


Dari Meja Redaksi,

 Sepanjang tahun 2020, kita telah mangalami banyak cobaan berat. Pandemi covid-19 adalah salah 
satu ujian terberat yang kita lalui dan ujian pun masih berlanjut di tahun 2021 ini. Untuk itu, tahun 2021 adalah 
tahun yang penuh harapan. Kita semua masih berjuang untuk menghadapi situasi yang merangkak pulih dari 
pandemi Covid-19. Namun, meski di tengah pandemi yang ada, kita dituntut untuk menjadi lebih kuat dan 
tangguh. Tak lupa, untuk selalu bersyukur dalam setiap kemudahan yang kita lewati juga segala tantangan 
yang dihadapi.

 Pada Highlight edisi ke XI ini, hadir kembali dengan mengangkat tema Menghargai Air untuk 
Masa Depan, yang juga mengulas tentang Krisis Air Baku menjadi Hambatan Tercapainya Pembangunan 
Berkelanjutan, lalu usaha Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Padat Karya Tunai di Masa Pandemi Covid-19, 
serta Upaya Pengelolaan Sabuk Hijau di Area Infrastruktur Bendungan.

 Majalah Highlight juga menghadirkan reportase segala kegiatan di lingkungan Balai Besar Wilayah 
Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) selama Bulan Januari hingga April 2021. Tak lupa kita juga akan berkenalan 
dengan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Air Tanah dan Air Baku (ATAB) Bengawan Solo, Nely 
Mulyaningsih, S.P., MPSDA. yang baru saja bergabung menjadi keluarga di BBWSBS.

 Dalam pelaksanaan kegiatannya, BBWSBS selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan 
Covid-19 berupa 5M yakni Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Membatasi Mobilitas dan 
Membatasi Kerumunan.

 Semoga di tahun 2021 ini akan mendatangkan kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan, Kami 
juga berharap badai Covid-19 segera berlalu dan krisis ekonomi segera berakhir, karena kami BBWSBS terus 
berupaya mengelola air untuk negeriyang tak kenal lelah ini.

Salam Redaksi,
Selamat Membaca!

Peresmian
Bendungan Tukul
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Nama Nely Mulyaningsih sudah 
tidak asing lagi bagi keluarga 
besar Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Bengawan Solo. Wanita 
cantik ini menjabat sebagai 
Kepala SNVT Air Tanah dan Air 
Baku. 

Wanita yang dilahirkan di Kota 
Serang, Banten, Provinsi Jawa 
Barat pada 08 Oktober 1977. Dia 
merupakan anak dari H. Ened 
Junaedi, SH dan Hj. Mariam 
Ulfah, BA. Nely merupakan anak 
ke pertama dari lima bersaudara. 

Sebelum menjabat menjadi 
Kepala SNVT Air Tanah dan Air 
Baku di Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Bengawan 
Solo, Nely menjabat sebagai 
Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) Air Tanah dan Air Baku 
di BWS Kalimantan III. Karirnya 
saat memasuki Kementerian 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) telah 
memiliki banyak pengalaman 

baik secara teori dan praktik di 
lapangan. 

Nely menapak karir awal di 
Kementerian PUPR pada Tahun 
2010 yakni berada di Direktorat 
Irigasi dan Rawa, kemudian pada 
Tahun 2014 dipindahkan di BWS 
Kalimantan 3 sebagai PPK Air 
Tanah dan Air Baku, kemudian 
sempat juga dua tahun di PPK 
Irigasi dan Rawa, dan kemudian 
yang terakhir posisi sebagai PPK 
Air Tanah dan Air Baku. 

Nely bercerita saat memulai 
karirnya pada tahun 2010 
dibidang pembangunan 
infrastruktur sumber daya air 
(SDA), dirinya memiliki keinginan 
untuk turut membantu 
kemajuan pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia. Indonesia 
sebagai negara yang sangat 
berpotensi menjadi negara maju 
dan besar di masa yang akan 
datang harus menitikberatkan 
pada pembangunan 

infrastruktur. Infrastruktur 
dibangun untuk kesejahteraan 
manusia, untuk membuat 
masyarakat meningkat taraf 
hidupnya. 

Nely pernah mengenyam 
pendidikan S2 Magister 
Pengelolaan Sumber Daya 
Air (SDA) di Institut Teknologi 
Bandung. Wanita lulusan ini 
ternyata memiliki menu favorit 

masakan. Karena menyukai 
makanan pedas, Nely mengaku 
bahwa makanan yang pedas 
merupakan jenis makanan 
favoritnya. 
“Saya sangat suka dengan 
masakan pedas karena banyak 
pilihannya. Saya sewaktu 
pindah di Kota Solo sangat 
kebingungan memilih makanan, 
karena Kota Solo memiliki 
identik makanan dengan cita 
rasa manis. Banyak makanan di 

Kota Solo seperti gudeg, selat 
Solo, hingga sate kambing 
berbumbu kecap, semuanya 
termasuk makanan manis. 
Begitu juga dengan beragam 
jajan pasar yang identik dengan 
rasa manis. Jadi kalau memesan 
makanan selalu memesan 
tambahan sambal,”kata dia. 

Nely memiliki harapan selama 
berkarir di BBWS Bengawan 
Solo dapat melaksanakan tugas 

membangun infrastruktur 
dengan baik dan memberikan 
manfaat bagi masyarakat 
dan negara. Semoga di masa 
pandemic ini semua warga 
BBWS Bengawan Solo selalu 
diberikan kesehatan dan 
kekuatan dalam melaksanakan 
tugas sehingga BBWS Bengawan 
Solo semakin baik pencapaian 
kinerjanya

“Saya ingin dapat 
bermanfaat bagi 

kesejahteraan 
manusia,”

Nely Mulyaningsih, S.P., 
MPSDA

Kepala SNVT Air Tanah dan Air 
Baku Bengawan Solo

Perkenalan Kepala SNVT Air 
Tanah dan Air Baku (ATAB)

Profil //

Profil //

Tamara Geraldine
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 Air bersih merupakan 
kebutuhan dasar bagi setiap 
makluk hidup di bumi ini.  
Namun kenyataannya tidak 
semua kelompok masyarakat 
mendapatkan kesempatan 
untuk mengakses ke sumber-
sumber air bersih. Parahnya, 
ketersediaan air bersih semakin 
terbatas, dan krisis air bersih 
kian menjadi ancaman nyata. 
Krisis air bersih mengancam 
wilayah padat penduduk 
seiring melejitnya penggunaan 

air bersih selama masa 
pandemi Covid-19. Pasalnya 
kesadaran masyarakat 
untuk menerapkan prokes 
yaitu mencuci tangan kian 
meningkat. 
Kepala SNVT Air Tanah dan 
Air Baku Bengawan Solo 
yaitu Nely Mulyaningsih, 
S.P., MPSDA mengakui air 
bersih merupakan kebutuhan 
krusial yang menjadi prioritas 
negara-negara anggota 
Unesco. Penggunaan air 

“Selama lima tahun tera-
khir Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
[PUPR] terus melakukan berb-
agai upaya untuk meningkat-
kan ketahanan air agar terhin-
dar dari krisis air baku. Salah 
satunya pembangunan infra-
struktur penyediaan air baku 
seperti intake, jaringan distri-

busi juga tampungan air”

Nely Mulyaningsih, S.P., 
MPSDA

Kepala SNVT Air Tanah dan Air 
Baku Bengawan Solo

Penuhi Kesedian Air Baku 
Melalui Bendungan dan 
Embung

Tajuk Utama //

Tajuk U
tam

a //
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Pengambilan air baku dapat 
dilakukan dalam dua jenis 
kegiatan. Pertama,  air 
baku yang berasal dari air 
permukaan antara lain berupa 
embung, situ, bendungan, dan 
diambil langsung dari sungai 
melalui free intake. Kedua, 
adalah air baku yang airnya 
berasal dari groundwater 
(air tanah) yang diambil 
melalui pengeboran, dengan 
cara memompa ke atas dan 

kemudian akan didistribusi 
dengan cara gravitasi. 
Nely menambahkan 
berdasarkan data, untuk 
outcome pemenuhan air baku 
tahun 2021 sebesar 0,235 
m3/dtk sedangkan outcome 
pemenuhan air baku pada 
tahun 2020 sebanyak 0,1238 
m3/dtk.  
Dengan maraknya 
pembangunan hotel dan 
apartemen, BBWS Bengawan 

Solo berupaya agar pemilik 
maupun pengembang hotel 
tidak membuat sumur tanah 
dalam. Pasalnya, hal itu 
akan berbenturan dengan 
kebutuhan air masyarakat 
sekitar.  

“Pemanfaatan air tanah untuk 
air baku dilakukan secara 
terbatas setelah terlebih 
dahulu dilakukan pemanfaatan 
air permukaan untuk air 

baku dengan menggunakan 
prinsip konservasi air 
tanah [conjunctive use]. 
Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindari eksplorasi air 
tanah berlebihan yang dapat 
menyebabkan penurunan 
muka tanah dan intrusi air laut 
ke air tanah,” ujarnya.  
 BBWS Bengawan Solo 
berupaya untuk memenuhi 
kebutuhan air bagi masyarakat 
berdasarkan keadilan di 

bersih belakangan meningkat 
seiring penerapan prokes yakni 
mencuci tangan. Permasalahan 
ketersediaan air baku sebagai 
pendukung penyediaan air 
bersih menjadi hal yang 
diresahkan oleh masyarakat. 
Keberadaan Bendungan dan 
Embung sangat mendukung 
ketersediaan air baku disuatu 
wilayah. 

Tajuk U
tam

a //Tamara Geraldine

sepanjang Sungai Bengawan 
Solo sesuai dengan peraturan 
yang berlaku.

Embung Sukodono, Kec. Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 

Embung Giriroto, Desa Giriroto, Kec. Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 

Instalasi Pengolahan Air Embung Sukodono

Bendungan Tukul, Desa Karanggede, Kec. Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur

 10  11HIGHLIGHT VOL.XI / JANUARI - APRIL 2021 HIGHLIGHT \ DARI SOLO UNTUK INDONESIA



Pemulihan ekonomi nasional 
melalui Padat Karya Tunai 
(PKT) merupakan program 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
yang dilaksanakan melalui 
pembangunan insfrastruktur 
yang melibatkan masyarakat 
sebagai pelaku pembangunan. 
Guna memberikan kesempatan 
kerja bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah yang 
terdampak Pandemi Covid-19, 
Kementerian PUPR sudah mulai 
menggulirkan Program Padat 
Karya Tunai (PKT/cash for work) 
pada TA 2021 dengan alokasi 
anggaran Rp 23,24 triliun untuk 
target menyerap sebanyak 
1,23 juta orang  tenaga kerja. 
Tercatat hingga awal Maret 
2021 telah tersalurkan dana 
PKT sebesar Rp 1,39 triliun (6%) 
dengan jumlah tenaga kerja 
terserap sebanyak 110.544 
orang.  

