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Dari Meja Redaksi.
Tidak terasa tahun 2021 sudah berjalan separuh waktu. Pertengahan tahun 
merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah 
terlaksana dan menambah semangat untuk menyelesaikan sisa waktu 
pekerjaan hingga akhir tahun.

Majalah Highlight edisi ke XII hadir kembali dengan mengangkat tema 
Bengawan Solo Tangguh, Indonesia Tumbuh. Pada Highlight edisi ke 
XII, kami menyajikan rubrik Tajuk Utama berupa Upaya BBWS Bengawan 
Solo dalam penanganan vaksinasi bagi keluarga besar PUPR, lalu Sambut 
Pemenuhan Irigasi dari Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo, serta 
Kunjungan Menteri Basuki ke Proyek Pembangunan Infrastruktur SDA Di 
Wilayah Sungai Bengawan Solo.

Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 
Majalah Highlight meliput rangkaian kemeriahan kegiatan di Balai Besar 
Wilayah Sungai Bengawan Solo dalam rubrik reportase, liputan tentang 
Bengawan TV dan berbagai opini tentang sumber daya air di masa kini. 
Kami berharap rubrik-rubrik yang disajikan dalam edisi ke XII ini dapat 
memberikan informasi dan manfaat kepada para pembaca sekalian.

Salam Redaksi,
Selamat membaca.
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Bendungan Bendo
Dk. Bendo, Ds. Ngideng, Kec. Sawoo, 
Kab. Ponorogo, Jawa Timur
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Tangguh Tangkas Covid 
dengan Vaksinasi Keluarga 
Besar PUPR BBWS Bengawan 
Solo
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 Pandemi Covid-19 telah 
memunculkan tantangan baru 
untuk diatasi oleh negara. 
Secara khusus, dengan 
bagaimana negara merespons 
dan berupaya mencegah dan 
menghentikan penyebaran 
virus. Banyak negara, termasuk 
Indonesia telah melakukan 
kebijakan yang diterapkan 
di dalam wilayahnya, seperti 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
untuk membendung laju 
kenaikan angka positif virus 
Covid-19. Kebijakan tersebut 
adalah contoh dari yang 
dilakukan oleh pemerintah 
dalam menanggapi keadaan 
darurat ini.  

Langkah pencegahan yang 
turut dilakukan oleh Balai Besar 
Wilayah Sungai Bengawan 
Solo (BBWSBS) adalah dengan 
menggelar program vaksinasi 
Covid-19 yang didapatkan 
oleh Kementerian PUPR dan 

difasilitasi Dinas Kesehatan 
(Dinkes) untuk pegawai dan 
keluarga di lingkungan BBWS 
BS.  

Kepala BBWS Bengawan 
Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, 
M.Tech., menyampaikan bahwa 
peserta vaksinasi  merupakan 
pegawai dan anggota keluarga 
Kementerian PUPR salah 
satunya di lingkungan BBWSBS 
yang bekerjasama dengan 
Dinas Kesehatan setempat.  

“Atas instruksi Menteri PUPR 
terkait masalah pandemi 
Covid-19, menghimbau agar 
semuanya harus divaksinasi. 
Harapan kedepannya, setelah 
mendapat vaksinasi, baik 
pegawai maupun keluarga 
di BBWBSBS yang terpapar 
Covid-19 akan berkurang, 
sehingga nantinya sejalan 
dengan target dari pemerintah 
untuk mencapai kekebalan 
kelompok (herd immunity),” 

papar Agus Rudyanto. 

Agus Rudyanto 
berharap kegiatan 
vaksinasi Covid-19 
di lingkungan BBWS 
Bengawan Solo dapat 
memberikan manfaat 
dengan imunitas 
bagi pegawai di 
lingkungan BBWSBS 
terlebih dengan angka 
penyebaran Covid-19 
yang kini sudah 
mulai menunjukkan 
penurunannya. 

Hal senada juga 
disampaikan oleh 
Kepala Bagian (Kabag) 
Umum  dan Tata 
Usaha (UTU) BBWS 
BS, Bambang, S.E., S.T., 
M.T., bahwa vaksinasi 
di lingkungan BBWS 
Bengawan Solo dapat 
menjadi sarana untuk 
segera memutus 
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rantai penyebaran 
Covid-19 di keluarga 
besar PUPR. 

Bambang menjelaskan 
jika vaksinasi di 
lingkungan BBWS 
Bengawan Solo tidak 
hanya menyasar 
pejabat, tetapi 
semua pegawai baik 
berstatus pegawai 
negeri sipil (PNS) 
maupun non-PNS di 
BBWSBS Wilayah Jawa 
Tengah dan BBWSBS 
Wilayah Jawa Timur. 
Ia pun tak henti-
hentinya mengajak 

seluruh pegawai BBWS BS 
untuk mengikuti vaksinasi 
Covid-19 untuk memutus mata 
rantai penyebarannya. 

Bambang menyakinkan kepada 
seluruh peserta vaksinasi di 
lingkungan BBWS Bengawan 
Solo jika vaksin Covid-19 
aman dan nantinya bisa 
untuk meningkatkan daya 
tahan tubuh. Bambang juga 
mengingatkan kepada para 
pegawai dan keluarga pegawai 
Kementerian PUPR di BBWSBS 
dalam pelaksanaannya untuk 
tetap menerapkan protokol 
kesehatan (prokes) pencegahan 
Covid-19 secara ketat.  

“Meskipun telah divaksin, 
para pegawai dan keluarga 
pegawai Kementerian PUPR 
di BBWSBS diingatkan untuk 
tetap menerapkan protokol 
kesehatan secara ketat dengan 
tetap disiplin mengedepankan 
5M (Memakai masker, Mencuci 
tangan, Menjaga jarak, 
Menjauhi kerumunan, serta 
Membatasi mobilitas dan 
interaksi),” paparnya. 

Dalam pelaksanaan vaksinasi 
tersebut peserta wajib melalui 
beberapa langkah prosedur. 
Pertama, peserta vaksin 
diminta untuk cek kesiapan diri 

Bambang, SE., ST., MT
Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Tata 

Usaha (UTU) BBWS BS

“Saya terus mendorong 
kepada seluruh pegawai 
BBWSBS agar tidak ragu 

untuk mengikuti vaksinasi 
Covid-19. Karena kita harus 
bersyukur bahwa kita sudah 

dimudahkan untuk bisa 
mendapat vaksin. Jadi, 

bagi seluruh pegawai yang 
sudah memenuhi kriteria 

untuk mendapatkan vaksin, 
diharapkan bisa mengikuti 
kegiatan vaksinasi. Sebab 
hal ini merupakan upaya 

untuk kesehatan bersama,”
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dengan membawa surat vaksin 
dosis pertama jika mengikuti 
vaksinasi dosis kedua. Peserta 
diwajibkan melakukan registrasi 
dan verifikasi data. Pastikan data 
sesuai dan jika ada kesalahan 
seperti kesalahan penulisan 
nama atau alamat, agar segera 
dikonfirmasi. 

Setelah registrasi, akan 
dilakukan screening awal 
yang dilakukan oleh tenaga 
kesehatan. Screening awal 
berupa cek tensi darah dan 
konfirmasi riwayat kesehatan. 
Peserta yang memenuhi 
syarat akan dapat melakukan 
vaksinasi. Setelah vaksin 
berlangsung, kepada peserta 
dilakukan observasi selama 
kurang lebih 30 menit untuk 

mengidentifikasi apakah ada 
respon tertentu yang terjadi 
pasca vaksin. 
Setelah sesi tersebut dilakukan 
pencetakan sertifikat vaksinasi, 
sekaligus menandakan 
vaksinasi dinyatakan selesai. 
Bagi yang sudah selesai 
vaksin, untuk melihat datanya 
dapat mengunduh melalui 
aplikasi www.pedulilindungi.id. 

Bambang berharap setelah 
mendapat vaksinasi, semua 
pegawai maupun keluarga 
di BBWBS BS bisa mencapai 
kekebalan kelompok (herd 
immunity) terhadap Covid-19 
dan melalui pemberian 
vaksinasi ini dapat menjadi 
sarana untuk segera memutus 
rantai penyebaran Covid-19. 

“Saya berharap 
seluruh pegawai 
disiplin melakukan 
aktivitas sesuai 
protokol kesehatan. 
Dan pada akhirnya 
bisa berdamai dengan 
Covid-19 karena 
vaksinasi bertujuan 
untuk menciptakan 
atau membentuk 
kekebalan tubuh 
serta menurunkan 
angka persebaran 
Covid-19.,” katanya.

