
9 772621 588007



Dari Meja Redaksi.

Tahun 2021 merupakan tahun yang berharga dengan segala kenangan dan 
momennya. Tentunya ada begitu banyak cerita suka dan duka di sepanjang 
tahun 2021. Tidak terasa, kini kita sudah menginjak tahun 2022.
Meski hingga saat ini kita masih harus berjuang melawan pandemi sehingga 
kebijakan pemerintah terkait keamanan dan kesehatan pun terus muncul 
dan berganti. Namun, kegiatan demi kegiatan harus tetap berjalan seiring 
dengan berputarnya roda kehidupan dan bergantinya hari.
Pada Edisi XIII ini Majalah Highlight hadir kembali dengan mengangkat 
tema yang kami ulas melalui persembahan akhir tahun BBWS Bengawan 
Solo untuk Indonesia.

Selama tahun 2021 meskipun segala kegiatan di lingkungan Balai Besar 
Wilayah Sungai Bengawan Solo dibatasi karena pandemi, BBWS Bengawan 
Solo mampu menuntaskan empat proyek pembangunan PSN Bendungan. 
Berbagai kegiatan pun dilaksanakan dengan tetap menerapkan Protokol 
Kesehatan berupa 5M yaitu Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, 
Menjaga Jarak, Membatasi Mobilitas dan Membatasi Kerumunan.  

Kita semua sama-sama bertahan di tahun 2021. Semua pengalaman dan 
kenangan tersebut telah tercatat dalam buku yang memuat 365 halaman 
sebagaimana jumlah hari dalam satu tahun.

Selamat menikmati kisah kami pada Majalah Highlight Edisi kali ini. Mari 
sambut 2022 dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan.

Salam Redaksi, 
Selamat membaca. 

P
e

n
g

a
n

ta
r 

R
e

d
a

k
si

Cover :
Kado Akhir Tahun 
Bengawan Solo untuk 
Indonesia

Ilustrasi :
Hernovadanu Dimas

 2  3HIGHLIGHT VOL.XIII / OKTOBER - DESEMBER 2021 HIGHLIGHT \ DARI SOLO UNTUK INDONESIA



REDAKSI
Pembina

Dr. Ir. Agus Rudyanto, M. Tech

Pemimpin Redaksi
Bambang, SE, ST, MT

Redaktur Eksklusif
Heriantono Waluyadi, ST., MT

Ir. Isgiyanto, MT
Sri Wahyu Kusumastuti, ST, M. Si

Ali Rahmat, S.T., M.T.

Redaktur Pelaksana
Novia Ana Lestari, SH
Arie Budiharjo, S. Sos

Prihatmanti Luhuring Tyas, SE, MM
Awan Cahyanto, SE

Eny Sumariyati, A. md

Desain & Ilustrasi
Hernovadanu Dimas A.

Fotografer
Wahyu Munawar

Redaksi
Muhammad Ferri S
Tamara Geraldine

Safira Dita A

Distribusi
Bagian Umum & Tata Usaha
Balai Besar Wilayah Sungai

Bengawan Solo

Diterbitkan Oleh
Komunikasi Publik 

Balai Besar Wilayah Sungai
Bengawan Solo

Alamat
Balai Besar Wilayah Sungai

Bengawan Solo
Jl. Solo - Kartasura Km. 7,

PO. Box 267
Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, 57169,

Indonesia
e-mail : bengawan.solo@pu.go.id

website :
www.sda.pu.go.id/balai/

bbwsbengawansolo

C O N T E N T

07 4 Bendungan Baru 
Untuk Indonesia

11
34

32
13

35

38

Berkah Bendungan Gongseng di 
Bojonegoro untuk Masyarakat

Magang Produktif di Era Pandemi

Bendungan Pidekso Tawarkan 
Berjuta Manfaat untuk Masyarakat

Keberhasilan Pengelolaan Sumber 
Daya Air Melalui Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat

Sempadan Sungai Sebagai Pelindung 
Masyarakat di Sekitar Sungai

Rangkaian 
Kegiatan Hari Bakti 
PUPR ke - 76

50
56

44 54

52
58

Bukit Mongkrang :
Surga Indah Wisata Dekat 
Gunung Lawu

BBWSBS PODCAST :
Mengintip Kesiapsiagaan 
BBWSBS Hadapi La Nina

Galeri Infrastruktur:
Bendungan Gongseng 
& Bendungan Pidekso

komik BBWSBS

Karanganyar Menjadi Destinasi 
Favorit Saat Musim Durian

Tahukah Kamu :
3 Tipe Bangunan Penampung 
Sederhana 

Reportase // Reportase // Reportase //

Tajuk Utama //

15 21

2817 24

3019 26

Peningkatan Kapasitas SDM 
untuk OP Bendungan, Embung 
BPA dan Embung Air Baku

Serah Terima Hasil Kegiatan 
P3TGAI Kabupaten Wonogiri

Penanaman Pohon untuk Kon-
servasi Lingkungan di Arboretum  
Mongkrang

Webinar Jokalibe 1 Anniversary
Sungai Bengawan Solo, Warisan 
Budaya Masa Lalu untuk Masa 
Depan

BBWSBS Atasi Bencana Banjir 
Debris di Kabupaten Pacitan

Dorong Sinergitas Percepatan 
Pembangunan Infrastruktur SDA 
di Kabupaten Bojonegoro

BBWS Bengawan Solo Gelar Apel 
Bencana Kesiapsiagaan Bencana

Koordinasi BBWS Bengawan Solo 
dan Wagub Jawa Timur untuk 
Tangkas Banjir di Kali Lamong

Laporan Khusus // Potret Kantor//



4 Bendungan Baru 
Untuk Indonesia

 6  7HIGHLIGHT VOL.XIII / OKTOBER - DESEMBER 2021 HIGHLIGHT \ DARI SOLO UNTUK INDONESIA

Tajuk Utama //



 Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) melalui Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen 
SDA) yang diwakili oleh Balai 
Besar Wilayah Sungai (BBWS) 
Bengawan Solo terus berupaya 
menggenjot pembangunan 
infrastruktur. Pembangunan 
infrastruktur menjadi fokus 
Pemerintah untuk mengejar 
pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatan daya saing.  

Selain itu, tujuan dibangunnya 
infrastruktur adalah untuk 
pemerataan hasil-hasil dari 
pembangunan dengan 
memperhatikan kebutuhan 
masyarakat. Salah satu jenis 
infrastruktur yang dibangun 
oleh Pemerintah adalah 
bendungan yang dilengkapi 
jaringan irigasinya. Dengan 
demikian, bendungan yang 
dibangun bertujuan menambah 
kapasitas tampungan air 
sehingga keberlanjutan suplai 
air irigasi ke sawah terjaga. 

Kehadiran bendungan ini juga 
memiliki potensi air baku, 
energi, pengendalian banjir, 
dan pariwisata yang akan 
menumbuhkan ekonomi lokal. 

Sepanjang tahun 2021, 
BBWS Bengawan Solo telah 
menyelesaikan konstruksi 
beberapa proyek bendungan. 
Bendungan pertama yang 
diresmikan oleh Presiden Joko 
Widodo pada tahun 2021 adalah 
Bendungan Tukul berada di 
Desa Karanggede, Kecamatan 
Arjosari, Kabupaten Pacitan, 
Provinsi Jawa Timur (Jatim) 
pada 14 Februari 2021 lalu. 
Bendungan Tukul dibangun di 
lahan seluas 44,81 ha dan dapat 
mengairi sekitar 600 ha lahan 
persawahan.  

