun 2018, Nature for 
Water (Lestarikan Alam untuk Air), 
Direktur Jenderal SDA berpesan agar 
semua pihak peduli dalam melestari-
kan alam beserta lingkungan guna 
lestarinya air di bumi nusantara yang 
kita cintai.

Acara peringatan Puncak Hari Air 
Dunia Tahun 2018 di Danau Rawa 
Pening dihadiri oleh seluruh jajaran 
pejabat dan pegawai di lingkungan 
Direktorat Jenderal SDA, Pemerintah 
Daerah Jawa Tengah dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota Semarang, seniman 
Slamet Rahardjo, serta perwakilan 
komunitas peduli air dari berbagai 
daerah. (tin/KompuSDA)
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Dirjen SDA menebar benih ikan di Danau Rawa Pening, 
Semarang, Jawa Tengah

Pembacaan komitmen bersama melestarikan Alam Untuk Air oleh 
Dirjen SDA, Slamet Rahardjo pemerintah kota Semarang dan para 
Komunitas Sungai di Danau Rawa Pening, Semarang, Jawa Tengah

Kondisi eceng gondok di bagian Danau Rawa Pening yang 
belum dibersihkan

langsung dari 
masyarakat, akademisi 
dan swasta untuk ikut 
menjaga dan melestarikan 
alam sehingga segala 
permasalahan air yang 
ada dapat dikendalikan 
atau 
paling tidak dapat 
diminimalisir
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Peringatan Hari Air Dunia atau 
World Water Day merupakan 
upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kesadaran publik akan 
fakta dan masalah yang berbasis air. 

Saat ini, banyak tantangan yang di-
hadapi dalam permasalahan air, di-
antaranya masalah kelangkaan air 
bersih yang sudah berdampak pada 
sekitar 1,9 milyar orang diseluruh 
dunia dimana pertumbuhan popu-
lasi penduduk sangat cepat dan ke-
butuhan air akan bertambah seperti-
ganya pada kurun waktu 2050. 

Selain itu, perubahan iklim merupa-
kan suatu tantangan dalam penye-
diaan air baku, panjangnya musim 
kemarau mengakibatkan kekeringan, 
dan meningkatnya intensitas hujan 
dan permukaan air laut yang ber-

dampak pada banjir. Adapun tan-
tangan lainnya adalah degradasi 
daerah aliran sungai di daerah hulu, 
menurunnya debit pada sumber air 
dan tinggi laju sedimentasi pada 
tampungan-tampungan air seperti 
waduk, embung, danau, dan situ. 

Disamping itu, kualitas air juga se-
makin turun akibat tingginya tingkat 
pencemaran pada sungai dan sum-
ber-sumber air lainnya. 

Di tahun 2018, peringatan World 
Water Day yang bertema Nature for 
Water mencoba mengajak kita un-
tuk berkolaborasi menemukan solu-
si berbasis alam agar permasalahan 
akan air bisa teratasi. Sampai saat 
ini pun, masih banyak masyarakat 
yang tidak peka akan permasalah-
an air tersebut. Masih banyak yang 

memang acuh tak acuh namun ban-
yak pula yang memang belum tahu 
sehingga tidak tanggap. Berbagai 
upaya telah dan terus dilakukan oleh 
lembaga atau organisasi yang aware 
akan kelestarian air tersebut. 

Demikian halnya dengan Kementeri-
an Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) melalui Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen 
SDA) yang terus  menggalakkan 
berbagai aksi nyata melalui kolab-
orasi, sosialisasi dan kegiatan eduka-
si agar kesadaran masyarakat terus 
meningkat.

Hari Air Dunia 2018, 
Ajang Kolaborasi dan 
Cetak Prestasi

Penganugerahan juara lomba Hari Air 2018 tingkat SMA/SMK Sederajat Se-Jabodetabek oleh Sekretaris 
Jenderal  & Direktur Jenderal SDA di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta  (10/4)
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KOLABORASI

Melibatkan masyarakat dan 
komunitas untuk berpartisi-
pasi secara langsung merupa-

kan salah satu upaya efektif untuk 
meningkatkan kesadaran #Lestari-
kanAlamUntukAir di Indonesia. 

Melalui Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS)/ Balai Wilayah Sungai (BWS) 
yang tersebar di 34 provinsi, Ditjen 
SDA merangkul para komunitas dan 
masyarakat melakukan aksi nyata se-
cara serentak dalam memperingati 
Hari Air Dunia tahun ini, diantaranya 
gerakan aksi bersih sungai dan da-
nau, penanaman pohon, pembua-

tan lubang biopori, launching bank 
sampah, lomba daur ulang sampah 
rumah tangga, program edukasi kali 
bersih, pembersihan saluran drain-
ase dan pembentukan gerakan mas-
yarakat peduli sungai. 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air 
Imam Santoso menyatakan bahwa 
sesuai dengan tema World Water 
Day 2018 yaitu Nature for Water, 
kami ingin menegaskan bahwasanya 
pemecahan masalah terkait air tidak 
dapat diselesaikan hanya melalui 
pembangunan infrastruktur, seperti 
pembangunan bendungan, instalasi 

pengolahan air limbah, normalisasi 
sungai dan sebagainya. 

Yang lebih penting adalah perlu 
adanya partisipasi langsung dari 
masyarakat, komunitas, akademisi, 
dan pihak swasta untuk menjaga dan 
melestarikan alam sehingga perma-
salahan air dapat dikendalikan atau 
setidaknya dapat diminimalisir. 