Safira Dita
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Sambut Pemenuhan Irigasi dari 
Bendungan Bendo di Kabupaten 
Ponorogo 
 K e m e n t e r i a n 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 
(PUPR) melalui Direktorat 
Jenderal Sumber Daya 
Air (Ditjen SDA) yang 
diwakili oleh Balai 
Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Bengawan Solo 
melaksanakan pengisian 
awal (impounding) 
waduk di Bendungan 
Bendo di Kabupaten 
Ponorogo, Jawa Timur, 
Sabtu (31/07/2021). 

Pekerjaan Bendungan 
Bendo dilaksanakan 
mulai tahun 2013 
dan selesai 

pembangunanannya pada tahun 
2021 dengan biaya sebesar 
1.072.086.583.000 dengan sumber 
dana APBN. Bendungan Bendo juga 
merupakan salah satu Proyek Strategis 
Nasional (PSN) yang bertujuan untuk 
menambah kapasitas tampungan 
air sehingga keberlanjutan suplai air 
irigasi ke areal pertanian bisa terjaga, 
selain itu sebagai pengendali banjir, 
penghasil energi serta pariwisata 
yang nantinya bisa menumbuhkan 
ekonomi lokal. 

Proses impounding infrastruktur SDA 
yang membendung Sungai Keyang 
tersebut dilakukan secara simbolis 
oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, 
Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., 
dan didampingi Bupati 

Po n o r o g o , 

Sugiri Sancoko beserta jajarannya 
dengan menekan tombol sirene. 
Acara yang dilaksanakan tetap dengan 
menerapkan protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19. 

Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. 
Agus Rudyanto, M.Tech mengatakan 
pembangunan Bendungan Bendo 
telah melewati perjalanan panjang 
untuk mencapai momen ini antara 
lain sertifikasi persetujuan desain, izin 
pelaksanaan konstruksi, dan sertifikasi 
persetujuan pengisian waduk. Proses 
ini perlu dilalui untuk menjamin 
k e a m a n a n terhadap konstruksi 
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bendungan yang dilaksanakan. Dalam 
pelaksanaannya juga membutuhkan 
pembebasan tanah milik masyarakat 
dan instansi Pemerintah (Perhutani) 
sebesar 316,94 Ha 

“Saat ini progres fisik bendungan 
yang pembangunannya dilaksanakan 
mulai tahun 2013 ini telah memasuki 
akhir pekerjaan konstruksi sehingga 
diperlukan pengisian awal waduk 
sebagai salah satu persyaratan 
pengoperasian bendungan,” ujarnya. 

Selain sebagai sumber air baku, 
Bendungan Bendo dapat diandalkan 
saat musim kemarau tiba, ketika 
Bendungan Bendo mengalami 
kekeringan akibat musim kemarau 
panjang. 

Proses impounding Bendungan Bendo 
dilaksanakan secara bertahap agar 
dapat memantau perilaku bendungan 
secara intensif. Selama pelaksanaan 

yang membutuhkan waktu 91 hari, 
air tetap dialirkan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat di bagian hilir 
bendungan. “Pengisian awal waduk 
Bendungan Bendo ini dilaksanakan 
pada tahun 2021 saat pandemi 
Covid-19 dan diberlakukannya 
aturan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 
Sehingga, diharapkan para hadirin 
tetap mematuhi protokol kesehatan 
yang telah ditentukan oleh petugas 
kesehatan demi keselamatan dan 
kesehatan bersama,” pungkasnya. 

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko 
menyampaikan atas nama Pemerintah 
Kabupaten Ponorogo bersama 
masyarakat mengungkapkan 
terimakasih kepada BBWS Bengawan 
Solo dengan dibangunnya 
Bendungan Bendo. “Kami akan 
pelihara pembangunan infrastuktur 
bendungan ini, karena manfaat 
yang dihasilkan akan membawa 

kemakmuran bagi 
kesejahteraan masyarakat 
Kabupaten Ponorogo,” 
pesannya. 

Sebagai informasi, 
Bendungan Bendo berada 
di Dusun Bendo, Desa 
Ngindeng, Kecamatan 
Sawoo, dibangun dengan 
kapasitas total tampungan 
sebesar 43,11 juta m3 dengan 
tinggi bendungan 71 m. 
Bendungan Bendo nantinya 
akan memiliki manfaat untuk 
dapat memenuhi kebutuhan 
irigasi seluas 7.800 Ha, 
penyediaan air baku sebesar 
370 liter/detik, dan mampu 
mereduksi banjir sebesar 
420 m3/detik menjadi 290 
m3/detik.

“di musim hujan, 
Bendungan Bendo 
difungsikan sebagai 
waduk tadah hujan 
dan pengendali banjir. 
Selain sebagai sumber 
air baku, Bendungan 
Bendo juga dapat menjadi 
salah satu destinasi 
wisata karena sudah 
disipakkan ruang terbuka 
hijau. Saya berharap 
proyek pembangunan 
Bendungan Bendo, dapat 
segera terselesaikan dan 
bisa segera dinikmati 
manfaatnya oleh warga, 
utamanya untuk keperluan 
irigasi, penyedia air baku, 
dan pengendali banjir di 

Kota Ponorogo,”

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

Bengawan Solo

Muhammad Ferri S
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 Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR), M. Basuki 
Hadimuljono, melakukan kunjungan 
kerja (kunker) ke proyek pembangunan 
infrastruktur sumber daya air (SDA) di 
Wilayah Sungai Bengawan Solo. 

M. Basuki Hadimuljono, bersama Kepala 
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan 
Solo beserta jajarannya dan Wali Kota 
Solo Gibran Rakabuming Raka di wilayah 
Solo, Jawa Tengah, Sabtu (12/6/2021). 
Pada kunjungan pertama, Menteri 
PUPR melakukan peninjauan proyek 
pembangunan Pintu Air Demangan di 
hilir pertemuan sungai Pepe dengan 
Sungai Bengawan Solo. Kegiatan ini 
tetap menerapkan protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19.  

Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono 
disela kegiatan mengatakan, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) sedang menyelesaikan Pintu Air 
Demangan Baru berlokasi di Kelurahan 
Sewu, Kecamatan Jebres,Jawa Tengah.  

Basuki menambahkan banjir yang terjadi 
di Kali Pepe pada 2020 disebabkan oleh 
umur Pintu Air Demangan. Pasalnya, 
infrastruktur tersebut telah dibangun 
sejak zaman penjajahan Belanda atau 

pada 1918. “Lokasi pembangunannya [Pintu 
Air Demangan Baru] pun lebih dekat ke 
tepi Sungai Bengawan Solo. Sehingga jika 
terjadi backwater bisa cepat diatasi dan 
tidak mengakibatkan banjir di hilir Kali Pepe 
tersebut. Kalau nanti air Bengawan Solo ini 
tinggi, pintu ini ditutup, air yang dari Kali 
Pepe dipompa, itu untuk pengendalian banjir. 
Debit pompa pintu air ini mencapai 70 m3/
detik yang dilayani oleh 6 pompa dengan 5 
pompa operasional dan 1 pompa cadangan,” 
katanya.   

Setelah itu Menteri Basuki juga 
berkesempatan mengunjungi Pekerjaan 
Pembangunan Embung Kandang Menjangan 
di kompleks Mako Grup 2 Kopassus, di 
Kartasura, Sukoharjo. Kawasan Embung 
Kandang Menjangan nantinya dapat juga 
digunakan untuk latihan prajurit Kopassus 
maupun kegiatan rekreasional dan wisata. 
Embung Kandang Menjangan memiliki Luas 
Genangan 4,27 Ha dan Luas Area Embung 5,9 
Ha.  

Pada Selasa, (27/07/2021) Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 
M. Basuki Hadimuljono, bersama Kepala 
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo 
beserta jajarannya melakukan monitoring 
infrastruktur di Waduk Cengklik yang berada 
di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali.  

Menteri Basuki Tinjau Proyek 
Pembangunan Infrastruktur SDA 
Di Wilayah Sungai Bengawan Solo



“Saya ke sini untuk 
melihat progres 

pekerjaan terutama 
pengendalian 

banjir. Pintu air ini 
dirancang untuk 
mengendalikan 

banjir yang kerap 
terjadi di Kali Pepe 

maupun Sungai 
Bengawan Solo,”

M. Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR

Tamara Geraldine
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Monitoring Infrastruktur tersebut terkait 
dengan rencana revitalisasi sekaligus untuk 
mengecek kondisi di Waduk Cengklik. 
Sebelumnya, 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., telah 
melakukan kunjungan monitoring evaluasi 
waduk untuk mengantisipasi banjir.  