Selain itu juga berfungsi 
sebagai penyedia air baku 
sekaligus sebagai konservasi 
lahan. 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. Dengan 
kapasitas tampung 
8,7 juta meter kubik, 
bendungan ini bisa 
memberikan manfaat 
yang sangat besar 
yaitu mengairi 600 
ha sawah. Selain 
memberikan manfaat 
untuk mengairi 
irigasi seluas 600 ha, 
Bendungan Tukul 
berfungsi untuk 
mereduksi banjir 
sebesar 42,21 m3/
detik, berpotensi 
sebagai sumber 
Pembangkit Listrik 
Tenaga Mikrohidro 

(PLTMH) 2x132 
KW, konservasi 
sumber daya air, dan 
pariwisata.  

Bendungan yang 
kedua yakni 
Bendungan Bendo 
yang berada di Desa 
Nginden, Kecamatan 
Sawoo, Kabupaten 
Ponorogo. Bendungan 
Bendo diresmikan 
oleh diresmikan oleh 
Presiden Joko Widodo 
pada tanggal 7 
September 2021 lalu.  

Jokowi menyampaikan 
Bendungan Bendo 
ini memiliki kapasitas 
43 juta kubik air. 
Sedangkan luas 
genangan bendungan 
mencapai 170 
hektare dengan 

tinggi bendungan mencapai 
74 meter. Bendungan ini juga 
menyediakan pasokan air baku 
mencapai 370 liter per detik. 
Selain itu, bendungan ini bisa 
mengurangi banjir hingga 31% 
atau sebesar 117,4 meter kubik 
per detik. “Bendungan ini juga 
akan menyediakan irigasi untuk 
7.800 hektare sawah,” jelas 
Jokowi.  

Dengan berfungsinya 
bendungan ini, lanjut Jokowi, 
diharapkan bisa meningkatkan 
produktivitas di bidang 
pertanian. Dia pun berpesan 
supaya bendungan ini bisa 
dimanfaatkan sebaik-baiknya.  
Bendung Gongseng di 
Kabupaten Bojonegoro, Jawa 
Timur, merupakan bendungan 
ketiga yang di resmikan 
Presiden Joko Widodo pada 30 
November 2021 lalu. Bendungan 
Gongseng yang berada di 

“Saya ingin berpesan 
bendungan ini dimanfaatkan 

sebaik-baiknya. Disambungkan 
dengan seluruh jaringan 

irigasi yang ada. Sehingga 
masyarakat utamanya para 
petani dapat meningkatkan 
produktivitas pertaniannya,” 

Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
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Desa Kedungsari, Kecamatan 
Temayang, Kabupaten 
Bojonegoro, Jawa Timur ini 
diresmikan secara virtual ini 
merupakan yang pertama kali 
dilakukan oleh Presiden Joko 
Widodo dan merupakan sebuah 
inovasi dalam kondisi adaptasi 
kebiasaan baru di tengah 
pandemi Covid-19.  

Bendungan Gongseng 
dirancang memiliki kapasitas 
22,43 juta meter kubik dan 
memiliki lima potensi manfaat 
yakni untuk irigasi seluas 6.191 
ha, penyediaan air baku 300 
liter/detik, konservasi pariwisata, 
reduksi banjir hingga 133,27 
meter kubik/detik serta sebagai 
pembangkit listrik tenaga 
mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,7 
mega watt.  

Bendungan keempat merupakan 
Bendungan Pidekso yang berada 
di Desa Pidekso, Kecamatan 
Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, 
yang diresmikan pada 28 
Desember 2021. 

Bendungan Pidekso memberikan 
manfaat untuk pemenuhan 
kebutuhan air untuk irigasi 
seluas 1.500 Ha, penyediaan air 
baku sebesar 300 lt/detik dan 
dapat mereduksi banjir sebesar 
322,60 m3/detik, meningkatkan 
indeks pertanian di kabupaten 
wonogiri dari 133% ke 240%. 
Pemenuhan kebutuhan air 
tersebut dapat dipenuhi dari 
tampungan Bendungan Pidekso 
sebesar 25 juta m3 yang berada 
di area genangan seluas 232 Ha. 

Kepala BBWS Bengawan Solo, 
Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech  
mengatakan dengan selesainya 
konstruksi bendungan yang 
merupakan salah satu Program 
Strategis Nasional ini juga akan 
mendukung peningkatan irigasi 
premium yakni irigasi yang 
sumber airnya dari bendungan. 

“Pengelolaan SDA dan irigasi 
akan terus dilanjutkan dalam 
rangka mendukung produksi 
pertanian yang berkelanjutan. 

Hadirnya 
bendungan juga 
akan meningkatkan 
produktivitas di bidang 
pertanian untuk 
mendukung ketahanan 
pangan nasional,” 
ujarnya. 

Agus Rudyanto 
menambahkan 
pembangunan 
bendungan perlu 
melewati perjalanan 
yang sangat panjang 
diantaranya perlu 
adanya sertifikasi 
persetujuan desain, 
izin pelaksanaan 
konstruksi, dan 
sertifikasi persetujuan 
pengisian bendungan.

Tamara Geraldine

Berkah Bendungan 
Gongseng di Bojonegoro 
untuk Masyarakat

 Pemerintah melalui Proyek 
Strategis Nasional (PSN) masih terus 
membangun sejumlah infrastruktur. 
Salah satu infrastruktur yang tengah 
dibangun adalah di bidang sumber 
daya air (SDA) melalui pengadaan 
sejumlah bendungan di seluruh 
wilayah Indonesia. Salah satunya 
yakni, Bendungan Gongseng di 
Kabupaten Bojonegoro. Infrastruktur 
SDA ini bertujuan unutk menambah 
kapasitas tampungan air sehingga 
keberlanjutan suplai air irigasi ke 
sawah terjaga.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
meresmikan Bendungan Gongseng 
di Kabupaten Bojonegoro, Jawa 
Timur, Selasa (30/11/2021) secara 
virtual (daring) yang terhubung 
dengan area peresmian Bendungan 
Tugu di Trenggalek, Jawa Timur.
Peresmian Bendungan Gongseng 
secara virtual ini merupakan yang 
pertama kali dilakukan oleh Pres-
iden Joko Widodo dan merupa-
kan sebuah inovasi dalam kondisi 
adaptasi kebiasaan baru di tengah 
pandemi Covid-19. Turut hadir pula 
dalam acara peresmian tersebut di-
antaranya Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Basuki Had-
imuljono, Menteri Sekretaris Negara 

“Alhamdulillah, pagi ini 
kita mendapat tambahan 
dua bendungan besar lagi 

di Provinsi Jawa Timur, 
yakni Bendungan Tugu 

di Kabupaten Trenggalek 
dan Bendungan Gongseng 
di Kabupaten Bojonegoro. 

Kedua bendungan telah siap 
dimanfatkan dalam rang-
ka mendukung ketahanan 

pangan,”

Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
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Bendungan Pidekso 
Tawarkan Berjuta Manfaat 
Untuk Masyarakat
      Bendungan Pidekso 
merupakan salah satu 
Proyek Strategis Na-
sional (PSN) di bidang 
Sumber Daya Air (SDA) 
yang dibangun oleh 
Pemerintah melalui 
Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR). Bendun-
gan Pidekso berlokasi 
di Provinsi Jawa Ten-
gah, tepatnya di Desa 
Pidekso, Kecamatan 
Giriwoyo, Kabupaten 
Wonogiri. 

Pembangunan Bend-
ungan Pidekso telah 
diinisiasi sejak tahun 
2014 dan berjalan hing-
ga tahun 2018 untuk 
pembebasan lahan. 
Kemudian dilanjutkan 
pada tahun 2018 sam-
pai dengan tahun 2021 
untuk konstruksi hingga 
akhirnya diresmikan 
pada tahun 2021.