Oleh karenanya, Ditjen SDA mem-
berikan apresiasi kepada para in-
san yang telah berkontribusi dalam 
menyumbangkan ide, semangat 
dan tenaga untuk menjaga kelestar-

Pemecahan masalah terkait air tidak dapat diselesaikan 
hanya melalui pembangunan infrastruktur. Yang lebih 
penting adalah perlu adanya partisipasi langsung dari 
masyarakat, komunitas, akademisi, dan pihak swasta

Juara Harapan 1 Lomba Tari Tradisional : Bagot Team SMKN 57 Jakarta 
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Lomba Hari Air 2018 digelar 
pada 19-21 Maret untuk ba-
bak penyisihan dan 10 April 

untuk babak final yang bertempat di 
Kementerian PUPR, Jakarta. Lomba 
ini merupakan upaya yang dilakukan 
Ditjen SDA untuk membina generasi 
muda agar selalu siap berkompetisi 
dalam berbagai kesempatan yang 
nantinya akan mendukung peningka-
tan daya saing bangsa. 

Sejalan dengan kegiatan ini, Menteri 
PUPR Basuki Hadimuljono menya-
takan bahwa setiap insan harus jadi 
pribadi yang kuat, berani, berjiwa 
seni, kompeten dan siap bekerjasa-
ma.

“Lomba Hari Air 2018 ini diseleng-
garakan agar semakin banyak anak 

muda sadar bahwa mereka bisa 
mengambil peran untuk melakukan 
berbagai hal bermanfaat dengan 
bakat yang mereka miliki. Para pe-
serta dalam lomba ini bisa berperan 
sebagai penyambung lidah Kemente-
rian PUPR akan isu pentingnya kele-
starian air ke masyarakat luas,” tutur 
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
ketika membuka lomba tersebut. 
Jadilah insan yang berdaya saing 
tinggi, pesan Basuki kepada seluruh 
peserta.

Lomba Hari Air 2018 yang terdiri 
dari Pemilihan Duta Hari Air, Lom-
ba Paduan Suara dan Lomba Tari 
Tradisional ini menjadi ajang bagi 
siswa/i SMA/SMK se-Jabodetabek 
untuk mencetak prestasi. Pemilihan 
Duta Hari Air 2018 adalah program 

PRESTASI

yang menantang para peserta untuk 
mengamati permasalahan berbasis 
air di lingkungan sekitar mereka, dan 
kemudian dikemas menjadi pidato 
yang mereka sampaikan dihadapan 
para juri. 

Duta Hari Air terpilih akan ber-
tugas mengedukasi keluarga dan 
teman-temannya akan pentingnya 
menjaga kelestarian sumber-sum-
ber air, dan berbagai kegiatan yang 
bisa dilakukan dalam kehidupan se-
hari-hari. 

Sebanyak 26 peserta kategori putra 
bersaing, dan akhirnya terpilih Mu-
hammad Daffa Hakim sebagai Duta 
Hari Air 2018. Daffa yang merupakan 
siswa kelas XI IPS SMAN 46 Jakarta 
ini berhasil meyakinkan juri bahwa 

ian sumber-sumber air di Indonesia. 
Pemberian penghargaan diberikan 
kepada para komunitas peduli sun-
gai yang sudah berdedikasi dengan 
berbagai kegiatan mereka, juga para 
siswa-siswi se-Indonesia yang telah 
menyumbangkan berbagai ide in-
ovatif melalui Lomba Karya Ilmiah 
Remaja bidang Sumber Daya Air.

Tidak itu saja, pada peringatan Hari 
Air Dunia tahun ini Ditjen SDA juga 
menggaet para anak muda di Jabo-
detabek untuk bersama-sama ikut 
menyebarkan semangat #Lestari-
kanAlamUntukAir. Program ini dike-
mas dalam Lomba Hari Air 2018 yang 
terdiri dari Pemilihan Duta Hari Air, 
Lomba Paduan Suara dan Lomba Tari 
Tradisional Tingkat SMA/SMK Seder-
ajat se-Jabodetabek. 

Finalis Lomba Paduan Suara : Tarvocalista SMK Tarakanita Jakarta
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saat ini konsep Komunikasi Kreat-
if Luas sangat digemari anak muda 
khususnya generasi millenial. Ia me-
nekankan bahwa konten kreatif yang 
disebarkan ke berbagai platform on-
line yang sedang digandrungi anak 
muda merupakan salah satu cara un-
tuk menarik perhatian mereka. 

Daffa juga memberikan solusi yang 
bisa dilakukan untuk meningkatkan 
kesadaran anak muda akan pent-
ingnya mengelola sampah dengan 
benar agar tidak mencemari sum-
ber-sumber air, diantaranya melalui 
kompetisi tong sampah antar jurusan 
di sekolah ataupun dengan menye-
diakan tong sampah sebagai wadah 
untuk menilai keindahan suatu tem-
pat wisata. 

Misalnya dengan menyediakan tong 
sampah bertuliskan 1-10 di tepi pan-
tai, dan mengajak para wisatawan 
untuk menilai keindahan sunset dan 
pantai dengan memasukkan sampah 
ke dalam tong yang bertuliskan ang-
ka-angka tersebut.

Lain pula halnya dengan Nadine 
yang berhasil mengalahkan tiga pu-
luh satu peserta kategori putri seh-
ingga terpilih sebagai Duta Hari Air 
2018. Siswi kelas XI IPA SMA Tunas 
Bangsa Greenville ini mengkampa-
nyekan bahwa setiap sekolah harus 
punya program berbasis kelestarian 
air yang dijalankan secara konsisten.

Di antaranya mengajak para siswa 
ke pameran, membudayakan lubang 
biopori di sekolah, membiasakan 

para siswa untuk membawa botol air 
minum sendiri, dan memanfaatkan 
media sosial untuk menyebarkan in-
formasi yang kreatif.