Sebagai informasi, Waduk Cengklik selain 
memiliki manfaat sebagai tempat wisata 
juga memiliki potensi luar biasa yang bisa 
mendatangkan manfaat bagi warga di 
sekitarnya. Waduk Cengklik berlokasi di 
Kecamatan Ngemplak ini dibangun oleh 
Pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 
1923-1931.  

Dalam kunjungannya kali ini, M. Basuki 
Hadimuljono, memerintahkan untuk 
meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi 
kondisi yang perlu dilakukan perbaikan di 
Waduk Cengklik untuk ditangani segera 
termasuk dalam proses revitalisasi. “Saya 

mengingatkan seluruh satuan kerja 
untuk segera menangani kondisi yang 
ada di Waduk Cengklik,” paparnya.  

Kepala  Balai Besar  Wilayah  Sungai 
(BBWS) Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus 
Rudyanto, M.Tech mengatakan 
BBWS Bengawan Solo memiliki tugas 
dan fungsi untuk membangun dan 
membuat environment di sekeliling 
waduk. Tujuannya agar tanggul 
waduk kebanggaan masyarakat 
Boyolali tersebut tidak longsor. “Kami 
bertanggung jawab untuk memberikan 
kontribusi dalam memelihara sumber 
air dan lingkungan. Karena dalam 
proses revitalisasi nantinya, pemerintah 
tidak bisa bekerja sendiri, sehingga 
memerlukan dukungan penuh dan 
kolaborasi dari berbagai pihak terkait, 
agar proses pelaksanaannya berjalan 
lancar,” paparnya.



Sambut Lebaran secara 
Virtual sebagai Wujud 
Kemenangan Sejati

Reportase //

QR Code - Video Sambut Lebaran Secara 
Virtual sebagai Wujud Kemenangan Sejati
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 Balai Besar Wilayah 
Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) 
menyelenggarakan pertemuan 
secara teleconference menjelang 
Hari Raya Idul Fitri yang diikuti 
oleh seluruh keluarga besar 
BBWSBS, di Kantor BBWSBS, 
Sukoharjo, Jawa Tengah, 
Selasa (11/05/2021). Kegiatan 
tersebut digelar dalam rangka 
penyampaian arahan dari Kepala 
BBWSBS sekaligus mempererat 
tali silaturahmi melalui 
Halal Bihalal virtual dengan 
menerapkan protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19.

Momentum lebaran tahun 
ini, untuk kedua kalinya 
masyarakat diimbau untuk tidak 
melaksanakan tradisi budaya yang 
erat kaitannya dengan perayaan 

Idul Fitri di Indonesia, yakni 
mudik. Meski terasa berbeda, 
namun yang terpenting keinginan 
untuk bersilaturahmi tetap terjalin 
meskipun secara fisik tidak 
bertemu.

Kepala BBWSBS, Dr. Ir. 
Agus Rudyanto, M.Tech., 
menyampaikan rasa syukur karena 
rangkaian ibadah puasa di Bulan 
Suci Ramadan tetap berjalan 
dengan baik meski situasi seperti 
tahun sebelumnya, yakni di 
tengah pandemi Covid-19. Dalam 
acara tersebut juga dimanfaatkan 
untuk saling bermaaf-maafan 
melalui perwakilan Kepala Balai, 
Kepala Bidang dan Kepala SNVT 
di lingkungan BWBSBS.

“Sesuai arahan dari pusat, 
saya kembali mengin-

gatkan agar rekan-rekan 
semua tidak mudik pada 
tahun 2021 ini, supaya 
situasi tetap kondusif, 

terjaga, dan aman. Mo-
mentum bertemu dengan 

rekan-rekan seperti ini 
juga tentunya sangat 

langka, karena kita harus 
gigih bekerja untuk men-
gelola Sungai Bengawan 
Solo di lapangan. Oleh 

karena itu, selamat berle-
baran bersama keluarga 
di rumah, dan atas nama 
keluarga besar BBWSBS, 
kami mengucapkan se-
lamat Idul Fitri, mohon 
maaf lahir dan batin,”

Agus Rudyanto, M. Tech.
Kepala Balai Besar Wilayah Sun-

gai Bengawan Solo

Muhammad Ferri S
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Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) 
Bengawan Solo 
mendampingi Tim 
Survey Lapangan Proyek 
Kerjasama Pemerintah 
dengan Badan Usaha 
(KPBU) Daerah Irigasi 
(D.I.) Karangnongko dari 
Direktorat Pelaksanaan 
Pembiayaan Infrastruktur 
Sumber Daya Air, 
Ditjen Pembiayaan 

Infrastruktur Pekerjaan 
Umum dan Perumahan, 
Selasa (04/05/2021). Kegiatan 
tersebut berjalan dengan 
tetap menerapkan protokol 
kesehatan pencegahan 
Covid-19.

Pembangunan Bendung 
Gerak Karangnongko 
berfungsi sebagai infrastruktur 
pengendali banjir Sungai 
Bengawan Solo sebagai 

“Manfaat desain Solo Valley 
Werken yang pertama dapat 
menjadi longstorage untuk 

pengendali banjir yang 
secara berulang terjadi, serta 
tampungan air untuk irigasi 
dan air baku di Kabupaten 

Bojonegoro, Lamongan 
dan Gresik, kedua dapat 

diintegrasikan dengan sarana 
transportasi darat apabila 

dibangun jalan tol di sisi kiri 
dan kanan saluran, dan yang 
terakhir dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi kawasan 
karena menghubungkan Wilayah 
Pengembangan Strategis [WPS] 

Gerbang Kertasusila dengan 
kawasan perbatasan Jawa Timur-

Jawa Tengah.”

Ali Rahmat, ST., MT.
Kepala Bidang Keterpaduan 

Pembangunan Infrastrutur SDA 
Bengawan Solo

BBWS Bengawan Solo Mempercepat 
Pembangunan Bendung Gerak 
Karangnongko
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kesatuan dengan tiga bendung 
gerak yang sudah ada yaitu 
Bendung Gerak Babat, 
Bendung Gerak Bojonegoro 
dan Bendung Gerak Sembayat. 
Bendung Gerak Karangnongko 
akan berfungsi untuk pasokan 
air irigasi dan air baku di 
daerah aliran sungai (DAS) 
Bengawan Solo sebelah hilir 
yang cukup luas.

Bendung Gerak Karangnongko 
bermanfaat untuk daerah 
irigasi Karangnongko kiri 

(Kabupaten Blora) seluas 
1.747 Ha dan daerah irigasi 
Karangnongko kanan 
(Kabupaten Bojonegoro) seluas 
158.000 Ha. Selain itu, nantinya 
juga bermanfaat untuk air baku 
sebesar 1.155 liter/detik untuk 
4 (empat) kabupaten yaitu Kab. 
Bojonegoro, Blora, Tuban, dan 
Ngawi.

Kepala Bidang Keterpaduan 
Pembangunan Infrastrutur SDA 
Bengawan Solo, Ali Rahmat, 
ST, MT mengatakan nantinya 

rencana pembangunan 
Bendung Gerak 
Karangnongko akan 
diintegrasikan dengan 
Solo Valley Werken. 
Solo Valley Werken 
merupakan program 
pembangunan 
pengendalian banjir 
dan pembuatan 
jaringan irigasi 
peninggalan 
Pemerintah Hindia 
Belanda zaman dulu.

Tamara Geraldine
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Dorong Sinergitas Percepatan 
Pembangunan di Kabupaten 
Blora

Bupati Blora, Arief Rohman, 
beserta Wakil Bupati 
Blora, Tri Yuli Setyowati 
berkunjung ke Kantor 
Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Bengawan Solo, di 
Sukoharjo, Jawa Tengah, 
Rabu (02/06/2021).

Kunjungan kerja (kunker) 
kali ini bertujuan untuk 
berdiskusi mengenai 
proyek infrastruktur 
sumber daya air (SDA) 
strategis di wilayah 
Blora, salah satunya 
pembangunan Bendung 
Gerak Karangnongko, 
sehingga perlu dilakukan 
koordinasi lebih lanjut 
dalam penangannya.