Sebelumnya, Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono, M.Sc., 
Ph.D menyebut Program 
PKT Kementerian PUPR 
dilaksanakan melalui 
pembangunan infrastruktur 

yang melibatkan masyarakat/
warga setempat sebagai pelaku 
pembangunan, khususnya 
infrastruktur berskala kecil 
atau pekerjaan sederhana yang 
tidak membutuhkan teknologi. 
Diharapkan manfaatnya 
dapat langsung memberikan 
kontribusi pada program 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) pasca Pandemi Covid-19.  

“Selain untuk mempercepat 
pemulihan ekonomi dan 
meningkatkan daya beli 
masyarakat, PKT juga bertujuan 
mendistribusikan dana 
hingga ke desa/ pelosok. Pola 
pelaksanaan PKT nanti juga 
harus memperhatikan protokol 
physical & social distancing 
untuk pencegahan penyebaran 
Covid-19,” ujar Menteri Basuki. 

Adapun pekerjaan PKT 
utamanya meliputi 
pembangunan infrastruktur 
kerakyatan yang mendukung 
produktivitas masyarakat 
perdesaan seperti peningkatan 
irigasi kecil, perbaikan jalan 
lingkungan, rumah subsidi, 
penanganan kawasan kumuh, 

peningkatan kualitas air minum 
dan sanitasi.  

Di Bidang Jalan dan 
Jembatan, Kementerian PUPR 
melalui Ditjen Bina Marga 
menganggarkan dana sebesar 
Rp 6,69 triliun dengan target 
menyerap 273.603 tenaga 
kerja. Pelaksanaan program 
peningkatan infrastruktur 
konektivitas dilakukan 
oleh Balai Besar dan Balai 
Pelaksanaan Jalan Nasional 
(BBPJN/BPJN) yang tersebar 
di 34 provinsi yang diantara 
meliputi kegiatan preservasi 
jalan dan jembatan, revitalisasi 
drainase, serta OP jalan tol. 

Kemudian Bidang Permukiman 
dialokasikan anggaran 
sebesar Rp 5,29 triliun yang 
ditargetkan untuk 194.471 
tenaga kerja. Alokasi tersebut 
digunakan untuk program PKT 
reguler seperti Penyediaan Air 
Minum dan Sanitasi Berbasis 
Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi 
Berbasis Masyarakat (Sanimas), 
Sanitasi Pondok Pesantren, 
Tempat Pengelolaan Sampah 
Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), 

Pengembangan Infrastruktur 
Sosial Ekonomi Wilayah 
(PISEW), Kota Tanpa Kumuh 
(KOTAKU). 

Selanjutnya anggaran padat 
karya juga disalurkan oleh 
Ditjen Perumahan melalui 
program rumah subsidi atau 
dikenal dengan Bantuan 
Stimulan Perumahan Swadaya 
(BSPS) sebanyak 190.130 
unit dengan target  378.460 
tenaga kerja. Pada TA 2021 
dialokasikan sebesar Rp 4,11 
triliun yang dilaksanakan 
melalui peningkatan kualitas 
rumah swadaya. 

Untuk program infrastruktur 
Sumber Daya Air (SDA) yang 
dilaksanakan dengan skema 
PKT dialokasikan anggaran 
sebesar Rp 7,15 triliun dengan 
target 386.159 tenaga kerja 
yang dilaksanakan oleh 
seluruh Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS/BWS), Ditjen 
SDA Kementerian PUPR 
yang tersebar di 34 Provinsi. 
Alokasi tersebut diantaranya 

untuk Program Percepatan 
Peningkatan Tata Guna Air 
Irigasi (P3TGAI), pembuatan 
Akuifer Buatan Simpanan Air 
Hujan (ABSAH), dan kegiatan 
OP  irigasi, rawa, sungai, dan 
pantai serta bendungan, danau, 
situ, dan embung. 

Dalam rangka antisipasi 
dampak pandemi Covid - 
19 khususnya di kawasan 
pedesaan, Kementerian PUPR 
melanjutkan program program 
padat karya tunai dengan 
percepatan pembangunan 
infrastruktur kerakyatan di 
tahun 2020. Salah satunya 
yakni Program Percepatan 
Peningkatan Tata Guna 
Air Irigasi (P3TGAI) yang 
dilaksanakan oleh Balai-
balai Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air (SDA) 
bersama masyarakat. Program 
Percepatan Peningkatan tata 
Guna Air Irigasi (P3-TGAI) 
tersebut sebagai kegiatan Padat 
karya pemerintah yang dalam 
hal ini Kementrian PUPR melalui 
Balai Besar Wilayah Sungai. 

P3-TGAI merupakan kegiatan 
padat karya irigasi yang 
pekerjaannya meliputi 
persiapan, perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan 
dan evaluasi agar 
memperhatikan kebutuhan, 
kesulitan dan aspirasi laki-
laki dan perempuan, lansia, 
disabilitasdan masyarakat 
berkebutuhan khusus. Kegiatan 
P3-TGAI yang meliputi kegiatan 
perbaikan jaringan irigasi, 
rehabilitasi jaringan irigasi 
dan peningkatan jaringan 
irigasi bertujuan untuk 
meningkatkan kinerja layanan 
irigasi, dan tentunya sebagai 
solusi peningkatan ekonomi 
masyarakat saat musim 
Pandemi Covid-19.  

Kepala Bidang Operasi dan 
Pemeliharaan Sumber Daya Air  
(OP & SDA) Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Bengawan Solo, 
Sri Wahyu Kusumastuti, ST., 
M.Si memaparkan jika Program 
percepatan peningkatan 
tata guna air irigasi P3TGAI 

Pemulihan Ekonomi Nasional 
Melalui Padat Karya Tunai di 
Masa Pandemi Covid -19

Tajuk Utama //

Tajuk U
tam

a //
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merupakan pekerjaan 
perbaikan/ rehabilitasi/
peningkatan jaringan irigasi 
secara partisipatif yang 
melibatkan masyarakat, untuk 
mendukung kedaulatan 
pangan. Nantinya petani 
pekerja diberikan upah harian 
atau mingguan, sehingga 
menambah penghasilan petani 
atau penduduk desa terutama 
di antara musim tanam dan 
panen. 

Secara keseluruhan di Provinsi 
Timur, program P3-TGAI 
menjangkau 386 lokasi yang 
tersebar di Kabupaten Madiun 
70 lokasi, Pacitan 43 lokasi, 
Ponorogo 100 lokasi, Ngawi 
29 lokasi, Magetan 29 lokasi, 
Tuban 30 lokasi, Bojonegoro 
38 lokasi, Lamongan 24 lokasi, 
Gresik 23 lokasi. 

Dipaparkan oleh Sri Wahyu 
Kusumastuti, Program 
P3TGAI selain mengurangi 
pengangguran juga 
meningkatkan kualitas irigasi 
pedesaan selama pandemi 
Covid-19. Program Padat Karya 
Tunai sangat penting bagi 
masyarakat berpenghasilan 
rendah karena program PKT 
juga merupakan salah satu 
solusi untuk meningkatkan 
perekonomian dari masyarakat 
desa khususnya yang 
terdampak pandemi. 

“P3TGAI adalah program 
perbaikan, rehabilitasi atau 
peningkatan jaringan irigasi 
dengan berbasis peran serta 
masyarakat petani yang 
dilaksanakan oleh Perkumpulan 
Petani Pemakai Air (P3A), 
Gabungan Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (GP3A) atau Induk 
Perkumpulan Petani Pemakai 
Air (IP3A). P3TGAI bertujuan 
untuk mendukung kedaulatan 
pangan nasional sebagai 

perwujudan kemandirian 
ekonomi dengan menggerakan 
sektor strategis ekonomi 
domestik sebagaimana termuat 
dalam program nawa cita ke 
tujuh melalui pemberdayaan 
masyarakat petani dalam 
perbaikan jaringan irigasi, 
rehabilitasi jaringan irigasi 
dan peningkatan jaringan 
irigasi secara partisipatif 
di wilayah pedesaan serta 
guna meningkatan ekonomi 
masyarakat desa,” ujarnya. 

P3TGAI menyasar pada 
masyarakat desa terkhususnya 
para petani yang tersebar 
diseluruh desa di Indonesia. 
Untuk di BBWS Bengawan 
Solo P3TGAI ada di daerah 
Hulu hingga Hilir terdiri dari 16 
Kabupaten dan 550 Desa pada 
tahap I. Disebutkan lebih lanjut 
jika kriterianya tidak dibatasi 
tetapi harus masuk di dalam 
wadah P3A (Petani Pemakai 
Air) maupun  HIPPA (Himpunan 
Induk Petani Pemakai Air) 
karena oraganisasi tersebut 
bekerjasama dengan Balai 
untuk melaksaknakan P3TGAI. 

Di masa pandemi Covid-19, 
program PKT dan P3TGAI 
memang menjadi salah satu 
solusi untuk meringankan 
beban masyarakat kecil 
yang terdampak pandemi. 
Jika dilihat hubungannnya 
dengan Covid-19 memang 
tidak langsung, tetapi dengan 
adanya pandemi  perkonomian 
mengalami resistensi yang 
dampaknya dialami oleh 
masyarakat kecil. Dan yang 
paling signifikan adalah daya 
beli masyarakat turun karena 
pendapatan berkurang. Oleh 
karenanya, program PKT 
dari pemerintah memberika 
dampak besar karena program 
memiliki sifat dibayar tunai 
sehingga masyarakat bisa 

membelanjakan uangnya 
secara langsung. Ada bantuan 
yang bisa dibelanjakan 
secara langsung yang secara 
otomatisnya membuat roda 
ekonomi kembali berputar. 