Ketatnya persaingan antar peserta 
juga berlaku pada Lomba Paduan Su-
ara yang terdiri dari dua puluh tiga 
tim. Masing-masing tim berusaha 
untuk kompak ketika menyanyikan 
lagu yang telah mereka siapkan. 

Ragam pilihan lagu nasional dan 
lagu daerah ditampilkan dengan ciri 
khas masing-masing tim paduan su-
ara. Juri dan penonton pun berdecak 
kagum dengan semangat dan bakat 
para peserta. 

Setelah melalui babak penyisihan 
hingga final, Etniez Choir berhasil 
meraih Juara I. Etniez Choir ada-
lah paduan suara kebanggaan milik 
SMAN 2 Kota Bekasi. Paduan suara 
ini dibentuk oleh Ibu Ambarwati 
Widaningsih pada tahun 2008. 

Sejak terbentuk, paduan suara 
ini telah menorehkan beberapa 
prestasi, diantaranya pernah tampil 
pada Konser Simfoni Pemuda yang 
diselenggarakan oleh Twilite Orches-
tra pada tahun 2016. Di tahun 2017, 
Etniez Choir juga meraih Gold Medal 
diajang Penabur International Choir 
Festival. 

Kekompakan dan kreatifitas tim kem-
bali disuguhkan para peserta Lomba 
Tari Tradisional. Ragam tari tradision-
al dari berbagai daerah di Indonesia 
ditampilkan menjadi satu gerakan 

yang apik sehingga memukau juri 
dan penonton yang hadir. Sebanyak 
dua puluh enam tim tari dari berb-
agai sekolah di JABODETABEK ber-
kompetisi, dan juri memutuskan tim 
Tra’art Dance perwakilan SMKN 57 
Jakarta yang berhak menjadi Juara I. 

Sekretaris Jenderal Kementerian 
PUPR Anita Firmanti dan Direktur 
Jenderal Sumber Daya Air Imam 
Santoso yang hadir memberikan 
penghargaan kepada para juara ikut 
bangga akan bakat dan semangat 
para peserta lomba tersebut. 
(dro KompuSDA)

Para peserta dalam lom-
ba ini bisa berperan se-

bagai penyambung lidah 
Kementerian PUPR akan 

isu pentingnya kelestarian 
air ke masyarakat luas
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Berikut hasil 
lengkap 

Lomba Hari Air 
2018:

Duta Hari Air 2018 
(Putri)

Duta Hari Air 2018 
(Putra)

Daffa 

Nadine

Juara 1  Muhammad Daffa Hakim  SMAN 46 Jakarta
Juara 2 Rafasyah Orvala Sukoco  SMAN 2 Kota Bekasi
Juara 3 Tarreq Kemal Al Idrus  SMAN 26 Jakarta 
Finalis Kevin Jonathan   SMA Tunas Bangsa Greenville
Finalis  Fadilla Fauzan   SMAN 66 Jakarta

Juara 1  Alethea Nadine       SMA Tunas Bangsa Greenville
Juara 2 Alsya Pritama       SMAN 66 Jakarta
Juara 3 Nur Afrah Maryam Insani 	 				SMA	Dewi	Sartika	Jakarta
Finalis Azka Nurul Farhanah Putri Mardidi   SMAN 70 Jakarta
Finalis  Yuanita Artika Utami      SMAN 34 Jakarta
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Juara 1  Etniez Choir   SMAN 2 Kota Bekasi
Juara 2 Fabavossa Youth Choir  SMAN 47 Jakarta
Juara 3 Grazia Vocalista   SMAN 34 Jakarta  
Harapan 1    Gitaskara   SMAN 48 Jakarta
Harapan 2    Gita Patria Sapta Eka  SMAN 71 Jakarta
Finalis Octa Classica Choir  SMAN 8 Depok
Finalis Tarvocalista   SMK Tarakanita Jakarta

Juara 1  Tra’art Dance  SMKN 57 Jakarta
Juara 2 Senangsa  SMAN 33 Jakarta
Juara 3 RBD’08   SMA Muhammadiyah 8 Ciputat
Harapan 1    Bagot Team  SMKN 57 Jakarta
Harapan 2    Archipelago  SMK Nusantara Jakarta
Finalis Trasfoureight  SMKN 48 Jakarta
Finalis Arkana   SMAN 101 Jakarta

Lomba Paduan 
Suara

Lomba Tari Tradisional

Tra’art Dance

Etniez Choir
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Rangkaian perayaan Hari Air 
Dunia (HAD) ditutup pada 
tanggal 25 April 2018 di Au-

ditorium Kementerian PUPR. Ke-
giatan tersebut berjalan dengan 
meriah dan dihadiri berbagai siswa 
pemenang Lomba Karya Ilmiah 
Remaja se-Indonesia, para pemer-
hati lingkungan hidup, pekerja seni 
dan komunitas-komunitas daerah 
yang berkecimpung dalam kegiatan 
kebersihan sungai dan kelestarian 
alam.  

Dalam kegiatan ini, dilaksanakan Di-
alog Nasional Hari Air Dunia 2018 
yang bertema “Membangun Komit-
men Bersama”, dengan menghadiri 
narasumber dari beberapa institu-
si, di antaranya perwakilan Komisi 
V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Republik Indonesia (RI); Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai dan Hutan Lindung, Kemente-
rian Lingkungan Hidup & Kehutanan 
Republik Indonesia; Direktorat Jen-
deral Cipta Karya; Wisdom Park oleh 
Universitas Gajah Mada (UGM) Resi-
dences, dan Green Building Council 
Indonesia, untuk membahas inovasi 
dan gerakan konservasi air di berb-
agai daerah krisis air bersih di Indo-
nesia, khususnya Rawa Pening dan 
Citarum.