Pembangunan Bendung 
Gerak Karangnongko 
berfungsi sebagai 

infrastruktur pengendali banjir 
Sungai Bengawan Solo sebagai 
kesatuan dengan tiga bendung 
gerak yang sudah ada yaitu 
Bendung Gerak Babat, Bendung 
Gerak Bojonegoro dan Bendung 
Gerak Sembayat. Bendung Gerak 
Karangnongko akan berfungsi 
untuk pasokan air irigasi dan 
air baku di daerah aliran sungai 
(DAS) Bengawan Solo sebelah hilir 
yang cukup luas. Bendung Gerak 
Karangnongko bermanfaat untuk 
daerah irigasi Karangnongko kiri 
(Kabupaten Blora) seluas 1.747 Ha 
dan daerah irigasi Karangnongko 
kanan (Kabupaten Bojonegoro) 
seluas 158.000 Ha. 

Selain itu, nantinya juga 
bermanfaat untuk air baku 
sebesar 1.155 liter/detik untuk 
4 (empat) kabupaten yaitu Kab. 
Bojonegoro, Blora, Tuban, dan 
Ngawi.

“Berdasarkan hasil 
pembahasan desain Bendungan 

Karangnongko dengan Balai 
Teknik Bendungan pada 20 Mei 
2021, diputuskan untuk lokasi 
as bendung dipindahkan dari 
instream ke offstream. Hal ini 
dilakukan atas pertimbangan 
pemilihan as bendung gerak 
di offstream yakni pertama 
tidak membutuhkan saluran 

pengelak sungai, kedua 
efisiensi waktu pelaksanaan 

dan yang terakhir tidak 
membutuhkan jembatan 
penghubung antar desa,” 

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

Bengawan Solo
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Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus 
Rudyanto, M.Tech., dalam 
sambutannya menyampaikan 
lingkup kerja BBWSBS tersebar 
di wilayah Jawa Tengah dan Jawa 
Timur, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, konstruksi, hingga 
operasi dan pemeliharaan sebagai 
upaya konservasi SDA. 

Agus berharap setelah 
pembangunan Bendung Gerak 
Karangnongko selesai , nantinya 
akan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. “Semoga setelah 
pembangunan ini setelah berjalan 
lancar sesuai target,” katanya.

Kepala Bidang Keterpaduan 
Pembangunan Infrastrutur SDA 
Bengawan Solo, Ali Rahmat, 
ST, MT mengatakan nantinya 
rencana pembangunan Bendung 

Gerak Karangnongko akan 
diintegrasikan dengan Solo 
Valley Werken. Solo Valley 
Werken merupakan program 
pembangunan pengendalian 
banjir dan pembuatan jaringan 
irigasi peninggalan zaman 
pemerintah Hindia Belanda dulu.

“Manfaat desain Solo Valley 
Werken yang pertama dapat 
menjadi longstorage untuk 
pengendali banjir yang secara 
berulang terjadi, serta tampungan 
air untuk irigasi dan air baku 
di Kabupaten Bojonegoro, 
Lamongan dan Gresik, kedua 
dapat diintegrasikan dengan 
sarana transportasi darat apabila 
dibangun jalan tol di sisi kiri 
dan kanan saluran, dan yang 
terakhir dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi kawasan 
karena menghubungkan Wilayah 

Pengembangan Strategis 
[WPS] Gerbang Kertasusila 
dengan kawasan 
perbatasan Jawa Timur-
Jawa Tengah,” ujarnya.

Bupati Blora, Arief Rohman 
mengatakan Pemerintah 
terus mendorong sinergitas 
percepatan pembangunan 
dibidang infrastruktur 
pengendali banjir Sungai 
Bengawan Solo. “Melalui 
sinergitas yang dibangun 
dari pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat 
memberikan percepatan 
pembangunan,” katanya.

Tamara Geraldine
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Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan P3TGAI Provinsi 
Jawa Tengah

 Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Bengawan 
Solo menggelar kegiatan 
Monitoring dan Evaluasi 
pelaksanaan Program 
Percepatan Peningkatan 
Tata Guna Air Irigasi 
(P3TGAI) provinsi Jawa 
Tengah. Kegiatan tersebut 
turut dihadiri oleh Kepala 
Satuan Kerja (Satker) 
Operasi dan Pemeliharaan 
(OP) Sumber Daya Air 
(SDA), Surendro Adi 
Wibowo, S.T., M.PSDA, 
Konsultan Manajemen pada 

PPK OP SDA II BBWS Bengawan 
Solo, Sigit Budi Widigyo, ST, dan 
perwakilan Kejaksaan Tinggi 
Provinsi Jawa Tengah . Kegiatan 
yang diselenggarakan pada Rabu, 
(16/06/2021) sebelumnya telah 
diberlakukan protokol kesehatan 
(prokes) pencegahan Covid-19.

Sebagai informasi, latar 
belakang kegiatan P3TGAI 
tersebut dilaksanakan dalam 
rangka mendukung Ketahanan 
Pangan Nasional, meningkatkan 
kesejahteraan petani, 
memperhatikan kebutuhan 

setiap orang sehingga tercipta 
kesetaraan, dan mendukung 
percepatan program Padat Karya 
dalam rangka perlindungan 
sosial ekonomi akibat dampak 
pandemi Covid-19. Dalam 
kegiatan Monitoring dan Evaluasi 
pelaksanaan P3TGAI provinsi 
Jawa Tengah juga ditunjukan 
hasil Monitoring dan Evaluasi 
pelaksanaan P3TGAI tahap II 
TA 2020 oleh Kepala Satker OP 
SDA Bengawan Solo. Tak hanya 
itu, disebutkan pula rencana 
tindak lanjut kegiatan P3TGAI 
kedepannya.
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Kemudian, kegiatan berlanjut 
dengan pemberian materi 
pendampingan pelaksanaan 
kegiatan swakelola P3TGAI 
oleh perwakilan Kejaksaan 
Tinggi Provinsi Jawa Tengah. 
“Diharapkan pelaksanaan tugas 
nantinya menurut prinsip P3TGAI 
yaitu Partisiatif, Transparansi, 
Pemerataan, dan Akuntabilitas,” 
paparnya.

Selanjutnya, kegiatan Monitoring 
dan Evaluasi pelaksanaan P3TGAI 
provinsi Jawa Tengah yang juga 
dihadiri oleh Tenaga Pendamping 
Masyarakat (TPM) Kabupaten 
Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, 
Kabupaten Karanganyar, 

Kabupaten Klaten, Kabupaten 
Boyolali, dan Kabupaten Sragen 
berlanjut dengan kegiatan diskusi. 
Di akhir acara, Kepala Satker OP 
SDA mengucapkan terima kasih 
atas usulan yang telah diberikan. 
“Untuk usulan kegiatan nantinya 
kami akan cek ke lapangan, 
apapun masukannya mohon 
untuk disampakan karena kami 
akan berupaya menyelesaikan 
masalahnya,” paparnya.

Safira Dita

“Rencana tindak lanjut 
kegiatan P3TGAI dua minggu 
kedepan yakni Evaluasi dan 

Monitoring Kegiatan P3TGAI 
terutama masalah teknis 

dan administrasi. Kemudian 
kemutakhiran Database 

mengingat pekerjaan fisik 
rata-rata sudah diatas 50%, 
Pencairan termin 2 (30%), 
pendampingan pelaporan 
adminsitrasi dan teknik, 
dan penerapan protokol 

kesehatan dalam pelaksanaan 
pekerjaan terkait pandemi 

Covid-19,”

Surendro Adi Wibowo, 
S.T., M.PSDA

Kepala Satker OP SDA Bengawan 
Solo
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Belajar dari Penyintas Covid-19 
BBWSBS Adakan Video 
Conference

 Pandemi Covid-19 
di Indonesia memberikan 
dampak tidak hanya pada 
kesehatan masyarakatnya, 
akan tetapi juga pada gaya 
hidup akibat berbagai 
kebijakan yang berlaku 
untuk penanganannya. 
Untuk itu Balai Besar 
Wilayah Sungai Bengawan 
Solo (BBWS BS) menggelar 
kegiatan video conference 
dengan topik Arahan 
Menteri PUPR Terkait 
Penanganan Covid-19, 
pada Kamis (08/07/2021) 
malam. Kegiatan ini diikuti 
oleh seluruh keluarga besar 
BBWS Bengawan Solo baik 
yang berada di wilayah 
Jawa Tengah (Jateng) 
maupun Jawa Timur (Jatim).