Pembangunan Bendungan Pidekso 
selama kurang lebih 7 tahun tersebut 
telah melewati perjalanan panjang 
hingga akhirnya diresmikan. Antara 
lain sertifikasi persetujuan desain, 
izin pelaksanaan konstruksi, dan 
sertifikasi persetujuan pengisian 
waduk. Namun, proses yang panjang 
tersebut perlu dilalui untuk menja-
min keamanan terhadap konstruksi 
bendungan yang dilaksanakan.
Kepala Balai Besar Wiayah Sungai 
(BBWS) Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus 
Rudyanto, M.Tech menegaskan jika 
pembangunan Bendungan Pidekso 
benar telah melewati perjalanan yang 
perlu dilalui untuk menjamin kea-
manan terhadap konstruksi bendun-
gan yang dilaksanakan.

“Pekerjaan Bendungan Pidekso dilak-
sanakan mulai tahun 2014 dan sebel-
umnya direncanakan selesai pada 
tahun 2022 dengan biaya sebesar 
794 M dengan sumber dana APBN.” 
ujarnya.

Berjuta manfaat yang ditawarkan 
oleh Bendungan Pidekso yang kini 
sudah berdiri tegak. Bendungan 

“Diharapkan pemban-
gunan Bendungan Pi-

dekso akan meningkat-
kan Indeks Pertanaman 
(IP) dari sekali dalam 
setahun, bisa menjadi 

tiga kali setahun dengan 
pola tanam padi, padi, 

dan palawija,”

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

Bengawan Solo

Presiden Jokowi mengatakan, den-
gan tambahan dua bendungan 
ini, aktivitas pertanian masyarakat 
semakin meningkat. Petani semakin 
sering menanam dan lebih produk-
tif, sehingga pendapatannya akan 
meningkat.

Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. 
Ir. Agus Rudyanto, M.Tech menga-
takan impounding atau pengisian 
awal dilakukan pada 22 September 
2021. Selain itu, Agus juga berharap 
dengan dibangunnya Bendungan 
Gongseng dapat membawa banyak 
berkah bagi semua pihak teruta-
ma masyarakat setempat di sekitar  
bendungan.
“Kami berharap Bendungan 
Gongseng dapat diandalkan saat 
musim kemarau tiba. Kehadiran 
Bendungan Gongseng tidak hanya 

Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofi-
fah Indar Parawansa, Wakil Gubernur 
Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, 
Bupati Trenggalek Mochamad Nur 
Arifin, dan Bupati Bojonegoro Anna 
Mu’awanah, serta tamu undangan 
yang berada di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng merupakan 
bendungan yang terletak di Provinsi 
Jawa Timur, tepatnya di Desa Ke-
dungsari, Kecamatan Temayang, 
Kabupaten Bojonegoro. Bendungan 
ini dirancang memiliki kapasitas 22,43 
juta meter kubik dan memiliki lima 
potensi manfaat yakni untuk irigasi 
seluas 6.191 hektare, penyediaan air 
baku 300 liter/detik, konservasi pari-
wisata, reduksi banjir hingga 133,27 
meter kubik/detik serta sebagai 
pembangkit listrik tenaga mikrohidro 
(PLTMH) sebesar 0,7 megawatt.

sebagai pengendali 
banjir dan tampungan 
air baku, tapi juga se-
bagai objek konservasi 
pariwisata. Semoga 
Bendungan Gongseng 
menjadi tujuan wisata 
untuk beragam kegiatan 
seperti bersantai, bero-
lahraga maupun seka-
dar swafoto,” ujarnya

Muhammad Ferri S
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Peningkatan Kapasitas 
SDM untuk OP Bendungan, 
Embung BPA dan Embung 
Air Baku

Reportase //

QR Code - Video Sambut Lebaran Secara 
Virtual sebagai Wujud Kemenangan Sejati

akan mendukung peningkatan irigasi 
premium yakni irigasi yang sumber 
airnya dari bendungan.
“Selanjutnya jaringan irigasi premi-
umnya akan dibangun tahun 2022 
hingga 2023, dan segera difungsikan 
pada 2024 sepanjang 36 km,” ujar 
Agus Rudyanto.

Ditambahkan oleh Kepala SNVT 
Pembangunan Bendungan Bengawan 
Solo, Dony Faturochman S., S.T., M.T, 
jika pembangunan bendungan yang 
dilaksanakan kontraktor PT. PP, den-
gan konsultan supervisi PT. Virama 
Karya dilaksanakan dengan meng-
adopsi kearifan lokal dalam desain 
fasilitas umumnya.

“Pembangunan Bendungan Pidekso 
sengaja menggunakan desain bentuk 
watu item/watu ireng yang kita 
aplikasikan di bangunan gedungnya, 
rumah dinas, dan gardu pandang,” 
ujarnya. Selain irigasi, juga sebagai 
pengendali banjir dan lahan kon-
servasi sekaligus pariwisata sehingga 
dapat membantu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Bendungan Pidekso juga 
memiliki potensi destina-
si pariwisata baru, yang 
pengembangannya akan 
dilaksanakan Pemerintah 
Kabupaten Wonogiri se-
hingga dapat membantu 
meningkatkan kesejahter-
aan masyarakat sekitar,” 
tambahnya.

Masyarakat Kabupaten 
Wonogiri sendiri hidup 
dari pertanian dan indus-
tri yang sangat membu-
tuhkan air untuk keper-
luan pertanian maupun 
air baku untuk air minum. 
Diharapkan dengan 
adanya Bendungan 
Pidekso nantinya dapat 
mengurangi bencana 
banjir wilayah Kabupaten 
Wonogiri dan sekitarnya. 
Selain sebagai sumber air 
baku, Bendungan Pidekso 
dapat diandalkan saat 
musim kemarau tiba.

Safira Dita

Pidekso memang dibangun dengan 
harapan dapat memberikan man-
faat dengan fungsi utama mengairi 
irigasi lahan pertanian seluas 1.500 
Ha, penyediaan air baku sebesar 300 
lt/detik dan dapat mereduksi banjir 
sebesar 322,60 m3/detik. Pemenu-
han kebutuhan air tersebut dapat 
dipenuhi dari tampungan Bendungan 
Pidekso sebesar 25 juta m3 yang be-
rada di area genangan seluas 232 Ha.
 tambahnya.

Tak hanya itu, Bendungan Pidekso 
juga berfungsi untuk mereduksi debit 
banjir, sekitar 11%. Pasalnya, bend-
ungan yang berada di hulu Sungai 
Bengawan Solo ini merupakan satu 
kesatuan pengelolaan sungai yang 
terhubung ke Waduk Serba Guna Ka-
bupaten Wonogiri atau dikenal den-
gan sebutan Waduk Gajah Mungkur 
Wonogiri dibangun dari tahun 1976 
sampai dengan tahun 1981 tepat di 
bagian hilir.

Agus Rudyanto mengatakan dengan 
selesainya konstruksi bendungan 
yang merupakan salah satu Program 
Strategis Nasional (PSN) ini juga 
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 Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Bengawan Solo 
menyelenggarakan kegiatan Peningkatan 
Kapasitas SDM untuk OP Bendungan, 
Embung BPA dan embung Air Baku 
pada Senin (13/09/2021) hingga Kamis 
(23/09/2021) secara bergantian di Kantor 
Bendungan Pondok, Kantor Bendungan 
Gonggang, Kantor Bendungan Gondang, 
Kantor Bendungan Pacal, Kantor 
Bendungan Krisak, Kantor Bendungan 
Cengklik, dan Kantor Bendungan Botok. 
Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan 
pada 7 lokasi berbeda tersebut 
sebelumnya telah mengikuti protokol 
kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM 
untuk OP Bendungan, Embung BPA, 
dan embung Air Baku di Wilayah Sungai 
Bengawan Solo ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kemampuan bagi petugas 
OP dalam melaksanakan kegiatan OPP 
(Operasi, Pemeliharaan, dan Pemantauan) 
bendungan dan embung. Kegiatan 
tersebut bertujuan untuk memberikan 
tambahan pengetahuan bagi petugas 
OP di lapangan agar lebih terampil 
dan berkompeten serta memahami 
tugas pokok dan fungsi dalam 
penyelenggaraan OPP Bendungan secara 
baik dan benar.