Dalam sambutan penutupan seluruh 
rangkaian HAD XXVI, terdapat dua 

Danau Rawa Pening dan Sungai Citarum 
Ditetapkan sebagai Proyek Contoh 
Konservasi Air di Indonesia

Sambutan Menteri PUPR dalam Penutupan Rangkaian Peringatan HAD 2018 
di Jakarta (25/4)

Pemberian Penghargaan kepada para Pemenang Lomba Karya Ilmiah Remaja oleh 
Menteri PUPR dalam Rangka HAD 2018
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hal penting dari terselenggaranya 
seminar nasional ini. Pertama, disku-
si ini memang akan terus dilakukan 
Kementerian PUPR untuk meng-up-
date informasi dan teknologi dalam 
rangka pelestarian air. 

“Hari ini adalah penutupan Hari Air 
Dunia 2018. Untuk mengingatkan 
kita pentingnya kelestarian alam dan 
air, salah satunya dilakukan Pemer-
intah dengan menargetkan lima be-
las danau rampung direstorasi pada 
tahun 2019. Selain itu sudah diberi 
contoh bagaimana kerja nyata untuk 
melestarikan sumber daya air seper-
ti di Sungai Citarum,” ujar Menteri 
PUPR Basuki Hadimoeljono.

Beliau menyampaikan bagaimana 
banyaknya pekerjaan yang harus 

dilakukan dalam rangka melestari-
kan hulu Sungai Citarum tepatnya di 
Cisanti. Sebelum digerakkannya pe-
lestarian di Citarum tersebut, semua 
orang merasa berhak tapi tidak ada 
satupun yang bertanggung jawab 
menangani memelihara Cisanti.

“Semua membutuhkan, tapi belum 
tentu semua orang merasa wajib 
untuk memeliharanya. Sekarang 
dengan adanya program Citarum Ha-
rum, perbaikan kondisi Sungai Cita-
rum secara bertahap dan sistematis 
dilaksanakan,” jelasnya. 

“Pembersihan hulu Sungai Citarum 
dan restorasi Danau Rawa Pening 
di Jawa Tengah dari kontamina-
si sampah dan air limbah, menjadi 
fokus Pemerintah saat ini. Metoden-

Pemenang Juara I Lomba Gateball Kategori Karyawan

ya, kami gunakan pendekatan solusi 
berbasis alam, sehingga diharapkan 
masyarakat dapat turut berpartisipa-
si,” tegas Menteri PUPR.

Hal ini penting dilakukan karena 
baik Sungai Citarum maupun Danau 
Rawa Pening merupakan salah satu 
sumber air bagi masyarakat. Tetapi, 
berdasarkan data dari Badan Per-
encanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas), sekitar 72 juta jiwa dari 
total 262 juta jiwa penduduk Indo-
nesia tidak memiliki akses air bersih. 
Oleh sebab itu, selain pembangunan 
65 bendungan baru, saat ini Pemer-
intah juga menargetkan restorasi 15 
danau hingga 2019.

Basuki Hadimoeljono mengatakan 
bahwa sebelumnya telah dilak-
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sanakan puncak peringatan HAD 
2018 dilakukan di Danau Rawa Pen-
ing, Semarang, Jawa Tengah, sebagai 
sebuah momentum peringatan HAD 
dengan mengajak berbagai stake-
holder sumber daya air dan mas-
yarakat untuk berpartisipasi secara 
langsung dalam menjaga kelestarian 
air. 

Sekaligus membangun kesadaran 
pentingnya tampungan air seperti 
sungai, danau, embung dan waduk. 
Dalam merestorasi Rawa Pening, Dit-
jen SDA melalui BBWS Pemali-Juana 
melakukan pembersihan eceng gon-
dok menggunakan alat seperti berky, 
truxor, dredger dan tenaga manual. 

“Saat ini dioperasikan enam alat be-
rat dengan kemampuan memanen 
1 Ha/hari. Tahun ini akan ditambah 
dua alat lagi sehingga bisa 1,5 Ha/
hari. Progresnya sudah 40% dan di-
targetkan tahun 2019 sudah dapat 

dibersihkan. Kita harapkan kondisi 
Danau Rawa Pening menjadi Rawa 
Bening,” tambah Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air Imam Santoso, di 
saat yang sama. 

Tidak hanya restorasi, berbagai upa-
ya pemeliharaan dilakukan di Danau 
Rawa Pening yang awalnya lebih dari 
dua per tiga areanya ditutupi enceng 
gondok. 

“Terdapat tiga langkah untuk memu-
lihkan Danau Rawa Pening, di antara-
nya restorasi, pelestarian (preserva-

si), dan membangun kembali untuk 
tujuan tertentu (konservasi). Dengan 
pembersihan eceng gondok secara 
rutin, lokasi ini sudah menjadi obyek 
wisata yang populer di Jawa Tengah,” 
ujar Ir. Sujadi, Komisi V DPR RI. Sud-
jadi menambahkan bahwa pihaknya 
mengapresiasi langkah dan rencana 
Kementerian PUPR dalam penataan 
Danau Rawa Pening. 