Kegiatan tersebut 
juga bertujuan untuk 
menyampaikan arahan 
yang disampaikan oleh 
Kepala BBWS BS, Dr. Ir. 
Agus Rudyanto, M.Tech., 

paparan dari Kepala Bagian 
(Kabag) Umum & Tata Usaha 
(UTU) BBWS BS, Bambang, 
S.E., S.T., M.T.,. Paparan dari 
narasumber penyintas, serta 
Sapa Isolasi Mandiri (Isoman) 
untuk pegawai BBWS BS yang 
terkonfirmasi positif Covid-19.

Kepala BBWS Bengawan Solo, 
Dr. Ir.Agus Rudyanto, M.Tech 
mengingatkan bagi seluruh 
keluarga besar BBWS Bengawan 
Solo tetap waspada dan 
mematuhi protokol kesehatan, 
karena pandemi Covid-19 
belum berakhir. Selain itu klaster 
keluarga menyumbang kasus 
positif Covid-19 yang cukup 
banyak. 

Agus mengatakan akan 
menyiapkan tempat isolasi 
mandiri khusus bagi pegawai 
yang terinfeksi Covid-19. “Kita 
tidak menginginkan pegawai 
BBWS BS yang terpapar Covid-19 
semakin banyak. Bagi pegawai 
yang sedang menjalani isoman 

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

Bengawan Solo

“Jangan sampai 
keluarga tertular 

karena kita beraktivitas 
di luar rumah. Kasus 
dari klaster keluarga 

cenderung meningkat. 
Salah satu kuncinya 
tetap menerapkan 

protokol 3M,”
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yang membutuhkan tempat 
isolasi kami membantu siapkan 
tempat. Siapa tahu membutuhkan 
tempat, karena kalau di rumah 
bisa membahayakan anggota 
keluarga yang lain. Selain itu kami 
juga akan memberikan pasokan 
obat – obatan penanganan 
Covid-19, hal ini sebagai upaya 
untuk meningkatkan tingkat 
kesembuhan penderita Covid-19,” 
ujarnya.

Kepala Bagian (Kabag) Umum 
& Tata Usaha (UTU) BBWSBS, 
Bambang, S.E., S.T., M.T 
mengatakan dengan adanya 
kegiatan video conference 
dengan seluruh jajaran keluarga 
besar BBWS Bengawan Solo 
baik yang berada di wilayah 
Jawa Tengah (Jateng) maupun 
Jawa Timur (Jatim). Kegiatan 
ini dilakukan untuk menjaga 
komunikasi antar pegawai agar 
tetap terjaga meskipun sedang 
menjalani isoman. Selain itu 
untuk para penyintas dapat 

membagikan tips agar cepat 
sembuh dari virus Covid-19. 
“Ada beberapa pegawai BBWS 
BS yang terpapar Covid-19, kita 
tanyakan apa saja kebutuhan 
mereka saat menjalankan 
isoman. Jangan sampai pegawai 
yang sedang menjalani isoman 
tidak mendapatkan obat atau 
kekurangan kebutuhan lainnya,” 
katanya.

Bambang mengimbau seluruh 
pegawai BBWS BS untuk tetap 
semangat melaksanakan protokol 
kesehatan. Sebab dengan 
menjalankan protokol kesehatan, 
bisa membantu mengurangi 
penularan Covid-19. “Untuk 
menangkal virus, baiknya ada 
peningkatan daya tahan tubuh 
atau sistem imun di dalam 
tubuh kita. Cara mengupayakan 
kekebalan tubuh itu adalah 
dengan melaksanakan perilaku 
hidup sehat, dengan makan lebih 
banyak buah dan sayur, istirahat 

cukup serta olahraga 
berkala,” lanjut dia.

Guna mencegah 
penyebarluasan Covid-19 
dengan pertimbangan 
seksama dari masing-
masing pegawai BBWS 
BS telah melaksanakan 
pola hidup bersih dan 
sehat serta melakukan 
prosedur kesehatan 
sesuai Protokol Kesehatan 
dari Pemerintah untuk 
Penanganan Covid-19. 
Dengan ini diharapkan 
dapat melakukan pekerjaan 
masing-masing dengan 
baik tanpa terganggunya 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pelayanan publik, serta 
pada saat yang bersamaan 
dapat mengurangi 
terjadinya penyebaran virus 
corona di Indonesia.

Muhammad Ferri 
& Tamara Geraldine
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BBWS Bengawan Solo Bagikan 
150 Paket Sembako dan Daging 
Kurban Kepada Masyarakat

 Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Bengawan Solo 
menyalurkan 150 paket sembako 
dan daging hewan kurban dalam 
momen Iduladha 1442 H kepada 
warga yang terdampak pandemi 
Covid-19, Kamis (22/7).
Pembagian paket sembako dan 
daging kurban langsung ke 
warga yang merupakan salah 
satu bentuk kepedulian BBWS 
Bengawan Solo untuk membantu 
warga yang ekonominya 
terdampak pandemi Covid-19. 
Target sasaran penerima 
bantuan paket sembako mulai 
dari fakir miskin, kaum duafa 
hingga pekerja tidak tetap yang 
bertujuan untuk meringankan 
beban masyarakat di masa 
pandemi virus corona atau 
Covid-19.

Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus 
Rudyanto, M.Tech., disela kegiatan 

pembagian paket sembako 
menyampaikan kepada beberapa 
warga masyarakat terdampak 
pandemi Covid-19. 

Saat membagikan bantuan paket 
sembako dan daging hewan 
kurban, Agus juga mengedukasi 
masyarakat agar mengencangkan 
protokol kesehatan demi 
memutus mata rantai penularan 
Covid-19. Masyarakat diminta 
memakai masker saat berinteraksi 
dengan orang lain. Selain itu, 
masyarakat diminta rajin mencuci 
tangan dengan sabun dan air, 
jaga jarak, mengurangi mobilitas, 
dan menghindari kerumunan. 
“Jangan sampai warga yang 
menerima paket sembako 
dan daging hewan kurban ini 
berkerumun. Sebisa mungkin kita 
tetap melaksanakan pembagian 
sesuai dengan protokol 
kesehatan,” ujarnya.

“Kami mengantar 
bantuan paket sembako 

dan daging hewan 
kurban langsung ke 

warga. Jangan sampai 
bantuan ini, salah 

sasaran dan semoga 
dapat meringankan 

beban masyarakat yang 
terimpit ekonominya 

akibat pandemi Covid-19. 
Paket sembako dan 

daging hewan kurban ini, 
kami berikan untuk kaum 

duafa, warga lansia, 
penjaga makam, penyapu 
sampah, buruh gendong 
di pasar, dan lainnya” 

Dr. Ir. Agus Rudyanto, 
M. Tech.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai 
Bengawan Solo

QR Code - Video BBWS Bengawan Solo 
Bagikan 150 Oaket Sembako dan Daging 

Kurban Kepada Masyarakat
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Seorang penerima bantuan paket 
sembako, Darmadi, mengucapkan 
terima kasih kepada BBWS 
Bengawan Solo yang telah 
memberikan paket sembako dan 
daging hewan kurban. Darmadi 

bekerja sebagai sukarelawan 
pengatur lalu lintas (Supeltas) 
dengan penghasilan tak menentu. 
“Penghasilan saya tidak menentu, 
Alhamdulilah masih ada banyak 
orang yang memperhatikan nasib 

masyarakat kecil 
yang terdampak 
pandemi Covid-19,” 
katanya.

Tamara Geraldine
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BBWS Bengawan Solo Rutin 
Adakan Swab Antigen

 Balai Wilayah Sungai 
(BBWS) Bengawan Solo rutin 
melakukan tes Swab Antigen 
untuk pegawai yang melakukan 
Work From Office (WFO) di 
lingkungan BBWS Bengawan 
Solo pada Senin, (23/08/2021) 
di Kantor BBWSBS di Pabelan, 
Sukoharjo, Jawa Tengah. Kegiatan 
Swab Antigen berlangsung 
selama 4 hari berurutan di 
lingkungan BBWS Bengawan Solo 
dari kantor Pabelan, Palur hingga 
Madiun dan Bojonegoro.
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Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus 
Rudyanto, M.Tech mengatakan 
agenda swab antigen hari 
ini bukan kali pertama yang 
dilakukan BBWS Bengawan 
Solo. BBWS Bengawan Solo 
menjadwalkan swab antigen rutin 
setiap sepekan sekali. Upaya ini 
untuk mengantisipasi persebaran 
virus corona di lingkungan BBWS 
Bengawan Solo. Interaksi para 
karyawan dengan lingkungan 
luar kini juga dibatasi. “Meski 
demikian kami tetap mengimbau 
seluruh karyawan untuk tetap 
disiplin menerapkan protokol 
kesehatan di manapun,” kata 
Agus.