“Program PKT dan P3TGAI di 
masa pandemi menjadi salah 
satu pendongkrak ekonomi 
untuk masyarakat desa dan 
berjalan dengan baik serta 
semakin bertambah besar 
anggaran dan cakupan daerah 
semakin besar. Sedikit banyak 
masyarakat sangat terbantu 
dengan adanya program Padat 
Karya Tunai ini dikarenakan 
banyak masyarakat desa yang 
sulit mencari pekerjaan dan 
penghasilan dimasa pandemi 
ini,” ujarnya. 

Sri Wahyu Kusumastuti 
berharap agar program PKT 
akan berlanjut dan memberikan 
cakupan yang lebih luas. 
Sehingga bisa meringankan 
dampak pandemi Covid-19 
yang diterima oleh masyarakat 
kecil.  

"Padat Karya Tunai sangat 
bermanfaat bagi masyarakat 

sekitar untuk membantu 
memenuhi kebutuhannya 

sehari-hari dan biaya 
pendidikan. Memang 

upaya beriringnnya untuk 
masyarakat ini sangat 

terasa dalam menambah 
perekonomian." 

Sri Wahyu Kusumastuti, ST., M.Si
Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan 

Sumber Daya Air  (OP & SDA) 

Tajuk U
tam

a //

Tajuk Utama //
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Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rayat 
(PUPR) terus berkomitmen 
dalam rangka berperan aktif 
terhadap konservasi alam 
melalui penghijauan dengan 
melakukan penanaman pohon 
yang benilai ekonomis pada 
semua area infrastruktur. Salah 
satunya, dengan memanfaatkan 
area greenbelt (sabuk hijau) 
bendungan untuk ditanami 
berbagai jenis pohon yang 
bernilai ekonomis. Untuk itu, 
setiap bendungan harus ditata 
dan memiliki kawasan sabuk 
hijau yang memadai melalui 
penanaman pohon yang 
disesuaikan dengan struktur 
tanah dan memiliki manfaat 
ekonomi bagi masyarakat.  
Kepala Balai Besar Wilayah 
Sungai Bengawan Solo 
(BBWSBS), disela kegiatan juga 
menyampaikan bahwa Menteri 
Basuki menginstruksikan 
agar dalam pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur 
harus berlandaskan prinsip-
prinsip terkait pengelolaan 
lingkungan yang berkelanjutan 

(sustainable). “Sesuai 
dengan arahan, Pak Menteri 
menekankan dalam kegiatan 
pembangunan PUPR, prosesnya 
harus berfokus pada penyediaan 
lapangan kerja atau padat 
karya," misalnya penghijauan, 
mulai dari pembibitan, 
kemudian penanaman hingga 
pemeliharaan diharapkan 
sekaligus membuka lapangan 
kerja baru,” jelasnya.  
“Upaya konservasi yang 
dilakukan melalui penanaman 
pohon di area greenbelt, turut 
menyumbang pengembangan 
potensi ekonomi lokal di sekitar 
bendungan. Tentunya, dilakukan 
tanpa mengganggu fungsi 
utama bendungan sebagai 
tampungan air. Oleh karena 
itu, peran aktif dari masyarakat 
sekitar sangat diperlukan,” 
sambungnya. 
Penghijauan kawasan 
infrastruktur berkelanjutan, 
sejatinya selain bermanfaat 
untuk mengatasi permasalahan 
perubahan iklim, juga bertujuan 
untuk menjaga keberagaman 
hayati. Selain itu, dapat pula 

menghasilkan nilai komersial, 
sebab komoditas pohon yang 
ditanaman tersebut cukup 
cepat tumbuh, sehingga dapat 
dirasakan manfaatnya.  
Dony Faturochman S., S.T., 
M.T., selaku Kepala SNVT 
Pembangunan Bendungan 
Bengawan Solo, mengutarakan 
bahwa selain Bendungan 
Tukul, BBWSBS juga telah 
melaksanakan penanaman 
di lima bendungan lainnya 
yaitu Bendungan Gondang 
di Kabupaten Karanganyar 
sebanyak 1852 pohon, 
Bendungan Gongseng di 
Kabupaten Bojonegoro,  
sebanyak 1000 pohon, 
Bendungan Bendo di Kabupaten 
Ponorogo sebanyak 1000 
pohon, Bendungan Pidekso di 
Kabupaten Wonogiri sebanyak 
5317 pohon, dan Bendungan 
Jlantah di Kabupaten 
Karanganyar sebanyak 300 
pohon.

Upaya Pengelolaan Sabuk 
Hijau di Area Infrastruktur 
Bendungan
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Gerak Cepat Penanganan 
Banjir Bengawan Jero

Reportase //

Kabupaten Lamongan yang 
merupakan lumbung padi di 
Jawa Timur, berada di wilayah 
daerah aliran sungai (DAS) 
Bengawan Solo. Memiliki 
kawasan yang lebih rendah 
dari daerah sekitar dan Sungai 
Bengawan Solo, menjadikan 
Kabupaten Lamongan kerap 
tergenang banjir pada musim 
penghujan.
Balai Besar Wilayah Sungai 
Bengawan Solo (BWBSBS) 
meninjau infrastruktur Pintu Air 

Kuro yang menghubungkan 
Sungai Bengawan Solo dengan 
Bengawan Jero di Kabupaten 
Lamongan, Jawa Timur, Kamis 
(28/01/2021).

 Bengawan Jero 
yang sudah tidak mampu 
menampung luapan debit 
banjir dari anak-anak sungai 
yang mengalir dari wilayah 
selatan dan tengah Kabupaten 
Lamongan, mengakibatkan 
banjir di beberapa kecamatan. 

Banjir juga diakibatkan 
intensitas curah hujan yang 
tinggi, sehingga menyebabkan 
peningkatan kenaikan debit 
air yang masuk di wilayah 
Bengawan Jero.

 Daerah irigasi (D.I.) 
Bengawan Jero merupakan 
daerah irigasi rawa, berada 
di Kabupaten Lamongan dan 
Kabupaten Gresik bagian barat 
dan merupakan tampungan dari 
kali-kali dari bagian wilayah

 Udang & Perikanan 
di Kawasan Rawa Jero seluas 
14.869 Ha. Berdasarkan 
karakteristik masing-masing 
Bengawan Jero dibedakan 
menjadi 3 wilayah yaitu West 
Jero dengan pola tanam padi-
padi-palawija, Inner Jero pola 
tanamnya tambak-tambak-padi 
dan Outer Jero pola tanamnya 
tambak-tambak-tambak.

 Sistem saluran irigasi 
existing di wilayah Bengawan 
Jero pada umumnya adalah 
sistem jaringan irigasi yang 
berasal dari saluran drainase/
sungai lokal yang dibendung 

dan dialirkan ke jaringan 
sekunder/tersier serta dari 
sembilan rawa (Rawa Semando, 
Manyar, Bulu, Cungkup, Kwanon, 
Sekaran, Bogo, Sebang dan 
Geger) yang dimanfaatkan 
sebagai suplesi air untuk irigasi 
terutama pada musim kemarau. 
Pada tahun 2006 juga telah 
dilaksanakan Pembangunan 
Intake dan Saluran Pembawa 
sepanjang 600 meter. Dan pada 
tahun 2008-2016 dilaksanakan 
pembangunan saluran induk 
sepanjang 7 Km dan feeder 
canal ke Rawa Semando 
sepanjang 2,65 Km.

 BBWSBS juga telah 
berkoordinasi dengan 
Bupati Lamongan, H. Fadeli, 

Dr. Ir. Agus Rudyanto, M. Tech.

Dr. Ir. Agus Rudyanto, M. Tech.

Kepala BBWS Bengawan Solo

“Semoga curah hujan di 
daerah hulu berkurang, bila 
elevasi turun, maka aliran 
dari Bengawan Jero dapat 
dialirkan keluar melalui 
Pintu Air Kuro. Karena 
permukaan air Sungai 

Bengawan Solo lebih tinggi       
dibandingkan Bengawan 

Jero,”

“

SH, MM, dan juga Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten 
Lamongan terkait pelaksanaan 
koordinasi jangka pendak 
dan jangka panjang untuk 
penanganan banjir. BBWSBS 
juga telah mengirimkan empat 
pompa banjir dengan total 
kapasitas 1.000 liter per detik 
untuk daerah yang terjadi 
genangan kritis sehingga 
diharapkan dapat membantu 
mengurangi genangan banjir. 

R
eportase //
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Optimalisasi Pengelolaan 
SDA di Wilayah Bengawan 
Solo Hulu

Reportase //

 Terjadinya bencana 
banjir bandang (besar) di 
Solo dan sekitarnya pada 
tahun 1966 lalu, menjadi 
latar belakang sekaligus 
ide dibangunnya ide 
membangun Bendungan 
Wonogiri. Disamping sebagai 
pengendali banjir, Bendungan 
Wonogiri yang memiliki 
volume tampungan sebesar 
398.690 Juta M3 tersebut juga 
berfungsi sebagai irigasi dan 
pembangkit tenaga listrik. 

Beralih ke permasalahan 
di Bendung Colo, Dr. Ir. 
Agus Rudyanto, M.Tech., 
menjelaskan bahwa pada 

infrastruktur tersebut juga 
terdapat sedimentasi yang 
cukup tinggi, karena jarang 
dilakukan flushing di bangunan 
kantong lumpur sehingga 
mengakibatkan sedimentasi 
di Saluran Irigasi Colo. 
Untuk pengaturan alokasi 
air dilaksanakan sesuai hasil 
kesepakatan rapat TKPSDA 
(Tim Koordinasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air) yang telah 
disetujui atas usulan dari 
perwakilan anggota GP3A/
IP3A Daerah Irigasi (D.I.) Colo 
dan neraca air di Bendung 
Colo mengacu RTOW (Rencana 
Tahunan Operasi Waduk) pada 
Bendungan Wonogiri.