Target Sungai Citarum Layak 
Minum di Tahun 2025

Sejak 10 tahun lalu, Bank Dunia pernah menobatkan Sungai Citarum 
sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Namun lebih dari 27 
juta jiwa di wilayah Jawa Barat dan Jakarta justru menjadikan Sungai 

Citarum sebagai salah satu sumber air untuk kehidupan. “Itulah dasar Pe-
merintah menetapkan prioritas pemulihan Sungai Citarum, lewat program 
Citarum Harum,” ungkap Basuki Hadimuljono. Presiden Joko Widodo sendiri 
menargetkan, di tahun 2025, Sungai Citarum sudah layak dikonsumsi.  

Langkah nyata juga telah dilakukan Kementerian PUPR untuk membebaskan 
Citarum dari sampah. “Untuk pengelolaan sampah yang menumpuk di Cita-
rum, kami bangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Legok Nangka 
di Kabupaten Bandung, yang bisa memuat sampah hingga 1.500 ton/hari. 
Namun, sebelum masuk ke TPA, kami lakukan dulu pemilahan sampah atau 
3R (reduce, reuse, recycle), sehingga volume sampah di TPA pun tidak sam-
pai menggunung. Sementara air limbahnya, ditampung dalam instalasi pen-
jernihan air untuk kemudian diolah menjadi air bersih,” tambah Sri Hartoyo, 
Direktur Jenderal Cipta Karya.

Bersama air hujan, proses penampungan air limbah ini juga bisa menghasil-
kan energi listrik sekaligus membantu irigasi. Seperti terangkum dalam Sus-
tainable Development Goals (SDG) 6 by United Nations, masyarakat diajak 
untuk melakukan perubahan demi menjaga keberlangsungan air sekaligus 
pengelolaan sampah yang bermanfaat, demi tercapainya masa depan dan 
dunia yang lebih baik di tahun 2030. 
(nan KompuSDA)

Pembersihan hulu Sungai 
Citarum dan restorasi Danau 
Rawa Pening di Jawa Tengah 

dari kontaminasi sampah 
dan air limbah, menjadi 

fokus Pemerintah saat ini. 
Pendekatan solusi berbasis 
alam dilakukan, sehingga 
diharapkan masyarakat 

dapat turut berpartisipasi
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Presiden Republik Indonesia, 
Joko Widodo melakukan pen-
injauan ke lokasi Padat Karya 

Tunai di dua provinsi, yakni Jawa 
Barat dan Papua Barat dalam waktu 
dua minggu di bulan April kemarin. 

Dalam kunjungannya ke Kabupaten 
Sukabumi, Presiden RI yang akrab 
dipanggil Jokowi ini, meninjau dua 
lokasi pelaksanaan Program Padat 
Karya Tunai (PKT) yakni di Desa Pasir 

Suren dan Desar Citarik, Kecamatan 
Pelabuhan Ratu. Sementara untuk 
di Papua, PKT jalan lingkungan yang 
merupakan bagian dari program 
Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kam-
pung Kokoda, Kelurahan Klasabi, 
Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, 
Provinsi Papua Barat.

Berada di Pelabuhan Ratu, Presi-
den Jokowi menaiki motor mulai 
dari Puskesmas Bantar Gadung se-

jauh sekitar 30 km menuju Desa 
Pasir Suren melalui Jalan Pelabu-
han ditemani oleh Menteri Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi, 
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 
dan beberapa anggota klub motor.

Usai melihat pekerjaan dan berbin-
cang dengan para petani, Presiden 
Jokowi mengatakan peninjauan 

Presiden Jokowi Tinjau Padat 
Karya Tunai di Pelabuhan Ratu 
dan Kota Sorong
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dilakukan untuk memastikan pro-
gram berjalan di lapangan. “Kita 
ingin kontrol dan awasi agar peker-
jaan yang diperintahkan betul-betul 
berjalan. Masyarakat  mendapatkan 
pekerjaan melalui PKT ini. Selalu 
saya tanyakan dibayar berapa, saya 
ingin memastikan upah diterima tiap 
minggu. Yang paling penting kemen-
terian-kementerian bekerja secara 
maksimal,” kata Presiden Jokowi.
 

PKT Irigasi di Pelabuhan Ratu menja-
di yang lokasi PKT ke-11 yang dikun-
jungi Presiden Jokowi setelah sebel-
umnya meninjau lokasi Padat Karya 
mulai dari Tegal, Tasikmalaya, Lam-
pung Selatan, Musi Banyuasin, Dhar-
masraya, Tanah Datar, Seram Bagian 
Barat, Gowa, Tabanan dan Cirebon. 

“Di Provinsi Jawa Barat, total ter-
dapat 711 lokasi PKT Irigasi yang  
total anggarannya sebesar Rp 159 

miliar, artinya uang sebesar itu akan 
beredar di seluruh desa yang ada di 
Jawa Barat,” kata Presiden Jokowi. 

Presiden kembali menegaskan pro-
gram PKT bertujuan untuk mendistri-
busikan dana tunai langsung kepada  
masyarakat di desa dengan cara yang 
produktif (cash for work) sehingga 
daya beli dan konsumsi masyarakat 
di desa meningkat. Sementara itu 
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 

Presiden RI  & Menteri PUPR meninjau Padat Karya Tunai di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat

Presiden Jokowi mengatakan 
peninjauan dilakukan untuk 

memastikan program berjalan 
di lapangan. “Kita ingin kontrol 

dan awasi agar pekerjaan 
yang diperintahkan 

betul-betul berjalan.”
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mengatakan PKT irigasi kecil di Desa 
Pasir Suren merupakan Program Per-
cepatan Peningkatan Tata Guna Air 
(P3TGAI) di Balai Besar Wilayah Sun-
gai (BBWS) Citarum, Ditjen Sumber 
Daya Air. Pekerjaan berupa pembua-
tan saluran irigasi kecil sepanjang 
600 meter yang merupakan bagian 
daerah irigasi Cigobang dengan luas 
125 Ha. 