Peserta yang hadir dalam kegiatan 
Kapasitas SDM untuk OP Bendungan, 

Embung BPA, dan embung Air Baku di 
Wilayah Sungai Bengawan Solo ini terdiri 
dari Petugas Operasi Bendungan, Petugas 
Pemantauan Bendungan, Petugas OP 
Embung BPA dan Petugas OP Embung Air 
Baku dengan total undangan sebanyak 
124 orang.

Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. 
Ir Agus Rudyanto M.Tech dalam 
sambutannya mengucapkan terima kasih 
kepada narasumber yang telah hadir 
membagikan ilmunya. Tak hanya itu, 
ia menghimbau seluruh peserta untuk 
selalu menjaga kesehatan, kedisiplinan, 
dan konsistensi dalam bekerja. Agus 
Rudyanto juga berharap agar kegiatan 
tersebut dapat bermanfaat bagi semua 
yang mengikutinya.

“Semoga dengan diseleng-
garakan kegiatan Kapasitas 
SDM untuk OP Bendungan, 
Embung BPA, dan embung 

Air Baku di Wilayah Sungai 
Bengawan Solo ini dapat 

memberikan manfaat bagi 
kita semua. Jangan lupa 

untuk jaga selalu kesehatan, 
kedisiplinan, dan konsistensi 

dalam bekerja,”

Dr. Ir. Agus Rudyanto, 
M. Tech.

Kepala Balai Besar Wilayah 
Sungai Bengawan Solo

Muhammad Ferri S

Webinar JOKALIBE 1 Anniversary 
“Sungai Bengawan Solo, Warisan Budaya 
Masa Lalu Untuk Masa Depan”

Reportase //

 Forum Jogo Kali 
Bengawan (JOKALIBE) 
menggelar acara Webinar 
JOKALIBE 1st Anniversa-
ry melalui melalui Zoom 
Cloud Meetings dan You-
Tube BBWS Bengawan Solo 
pada Jumat, (24/09/2021). 
Kegiatan yang turut diha- 
diri pejabat di lingkungan 
BBWS Bengawan Solo 
dan pembicara webinar di 
Kantor BBWS Bengawan 
Solo tersebut sebelumnya 
telah menerapkan protokol 
kesehatan (prokes) pence- 
gahan Covid-19.

Kegiatan Webinar JOKA-
LIBE 1st Anniversary 
“Sungai Bengawan Solo, 
Warisan Budaya Masa Lalu 
Untuk Masa Depan” terse-
but diselenggarakan dalam 
rangka memperingati dan 
tasyakuran atas 1 (satu) 
tahun berdirinya JOKALIBE. 

Kegiatan tersebut juga sekaligus menjadi 
acara pengumuman pemenang Lomba 
JOKALIBE Award 1st Anniversary oleh 
Dewan Juri.

Berdasarkan tema “Sungai Bengawan 
Solo, Warisan Budaya Masa Lalu Untuk 
Masa Depan”, kegiatan webinar terse-
but bertujuan untuk menyampaikan 
dan berbagi cerita tentang bagaimana 
peradaban, sejarah dan budaya yang ada 
di Sungai Bengawan Solo. Sedangkan 

tujuan diadakannya Lomba JOKALIBE 
Award 1st Anniversary sebagai sarana 
untuk mengembangkan bakat dan minat 
dalam bidang seni dan kreativitas dengan 
menjunjung tinggi nilai kejujuran dan jiwa 
kompetitif.

Narasumber yang hadir sebagai pembi- 
cara untuk memberikan materi dalam 
acara Webinar JOKALIBE 1st Anniversary 
yakni Prof. Dr. Suratman, M.Sc sebagai 
Direktur Klinik Lingkungan dan Mitigasi 
Bencana, Fakultas Geografi UGM yang 
menyampaikan tentang peradaban dan 
sejarah Sungai Bengawan Solo. Selanjut-
nya Mufti Rahardjo sebagai pemerhati 
budaya tradisional Jawa, dan pernah 
diamanati tugas di Dinas Kebudayaan 
Kota Surakarta, tepatnya Museum Radya 
Pustaka yang menyampaikan tentang 
budaya dan kearifan lokal masyarakat 
di sepanjang Sungai Bengawan Solo. 
Selaku moderator pada webinar adalah 
Dr. Akhmad Ramdhon, S.Sos, MA yang 
menjabat sebagai dosen di FISIP UNS, 
dan saat ini selaku bidang kerjasama 
forum JOKALIBE.
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BBWS Bengawan Solo Gelar 
Apel Kesiapsiagaan Bencana

Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS)  Bengawan 
Solo menyelenggarakan Apel 
Kesiapsiagaan Bencana 2021-
2022 di Kantor BBWS 
Bengawan Solo, Kartasura, 
Sukoharjo, Jawa Tengah, 
Jumat (01/10/2021). Kegiatan 
tersebut digelar dengan 
tetap menerapkan protokol 
kesehatan pencegahan 
Covid-19.

Apel tersebut dalam rangka 
meningkatkan koordinasi dan 
mendukung tugas dan fungsi 
penanggulangan ataupun 
mitigasi jika terjadi bencana 
banjir. BBWS Bengawan Solo 
juga membentuk satgas yang 
terbagi di beberapa titik mulai 
dari hulu hingga hilir daerah 
aliran sungai (DAS) Bengawan 
Solo, dengan memanfaatkan 
instrumen yang ada untuk 
ikut memantau cuaca, iklim, 
dan memprediksi terjadinya 
banjir.

Kepala BBWS Bengawan Solo, 
Dr. Ir. Agus Rudyanto, M. Tech., 
mengatakan selain menyiagakan 
pasukan, kelengkapan peralatan 
untuk tanggap bencana juga 
diperiksa. Mulai dari kesiapan 
peralatan untuk keamanan petugas 
atau sukarelawan hingga kesiapan 
armada patroli dan perahu.

Selain itu, masyarakat dapat 
berpartisipasi dalam pelaporan 
kejadian bencana banjir, longsor 
akibat banjir, dan kerusakan 
infrastruktur bangunan air akibat 
banjir melalui laman SIBENSOL 
di alamat bbwsbengawansolo.id/
sibensol

Kepala Bidang (Kabid) Operasi 
dan Pemeliharaan (OP) Sumber 
Daya Air (SDA) Bengawan Solo, Sri 
Wahyu Kusumastuti, S.T., M.Si., 
mengatakan pada saat ini BBWS 
Bengawan Solo sudah membentuk 
Satgas Bencana. “Turun hujan 
sudah mulai merata sehingga 
hal itu mengisyaratkan kita harus 
meningkatkan kewaspadaan dan 

“Kami melihat peristiwa 
sebelumnya. Saya juga 

berharap agar kita 
semua bersiap diri untuk 

menghadapi bencana 
yang akan terjadi, serta 

meningkatkan kesadaran 
dan sikap tanggap dalam 

menghadapi bencana banjir, 
tanah longsor, maupun 

kekeringan,”

Dr. Ir. Agus Rudyanto, 
M. Tech.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai 
Bengawan Solo

Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus 
Rudyanto, M. Tech dalam sambutannya 
mengapresiasi kinerja rekan-rekan dalam 
forum JOKALIBE atas dedikasi waktu, 
tenaga, dan ide yang telah dicurahkan 
dalam terciptanya acara ini. Agus 
Rudyanto juga berharap agar kegiatan 
webinar tersebut bisa memberikan 
manfaat bagi masyarakat luas.