Kepala Bidang (Kabid) 
Operasi dan Pemeliharaan 
(OP) Sumber Daya Air (SDA) 
Bengawan Solo, Sri Wahyu 
Kusumastuti, S.T., M.Si., 
turut menyampaikan dalam 
pelaksanaan kegiatan OP pada 
Bendungan Wonogiri, Sumber 
daya Manusia (SDM) yang 
melaksanakan tidak seluruhnya 
merupakan pegawai BBWSBS. 
“Untuk pelaksanaan operasi, 
pemeliharaan rutin, dan 
pemantauan rutin dilaksanakan 
oleh Perum Jasa Tirta (PJT) 
I karena antara BBWSBS 
dengan PJT I memiliki suatu 
kesepakatan kegiatan OP 

khususnya di Masa Tanam 3 
dengan pola tanam palawija, 
petani tetap menanam padi. 
Pola tanam petani juga sudah 
sesuai dengan musim hujan 
yang terjadi saat ini dan untuk 
D.I. Colo petani tidak ada 
ketertarikan untuk menerapkan 
sistem pertanian minapadi. 
Dalam sistem pelaporan 
kegiatan OP, sementara masih 
menggunakan pelaporan 
secara manual, dan untuk 
aplikasi SMOPI masih tahap 
pelatihan dan penerapan. 

yang dilaksanakan (clear cut),” 
jelasnya.

Meski terdapat beberapa 
kendala seperti Operator 
Bendungan/Petugas OP 
Bendungan Wonogiri (dari 
PJT I) yang selama ini tidak 
melaporkan kegiatan OP 
yang telah dilaksanakan 
kepada Balai ataupun UPB 
(Unit Pengelola Bendungan) 
Bengawan Solo, sehingga 
secara detail permasalahan/
kendala OP belum dapat 
disampaikan, namun secara 

umum kegiatan OP di 
Bendungan Wonogiri cukup 
baik, karena dalam pemenuhan 
kebutuhan air serta kondisi 
fisik bendungan secara visual 
masih dalam kondisi baik dan 
aman.
Lebih lanjut Sri Wahyu 
Kusumastuti, S.T., M.Si., 
menjelaskan terkait Bendung 
Colo, bahwa alokasi air 
masih sesuai dengan yang 
direncanakan, yakni pola 
tanam padi-padi-palawija. 
Hanya saja di tingkat petani, 
pola yang sudah ditetapkan 

R
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Presiden Jokowi Resmikan 
Bendungan Tukul di Kabupaten 
Pacitan

 Presiden Joko Widodo 
meresmikan Bendungan Tukul 
Kabupaten Pacitan, Jawa 
Timur, yang ditandai dengan 
penekanan tombol sirine dan 
penandatanganan prasasti, 
Minggu (14/02/2021). 

Hadir dalam acara peresmian 
tersebut diantaranya 
Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat 
Basuki Hadimuljono, Menteri 
Sekretaris Negara Pratikno, 
Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa, dan Bupati 
Pacitan Indartato.

Jokowi mengatakan bahwa 
bendungan ini sekali lagi 
memiliki peran yang sangat 
penting untuk pengendalian 
banjir, untuk mengairi sawah, 
air irigasi, dan juga penyediaan 

air baku kurang lebih 300 liter 
per detik, dan tentu saja ini 
adalah untuk warga Pacitan 
dengan kapasitas tampung 
8,68 juta meter kubik.
Selain itu, sambung 
Jokowi, bendungan ini bisa 
memberikan manfaat yang 
sangat besar, yaitu mengairi 
600 hektar sawah, sehingga 
dapat meningkatkan indeks 
pertanaman, dari biasanya satu 
kali tanam padi dan satu kali 
tanam palawija menjadi dua 
kali tanam padi dan satu kali 
tanam palawija. InsyaAllah ini 
nanti sudah bisa dilihat dan 
dilakukan.

“Saya harapkan dengan 
berfungsinya Bendungan Tukul 
di Pacitan ini akan menjadi 
infrastruktur yang penting, 
memperkuat ketahanan 

pangan, dan memperkuat 
ketahanan air,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa dalam laporannya 
kepada Presiden menjelaskan 
bahwa kehadiran Bendungan 
Tukul tersebut sangat penting 
artinya bagi peningkatan lebih 
lanjut sektor pertanian Jawa 
Timur. Berdasarkan angka 
sementara dari BPS, produksi 
padi di Jawa Timur pada 2020 
lalu tertinggi dari seluruh 
provinsi di Indonesia dengan 
tingkat kontribusi nasional 

sebesar 18,17 persen dengan 
5,76 juta ton beras.
Untuk diketahui Bendungan 
Tukul dibangun di lahan 
seluas 44,81 ha, tepatnya di 
Desa Karanggede, Kecamatan 
Arjosari, Kabupaten Pacitan, 
dan dapat mengairi sekitar 600 
ha lahan persawahan. Selain 
itu juga berfungsi sebagai 
penyedia air baku sekaligus 
sebagai konservasi lahan.

Untuk diketahui Bendungan 
Tukul dibangun di lahan 
seluas 44,81 ha, tepatnya di 

Desa Karanggede, Kecamatan 
Arjosari, Kabupaten Pacitan, 
tak hanya sebagai irigasi 
dan menjadi sumber air 
baku sebesar 300 liter/detik, 
Bendungan Tukul dibangun 
dengan tipe urugan random 
dan Zonal Inti Tegak, yang 
memiliki kapasitas tampungan 
total sebesar 8,68 juta m3 dan 
dapat menjadi penggerak 
PLTA Mikrohidro sebesar 2 x 
132 KW. Selain itu juga dapat 
mereduksi banjir hingga 44,86 
m3/detik.

“Semoga Bendungan Tukul ini 
menjadi infrastruktur untuk 
penguatan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat di Pac-
itan, karena bisa menyuplai 
irigasi 600 hektare, air baku 

300 liter per detik, dan potensi 
energi listrik untuk wisata dan 

konservasi

- Ir. Joko Widodo -

Reportase //

QR Code - Video Presiden Jokowi 
Resmikan Bendungan Tukul di Kabupaten 

Pacitan

R
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 Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR), M. Basuki 
Hadimuljono, melaksanakan 
kunjungan kerja (kunker) 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan pencegahan Covid-19 
di wilayah Pacitan, Jawa Timur, 
Minggu (14/02/2021). Kunker 
tersebut dalam rangka meninjau 
pekerjaan Program Percepatan 
Peningkatan Tata Guna Air 
Irigasi (P3TGAI) di Desa Gayuhan 
dan Karangrejo di Kecamatan 
Arjosari.

Secara umum P3TGAI adalah 
program perbaikan, rehabilitasi 
atau peningkatan jaringan 
irigasi yang berbasis peran 
serta masyarakat petani. 
Untuk pekerjaan P3TGAI di 
Kecamatan Arjosari tersebut 
meliputi peningkatan jaringan 
irigasi pada saluran tersier 

dengan jenis konstruksi berupa 
pasangan batu kali sepanjang 
780 meter untuk Desa 
Karangrejo dan sepanjang 752 
meter untuk Desa Gayuhan. 

Warga Gayuhan, Kayati, 
mengatakan dirinya terdampak 
pemutusan hubungan kerja 
(PHK) pada tempat kerja 
sebelumnya akibat pandemi 
Covid-19. “Dengan adanya 
P3TGAI ini kami merasa 
terbantu, karena proyek ini 
juga melibatkan perempuan, 
sehingga dapat membantu 
menambah penghasilan untuk 
keluarga,” ujarnya.
Adapun untuk program 
infrastruktur Sumber Daya 
Air (SDA) yang dilaksanakan 
dengan skema PKT dialokasikan 
anggaran sebesar Rp 3,23 
triliun yang dilaksanakan oleh 
seluruh Balai Besar Wilayah 

Sungai (BBWS/BWS), dibawah 
Direktorat Jenderal (Ditjen) 
SDA, Kementerian PUPR yang 
tersebar di 34 Provinsi. 

Menteri Basuki Tinjau 
P3TGAI di Pacitan

Reportase //

“Selain untuk memperce-
pat pemulihan ekonomi 
dan meningkatkan daya 
beli masyarakat, PKT ini, 
juga bertujuan mendis-
tribusikan dana hingga 
ke pelosok desa sehingga 
dapat langsung diterima 

oleh rakyat.”

M. Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR

R
eportase //

QR Code - Video Menteri Basuki Tinjau 
P3TGAI di Pacitan

Menteri Basuki meninjau progres pengerjaan P3TGAI 
di Kabupaten Pacitan
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BBWS Bengawan Solo Gandeng 
Petani di Jateng dan Jatim melalui 
Program Padat Karya Tunai

Reportase //

pembangunan infrastruktur 
yang melibatkan masyarakat 
setempat sebagai pelaku 
pembangunan, khususnya 
infrastruktur berskala kecil 
atau pekerjaan sederhana 
dan tidak membutuhkan 
teknologi. Sehingga diharapkan 
manfaatnya dapat langsung 
memberikan kontribusi pada 
program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN). PKT melalui 
Percepatan Peningkatan 
Tata Guna Air Irigasi (P3-
TGAI) merupakan pekerjaan 
perbaikan/rehabilitasi/
peningkatan jaringan irigasi 
secara partisipatif yang 
melibatkan masyarakat. Petani 
pekerja diberikan upah harian 
atau mingguan, sehingga 
menambah penghasilan petani 
atau penduduk desa terutama di 
antara musim tanam dan panen.

BBWSBS dalam pelaksanaannya, 
juga berdasarkan Petunjuk 
Teknis yang ada, yakni 
kegiatan P3TGAI dilaksanakan 
oleh Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (P3A), Gabungan 
Perkumpulan Petani Pemakai 
Air (GP3A), dan Induk 
Perkumpulan Petani Pemakai 
Air (IP3A) secara swakelola 
atau tidak dipihakketigakan/ 
dikontraktualkan. Sesuai 
dengan Peraturan Menteri 
(Permen) Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
Republik Indonesia Nomor 24/
PRT/M/2017 tentang Pedoman 
Umum P3TGAI Pasal 8 yakni 
P3TGAI diberikan kepada P3A/
GP3A/IP3A berdasarkan jenis 
kegiatan dan urutan prioritas 
dan Pasal 16 Penerima P3TGAI 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 tidak boleh mengalihkan 
atau memindahtangankan 

sebagian atau seluruh pekerjaan 
perbaikan jaringan irigasi, 
rehabilitasi jaringan irigasi, dan 
peningkatan jaringan irigasi 
kepada pihak lain.

Secara keseluruhan di Provinsi 
Jateng dan Jatim, program 
P3TGAI Tahun Anggaran (T.A.) 
2021 yang dilaksanakan oleh 
BBWSBS menjangkau sebanyak 
550 lokasi dengan anggaran 
sekitar Rp124 M. Adapun peta 
sebarannya meliputi 164 lokasi 
di tujuh kabupaten di Jateng, 
dengan rincian Boyolali 26 
lokasi, Karanganyar 22 lokasi, 

Klaten 25 lokasi, Sragen 24 
lokasi, Sukoharjo 31 lokasi, 
Wonogiri 31 lokasi, dan Blora 11 
lokasi.