“Anggarannya Rp 225 juta dengan 
melibatkan 70 orang yang merupa-
kan anggota Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A) Mulyatani 3 den-
gan masa kerja 50 hari. Petani yang 
bekerja sebagai tukang mendapat 
upah Rp 100ribu/hari dan untuk 
pembantu tukang sebesar Rp 80 
ribu/hari. Upah dibayarkan setiap 
pekan dan telah memasuki hari ke 
empat pelaksanaan pekerjaan,” jelas 
Menteri Basuki. 

Turut hadir Gubernur Jawa Barat 
Ahmad Heryawan, Direktur Bina Op-
erasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA 
Agung Djuhartono, Kepala BBWS 
Citarum Yudha Mediawan, Kepala 
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Na-
sional (BBPJN) Wilayah VI Atyanto 

Busono dan Kepala Biro Komunikasi 
Publik Endra S. Atmawidjaja. 

Sementara itu untuk di Kota Sorong, 
PKT meliputi perbaikan dan pem-
buatan saluran irigasi kecil, pemeli-
haraan jalan, pembangunan rumah 
khusus dan rumah swadaya, serta 
pembangunan jalan produksi, jalan 
lingkungan dan drainase. Melalui 
program tersebut diharapkan 
menambah penghasilan masyarakat 
dan meningkatkan perputaran uang 
di daerah. Selama di Sorong, itu 
Presiden Joko Widodo didampingi  
Menteri Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat (PUPR) Basuki Had-
imuljono dan Gubernur Papua Barat, 
Dominggus Mandacan. 

“Saya bersama Bapak Menteri PUPR 
baru melihat padat karya tunai yang 
dilakukan di Provinsi Papua Barat. 
Kemudian saya juga pesan ke Bapak 
Gubernur kalau bisa yang dari APBD 
Provinsi, APBD Kabupaten/Kota itu 
juga bisa dilakukan untuk program 
padat karya untuk membuka lapan-
gan kerja sebanyak-banyaknya,” kata 
Presiden Jokowi, Jumat (13/4/18).

PKT Kotaku yang ditinjau berupa 
pembangunan jalan akses sepanjang 
75 meter dan pembangunan saluran 
drainase sepanjang 150 meter yang 
dilakukan sendiri oleh warga Kam-
pung Kokoda sebagai Suku asli di 
Kota Sorong.

“Jumlah masyarakat setempat yang 
menjadi pekerja 28 - 30 orang. Upah 
tukang sebesar Rp 150 ribu/hari dan 
pembantu tukang sebesar Rp 100 
ribu/hari selama 50 hari dengan an-
ggaran Rp 133 juta,” kata Menteri 
Basuki. 

Untuk PKT Kotaku di Papua Barat 
dilaksanakan di Kabupaten Sorong 
sebanyak 7 lokasi dan Manokwari 
dengan 3 titik lokasi dengan angga-
ran Rp 5 miliar. Masing-masing lokasi 
dikerjakan selama 90 hari.  Selain itu 
juga terdapat PKT irigasi kecil di 3 Ka-
bupaten yakni Manokwari, Manok-
wari Selatan dan Sorong yang berada  
di 50 lokasi dengan anggaran Rp. 25 
Milyar dikerjakan  selama 50 hari. 
(birkom/kompusda)

Presiden RI  & Menteri PUPR meninjau Padat Karya Tunai 
di Kota Sorong, Papua Barat
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oleh warga Kampung Pekandangan, 
namun Nasihin dan teman-temann-
ya pantang menyerah. Mereka juga 
gigih memberikan pelatihan tentang 
bagaimana mengolah hasil alam agar 
menghasilkan produk yang punya 
nilai jual tinggi. Pelan-pelan, usaha 
mereka membuahkan hasil, warga 
kampung mulai menerima dan ber-
sedia berkolaborasi dengan program 
mereka, diantaranya dengan mem-
bangun toilet di rumah masing-mas-
ing dan tidak lagi mengambil ikan di 
sungai dengan alat elektronik (listr-
ik). 

Tidak itu saja, Nasihin dan 
teman-temannya bersama warga 
juga kerap menanam pohon ara di 
pinggiran sungai Way Seputih. Se-
lain akan mempertahankan kekua-
tan tanah, pohon ini juga memiliki 

banyak manfaat untuk manusia. 
Komunitas Sepuluh juga melakukan 
kegiatan bersih-bersih sungai secara 
berkala dan memperluas network 
mereka dengan mengajak BBWS Me-
suji Sekampung sebagai mitra pada 
tahun 2017. 

BBWS Mesuji Sekampung pun mer-
espon positif program pelestarian 
sungai oleh komunitas ini. Selain 
memberikan bantuan berupa dana 
dan peralatan, BBWS Mesuji Sekam-
pung juga memberikan pelatihan ke-
pada para anggota komunitas yang 
terus bertambah jumlahnya. Komu-
nitas Sepuluh juga sering diikutkan 
pada kegiatan lomba, eksibisi dan 
pameran produk lokal, agar pengala-
man dan wawasan mereka bisa terus 
berkembang. (dro KompuSDA)

Kawasan Daerah Aliran Sungai 
Way Seputih yang terletak di 
Kabupaten Lampung Tengah 

memiliki potensi perairan yang san-
gat strategis untuk dikembangkan. 
Way Seputih dapat dijadikan salah 
satu terobosan pembangunan ter-
padu antara pemerintah pusat dan 
daerah dengan dukungan berbagai 
infrastruktur yang bisa meningkat-
kan pertumbuhan perekonomian di 
daerah ini. Selain itu, dengan adan-
ya Air Terjun Curug Tujuh, daerah ini 
juga sangat berpotensi untuk dikem-
bangkan menjadi daerah wisata. 