Agus menambahkan seluruh 
karyawan dihimbau untuk tetap 
menerapkan 3M (memakai 
masker, menjaga jarak, mencuci 

tangan) dalam setiap aktivitas. 

Kepala Bidang (Kabid) 
Pelaksanaan Jaringan 
Pemanfaatan Air (PJPA), 
Heriantono Waluyadi, ST.,MT 
mengatakan melalui Swab 
Antigen ini dapat menjadi 
sarana untuk segera memutus 
rantai penyebaran Covid-19. 
“Semoga penyebaran Covid-19 
di lingkungan BBWS Bengawan 
Solo dapat dicegah sedini 
mungkin. Dengan adanya Swab 
Antigen, diharapkan kondisi 
kesehatan para pegawai dapat 
senantiasa terpantau sehingga 
apabila terdeteksi pegawai yang 
terjangkit Covid-19 dapat segera 
diambil tindakan.” paparnya.

“Saya terus mewanti 
– wanti untuk seluruh 

karyawan untuk menjaga 
asupan makanan untuk 

menambah imun agar tak 
mudah tertular virus,” 

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

Bengawan Solo
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BBWS Bengawan Solo Bagikan 
100 Paket Sembako
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 Dalam rangka 
penanganan pandemi 
Covid-19, Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Bengawan Solo 
menyalurkan bantuan dengan 
total 100 paket sembako. 
Sebelumnya, BBWS Bengawan 
Solo dengan Balai Teknik 
Sungai sudah menyalurkan 
total 60 paket sembako 
untuk tenaga kesehatan 
(nakes) dengan total 40 paket 
sembako dari Balai Besar 
Wilayah Sungai Bengawan 
Solo.
Melanjutkan kegiatan 
penyaluran paket sembako 
tersebut, BBWS Bengawan 

Solo menyalurkan 100 paket 
bantuan sosial kepada 
sukarelawan pengemudi 
ambulans & penggali makam 
di wilayah Boyolali dan Klaten 
pada Rabu, (18/08/2021). 
Kegiatan tersebut dilaksanakan 
dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19.

Tiap-tiap paket sembako yang 
disalurkan tersebut berisi beras 
premium 5 kg, 2 liter minyak 
goreng, 10 bungkus mie instan, 
50 buah masker, hand sanitizer 
100ml, dan multivitamin. 
Penerima bantuan dari 

BBWS Bengawan Solo 
yang berjumlah total 
100 orang memiliki 
rincian berupa tenaga 
kesehatan (nakes) 40 
paket, pramubakti 
kantor BBWSBS 
sejumlah 40 paket, dan 
sukarelawan pengemudi 
ambulans dan penggali 
makam di wilayah 
Klaten dan Boyolali 
masing-masing 10 
paket.

Safira Dita
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 Praktik Pengalaman Lapangan 
atau yang biasa disebut juga magang 
merupakan kegiatan yang paling 
ditunggu-tunggu oleh mahasiswa 
seperti saya. Terlepas dari teori yang 
telah diajarkan di bangku perkuliahan, 
magang menjadi jalan keluar untuk 
menerapkannya dalam dunia kerja 
selama menjadi mahasiswa. Tentunya 
dalam memilih tempat magang pun 
saya berusaha untuk mendapatkan 
tempat yang terbaik. Dengan memilih 
tempat yang tepat, saya berharap 
bisa mengembangkan kemampuan 
diri saya dan mendapat sebanyak-
banyaknya pengalaman selama magang 
berlangsung. 

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo 
(BBWSBS) menurut saya adalah tempat 
yang tepat. Meskipun pendidikan saya 
bukan berlatar belakang teknik, namun 
dalam sebuah instansi saya kira tetap 
memerlukan kemampuan-kemampuan 

di bidang komunikasi. Akhirnya saya dan 
kedua rekan saya mencoba mengirimkan 
permohonan magang di kantor BBWS 
Bengawan Solo serta hasil tes swab antigen. 
Selang dua minggu setelahnya, kami 
mendapat balasan bahwa kami diterima. 

Di masa pandemi seperti saat ini cukup sulit 
menemukan instansi yang mau menerima 
mahasiswa magang di kantornya. Namun, 
BBWS Bengawan Solo tetap membuka 
kesempatan bagi mahasiswa untuk turut 
andil belajar di sana. Tentunya dengan 
berbagai persyaratan dan tetap menerapkan 
protokol kesehatan yang ketat. 

Selama magang saya ditempatkan di 
bagian Humas dan Sisda. Senang rasanya 
bisa turut andil dalam segala publikasi 
kegiatan di BBWSBS. Selama magang saya 
banyak belajar tentang bagaimana liputan, 
penulisan hingga ikut berkontribusi menulis 
di dalam pembuatan majalah Highlight. 
Selain itu, saya juga diajak berkeliling melihat 

Opini //
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dan mendokumentasikan berbagai infrastruktur yang ada 
di BBWSBS. Tak hanya berhenti di situ, saya juga merasa 
senang bisa belajar dalam pembuatan BBWSBS Podcast. 
Melihat teman-teman yang magang di tempat lain, saya 
merasa beruntung bisa magang di BBWS Bengawan Solo. 
Di sana saya diajarkan bukan hanya liputan karena basic 
dari jurnalistik. Namun saya juga diajarkan pengoperasian 
kamera dalam dunia broadcasting, hingga belajar menjadi 
MC di sebuah podcast. 

Waktu magang saya selama dua bulan terasa begitu singkat 
di sana. Jika boleh dikata kurang, saya pun menginginkan 
bisa lebih lama belajar di BBWS Bengawan Solo. Saya harap, 
UIN Raden Mas Said tempat saya mengampu pendidikan 
bisa terus bekerjasama dengan BBWS Bengawan Solo 
untuk membuka kesempatan bagi mahasiswa magang 
seperti saya serta dapat menjadi rujukan bagi program 
magang selanjutnya. Terimakasih BBWS Bengawan Solo.

Alfida Nur Cholisah
Mahasiswa Komunikasi dan 

Penyiaran Islam
UIN Raden Mas Said
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Sisi Lain Pembebasan Tanah :
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum

 Dalam terminologi bahasa, definisi 
“pembebasan tanah” adalah pencabutan 
hak atas tanah dan bangunan di atasnya 
oleh pemerintah untuk dijadikan sarana 
kepentingan umum yang disertai pemberian 
ganti rugi (sumber: KBBI Daring, https://kbbi.
kemdikbud.go.id/). Dalam perspektif peraturan, 
redaksi yang dipakai adalah “pengadaan tanah” 
sebagaimana tercantum dalam peraturan yang 
terbaru antara lain adalah pada Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum. 

Seluruh pekerjaan pembangunan konstruksi 
selalu membutuhkan ruang lahan yang 
bebas untuk dapat dilaksanakan, termasuk 
pembangunan infrastruktur di bidang 
Sumber Daya Air. Dalam rangka penyediaan 
ruang tersebut pada prinsipnya setidaknya 
terdapat dua status kepemilikan lahan yaitu 
berstatus tanah milik negara yang dalam hal 
ini pelaksana pekerjaan/proyek bisa langsung 
memulai pekerjaan. Sedangkan status kedua 
adalah bukan tanah milik negara, dimana 
bisa berstatus milik badan usaha atau milik 
perorangan/kelompok atau status kepemilikan 
lain dimana membutuhkan kesediaan pemilik 
tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya, 
sehingga dibutuhkan kegiatan pembebasan 
tanah jika pekerjaan proyek akan dimulai. 
Agaknya itulah gambaran secara umum latar 

belakang perlunya kegiatan pembebasan tanah.
Namun, dalam sajian ini akan disampaikan selintas 
sisi lain dalam pembebasan yang pernah dilalui dalam 
proses pelaksanaannya di lapangan, terutama pada 
lokasi pengadaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat di 
bantaran sungai. Ketika dilakukan survei dan pemetaan 
terhadap masing-masing bidang tanah seringkali dijumpai 
bukan hanya permukiman yang layak huni, namun justru 
sebaliknya. Rasa empati seringkali muncul, bagaimana 
jika posisi kita berada dalam posisi mereka yang akan 
dibebaskan tanah dan bangunannya. Di tempat itu mereka 
berkumpul bersama keluarga, bahkan mencari nafkah 
dan hidup sehari-sehari sebagaimana layaknya manusia 
pada umumnya. Namun, di sisi lain terdapat kepentingan 
pembangunan yang juga diidamkan bisa terlaksana demi 
memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. 