Sedangkan untuk wilayah Jatim 
tersebar di sembilan kabupaten, 
dengan rincian Bojonegoro 
38 lokasi, Gresik 23 lokasi, 
Lamongan 24 lokasi, Madiun 70 
lokasi, Magetan 29 lokasi, Ngawi 
29 lokasi, Pacitan 43 lokasi, 
Ponorogo 100 lokasi, serta 
Tuban 30 lokasi.
Dengan adanya program 
P3TGAI tersebut tentunya dapat 
mengembalikan kondisi serta 

fungsi saluran dan bangunan 
irigasi seperti semula secara 
parsial dan juga bermanfaat 
untuk meningkatkan fungsi 
serta kondisi jaringan 
yang sudah ada dengan 
mempertimbangkan perubahan 
kondisi lingkungannya. Selain 
itu, pemerintah desa juga 
diharapakan turut bertanggung 
jawab dalam perawatan dan 
pemeliharaan infrastuktur yang 
telah dibangun melalui dana 
P3TGAI sebagai aset, guna 
meningkatkan kinerja jaringan 
irigasi desa yang ada di wilayah 
kerja BBWSBS.

 Dalam rangka 
mendukung program ketahanan 
pangan Nasional, perlu 
dilakukan upaya peningkatan 
kemampuan ekonomi serta 
kesejahteraan masyarakat, 
dalam hal ini petani. Balai Besar 
Wilayah Sungai Bengawan 
Solo (BBWSBS) di samping 
membangun infrastruktur 
berskala besar seperti 
bendungan, juga membangun 
infrastruktur kerakyatan seperti 
jaringan irigasi kecil sehingga 
air dapat mengalir sampai 
ke sawah-sawah dengan 
menggandeng petani di Provinsi 
Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa 
Timur (Jatim) untuk ikut serta 
bekerja dalam program Padat 
Karya Tunai (PKT).

Program Padat Karya 
Tunai (PKT) Kementerian 
PUPR dilaksanakan melalui 

R
eportase //

 24  25

Muhammad Ferri S

HIGHLIGHT VOL.XI / JANUARI - APRIL 2021 HIGHLIGHT \ DARI SOLO UNTUK INDONESIA



Mengelola Air
Untuk Menjaga Kehidupan

Reportase //

QR Code - Video Mengelola Air Menjaga 
Kehidupan

 Air merupakan kebu-
tuhan pokok manusia dan 
untuk makhluk hidup lainnya. 
Tidak ada kehidupan tanpa air, 
ironisnya saat ini masalah ling-
kungan sekitar menjadi masalah 
utama. Salah satu permasalahan 
adalah berkurangnya daerah 
tangkapan air yang mengakibat-
kan sumber mata air berkurang 
pula debitnya. Salah satu fak-
tornya adalah berkurangnya 
vegetasi berupa pohon-pohon 
yang mampu menyimpan air 
tanah. 

Dalam rangka memperinga-
ti Hari Air Dunia (HAD) ke-29 
Tahun 2021 Balai Besar Wilayah 

Sungai Bengawan Solo (BB-
WSBS) menggelar acara pen-
anaman bibit pohon dan benih 
ikan di kawasan Bendungan 
Ketro, Tanon, Sragen, Jawa Ten-
gah, dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan pencegahan 
Covid-19, Senin (22/03/2021). 

Valuing Water menjadi tema 
besar dalam peringatan Hari 
Air Dunia XXIX tahun 2021 ini, 
yang kemudian diaplikasikan ke 
dalam tema Nasional yaitu Men-
gelola Air Menjaga Kehidupan. 
Dan, rangkaian kegiatan HAD 
ke-29 yang dilaksanakan oleh 
BBWSBS meliputi acara penan-
aman 400 bibit pohon bernilai 

ekonomis yang dilaksanakan di 
empat lokasi bendungan, yai-
tu area sabuk hijau (greenbelt) 
Bendungan Ketro di Sragen, 
Bendungan Pacal di Bojonegoro, 
Bendungan Cengklik di Boyola-
li, dan Bendungan Delingan di 
Karanganyar. 

Selain itu, juga dilakukan pen-
ebaran sebanyak 35.000 benih 
ikan air tawar yang disebar di 
Bendungan Ketro, Bendungan 
Pacal, dan Bendungan Cengklik. 
BBWSBS juga mengumumkan 
juara Lomba Acara Aksi Bersih 
Daerah yang meliputi lomba 
kebersihan lingkungan kantor 
Operasi dan Pemeliharaan (OP) 

Bendungan, di 31 bendungan di 
wilayah Sungai Bengawan Solo 
dan lomba kebersihan lingkun-
gan kantor OP Irigasi daerah iri-
gasi (D.I.) Colo dan Semen Krinjo 
wilayah Sungai Bengawan. 

Wakil Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR), 
Jhon Wempi Wetipo, mewakili 
sekaligus menyampaikan sam-
butan Menteri PUPR, M. Basuki 
Hadi Moeljono secara virtual, 
bahwa peringatan HAD ke-29 
ini merupakan upaya bersama 
untuk meningkatkan perhatian 
publik dan masyarakat interna-
sional akan pentingnya air bagi 
kehidupan untuk selanjutnya 
bersamasama melindungi pen-
gelolaan sumber daya air secara 
berkelanjutan. “Masyarakat 
perlu diberikan pemahaman 
dan kesadaran bahwa mereka 
tidak hanya memiliki hak se-
bagai pengguna air, tetapi juga 
bertanggung jawab serta wajib 
memberikan konstribusi dalam 

memelihara alam dan lingkun-
gan yang menjadi sumber air,” 
pesannya. 

Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus 
Rudyanto, M.Tech., juga men-
yampaikan bahwa penanaman 
pohon adalah salah satu upaya 
dalam rangka mempertahankan 
kondisi tampungan air waduk 
khususnya di Bendungan Ketro. 

Sebagai informasi, Bendungan 
Ketro dibangun mulai tahun 
1975 dan selesai pada tahun 
1984. Rehabilitasi terakhir Bend-

ungan Ketro dilaksanakan pada 
tahun 2017 yang kemudian 
dilakukan pengerukan kembali 
pada tahun 2019 sehingga men-
galami peningkatan tampungan 
sebesar 700.000 M3 menjadi 
2,885 juta M3, agar tidak men-
galami penurunan kembali. Se-
lain itu, dengan adanya kegiatan 
penanaman pohon ini, nantinya 
diharapkan mampu mendorong 
peningkatan ekonomi masyar-
akat sekitar.

“Melalui aksi nyata ini, 
kami berharap agar dap-
at terbentuk pemahaman 
pada masyarakat bahwa 
tidak hanya mereka memi-
liki hak sebagai pengguna 
air, tetapi juga memiliki 
tanggung jawab dan kewa-
jiban untuk memberikan 
kontribusi dalam mengelo-
la sumber air, serta mening-
katkan kelestarian lingkun-
gan.“

Agus Rudyanto, M. Tech.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai 

Bengawan Solo

R
eportase //

Kepala BBWS Bengawan Solo melepas ikan berkaitan 
Hari Air Dunia

Penanaman Poho di Hari Air Dunia
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Direktur Jenderal (Dirjen) 
Sumber Daya Air (SDA) Ir. Jarot 
Widyoko, Sp-1 bersama Direktur 
Bina Operasi dan pemeliharaan 
(OP) Sumber Daya Air (SDA), 
Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, 
MA., didampingi Kepala Balai 
Besar Wilayah Sungai Bengawan 
Solo (BBWSBS), Dr. Ir. Agus 
Rudyanto, M.Tech. beserta 
pejabat dan staf BBWSBS 
lainnya, melakukan monitoring 
infrastruktur di Waduk Cengklik 
yang berada di Kecamatan 
Ngemplak, Kabupaten Boyolali, 
dan Waduk Kedung Uling, 

Kecamatan Eromoko, Kabupaten 
Wonogiri, Selasa (20/4). 
Kegiatan tersebut berjalan 
dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan pencegahan 
Covid-19.

Monitoring tersebut sekaligus 
untuk meningkatkan 
kesiapsiagaan mengantisipasi 
banjir yang merupakan bencana 
tahunan di musim hujan. 
Sesuai dengan kebijakan dalam 
pembangunan infrastruktur 
ketahanan bencana mencakup 
pengembangan infrastruktur 

tangguh bencana dan 
penguatan infrastruktur vital, 
pengelolaan terpadu kawasan 
rawan bencana, serta restorasi 
dan konservasi daerah aliran 
sungai.

Direktur Jenderal Sumber Daya 
Air (Dirjen SDA) Kementerian 
Pekerjaaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR), 
Ir. Jarot Widyoko, Sp-1, 
mengatakan, pihaknya berusaha 
meningkatkan monitoring 
evaluasi waduk untuk 
mengantisipasi banjir.  

Jarot menambahkan diperlukan 
koordinasi yang baik, secara 
internal maupun eksternal. “Saya 
mengingatkan seluruh satuan 
kerja untuk memperhatikan 
pekerjaan yang ditanganinya. 
Jangan sampai salah dalam 
mengambil keputusan. Perlu 
adanya kesiapsiagaan apabila 

terjadi bencana,” katanya.
Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus 
Rudyanto, M.Tech mengatakan 
selalu menjalin komunikasi 
antar instansi. Hal itu dilakukan 
untuk bertukar informasi antar 
satu dengan yang lainnya 
sehingga jika suatu hari 
terjadi permasalahan tentang 

Dirjen SDA Tinjau Infrastruktur 
Bendungan di Wilayah Sungai 
Bengawan Solo

Reportase //

Sungai Bengawan Solo dapat 
segera diselesaikan. ”Tugas 
kita bersama untuk dapat 
mencari solusi terbaik tentang 
permasalahan Sungai Bengawan 
Solo,” ujarnya. 