Namun kondisi tersebut masih be-
lum sesuai harapan. Banyaknya 
sampah yang dibuang sembarangan 
ke sungai oleh masyarakat setempat, 
pengambilan ikan dengan setrum 
ikan elektronik (listrik) dan budaya 
BAB (Buang Air Besar) di sungai telah 
mencemari sungai ini sejak bebera-
pa tahun silam. Tak heran, jika tiap 
tahun banjir kerap melanda daerah 
ini. Hal inilah yang mendorong M. 
Nasihin dan kesembilan temannya 
mendirikan Komunitas Peduli Sungai 
yang diberi nama Tim Sepuluh pada 
10 Oktober 2015. 

Visi yang diusung komunitas ini ada-
lah “Alam Terjaga dan Masyarakat 
Sejahtera”. Mereka pun bergerak 
mulai dari Kampung Pekandangan 
yang ada di sekitar Sungai Way Sep-
utih. “Awalnya kami berdiskusi den-
gan Ketua Kampung, Pemuka Agama 
dan beberapa perwakilan warga. 
Kami menjelaskan bahwa kebiasaan 
yang dilakukan oleh warga kampung 
selama ini akan merusak Sungai Way 
Seputih,” tutur Nasihin.

Inisiatif yang mereka tawarkan ten-
tu tidak dengan cepat bisa diterima 

Berkolaborasi 
Agar Mandiri

Peran Komunitas Sepuluh di antaranya:
Berdiskusi dengan Ketua Kampung Pekandangan, pemuka agama dan beberapa 
perwakilan warga mengenai kebiasaan buruk warga yang merusak Sungai Way 
Seputih.

Memberikan pelatihan tentang pengolahan hasil alam bernilai jual tinggi kepada 
warga sekitar Way Seputih.

Meyakinkan warga untuk membangun toilet di rumah masing-masing dan tidak 
lagi mengambil ikan di sungai dengan listrik.

Menanam pohon ara di pinggiran sungai untuk mempertahankan kekuatan tanah.

Membersihkan sungai secara berkala.

Memperluas network sebagai mitra program kegiatan.

Komunitas Sepuluh, Lampung

Persona | Majalah Air
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4,5 km Tanggul Pengaman 

Pantai Jakarta Ditargetkan 

rampung pertengahan 2018

Kunjungan Sekjen Kementerian PUPR ke Tanggul Pengamanan Pantai Jakarta di Cilincing, Jakarta (13/4)
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Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
melalui Ditjen Sumber Daya 

Air menargetkan pembangunan 
tanggul pengaman pantai Jakarta 
Tahap II rampung pada pertengahan 
tahun 2018. Pembangunan tanggul 
bertujuan melindungi pesisir Jakarta 
dari abrasi, mencegah banjir rob di 
Utara Jakarta dan penataan kawasan 
pesisir.
 
Pembangunan tanggul sepanjang 
total 4,5 km terbagi menjadi dua 
paket. Paket I berlokasi di Kelurahan 
Muara Baru, Kecamatan Penjaringan 
dengan tanggul sepanjang 2,3 Km di-
targetkan rampung Agustus 2018. 

Paket II berlokasi di Kelurahan Kali 
Baru, Kecamatan Cilincing dengan 
panjang tanggul 2,2 Km dan ditar- 
getkan rampung Juni 2018. Pada 
tahun 2014, Kementerian PUPR tel-
ah menyelesaikan pembangunan 
tanggul Tahap I di Pluit sepanjang 75 
meter. 

“Progresnya keseluruhan sudah 
mencapai 84%. Tanggul yang sudah 
terbangun total sepanjang 3.752 
meter dari target sepanjang 4.500 
meter,” kata Staf Ahli Menteri Bidang 
Keterpaduan Pembangunan Adang 
Saf Ahmad saat meninjau pekerjaan 
tanggul di Kelurahan Kali Baru, Ju-
mat (13/4). 

Pembangunan tanggul merupakan 
bagian dari masterplan Pembangu-
nan Terpadu Pesisir Ibukota Negara 
(PTPIN) atau National Capital Inte-
grated Coastal Development (NCICD) 
yang direncanakan sepanjang 120 
Km, terdiri dari 62,5 Km tanggul pan-
tai dan 57,5 Km tanggul muara. Dari 
panjang tanggul tersebut, sepanjang 
20 Km menjadi tanggung jawab Ke-
menterian PUPR. 

Untuk dapat memenuhi target 
penyelesaian tanggul pantai sepan-
jang 120 Km, Anita Firmanti, Sek-
retaris Jenderal Kementerian PUPR 
mengajak semua pihak terkait se- 
perti Pemerintah Daerah dan pihak 
swasta untuk turut terlibat. 

“Saya rasa pembangunan tanggul ini 
untuk kepentingan bersama, sehing-
ga dari segi pembiayaan bukan han-
ya didukung Pemerintah Pusat. Kami 
mengundang semua pihak termasuk 

swasta untuk terlibat demi kepentin-
gan masa depan anak cucu kita di Ja-
karta,” sebut Anita pada kesempatan 
yang sama.

Anita Firmanti juga menyatakan 
bahwa pembangunan tanggul akan 
meningkatkan kualitas permukiman 
dengan adanya ruang terbuka hijau 
sebagai tempat berkumpul dan akti-
vitas warga di pinggir pantai.