Turut memberikan keynote speech, 
Direktur Bina Operasi & Pemeliharaan, 
Kementerian PUPR, Ir. Lilik Retno 
Cahyadiningsih, MA mengajak 
masyarakat untuk ikut bersama-sama 
menjaga dan melestarikan Sungai 
Bengawan Solo, sebuah warisan budaya 
masa lalu untuk masa depan. Lilik Retno 
Cahyadiningsih juga berharap kegiatan 
lomba yang diadakan oleh Forum 

sebagai sarana pengenalan 
Forum JOKALIBE kepada 
masyarakat.
Lomba yang diadakan 
meliputi Lomba Esai, Lomba 
Story Telling, Lomba Film 
Pendek, dan Lomba Cipta 
Lagu, dengan kriteria 
peserta dari masyarakat 
umum, pelajar/mahasiswa, 
guru/dosen, komunitas, 
band dan youtuber. Lomba 
ini diikuti oleh 144 orang, 
dan diambil tiga teratas 
dari masing-masing lomba 
sebagai pemenang.

JOKALIBE ini bisa memberikan manfaat 
dalam memperkenalkan forum tersebut 
kepada masyarakat yang lebih luas.
“Saya harap kedepannya lomba-lomba 
di bidang SDA seperti ini bisa menjadi 
agenda atau event rutin. Bagi peserta, 
menang dan kalah dalam sebuah 
perlombaan atau kompetisi adalah suatu 
hal yang wajar, yang penting kita tetap 
harus produktif dan berkarya di masa 
pandemi seperti sekarang ini,” paparnya.

Acara dilanjutkan dengan pengumuman 
pemenang dari beberapa lomba 
yang diadakan. Kegiatan lomba 
yang diadakan oleh Forum JOKALIBE 
bertujuan mengembangkan bakat 
dan minat dalam bidang seni dan 
kreativitas dengan menjunjung tinggi 
nilai kejujuran, jiwa kompetitif sekaligus 

Safira Dita

“Kami berharap setelah 
mengikuti webinar ini kita 

semua menjadi faham akan 
peradaban, budaya, dan 

peristiwa sejarah yang terjadi 
di Sungai Bengawan Solo 

pada masa lampau hingga 
sekarang. Sehingga kita bisa 

mensyukuri, nderek handarbe-
ni dan menjaga warisan luhur 
yang tak lekang oleh waktu 
atau zaman, yaitu Sungai 

Bengawan Solo,”

Dr. Ir. Agus Rudyanto, 
M. Tech.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai 
Bengawan Solo
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Tamara Geraldine

Serah Terima Hasil Kegiatan Program 
Percepatan Peningkatan Tata Guna Air 
Irigasi Kabupaten Wonogiri

Sehubungan 
dengan selesainya 
pelaksanaan 
Program Percepatan 
Peningkatan Tata Guna 
Air Irigasi (P3-TGAI) 
tahun anggaran 2021, 
Balai Besar Wilayah 
Sungai Bengawan 
Solo (BBWSBS) 
menyelenggarakan 
kegiatan Serah Terima 
Hasil Pelaksanaan 
Program Percepatan 
Peningkatan Tata 
Guna Air Irigasi 
(P3TGAI) Tahap I 
Tahun Anggaran 
2021 pada wilayah 
kerja Bengawan Solo 
Hulu untuk wilayah 
Kabupaten Wonogiri, 

Jawa Tengah, Senin (04/10/2021). 
Kegiatan yang turut dihadiri Kepala 
Balai BBWS Bengawan Solo, Dr. 
Ir. Agus Rudyanto, M.Tech, Kepala 
Bidang Operasi dan Pemeliharaan 
Sumber Daya Air (OPSDA), Sri 
Wahyu Kusumastuti, ST. M.Si, dan 
Kepala Satuan Kerja (Satker) OP 
SDA Bengawan Solo, Surendro Andi 
Wibowo, S.T., MPSDA beserta pejabat 
di lingkungan BBWS Bengawan Solo 
tersebut diselenggarakan dengan 
tetap menerapkan protokol kesehata 
(prokes) pencegahan Covid-19.

Selain untuk mendukung program 
ketahanan pangan Nasional, 
kegiatan P3TGAI diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuan ekonomi 
serta kesejahteraan masyarakat 
khususnya petani. Program tersebut 
juga bermanfaat untuk memperkuat 

sekaligus meningkatkan kemandirian 
masyarakat petani dalam kegiatan 
pengelolaan jaringan irigasi. Untuk 
wilayah kerja Bengawan Solo Hulu di 
Provinsi Jawa Tengah mendapatkan 
alokasi sejumlah 177 desa yang 
tersebar di 6 Kabupaten yaitu 
Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, 
Karanganyar, dan Wonogiri. Jumlah 
desa di Kabupaten Wonogiri yang 
menjadi penerima P3TGAI pada 
Tahap I sejumlah 31 (tiga puluh satu) 
desa yang diampu oleh 17 (tujuh 
belas) TPM (Tenaga Pendamping 
Masyarakat) dan 1 (satu) Koordinator 
TPM. Sedangkan untuk hasil 
pekerjaan saluran tersier terbangun 
minimal sepanjang 300 sampai 
dengan 800 meter dalam waktu 
kurang lebih 5 (lima) bulan.

Kepala BBWSBS, dalam sambutannya 

kesiapsiagaan. Dalam rangka 
meningkatkan kesiapsiagaan kami 
membentuk tiga Satgas Bencana 
yang terbagi atas koordinator satgas 
di wilayah hulu hingga hilir pada 
daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur,” 
pungkasnya.

Sejumlah alat berat di antaranya 
eskavator, truk crane, pompa air, 
dan perahu karet juga disiagakan 
khususnya di tiga titik Satgas 
Bencana. BBWS Bengawan Solo telah 
mempersiapkan segala hal, baik 
sumber daya manusia (SDM) maupun 
peralatan untuk mencegah kerugian 
yang lebih besar akibat bencana 
banjir.
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“Progres pelaksanaan fisik 
maupun keuangan untuk 
Tahap I telah mencapai 

100% sehingga dilaksanakan 
kegiatan serah terima hasil 

kegiatan P3TGAI khusus 
untuk Kabupaten Wonogiri 

Tahap I. Terima kasih kepada 
semua pihak yang terlibat 

khususnya Bapak Bupati dan 
OPD yang terkait, Aparatur 
Keamanan serta Bapak ibu 
Camat, Kepala Desa, P3A, 

TPM, KMB, Satker dan PPK 
OP SDA sehingga kegiatan 

P3TGAI ini dapat diselesaikan 
dengan baik,”

Dr. Ir. Agus Rudyanto, 
M.Tech.

Kepala BBWS Bengawan Solo

mengucapkan banyak terima kasih 
kepada semua pihak yang terlibat 
sehingga kegiatan P3TGAI ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Agus 
Rudyanto juga berharap jika nantinya 
kegiatan tersebut dapat mendukung 
pertumbuhan ekonomi di daerah 
lokasi pekerjaan. Kegiatan Serah 
Terima Hasil Pekerjaan P3TGAI Tahap 
I di Kabupaten Wonogiri ini juga 
turut dihadiri oleh Bupati Wonogiri, 
Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, 
Sekretaris Kabupaten Wonogiri 
serta Kepala Desa dan Ketua P3A 
Kabupaten Wonogiri Tahap I.

Kepala Satuan Kerja (Satker) Operasi 
dan Pemeliharaan (OP) Sumber 
Daya Air (SDA) Bengawan Solo turut 
berpesan agar kegiatan P3TGAI 
ini bisa dipertanggungjawabkan 
dan memberikan manfaat untuk 
masyarakat khususnya para petani.