Hendaknya harus ada langkah maju untuk mempercepat 
proses pembebasan tanah, serta di sisi lain juga 
mempermudah masyarakat yang rela tanahnya dibebaskan. 
Langkah tersebut antara lain misalnya memfasilitasi proses 
administrasi dengan institusi pertanahan, dan pejabat 
pembuat akta tanah atau notaris agar bisa hadir di tengah 
lokasi pembebasan tanah. Bahkan gotong-royong untuk 
membantu warga untuk pindah rumah pun terkadang 
perlu dilakukan. Memang perlu disadari bahwa proses ini 
adalah proses yang penuh tantangan, tidak seperti yang 
terlihat di permukaan. 

Dalam setiap proses pembebasan tanah, pada awalnya 
kemungkinan besar pasti ada pemilik tanah yang 
tidak mengizinkan tanahnya untuk dibebaskan. Hal ini 
seyogyanya bisa direspon dengan bijaksana, karena 
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Pejabat Fungsional Ahli Muda Teknik Pengairan
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

Arlendenovega Satria Negara, ST., 
M.Eng.

Kontributor

pembebasan tanah. Ketika pemilik tanah sudah 
memahami betapa pentingnya manfaat proyek 
yang akan dilaksanakan untuk kepentingan 
umum, biasanya relatif dapat memberikan 
keyakinan untuk dapat melepaskan hak atas 
tanahnya, apalagi jika nilai taksiran harga 
tanah yang disampaikan sesuai harapan. 

Strategi kedua adalah pendekatan terhadap 
tokoh masyarakat. Strategi ini ditempuh untuk 
memperkuat strategi pertama yaitu tokoh 
masyarakat dapat menambah keyakinan 
terhadap pemilik tanah untuk melepaskan hak 
atas tanahnya sesuai dengan taksiran harga 
yang ditentukan oleh penilai publik dalam 
rangka pembangunan untuk kepentingan 
umum. Strategi ketiga adalah langkah 
terakhir sesuai regulasi yaitu melaksanakan 
proses hukum, yang tentunya diatur dengan 
syarat-syarat sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Ketiga strategi 
tersebut sekiranya adalah hanya sekelumit 
garis besar strategi pembebasan tanah untuk 
bisa direnungkan dan diterapkan. Semoga 
infrastruktur di Indonesia semakin maju untuk 
kepentingan bangsa dan negara.

terkadang ekspresi warga yang tidak setuju tersebut 
sangat bervariasi dari yang positif hingga sebaliknya, 
mungkin karena masyarakat yang majemuk di daerah 
tersebut. Yang tidak kalah penting adalah identifikasi 
terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat 
setempat, selain tokoh formal pemerintahan. Hal 
ini diperlukan sebagai langkah untuk memperkuat 
dan mempermudah komunikasi dengan masyarakat 
dengan cara memberikan penjelasan yang intensif 
tentang manfaat rencana pekerjaan dan kegiatan yang 
akan dilakukan terhadap tokoh tersebut. Hal ini juga 
bermanfaat untuk mengurangai pengaruh negatif 
yang mungkin timbul dari pihak eksternal dari luar 
lingkungan masyarakat setempat.

Setidaknya terdapat tiga strategi dalam pembebasan 
tanah yang dapat diimplementasikan di lapangan. 
Strategi pertama adalah pendekatan individu kepada 
pemilik tanah yang tentu saja dalam koridor kaidah 
aturan yang berlaku, antara lain bisa dengan dilakukan 
komunikasi hanya dengan pemilik tanah untuk satu 
bidang tanah yang bersangkutan sampai dengan 
proses negosiasi pun juga dilakukan secara terbatas. 
Mengapa strategi ini dilakukan? Jawabannya adalah 
untuk meminimalisir pengaruh pihak lain yang 
kadangkala memberikan dampak kurang baik terhadap 
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 Banjir merupakan peristiwa 
alam yang dapat menimbulkan kerugian 
harta benda penduduk serta dapat pula 
menimbulkan korban jiwa. Dikatakan banjir 
apabila terjadi luapan air yang disebabkan 
kurangnya kapasitas penampang 
saluran. Banjir adalah suatu kondisi di 
mana tidak tertampungnya air dalam 
saluran pembuang (palung sungai) atau 
terhambatnya aliran air di dalam saluran 
pembuang, sehingga meluap menggenangi 
daerah (dataran banjir) sekitarnya. (Suripin, 
2004) Menurut Kodoatie dan Sugiyanto 
(2002), ‘‘faktor penyebab terjadinya 
banjir dapat diklasifikasikan dalam dua 
kategori, yaitu banjir alami dan banjir 
oleh tindakan manusia. Banjir akibat alami 
dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, 
erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, 
kapasitas drainase dan pengaruh air 
pasang. Sedangkan banjir akibat aktivitas 
manusia disebabkan karena ulah manusia 
yang menyebabkan perubahan-perubahan 
lingkungan seperti : perubahan kondisi 
Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan 
pemukiman di sekitar bantaran, rusaknya 
drainase lahan, kerusakan bangunan 
pengendali banjir, rusaknya hutan (vegetasi 
alami), dan perencanaan sistim pengendali 
banjir yang tidak tepat’’. Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 tahun 
2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis 
sempadan danau pada pasal 15 berbunyi untuk bangunan 
yang terdapat di sempadan sungai minimal jarak rumah dari 
tepi sungai yaitu 10 meter dari tepi kiri dan kanan sungai, dan 
apabila sungai terlalu dalam melebihi 3 meter maka jarak dari 
sepadan sungai lebih dari 10 meter.
Daerah Mojosongo dan Jebres merupakan Kawasan 
pemukiman padat yang terdiri dari beberapa kawasan ibadah, 
kawasan pendidikan dan kawasan perekonomian. Biasanya 
di musim hujan sebelum adanya prasarana revetment daerah 
sepanjang aliran jembatan biru sering mengalami banjir 
“overtopping” sehingga limpasan air banjir menggenang di 
sekitar pemukiman dan jalan raya di tepi bantaran. Jembatan 
Biru terletak di atas aliran Sungai Kali Anyar yang hulu sungai 
nya di Kali Pepe Hulu dan bermuara di Sungai Bengawan Solo.

Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Daerah Jebres Jembatan Biru, 
Kota Surakarta. Sebelum memulai penelitan dilakukan 
pengumpulan data berupa Peta Topografi atau RBI, data 
layout sungai dan cross section sungai. Salah satu hal penting 
dalam analisis hidrologi adalah menafsirkan probablitas 
suatu kejadian yang akan datang berdasarkan data hidrologi 
yang diperoleh dari pencatatan yang telah lampau. Untuk 
memperoleh hujan rencana ini biasanya digunakan Distribusi 
Probabilitas Normal, Gumbel, Log Normal dan Log Pearson 
Tipe III. Untuk memilih distribusi yang sesuai dengan data 
yang ada dan untuk mendapatkan hasil perhitungan yang 
meyakinkan atau tidak ada yang memenuhi persyaratan 
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menggunakan suatu distribusi probabilitas, maka 
biasanya diuji dengan menggunakan Metode 
Chi Kuadrat dan Metode Smirnov Kolmogorof 
(Hadisusanto, N., 2011). Disamping uji kecocokan 
juga dilakukan pengujian terhadap batas 
kepercayaan data dengan tingkat kepercayaan 95%. 
Selanjutnya dilakukan analisa debit rencana. Analisa 
ini dihitung berdasarkan data hujan rencana yang 
dilakukan dengan melihat hubungan banjir yang 
akan terjadi dengan distribusi curah hujan rencana 
selama 5 jam untuk periode ulang 2, 5, 10, 25, 50 
dan 100 tahun.  Kemudian dilanjutkan dengan 
menganalisa hidrolika sungai untuk mengetahui 
hubungan kapasitas tampungan dan kondisi banjir 
saat ini. Pemodelan yang digunakan diasumsikan 
sebagai aliran tetap (steady flow) dengan bantuan 
aplikasi pemodelan numerik HEC-RAS. Pemanfaatan 
Revetment pada studi ini yaitu guna menurunkan 
tinggi elevasi muka air banjir dibandingkan dengan 
bangunan tanggul sebelum di bangunnya revetment. 