“Untuk para nelayan akan dibangun 
dermaga apung yang merupakan 
produk inovasi Balitbang PUPR,” ujar 
Anita. 

Hadir bersama dalam kunjungan 
tersebut Direktur Jenderal Anggaran 
Kementerian Keuangan Askolani dan 
Direktur Sungai dan Pantai Ditjen 
Sumber Daya Air Kementerian PUPR 
Hari Suprayogi.
(Biro Kompu & Kompu SDA)

Pembangunan tanggul 
bertujuan melindungi pesisir 
Jakarta dari abrasi, mencegah 
banjir rob di Utara Jakarta dan 

penataan kawasan pesisir
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Bendungan
Sei Gong
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Bendungan yang dibangun dengan 
tipe urugan tanah dengan material 
kedap air ini akan menampung ali-
ran Sungai Gong, yang airnya akan 
diolah di instalasi pengolahan air di 
Kota Batam. 

Sementara untuk pembangunan sal-
uran air akan menggunakan dana BP 
Batam dan Pemerintah Daerah, yang 
juga akan dibantu oleh Kementeri-
an PUPR melalui APBN apabila dana 
pembangunan tersebut tidak men-
cukupi. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
menambahkan bahwa pembangu-
nan Bendungan Sei Gong merupa-
kan bagian dari upaya mewujudkan 
Nawa Cita Presiden Joko Widodo 

Bendungan Sei Gong 
yang berlokasi di Pu-
lau Galang, Desa Sijan-

tung, Kecamatan Galang Kota Batam 
Provinsi Kepulauan Riau adalah salah 
satu bendungan dari 49 bendungan 
baru yang masuk dalam proyek strat-
egis nasional untuk mendukung pro-
gram Nawa Cita. 

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
melalui BWS Sumatera IV menarg-
etkan penyelesaian pembangunan 
Bendungan Sei Gong rampung pada 
akhir Desember 2018 mendatang. 

“Sebagai daerah yang menjadi pusat 
pertumbuhan ekonomi di Provin-
si Kepulauan Riau, ketersediaan air 
baku menjadi prioritas bagi perkem-

bangan Kota Batam. Diperkirakan 
dalam beberapa tahun kedepan, 
persediaan air baku di kota ini akan 
mengalami defisit. Untuk itulah 
Bendungan Sei Gong dibangun, agar 
peningkatan kebutuhan air baku 
yang mendesak baik untuk domes-
tik maupun industri bisa tetap ter-
penuhi,” ujar Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono saat melakukan kun-
jungan kerja ke Bendungan Sei Gong 
pada Jumat, (2/3).

Bendungan Sei Gong dibangun pada 
lahan seluas ± 355,99 hektar dengan 
total tampungan waduk ± 11,80 juta 
meter kubik dan volume tampungan 
efektif ± 8,90 juta meter kubik yang 
berpotensi menyuplai air baku sebe-
sar 400 liter per detik. 

Kunjungan Lapangan Menteri PUPR ke Bendungan Sei Gong, Kota Batam, Kepulauan Riau (2/3)
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P e m b a n g u n a n 
Bendungan Sei Gong 

bertujuan untuk mewujud-
kan konservasi dan pendayagu-

naan sumber daya air, pengembangan 
industri baru, serta penyediaan infrastruktur 

bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota 
Batam, khususnya Kecamatan Galang, Kepulauan Riau 

dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk 
kedaulatan pangan dan ketahanan 
air nasional. 

Bendungan ini dibangun sejak De-
sember 2015 yang menggunakan 
APBN sebesar 238,44 milyar rupiah. 
Pembangunan Bendungan Sei Gong 
bertujuan untuk mewujudkan kon-
servasi dan pendayagunaan sumber 
daya air, pengembangan industri 
baru, serta penyediaan infrastruktur 
bagi kesejahteraan masyarakat di 
wilayah Kota Batam, khususnya Ke-
camatan Galang, Kepulauan Riau. 

Kepala BWS Sumatera IV Ismail Wi-
dadi dalam penjelasannya kepada 
Menteri PUPR, bahwa saat ini pro-
gres pembangunan fisik bendungan 

telah mencapai 77,53%. “Untuk pen-
gadaan tanah dilakukan oleh Badan 
Pengelola (BP) Batam, dan masih ada 
proses pembayaran uang kerohiman 
kepada beberapa masyarakat yang 
melakukan budidaya di areal pem-
bangunan yang akan kami selesaikan 
hingga akhir Maret 2018 ini,” tutur 
Ismail. 

Tanah yang menjadi lahan untuk 
pembangunan Bendungan Sei Gong 
merupakan tanah Negara sehing-
ga Kementerian PUPR tidak perlu 
mengganti rugi tanah kepada mas-
yarakat sesuai Perpres 56 Tahun 
2017, tentang Penanganan Dampak 
Sosial Kemasyarakatan Dalam Rang-
ka Penyediaan Tanah Untuk Proyek 
Strategis Nasional. 

Direktur Jenderal Sumber Daya 
Air Imam Santoso yang turut men-
dampingi kunjungan kerja Menteri 
PUPR menambahkan, saat ini peker-
jaan yang dilakukan adalah penyele-
saian konstruksi tubuh bendungan 
yang telah berada dilevel 6 meter 
dari yang ditargetkan 12 meter. 

“Kami mengoptimalkan potensi air 
yang tersedia dengan menampung 
aliran Sungai Gong dengan harapan 
manfaatnya bisa dinikmati mas-
yarakat di Kota Batam dan sekitarn-
ya,” jelasnya. (dro KompuSDA)

Ketahanan Air | Majalah Air



40

Padat Karya Tunai di Kota Sorong, Papua Barat