“Kegiatan program 
yang dilaksanakan 
oleh masyarakat 
petani harus dapat 
dipertanggungjawabkan 
dalam hal ketepatan 
sasaran, waktu, 
pembiayaan dan mutu 
pekerjaan. Hasil kegiatan 
diharapkan dapat 
memberikan manfaat 
langsung kepada 
masyarakat petani 
secara berkelanjutan 
(sustainable), sehingga 
dapat dilanjutkan dan 
dikembangkan secara 
mandiri oleh P3A/GP3A/
IP3A.,” paparnya.

Safira Dita

Reportase //
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BBWSBS Atasi Bencana Banjir 
Debris di Kabupaten Pacitan

Kepala Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Bengawan Solo 
beserta pejabat di lingkungan 
BBWS Bengawan Solo meninjau 
lokasi terjadinya longsor material 
batu di Dusun Wonosari, Desa 
Karangrejo, Kecamatan Arjosari, 
Pacitan, Jumat (12/11/2021). 
Kegiatan ini tetap menerapkan 
protokol kesehatan Covid 19.

BBWS Bengawan Solo terus 
mengupayakan penanganan 
dengan berkoordinasi dengan 
Pemerintah Kabupaten dan 
dinas terkait untuk melakukan 
penanganan lebih lanjut.

Kepala BBWS Bengawan Solo, 
Dr.Ir. Agus Rudyanto, M.Tech 
mengatakan material batu-batu 
dari Bukit Parangan yang terbawa 
banjir menutup jalan penghubung 
Desa
Karangrejo dan Desa 
Karanggede, sehingga 
tidak bisa dilalui 
kendaraan.

Agus mengimbau kepada 
masyarakat yang tinggal di 
daerah rawan longsor dan banjir 
untuk selalu waspada. Mengingat 
dalam beberapa hari terakhir 
hujan turun dengan intensitas 
tinggi.

“Masyarakat jangan mendekati 
lokasi karena dikhawatirkan 
terjadi banjir susulan,” katanya.

Agus mengatakan pada tebing 
di sekitar lokasi bendungan 
Tukul yang rentan longsor. Oleh 
karenanya penanganan longsor 
yang sudah dilakukan akan 
ditambah dengan pembuatan 
sabo dam untuk menahan pasir 
dan batu dari hulu sungai.

“Antisipasi longsor diatasi 
dengan membuat Sabo Dam 
seperti di Merapi. Airnya lewat 
tapi batu-batu dan pasirnya 

“Jalan yang tertutup 
batu dan lumpur 

tersebut juga 
merupakan jalan 
menuju Waduk 

Tukul. Akibatnya, 
jalan penghubung 

antara Desa 
Karangrejo dengan 
Desa Karanggede di 
Kecamatan Arjosari 

tertutup total. Untuk 
jalan menuju Waduk 
Tukul pagi ini sudah 
dapat dilalui, namun 
tiba – tiba siang hari 
sekitar pukul 11.30 

WIB kembali tertutup 
batu dan lumpur,”

Kepala BBWS Bengawan Solo

ditahan sehingga 
tidak mendangkalkan 
sungainya. Penambahan 
sabo dam menjadi solusi 
dari bencana alam. 
Sekarang baru ada 1 
dam, karena memang 
anggarannya kena 
refoccusing itu sampai 
sekarang anggarannya 
masih tertunda,” 
pungkasnya.

Tamara Geraldine

Dr. Ir. Agus Rudyanto, 
M. Tech.

Reportase //

Reportase //
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Koordinasi BBWS Bengawan Solo 
dan Wagub Jawa Timur Untuk 
Tangkas Banjir di Kali Lamong

“Terima kasih ke-
pada Kepala Balai 

BBWSBS yang telah 
mencari solusi dalam 
Penanganan Banjir 
Kali Lamong. BBWS 

Bengawan Solo telah 
meletakan pompa 

yang akan membantu 
memindahkan air dari 
perumahan ke badan 

sungai. Kemudian juga 
akan ada pintu-pintu 

air yang dipasang. 
Mudah-mudahan lang-
kah-langkah tersebut 
bisa mengatasi banjir 
karena kami khawatir 
akan datangnya hujan 
yang terus menerus,”

Dr. Emil Elestianto 
Dardak, M.Sc

Wakil Gunernur Jawa Timur

Safira Dita

Reportase //

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 
Bengawan Solo melakukan koor-
dinasi dengan Wakil Gubernur 
(Wagub) Jawa Timur (Jatim) Dr. Emil 
Elestianto Dardak, M.Sc di Desa 
Gluranploso, Kecamatan Benjeng, 
Kabupaten Gresik, Jawa Timur Senin 
(08/11/2021). Kegiatan yang turut 
dihadiri oleh Kepala BBWSBS Dr.Ir. 
Agus Rudyanto, M.Tech dan pejabat 
di lingkungan BBWSBS tersebut 
sebelumnya telah menerapkan pro-
tokol kesehatan (prokes) pencegahan 
Covid-19. 

Kegiatan koordinasi tersebut dalam 
rangka diskusi terkait Penanganan 
Banjir Kali Lamong. Kali Lamong 
termasuk dalam kategori sungai 
intermitten dengan penampang 
yang relatif datar. Sungai tersebut 
juga memiliki 34 anak sungai dengan 
kapasitas maksimal sungai utama 
±250 M3/detik sedangkan debit saat 
musim penghujan dapat mencapai 
>700 M3/detik.

Kali Lamong yang memiliki luas Dae- 
rah Aliran Sungai (DAS) ±720 Km2 
tersebut rawan diterjang banjir saat 
memasuki musim penghujan. Saat ini 
banjir di lokasi tersebut terjadi karena 
Kali Lamong meluap akibat intensitas 
curah hujan yang tinggi selama be-
berapa hari terakhir. Diberitakan jika 
luapan Sungai Kali Lamong akibat 
banjir merendam beberapa desa di 
Kecamatan Benjeng, Balongpang-
gang serta Kedamean, Kabupaten 
Gresik.

Oleh karenanya, BBWS Bengawan 
Solo melakukan koordinasi dengan 
Wagub Jawa Timur terkait lang-
kah-langkah yang akan dilakukan da-
lam Penanganan Banjir Kali Lamong. 
Dalam arahannya, Dr. Emil Elestianto 
Dardak, M.Sc mengungkapkan terima 
kasih kepada BBWS Bengawan Solo 
yang telah membantu mencari solusi 
dalam Penanganan Banjir Kali Lam-
ong. Emil Dardak juga mengungkap 
langkah-langkah yang akan dilakukan 

oleh BBWS Bengawan 
Solo kedepannya.
Dr.Ir. Agus Rudyanto, 
M.Tech menambahkan 
jika BBWS Bengawan 
Solo pada prinsipnya 
setiap tahun sudah 
menganggarkan 
untuk Pengendalian 
Banjir di Kali Lam-
ong. Agus Rudyanto 

juga menyebut jika langkah BBWS 
Bengawan Solo merupakan langkah 
yang paling optimal dan berharap 
agar tidak terjadi banjir di sekitar Kali 
Lamong dan semoga semua lang-
kah-langkah yang telah disebutkan 
dapat dijalankan dengan baik.

“Kami telah melakukan langka-lang-
kah Penanganan Banjir Kali Lamong 
salah satunya dengan mengirimkan 

pompa banjir di daerah yang terjadi 
genangan kritis sehingga diharapkan 
dapat membantu mengurangi banjir,” 
paparnya.
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Penanaman Pohon Untuk 
Konservasi Lingkungan 
di Arboretum Mongkrang

“Memperingati Hari Bakti 
PU ke-76 BBWS Bengawan 

Solo melakukan penanaman 
pohon di Arboretum Desa 

Mongkrang karena kita harus 
merawat ekosistem yang ada 
dan mencintai pohon seperti 

kita mencintai anak cucu 
kita,”

Dr. Ir. Agus Rudyanto, 
M.Tech.