Analisa Hidrologi
Untuk Perhitungan curah hujan rata-rata di studi 
ini menggunakan Metode Aljabar. Data hujan yang 
diperoleh dari alat penakar hujan merupakan hujan 
yang terjadi pada satu tempat atau titik saja. Untuk 
menghitung hujan rata-rata curah hujan beberapa 
stasiun penakar hujan digunakan Metode Aljabar 
karena stasiun hujan terdekat dari lokasi penelitian 
ada 2 stasiun dengan menimbang lokasi DAS yang 
relatif datar disekitar lokasi. Dalam hal ini diambil 
2 stasiun yang terdekat dari jembatan Biru yaitu 
Stasiun Curah Ngemplak dan Stasiun Curah Pabelan.
Selanjutnya melakukan perhitungan Analisis 
Frekuensi dan Curah Hujan Rencana, Untuk 
mendapatkan besarnya debit banjir rencana 

berdasarkan data hujan, perlu dilakukan 
terlebih dahulu analisis. Analisis yang 
digunakan adalah analisis statistik distribusi 
curah hujan harian maksimum, untuk 
memperoleh distribusi frekuensi, metode yang 
umum dipakai untuk menentukan curah hujan 
rencana adalah Distribusi Normal, Log Normal, 
Gumbel dan Log Person Type III. Setelah di 
dapat curah hujan rencana dari 4 distribusi 
frekuensi, di lanjutkan dengan Uji distribusi 
dimaksudkan untuk mengetahui apakah 
persamaan distribusi probablitas yang dipilih 
dapat mewakili distribusi statistik sampel data 
yang dianalisis. Syarat distribusi probablitas 
yang diterima oleh kedua uji adalah tersebut 
adalah nilai χ2hitung < χ2kritis dan ΔPhitung 
< ΔPkritis. Berdasarkan hasil perhitungan, 
maka distribusi yang diterima  oleh kedua 
uji tersebut adalah distribusi probablitas Log 
Pearson tipe III. Di dapat rekapitulasi dengan 
hasil sebagai berikut X2 = 105,62 mm, X5 = 
129,76 mm, X10 = 143,21 mm, X25 = 158,07 
mm, X50 = 167,90 mm dan X100 = 176,81 mm.
Setelah dilakukan perhitungan curah hujan 
rencana lalu dilakukan perhitungan analisis 
debit banjir rencana, debit banjir rencana 
dihitung berdasarkan data hujan rencana 
yang dilakukan dengan melihat hubungan 
banjir yang akan terjadi dengan distribusi 
curah hujan rencana dengan periode ulang 
2, 5, 10, 25, 50 dan 100 tahun. Perhitungan 
debit banjir rencana yang digunakan dalam 
mengkaji ulang debit banjir Kali Anyar ini 
menggunakan Metode Empiris Rasional, 
Hasper Dan HSS Nakayasu. Data yang dihitung 
pada perhitungan debit banjir yaitu data Luas 
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catchment area sebesar 275,076 km² dengan Panjang sungai 
60,4 km dan kemiringan sungai 0,015 m. Perbedaan beda 
tinggi elevasi hulu dan hilir yaitu 14,82 m. Untuk perhitungan 
hidrologi selanjutnya, debit banjir yang digunakan adalah 
debit banjir dengan metode rasional, karena Q50 metode 
rasional mendekati debit banjir eksisting di lapangan. Berikut 
merupakan rekapitulasi dari metode debit banjir rasional Q2 
= 246,546 m3/dt, Q5 = 302,904 m3/dt, Q10 = 334,298 m3/dt, 
Q25 = 368,928 m3/dt, Q50 = 391,928 m3/dt, Q100 = 412,735 
m3/dt 

Analisa Hidrolika
Pada penelitian ini untuk memodelkan debit banjir, digunakan 
software HECRAS 5.0.3 sebagai pembuatan model hidrologi 
dalam bentuk model tiruan sungai Kali Anyar. Data pada 
pemodelan ini didapatkan dari hasil pengukuran DD Kali Anyar. 
Pemodelan ini dilakukan dengan menggambar skema alur 
sungai, memasukkan data geometri sungai dan selanjutnya 
dilakukan analisis hidraulika dengan memasukkan data debit 
banjir rencana. Simulasi ini menggunakan debit banjir rencana 
dengan periode ulang 50 tahun yang didapat dari metode 
rasional sebesar 391.928 m3/dt. Hasil perhitungan dengan 
membandingkan tinggi muka air ketika debit banjir  391.928 
m3 dengan penampang eksisting yaitu setinggi  86.86 m 
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Bengawan Solo

sedangkan tinggi muka air setelah di bangunnya revetment di dapatkan tinggi muka air setinggi 86.14 
dengan debit banjir yang sama. Jadi didapat penurunan tinggi muka air setinggi 0.72 m dengan di 
bangunnya revetment. Profil aliran sungai lama sebelum adanya revetment yaitu sungai yang kemiringan 
sungai yang landai dan adanya sedimen di beberapa ruas dasar sungai. Pada gambar, didapatkan bahwa 
elevasi muka air tertinggi sebesar 6,93 m dan elevasi muka air terendah sebesar 5,5 m.
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Tubuh Bendung

Spillway
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 Kabupaten Ponorogo 
selain dikenal sebagai Kota Santri 
juga terkenal dengan wisata 
kulinernya. Ada satu jajanan yang 
mesti kalian coba saat berkunjung 
ke Kabupaten Ponorogo. Dawet 
Jabung merupakan salah 
satu kuliner khas yang ada di 
Kabupaten Ponorogo. 

Es dawet memang cocok diminum 
saat suasana apa pun. Dawet 
merupakan minuman yang 
populer di  Jawa. Minuman ini 

terbuat dari tepung beras atau 
pun tepung beras ketan. Dawet 
biasa disajikan dengan kuah 
santan dan gula merah cair serta 
tambahan es. Es Dawet memiliki 
cita rasa manis dan gurih. Dawet 
sudah menyebar di hampir 
seluruh daerah di Jawa. Setiap 
daerah pun memiliki cita rasa 
masing-masing. Salah satunya di 
Ponorogo, Jawa Timur. 
Di kabupaten ini, ada daerah 
yang menjadi sentra penjual 
dawet. Namanya Desa Jabung di 

Kecamatan Mlarak. Warga 
desa ini banyak yang 
menjual dawet jabung, 
sesuai nama desanya, 
sejak 1960.  

Seperti dawet pada 
umumnya, dawet jabung 
berisi santan dan gula 
merah cair. Namun, ada 
tambahan gempol dan 
buah nangka. Gempol 
adalah bulatan yang 
terbuat dari tepung beras. 

Menikmati Segarnya Dawet 
Khas Kabupaten Ponorogo
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Selain dikenal karena 
kesegaran dawet jabung, 
ternyata ada hal lain yang 
membuat dawet jabung 
dikenal banyak orang.  
Dilansir dari berbagai 
sumber, dawet jabung 
memiliki sebuah mitos 
atau pantangan. Hal 
tersebut berkaitan dengan 
cara penyajian dawet 
jabung itu sendiri. Seporsi 
dawet jabung disajikan 
menggunakan tatakan 
atau lepek kecil untuk 
alas mangkuk tersebut. 
Namun, pembeli tidak 
boleh menikmati dawet 
jabung dengan lepek 
yang disajikan oleh 
penjual. Pembeli hanya 
diperbolehkan untuk 
mengambil mangkuk 
berisi dawet jabung 
tersebut dan lepek akan 
diambil lagi oleh penjual.  
Konon, cara penyajian 
tersebut memiliki arti 
sendiri bagi penjual, 
khususnya yang sudah 
lama berjualan dawet 
jabung. Jika lepeknya 
juga diambil oleh pembeli 
maka pembeli harus 
menikahi si penjual dawet 
jabung tersebut. Mitos 
tersebut pun sudah lama 
dipercaya oleh para 

penjual dawet jabung. 
Tradisi ini merupakan wujud 
kebudayaan para leluhur di 
Desa Jabung. Meskipun 
mitos tersebut sudah tidak 
terlalu menjadi acuan 
bagi para penjual dawet 
jabung, namun para 
penjual dawet jabung 
masih memegang 
teguh tradisi 
penyajian dawet 
tersebut.

Tamara Geraldine
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