R
eportase //

“Kami sebisa mungkin 
mengantisipasi banjir 

dan selalu meningkatkan 
kesiapsiagaan dan 

melakukan penanganan 
sesuai prosedur yang ada,”

Ir. Jarot Widyoko, Sp-1
Direktur Jenderal Sumber Daya 
Air (Dirjen SDA) Kementerian 

Pekerjaaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR)

Dirjen SDA meninjau waduk cengklik
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Inspeksi KKB Pelaksanaan Konstruksi 
Bendungan Gongseng, Bendungan Bendo, 
dan Bendungan Pidekso di Wilayah BBWS 
Bengawan Solo

Reportase //

Balai Besar Wilayah Sungai 
Bengawan Solo (BBWSBS) 
mendampingi Tim Komisi 
Keamanan Bendungan (KKB) 
melakukan inspeksi di Wilayah 
BBWS Bengawan Solo. Kegiatan 
tersebut diadakan sehubungan 
dengan rencana 13 bendungan 
yang akan selesai pelaksanaan 
konstruksinya pada tahun 2021. 
Kegiatan inspeksi dilaksanakan 
pada 25-28 April di lokasi 
pembangunan Bendungan 
Gongseng, Bendungan Bendo, 
dan Bendungan Pidekso yang 
berada di wilayah kerja BBWS 
Bengawan Solo.

Kegiatan berlanjut dengan 
diskusi hasil inspeksi yang turut 

dihadiri Kepala BBWS Bengawan 
Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, 
M.Tech. Disebutkan oleh Agus 
Rudyanto bahwa kegiatan Balai 
Keamanan Bendungan dan Balai 
Teknik Bendungan tersebut 
dalam rangka pengecekan 
lapangan.

Sebagai informasi, Bendungan 
Gongseng, yang berada di Desa 
Papringan Kecamatan Temayang 
Kabupaten Bojonegoro 
dibangun pada tahun 2014. 
Bendungan Gongseng 
diperkirakan bisa menampung 
22 juta meter kubik air dengan 
tinggi 34 meter dan bisa 
mengairi keperluan irigasi seluas 
6.200 hektar. Sedangkan untuk 

air baku 300 liter per detik dan 
untuk potensi listrik sebesar 0,7 
mega watt.

Sedangkan Bendungan Bendo 
merupakan bendungan yang 
dibangun dengan tinggi 71 
meter yang akan membendung 
Sungai Keyang, yakni anak 
Sungai Bengawan Madiun yang 
juga merupakan anak Sungai 
Bengawan Solo. Bendungan 
Bendo juga dirancang mampu 
menampung air sebesar 43,11 
juta m3, dan bermanfaat sebagai 
sumber air baku domestik serta 
industri berkapasitas 790 liter 
per detik dengan komposisi 418 
liter per detik untuk Kabupaten 
Madiun dan 372 liter per detik 

bagi Kabupaten Ponorogo. 
Selain itu, bendungan ini akan 
mereduksi banjir di Ponorogo 
dari 1.300 m3 per detik menjadi 
490 m3 per detik sekaligus 
menjadi pembangkit tenaga 
listrik sebesar 1,56 megawatt.

Bendungan Pidekso merupakan 
salah satu Proyek Strategis 
Nasional (PSN) di bidang 
sumber daya air untuk 
mewujudkan ketahanan air dan 
pangan nasional. Bendungan 
multifungsi dengan kapasitas 
25 juta meter kubik ini 
direncanakan mampu mengairi 
area irigasi seluas 1.500 hektar. 
Air irigasi dari bendungan akan 
meningkatkan Intensitas tanam 
dari 133 persen (2000 ha) ke 240 
persen (3600 ha). Bendungan 
Pidekso yang berada di hulu 
Sungai Bengawan Solo ini 
juga memiliki manfaat untuk 
penyediaan air baku sebesar 

300 liter per detik di wilayah 
Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, 
Kota Solo dan sekitarnya. 
Kemudian memiliki potensi 
listrik tenaga hidro sebesar 0,5 
MW.

Lebih lanjut, Agus Rudyanto 
mengurai harapannya terkait 
kegiatan diskusi inspeksi yang 
telah dilaksanakan. Kepala 
BBWS Bengawan Solo itu 
menyebut jika kegiatan yang 
diselenggarakan berguna 
untuk mendeteksi dini dalam 
pengecekan masalah yang 
terjadi. “Hasil cek lapangan tidak 
ada masalah yang signifikan, 

mudah-mudahan sesuai 
dengan rencana pada Bulan 
yang sudah ditentukan yakni 
Juli, September, dan Oktober. 
Dengan melakukan pengecekan 
dari apa yang disampaikan 
nantinya kita akan kita lihat 
dan akan dimonitor semuanya. 
Jangan sampai setelah 
impounding tadi ada masalah. 
Jadi kalau ada masalah sebelum 
impounding bisa dilakukan 
deteksi dini dahulu,” paparnya. 

“Sejak tanggal 25 April 
kemarin, Balai Teknik 

Bendungan melakukan 
pengecekan lapangan dalam 
rangka persiapan pengisian 

air (impounding) untuk 
peresmian yang nantinya ada 
3 bendungan tercepat dari 13 

bendungan di Indonesia. Untuk 
bengawan Solo ada Bendungan 
Gongseng yang sesuai dengan 
urutan tercepat di Bojonegoro. 

Kemudian yang kedua di 
Bendungan Bendo, Ponorogo 

dan yang ketiga di Bendungan 
Pidekso, Wonogiri,”

Ir. Agus Rudyanto, M. Tech.

Kepala Balai Besar Wilayah 
Sungai Bengawan Solo

R
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Potret Pekasanaan Vaksinasi 
di Wilayah BBWS Bengawan 
Solo
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Gigih Serap Ilmu 
di Tengah Pandemi Covid-19

Abdul Rohman
Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik, Universitas Mercu Buana

O
pini //

Opini //

 Halo, perkenalkan saya 
Abdul Rohman mahasiswa 
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Mercu Buana 
Kampus Jatisampurna, Bekasi. 
Magang merupakan salah satu 
syarat kelulusan bagi Strata Satu 
(S1) Teknik Sipil Universitas Mer-
cu Buana. Alasan saya memilih 
Balai Besar Wilayah Sungai Ben-
gawan Solo (BBWSBS) sebagai 
tempat magang adalah karena 
disini saya bisa belajar men-
ganalisa perancanaan bangunan 
bendungan khususnya bangu-
nan pelimpah atau spill way. 
Pertama saya mengirimkan surat 
permohonan dari fakultas un-
tuk melakukan Magang melalui 
website Layanan Informasi dan 
Data Sumber Daya Air (LISDA) 
BBWSBS dan email. Proses dari 
pengiriman surat permohonan 
sampai dengan penerimaan 
kurang lebih dua minggu. 
Wujud nyata dukungan dari 
BBWBSBS terhadap pencegahan 

penyebaran Covid-19, saya di-
himbau tidak berkunjung kekan-
tor BBWSBS sehingga hanya via 
daring yakni aplikasi WhatsApp 
(WA) dengan Sita selaku staf 
SISDA dan Rio selaku staf pen-
anggung jawab di proyek Bend-
ungan Jlantah.
Selama masa magang, saya mel-
aksanakan kegiatan praktik kerja 
tepat pada 05 April 2021 di Unit 
Proyek Pembangunan Bendun-
gan Jlantah, yakni Sungai Jlantah 
di Desa Tlobo dan Karangsari, 
Kecamatan Jatiyoso, Kabupat-
en Karanganyar, Jawa Tengah. 
Meski saya magang di situasi 
pandemi Covid-19 dan Ram-
adan, namun jadwal magang 
saya menyesuaikan kantor. Dari 
kegiatan sahur bersama, buka 
bersama dan sholat tarawih 
bersama dengan pegawai, ten-
tunya tetap dengan menerapkan 
protokol kesehatan pencegahan 
Covid-19. 
  Mulai dari pekerjaan pemasan-

“

Banyak pengalaman 
dan ilmu baru dapatkan 

dan juga saya merasa 
dibimbing dengan baik. 
Senang rasanya dapat 
ikut ke lapangan untuk 
melakukan pengawasan 

pekerjaan bangunan 
spill way.

gan angkur di bawah fondasi 
dinding pelimpah, pengecoran 
lean concrete dinding pelim-
pah, pemasangan bekisting dan 
pembesian dinding pelimpah, 
pengecoran dinding pelimpah, 
curing beton pelimpah, dan lain 
sebagainya.
Magang ini juga membuat saya 
berkesempatan untuk mempela-
jari dan mempraktikan langsung 
teori yang selama ini didapat 
dari perkuliahan. Pengalaman ini 
sangat berharga dan berman-
faat karena bisa mengetahui 
secara langsung situasi, kondisi 
dan masalah yang terjadi di 

lapangan serta bagaimana cara 
mengatasinya. Saya berharap 
ilmu yang didapat nantinya ber-
manfaat untuk menunjang karir 
saya di dunia industri terutama 
setelah lulus dari Universitas 
Mercu Buana.
Pelaksanaan kegiatan magang 
ini diharapkan dapat membina 
hubungan baik dan kerja sama 
antara Universitas Mercu Buana 
dengan BBWSBS, masyarakat 
luas, maupun institusi pemerin-
tah sehingga diharapkan dapat 
membantu kelancaran program 
magang selanjutnya. Tak terasa 
hampir satu bulan saya ma-

gang di BBWSBS, berat rasanya 
memang meninggalkan masa 
magang ini, semoga lain waktu 
saya bisa lagi berkunjung kem-
bali. Terimakasih untuk Dr. Ir. 
Agus Rudyanto, M.Tech., sela-
ku Kepala BBWSBS yang telah 
memberikan ijin dan memberi-
kan kesempatan untuk melak-
sanakan kerja praktik. Tak lupa, 
terimakasih untuk pihak seluruh 
pejabat dan staf di BBWSBS atas 
segala fasilitas, keramahtamahan 
dan ilmunya.
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Surat Dari Kartini Muda
Bengawan  Solo
Berkat jasa RA Kartini, kaum 
hawa dapat mengenyam 
pendidikan tinggi sama seperti 
kaum Adam. Berkat jasa Kartini 
pula, perempuan bisa bersuara. 
Menyuarakan keinginannya, 
harapannya, cita-citanya dan 
haknya. 

Setiap hari kelahiran RA 
Kartini yang jatuh 21 April, 
selalu bangsa Indonesia 
memperingatinya sebagai hari 
yang bersejarah. Kini kaum 
hawa bisa makin eksis dengan 
segudang prestasi dan kekuatan 
yang dimilikinya. 