Kepala BBWS Bengawan Solo

Safira Dita
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 Dalam rangka 
berperan aktif terhadap 
konservasi alam sekaligus 
pengembangan potensi 
ekonomi lokal, Kemen-
terian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rayat 
(PUPR) melalui Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA), yang dalam 
hal ini diwakili oleh Balai 
Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Bengawan Solo 
menggelar acara penana-
man pohon di Arboretum 
Desa Mongkrang, Keca-
matan Tawangmangu, Ju-
mat (03/12/2021). Acara 
penanaman pohon yang 
bernilai ekonomis yang 
dilakukan secara simbolis 
oleh Kepala BBWS Be- 
ngawan Solo dan pejabat 
di lingkungan BBWSBS 
tersebut diselenggarakan 
dengan tetap menerap-
kan protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19.

Pelaksanaan penanaman pohon yang 
dilakukan pada seluruh kawasan 
Arboretum Mongkrang dengan total 
215 pohon tersebut dalam rangka 
memperingati Hari Bakti (Harbak) PU 
ke-76 tahun 2021. Varietas pohon 
yang ditanam dalam kegiatan terse-
but beranekaragam yang beberapa 
diantaranya merupakan pohon 
alpukat dan durian.

Kegiatan penanaman pohon tersebut 
sebagai tindak lanjut pembangunan 
infrastruktur kedepan yang harus 
menjadi perhatian yakni dengan lebih 
memperhatikan keberlanjutan ling-
kungan dengan mengikuti kaidah-
kaidah green infrastruktur.

Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyan-
to, M.Tech., disela kegiatan penan-
aman menjelaskan bahwa kegiatan 
penanaman pohon merupakan 
bagian dari komitmen kuat Kemente-
rian PUPR dalam rangka menciptakan 
pembangunan infrastruktur berkelan-
jutan yang ramah lingkungan (envi-
ronmental friendly).

Reportase //



Dr. Ir. Agus Rudyanto, 
M.Tech.

Kepala BBWS Bengawan Solo

 Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Bengawan Solo berkoordi-
nasi dengan Bupati Bojonegoro, Dr. 
Anna Mu’awanah di Kantor Bupati 
Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa 
(21/12/2021). Rapat koordinasi 
(Rakor) ini turut dihadiri oleh Kepa-
la BBWSBS Dr. Ir. Agus Rudyanto, 
M.Tech dan pejabat di lingkungan 
BBWSBS. Kegiatan ini dilaksanakan 
dengan tetap menerapkan protokol 
kesehatan (prokes) pencegahan Co- 
vid-19. 

Dalam kunjungan kali ini, Bupati 
Bojonegoro, Dr. Hj. Anna Mu’awanah 
dan Kepala BBWS Bengawan Solo, 
Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech turut 

membahas progress pengembagan 
infrastruktur SDA di kawasan hilir. 
Beberapa progress kegiatan terse-
but terkait rencana tindak lanjut 
pengusulan Bendung Gerak Karang-
nongko sebagai Proyek Strategis 
Nasional (PSN). 

 “Manfaat desain Solo Valley Werken 
yang pertama dapat menjadi   un-
tuk pengendali banjir yang secara 
berulang terjadi, serta tampungan air 
untuk irigasi dan air baku di Kabu-
paten Bojonegoro, Lamongan dan 
Gresik, keduanya dapat diintegrasi-
kan dengan sarana transportasi darat 
apabila dibangun jalan tol di sisi kiri 
dan kanan saluran, dan yang terakhir 

dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi 
kawasan karena men-
ghubungkan Wilayah 
Pengembangan Strat-
egis [WPS] Gerbang 
Kertasusila dengan ka-
wasan perbatasan Jawa 
Timur-Jawa Tengah,” 
ujarnya. 

Agus mengatakan 
pengembangan SDA 
oleh BBWS Benga-
wan Solo di Bojone-
goro telah mendapat 
dukungan penuh oleh 
Pemerintah setempat. 

Selanjutnya pada 
Jumat, 24 Desem-
ber 2021 Dr. Anna 
Mu’awanah beserta 
jajarannya berkun-
jung ke Kantor Balai 
Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Bengawan 
Solo, di Sukoharjo, 
Jawa Tengah.

Kunjungan kerja oleh 
Bupati Bojonegoro 
kali ini bertujuan 
untuk melakukan 
koordinasi terkait 
proyek pembangu-
nan infrastruktur SDA 
di Kabupaten Bojo-
negoro yang salah 
satunya terkait pem-
bangunan Bendung 

Dorong Sinergitas Percepatan 
Pembangunan Infrastruktur 
SDA di Kabupaten Bojonegoro

Reportase //

rakat, pembahasan teknis sekaligus 
opsi solusi yang akan dilakukan 
yang menyesuaikan budaya masyar-
akat yang ada disekitar Kabupaten 
Bojo- negoro. Pembahasan dalam 
koordinasi kali ini mencakup rencana 
pengadaan lahan Bendung Gerak 
Karangnongko dengan membahas 
kebutuhan lahan Bendung Gerak 
Karangnongko di Kabupaten Bojon-
egoro.
 
Sementara itu, kebutuhan lahan 
Bendung tersebut sebesar 386,08 HA 
dengan jumlah Bidang 1134. Bupati 
Bojonegoro menyampaikan Peme- 
rintah Daerah akan terus mendorong 
sinergitas percepatan pembangunan 
di bidang infrastruktur SDA di Kabu-
paten Bojonegoro. 

Gerak Karangnongko, Bendung Pacal, 
dan Bendung Klepek. 
Pembangunan Bendung Gerak 
Karangnongko berfungsi sebagai in-
frastruktur pengendali banjir Sungai 
Bengawan Solo sebagai kesatuan 
dengan tiga bendung gerak yang 
sudah ada yaitu Bendung Gerak Ba-
bat, Bendung Gerak Bojonegoro dan 
Bendung Gerak Sembayat. Bendung 
Gerak Karangnongko akan berfungsi 
untuk pasokan air irigasi dan air baku 
di daerah aliran sungai (DAS) Ben-
gawan Solo sebelah hilir yang cukup 
luas. 

Kepala BBWS Bengawan Solo dan 
Bupati Bojonegoro melakukan koor-
dinasi dengan membahas mekanisme 
dalam proses pembangunan Bend-
ung Gerak Karangnongko seperti 
pembebasan lahan, relokasi masya- 

Safira Dita
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““Prinsipnya 
Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) 
mendukung upaya 
percepatan untuk 
semua kegiatan 
strategis BBWS 

Bengawan Solo di 
Kabupaten 

Bojonegoro,”

Reportase //



 32  33HIGHLIGHT VOL.XIII / OKTOBER - DESEMBER 2021 HIGHLIGHT \ DARI SOLO UNTUK INDONESIA



orang baru dan 
disitu karyawan 
saling bantu-
membantu selama 

 Program Studi Akuntansi 
Syariah Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis Islam UIN Raden Mas Said 
Surakarta mengadakan kegiatan 
magang (PPL) guna menambah 
pengalaman atau wawasannya 
kepada mahasiswanya agar 
dapat bekerja pada suatu 
perusahaan atau instansi 
yang sesuai kompetensi yang 
dimiliki mahasiswa. Pada 
kegiatan magang (PPL) ini guna 
memberikan pengalaman kerja 
sehingga nanti harapannya 
mahasiswa ketika lulus kuliah 
dapat mempraktikkannya ke 
dunia kerja.  Pada tanggal 
9 November 2021, saya 
mengajukan surat pengantar 
atau rekomendasi dari kampus 
ke instansi tempat magang 
(PPL) ke BBWSBS, setelah 

itu menunggu dan diterima 
melakukan kegiatan magang 
kerja. Di tempat magang 
saya bertemu dengan orang-

Opini //

Magang Produktif 
di Era Pandemi

kegiatan magang 
berlangsung. 