Kini banyak, muncul Kartini-
Kartini muda yang datang dari 
mereka yang masih muda. 
Mereka menunjukkan prestasi 
di berbagai kompetisi, berkarya 

lewat beragam aksi hingga 
berbakti untuk negeri. Kartini 
muda makin eksis di Indonesia. 

Menurut Ambar Puspitosari, 
ST, MDM, seorang perempuan 
harus memiliki semangat tanpa 
kenal lelah buat mencirikan 
Kartini. Meski Kartini sudah lama 
pergi, Kartini masa kini tetap 
ada, tapi berbeda. 

Peringatan Hari Kartini 
diharapkan tidak hanya menjadi 
ritual semata. Kaum perempuan 
diharapkan bisa menambah 
wawasan, terutama pada bidang 
pembangunan infrastruktur . 

Ambar Puspitosari, ST, MDM 
selaku Subkoordinator 
Perencanaan Operasi dan 
Pemeliharaan Sumber Daya Air 

BBWS Bengawan Solo berharap 
peringatan Hari Kartini yang 
diadakan setiap tahunnya 
tidak hanya dilalui begitu saja. 
Peringatan Kartini, katanya, 
bertujuan untuk mendudukkan 
kembali peran penting Kartini 
sebagai perintis emansipasi 
bangsa.

Ambar mengawali karir menjadi 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
pada tahun 2008.  Ia semakin 
percaya diri bahwa pekerjaan 
dibidang infrastruktur memang 
didominasi kaum laki-laki, 
tapi bukan berarti karena 
kita perempuan adalah kaum 
minoritas dianggap tidak 
mampu.

Dalam pekerjaan dibidang 
pembangunan infrastruktur 
yang mayoritas laki-laki 

memang merupakan tantangan 
bagi kaum perempuan.  Namun 
hal itu, bukan berarti kita 
tidak memiliki peran dalam 
pembangunan infrastruktur itu 
sendiri. Hampir semua bidang 
pekerjakan sudah terbuka 
berbagai jalan bagi para 
perempuan untuk berkontribusi 
di dalamnya.

Kaum perempuan mampu 
menjadi subjek pembangunan, 
bukan hanya objek. Mereka 
dapat berani mengungkapkan 
pikiran sehingga dapat 
terdengar dan berpengaruh 
dalam pembuatan kebijakan di 
lingkungannya, baik keluarga 
maupun publik. 

Hal itu dinilai penting, agar 
kaum perempuan mampu 
meningkatkan pemahaman 

tentang perlindungan 
perempuan. Dengan begitu, 
kaum perempuan dapat 
membentuk keluarga yang 
berkualitas melalui keluarga 
berbasis gender.

Wanita mampu memberikan 
kontribusi bagi dunia usaha. 
Kesetaraan gender saat ini juga 
perlu terus dikembangkan agar 
wanita tidak hanya mampu 
membantu perusahaan yang 
mereka pimpin untuk tumbuh 
namun juga memberi kontribusi 
positif bagi masyarakat sekitar. 

Pada masa kini banyak muncul 
Kartini-Kartini baru yang akan 
berada di segala macam lini 
kehidupan masyarakat, sehingga 
perempuan dan laki-laki bisa 
berjuang bersama untuk 
menegakkan kesejahteraan.

“Kartini zaman 
dulu memajukan 

pendidikan 
perempuan Indonesia, 

menyamakan 
kedudukan 

perempuan dan laki-
laki, bahkan terjun 

langsung dalam 
peperangan,”

Ambar Puspitosari, ST, MDM
Subkoordinator Perencanaan Operasi 

dan Pemeliharaan SDA BBWS Bengawan 
Solo

O
pini //
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Pembangunan breakwater 
di Kecamatan Brondong 
Kabupaten Lamongan ditujukan 
sebagai upaya pengamanan 
Pelabuhan Perikanan Nusantara 
(PPN) Brondong dari efek 
gelombang dan sedimentasi. 
Hal ini bertujuan untuk 
mengamankan aktivitas bongkar 
muat kapal di pelabuhan 
serta untuk meningkatkan 
produktivitas pelabuhan. 
PPN Brondong merupakan 
pelabuhan perikanan di 
kabupaten Lamongan yang 
berdiri sejak zaman Hindia 
Belanda dan mulai dikelola 
oleh Pemerintah Pusat pada 
tahun 1978 dan mengalami 
peningkatan status menjadi 
Pelabuhan Perikanan Pantai. 
Data tahun 2020 menunjukkan 
total produksi ikan pada PPN 
Brondong seberat 58 ribu 
ton dengan nilai mencapai 
1.035 milyar rupiah. Dalam 
perkembangannya, PPN 
Brondong mengalami kendala 
terkait sedimentasi pada kolam 

pelabuhan dan pengaruh 
gelombang yang menghambat 
aktivitas nelayan dan berpotensi 
untuk menurunkan produktivitas 
pelabuhan. Oleh karena itu, 
pembangunan breakwater 
diperlukan untuk mengatasi 
masalah tersebut.
Pekerjaan Pembangunan 
Breakwater di Kecamatan 
Brondong, Kabupaten 
Lamongan dilaksanakan 
oleh Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat, 
Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air, Balai Besar Wilayah 
Sungai Bengawan Solo. Lokasi 
pekerjaan tersebut berada pada 
utara dan timur Pelabuhan 
Perikanan Nusantara (PPN) 
Brondong dengan luas area 
pelabuhan seluas 199.304 m2 
yang terletak di Kelurahan 
Brondong,Kecamatan 
Brondong,Kabupaten Lamongan. 
Rencana kegiatan ini meliputi 
pekerjaan breakwater sisi 
utara sepanjang 50 meter dan 
Pekerjaan breakwater sisi timur 

sepanjang 160 m. Pembangunan 
breakwater ini direncanakan 
dibangun untuk menjaga tinggi 
gelombang yang masuk ke 
dalam kolam pelabuhan relatif 
tenang sehingga kapal nelayan 
dan aktifitas bongkar muat 
dapat berjalan dengan lancar.

Value Engineering
Value engineering merupakan 
suatu usaha yang terorganisisr 
untuk menganalisis suatu 
permasalahan yang bertujuan 
untuk mencapai fungsi-fungsi 
yang dikehendaki dengan 
biaya total dan hasil akhir 
yang optimal dan digunakan 
untuk mencari suatu alternatif-
alternatif atau ide yang 
bertujuan untuk menghasilkan 
biaya yang lebih baik atau 
lebih efisien dari harga yang 
telah direncanakan sebelumnya 
dengan batasan fungsional dan 
mutu pekerjaan. Dalam kasus 
ini, analisis Value Engineering 
dilakukan terhadap Pekerjaan 
Pembangunan Breakwater 
di Kecamatan Brondong, 

Kabupaten Lamongan.
PPN Brondong Lamongan 
telah memiliki Masterplan 
pengembangan pelabuhan 
berupa Detail Engineering 
Desain (DED) Pelabuhan 
Perikanan Nusantara Brondong 
tahun 2014. Berdasarkan 
hasil laporan DED dan layout 
pengembangan PPN Brondong 
yang telah diperbaharui maka 
direncanakan bangunan 
pemecah gelombang sisi 
utara sepanjang 50 m 
dan sisi timur sepanjang 
300 m dengan konstruksi 
batu boulder. Berdasarkan 
perencanaan struktur pengaman 
pantai tersebut maka perlu 
dilakukan review dan kajian 
terhadap aspek-aspek hidro-
oseonografi sebagai data utama 
perencanaan bangunan pantai 
seperti: data gelombang, pasang 
surut, arus, pemodelan numerik, 
dan lain-lain yang disesuaikan 
dengan kondisi topografi 
dan bathimetri tahun 2021. 
Balai Teknik Pantai melakukan 
kegiatan Advis Teknis untuk 

mengevaluasi DED bangunan 
breakwater sehingga bangunan 
tersebut memiliki kualitas yang 
baik, efektif, dan efisien.

Breakwater
Salah satu aspek dari pelabuhan 
dan juga ilmu-ilmu aplikasi 
sipil laut adalah pemecah 
gelombang yang juga disebut 
sebagai breakwater. Pada 
pelabuhan fungsi pemecah 
gelombang sangat diperlukan 
untuk membuat kolam labuh 
di mana kapal-kapal dapat 
bersandar dengan tenang. 
Pada hakekatnya fungsi 
pemecah gelombang,sesuai 
namanya, memecah energi 
potensial gelombang air laut 
berkecepatan tertentu dengan 
korelasi tinggi gelombang 
tertentu sehingga gelombang 
yang ditransmisikan berenergi 
lemah. Kelemahan ini 
direkayasa dengan maksud 
tertentu, misalnya tadi untuk 
pelabuhan agar kapal merapat 
dengan tenang, di sisi lain 
agar gelombang tidak erosif 

(abrasi) akibatnya daratan tidak 
“termakan” laut, atau untuk 
maksud tertentu seperti untuk 
wisata bahari.
Pemecah gelombang 
atau dikenal juga sebagai 
pemecah ombak atau bahasa 
Inggris breakwater adalah 
prasanana yang dibangun 
untuk memecahkan ombak / 
gelombang, dengan menyerap 
sebagian energi gelombang. 
Pemecah gelombang digunakan 
untuk mengendalikan abrasi 
yang menggerus garis pantai 
dan untuk menenangkan 
gelombang dipelabuhan 
sehingga kapal dapat merapat 
dipelabuhan dengan lebih 
mudah dan cepat.
Pemecah gelombang harus di 
desain sedemikian sehingga 
arus laut tidak menyebabkan 
pendangkalan karena pasir yang 
ikut dalam arus mengendap di 
kolam pelabuhan. Bila hal ini 
terjadi maka pelabuhan perlu 
dikeruk secara reguler. Pada 
pelabuhan fungsi pemecah 
gelombang sangat diperlukan 

Optimalisasi Nilai Konstruksi Pem-
bangunan Breakwater Bronding di 
Kabupaten Lamongan

O
pini //
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untuk membuat kolam labuh 
di mana kapal-kapal dapat 
bersandar dengan tenang.
Sebenarnya breakwater atau 
pemecah gelombang dapat 
dibedakan menjadi dua macam 
yaitu pemecah gelombang 
sambung pantai dan lepas 
pantai. Tipe pertama banyak 
digunakan pada perlindungan 
perairan pelabuhan, sedangkan 
tipe kedua untuk perlindungan 
pantai terhadap erosi. Secara 
umum kondisi perencanaan 
kedua tipe adalah sama, hanya 
pada tipe pertama perlu ditinjau 
karakteristik gelombang di 
beberapa lokasi di sepanjang 
pemecah gelombang, seperti 
halnya pada perencanaan groin 
dan jetty. Penjelasan lebih rinci 
mengenai pemecah gelombang 
sambung pantai lebih 
cenderung berkaitan dengan 
palabuhan dan bukan dengan 
perlindungan pantai terhadap 

erosi. Selanjutnya dalam tinjauan 
lebih difokuskan pada pemecah 
gelombang lepas pantai.

Tetrapod
Berat tetrapod sebesar 500 kg 
untuk sisi dalam pelabuhan dan 
800 kg untuk sisi luar pelabuhan. 
Alasan penggantian dari armor 
batu menjadi tetrapod dengan 
pertimbangan kestabilan 
struktur dan peredaman yang 
lebih baik jika dibandingkan 
dengan penggunaan armor 
batu, juga dikarenakan berat 
batu yang diperlukan sebagai 
lapis pelindung (armor) 
sebesar 1800 kg sangat sulit 
diperoleh. Puncak Breakwater 
menggunakan material batu 
1300 kg, sehingga dapat 
digunakan untuk kemudahan 
pelaksanaan serta pemeliharaan. 
Penentuan tinggi gelombang 
pada desain tersebut diperoleh 
dari hasil model numerik 

perambatan gelombang laut 
dalam dengan menggunakan 
perangkat lunak Mike 21 modul 
Spectral Wave. Berdasarkan 
model tersebut tinggi 
gelombang signifikan di lokasi 
strukur Hs = 1,26 m dengan 
periode gelombang (Tp) = 
8,08 detik. Struktur Breakwater 
direncanakan akan dipasang 
pada lokasi gelombang 
belum pecah sehingga energi 
gelombang yang diterima 
struktur belum tereduksi 
dan langsung membebani 
struktur. Perhitungan desain 
elevasi puncak struktur 
Breakwater sebagai pelindung 
pelabuhan, menggunakan Hs 
sebagai gelombang desain, 
dengan kriteria struktur non-
overtopping. Perhitungan berat 
armor telah mempertimbangkan 
kondisi struktur Breakwater 
eksisting yang mengalami 
kerusakan, sehingga di dalam 

perhitungan tinggi gelombang 
desain yang digunakan 
adalah H5 untuk desain berat 
armor. Berdasarkan distribusi 
Rayleigh untuk menentukan 
tinggi gelombang rencana 
dengan karakteristik lain, yaitu 
H5 = 1,37Hs. Dengan kriteria 
tersebut maka ditentukan tinggi 
gelombang desain Hd = H5 = 
1,37Hs yaitu sebesar 1,73 m.
Perhitungan berat armor 
tetrapod didapatkan 800 kg 
untuk lapis primer sisi luar 
dan 500 kg untuk lapis primer 
sisi dalam. Sedangkan untuk 
lapisan primer sisi atas terdiri 
dari batu dengan berat 1300 kg 
dan lapisan sekunder dengan 
berat minimal 130 kg. Untuk 
lebar puncak Breakwater dengan 
jumlah butir 2 (n=2) diperoleh 
2,66 m, namun demikian untuk 

kemudahan akses selama 
pelaksanaan konstruksi  dan 
pemeliharaan maka lebar 
puncak ditentukan menjadi 5,00 
m. Tebal lapis armor primer 
dengan jumlah butir (n=2) 
diperoleh 1,70 m, sedangkan 
sisi miring (sisi luar)  tebal lapis 
armor primer dengan jumlah 
butir (n=2) diperoleh 1,25 m 
dan sisi dalam diperoleh 1,20 
m. Untuk lebar pelindung kaki 
dengan jumlah butir 2 (n=2) 
diperoleh sebesar 2,66 m 
dibulatkan menjadi 3,50 m.
Dari hasil evaluasi Value 
Engineering pada penulisan 
ini, kegiatan yang dapat 
dikembangan serta dioptimalkan 
saat ini adalah Breakwater 
dengan tipe armor tetrapod 
ukuran 500 Kg (sisi dalam) dan 
800 Kg (sisi luar) dengan mutu 

beton f’c 35 MPa (K 425), dan 
inti berupa boulder ukuran 
diameter 50 - 60 cm dengan 
berat minimal 130 Kg dengan 
bentuk rough angular dengan 
layout 2. Pemasangan lapis 
pelindung (armor) dilakukan 
dengan penempatan secara 
acak.

O
pini //
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Galeri Infrastruktur //

BENDUNGAN

3

TAMPUNGAN

8,68 JUTA m

IRIGASI

600 hA

AIR BAKU

300 LT/DT

LISTRIK

2X132KW

Tipe Bendungan : Urugan Zonal dengan inti kedap air

Panjang Bendungan : 233 m

Lebar Puncak : 10 m

Tinggi Bendungan : 74 m

Kapasitas Tampungan Bruto : 8,68 Juta m3

Kapasitas Tampungan Efektif : 4,98 Juta m3

Lokasi berada di Sungai Telu, 
Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari,
Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur

Bendungan

Tukul
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Diet Sehat Untuk Mencegah 
Obesitas Saat Pandemi Covid-19
Konsumsi makanan yang sehat 
sangat penting selama pandemi 
Covid-19. Apa yang dimakan dan 
diminum dapat mempengaruhi 
kemampuan tubuh untuk 
mencegah, melawan, dan pulih 
dari infeksi. 

Meskipun tidak ada makanan 
atau suplemen makanan 
yang dapat mencegah atau 
menyembuhkan infeksi 
Covid-19, pola makan sehat 
penting untuk mendukung 
sistem kekebalan tubuh. Nutrisi 
yang baik juga dapat mengurangi 
kemungkinan berkembangnya 
masalah kesehatan lainnya, 
termasuk obesitas, penyakit 

jantung, diabetes dan beberapa 
jenis kanker. 

Dirangkum dari situs WHO, 
Berikut tips diet dengan 
menjaga pola makan yang sehat 
untuk mencegah obesitas saat 
Covid-19:

1. Makan buah 
dan sayur 

Setiap hari, makanlah 
campuran biji-bijian seperti 
gandum, jagung dan beras, 
kacang-kacangan seperti 

lentil dan kacang-kacangan. 
Kemudian makan banyak buah 
dan sayuran segar, dengan 
beberapa makanan dari sumber 
hewani (misalnya daging, ikan, 
telur dan susu). 

Pilih makanan gandum utuh 
seperti jagung yang belum 
diolah, millet, oat, gandum, dan 
beras merah bila Anda bisa; 
mereka kaya akan serat yang 
berharga dan dapat membantu 
Anda merasa kenyang lebih 
lama. 

Untuk makanan ringan, pilih 
sayuran mentah, buah segar, 
dan kacang tawar.

Kuliner //

2. Kurangi garam 

Batasi asupan garam hingga 
5 gram (setara dengan satu 
sendok teh) sehari dan saat 
memasak dan menyiapkan 
makanan, gunakan sedikit 
garam dan kurangi penggunaan 
saus dan bumbu asin (seperti 
kecap, kaldu atau kecap ikan). 

Jika menggunakan makanan 
kaleng atau kering, pilih jenis 
sayuran, kacang-kacangan dan 
buah-buahan, tanpa tambahan 
garam dan gula. Angkat 
pengocok garam dari meja, 
dan bereksperimenlah dengan 
bumbu dan rempah segar atau 
kering untuk menambah rasa. 

Periksa label pada makanan dan 
pilih produk dengan kandungan 
natrium lebih rendah.

3. Perhatikan 
konsumsi lemak 

Gantilah mentega dengan 
lemak yang lebih sehat seperti 
minyak zaitun, kedelai, bunga 
matahari, atau jagung saat 
memasak. 

Pilih daging putih seperti 
unggas dan ikan yang umumnya 
lebih rendah lemak daripada 
daging merah; potong daging 
dari lemak yang terlihat dan 
batasi konsumsi daging olahan. 

Pilih versi susu dan produk 
susu rendah lemak atau rendah 
lemak. Kemudian hindari 
makanan yang diproses, 
dipanggang dan digoreng 
yang mengandung lemak trans 
yang diproduksi secara industri. 
Lalu, cobalah mengukus 
atau merebus makanan saat 
memasak.

4. Batasi asupan 
gula 

Batasi asupan makanan manis 
dan minuman manis seperti 
minuman bersoda, jus buah 
dan minuman jus, konsentrat 
cair dan bubuk, air berasa, 
minuman energi dan olahraga, 
teh dan kopi siap minum, serta 
minuman susu beraroma. 

Pilihlah buah-buahan segar 
daripada camilan manis seperti 
biskuit, kue dan coklat. Ketika 
pilihan makanan penutup lain 

dipilih, pastikan bahwa mereka 
rendah gula dan konsumsi 
dalam porsi kecil. 

Hindari memberikan makanan 
manis kepada anak-anak. 
Garam dan gula tidak boleh 
ditambahkan ke makanan 
pendamping yang diberikan 
kepada anak di bawah usia 
2 tahun, dan harus dibatasi 
setelah usia tersebut.

5. Konsumsi 

air yang cukup 
Hidrasi yang baik sangat penting 
untuk kesehatan yang optimal. 
Kapan pun tersedia dan aman 
untuk dikonsumsi, air keran 
adalah minuman paling sehat 
dan termurah. Minum air putih 
sebagai pengganti minuman 
yang dimaniskan dengan gula 
adalah cara sederhana untuk 
membatasi asupan gula dan 
kalori berlebih. 

Tidak ada bukti bahwa COVID-19 
dapat menyebar melalui kontak 
dengan makanan atau kemasan 
makanan. COVID-19 umumnya 
dianggap menyebar dari 
orang ke orang. Namun, selalu 
penting untuk selalu menjaga 
kebersihan saat menangani 
makanan untuk mencegah 
penyakit yang ditularkan 
melalui makanan.

Mengutip dari WHO, berikut 
lima kunci untuk konsumsi 
makanan yang lebih aman: 

1. Tetap bersih 
2. Pisahkan mentah dan matang 
3. Masak sampai matang 
4. Simpan makanan pada suhu 
yang aman 
5. Gunakan air bersih dan bahan 
baku. (BBWSBS/FIRA) 
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Cuplikan Podcast Hari Air Dunia & Hari Kartini
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