Kegiatan magang 
(PPL) Pada tanggal 
20 Desember 2021 
sampai 20 Januari 
2022 dilakukan 
selama satu bulan, 
dan dilaksanakan 
hari senin sampai 
hari jum’at pukul 
08:00 wib sampai 
pukul 16:30 Wib 
dan pada hari jum’at 
dilakukan pukul 
08:00 wib sampai 
pukul 17:00 wib. 
Kegiatan magang 
dilakukan mengikuti 
jam kerja karyawan 
sesuai arahan yang 
telah ditetapkan 
oleh pembimbing 
di tempat magang. 
Meskipun kegiatan 
magang dilakukan 
pada masa pademi 
Covid-19 hal 
tersebut tidak sama 
sekali menyurutkan 
semangat. Selama 

magang di BBWSBS saya 
memperoleh pengalaman 
dan mendapatkan tambahan 
wawasan dari pihak yang 
saya tempati yaitu bagian 
pengadaan tanah, antara 
lain saya bisa mengikuti 
kegiatan kerja yang ada seperti 
kunjungan ke bendungan 
gondang, menjadi panitia acara 
sosialisasi konsultasi publik 
pengadaan tanah, musyawarah 
ganti rugi pengadaan tanah 
penanganan banjir kota 
Surakarta ruas pucang sawit-
sewu dan menjadi panitia acara 
sosialisasi dan pendataan awal 
pengadaan tanah penanganan 

Mahasiswa Akuntansi Syariah 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

UIN Raden Mas Said Surakarta

Novia anggraini

banjir kota Surakarta ruas-
Sangkrah.

Selain pengalaman tersebut 
saya juga diajarkan untuk 
menginput bukti transaksi 
setor dan pemungutan pajak 
(memasukkan NTPN pajak ke 
dalam aplikasi), membantu 
menyusun SPJ ke dalam file box, 
dan mengarsip laporan bukti 
penerimaan bank kedalam 
database. Serta banyak hal 
positif yang lain yang saya 
dapatkan, pastinya banyak 
ilmu yang bermanfaat serta 
pengalaman berharga yang saya 
terima. Saya berharap pandemic 
Covid-19 cepat berakir, saya 
ingin mengucapkan terima 
kasih kepada BBWSBS yang 
telah memberikan kesempatan 
saya bergabung, mengajarkan 
saya banyak hal baru serta 
momen-momen yang sangat 
menarik dan tak terlupakan. 
Semoga selama satu bulan ini 
saya memberi kesan yang baik 
untuk teman-teman semua. 
Sekali lagi saya ucapkan banyak 
terimakasih salam dari saya 
Novia anggraini.
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Dr. Sri Wahyu Kusumastuti, ST., M. Si
Kabid Operasi dan Pemeliharaan OP SDA 

BBWS Bengawan Solo

Kontributor

 Air merupakan kebutuhan 
pokok manusia dan untuk makhluk 
hidup lainnya. Ironisnya saat ini 
masalah pengelolaan Sumber Daya 
Air masih dihadapi oleh sebagian 
besar negara di dunia ini termasuk 
Indonesia. Konsep Pengelolaan 
Sumber Daya Air mengacu pada 5 
pilar yaitu: Konservasi Sumber Daya 
Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, 
Pengendalian Daya Rusak Air, Sistem 
Informasi Sumber Daya Air (SISDA), 
serta Peran Serta Masyarakat dan 
Swasta.

Peran serta masyarakat merupakan 
salah satu faktor penting dalam 
pengelolaan air di Indonesia, dimana 
sudah diatur dalam UU No. 17 Tahun 
2019 Tentang Sumber Daya Air Pasal 
63 Ayat 1, yang berbunyi “Masya- 
rakat mempunyai kesempatan yang 
sama untuk berpartisipasi dalam 
Pengelolaan Sumber Daya Air”. Selain 
itu juga dijelaskan dalam Pasal 3 (d) 
yang tertulis bahwa “Pengaturan 

Sumber Daya Air bertujuan menjamin 
terciptanya kepastian hukum bagi 
terlaksananya partisipasi masyarakat 
dalam pengawasan terhadap pe-
manfaatan Sumber Daya Air mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi pemanfaatan”.
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan 
Solo berdasarkan Peraturan Men-
teri Pekerjaan Umum Nomor: 16/
PRT/M/2016 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja unit Pelaksana Teknis di 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat memiliki tugas 
dan wewenang untuk melaksanakan 
pengelolaan sumber daya air yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan 
konstruksi, operasi, dan pemeli-
haraan dalam rangka Konservasi 
Sumber Daya Air, Pengembangan 
Sumber Daya Air, Pendayagunaan 
Sumber Daya Air, dan Pengendalian 
Daya Rusak Air pada wilayah sungai 
Bengawan Solo. Atas amanat pera-
turan tersebut BBWS Bengawan Solo 
melaksanakan kegiatan berupa Pem-

berdayaan Masyarakat 
dalam pengelolaan 
sumber daya air dalam 
rangka menumbuhkan 
kesadaran masyarakat 
dalam menjaga sungai.  
Kegiatan Pember-
dayaan Masyarakat 
ini dimaksudkan 
untuk menggugah 
kepedulian semua 
pihak termasuk masya- 
rakat akan pentingnya 
menjaga kebersihan 
di lingkungan tempat 
tinggal atau aktivitas 
warga sebagai sebuah 
solusi untuk mengatasi 
berbagai permasala-
han air, baik itu banjir, 
kekeringan, maupun 
kelestarian alam.
Pada kegiatan Pem-
berdayaan Masya-
rakat juga bertujuan 
untuk menyampaikan 

pesan penting kepada 
seluruh masyarakat 
dari berbagai unsur 
dan kalangan terkait 
penanganan permasa-
lahan pengelolaan 
air juga perlu adanya 
partisipasi langsung 
dari masyarakat, 
akademisi, dan swasta 
untuk ikut menjaga 
dan melestarikan 
alam, sehingga segala 
permasalahan air yang 
ada, dapat dikendali-
kan atau paling tidak 
dapat diminimalisir.

Adapun tujuan dilak-
sanakan kegiatan 
Pemberdayaan Mas-
yarakat dalam Pen-
gelolaan Sumber Daya 
Air adalah:  
1. Mencipta-
kan masyarakat yang 
memiliki kesadaran 
tinggi akan potensi 
diri dan lingkungan di 

sekitar dengan baik;
2. Meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk menjaga dan 
merawat infrastruktur yang berkaitan 
dengan bangunan Sumber Daya Air;
3. Mengedukasi masyarakat 
melalui komunitas-komunitas ser-
ta mendampingi dengan kegiatan 
pelatihan dan melibatkan masyarakat 
dalam pengelolaan Sumber Daya Air; 
4. Mendorong masyarakat un-
tuk berperan aktif dalam menata dan 
menjaga lingkungan Sumber Daya 
Air.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat yang telah dilaksanakan 
oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ben-
gawan Solo tahun 2021 meliputi Pro-
gram Percepatan Peningkatan Tata 
Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Gerakan 
Nasional Kemitraan Penyelamatan Air 
(GN-KPA), Sosialisasi Kesiapsiagaan 
Mitigasi Bencana Di WS Bengawan 
Solo, Koordinasi Fasilitasi Kemitraan 
Pemerintah – Perguruan Tinggi – KPS 
TA. 2021, dan Revitalisasi Komunitas 
Peduli Rowo Jombor Jogorogo. 
Pelaksanaan P3-TGAI sebagai salah 

Keberhasilan Pengelolaan 
Sumber Daya Air Melalui 
Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat

satu kegiatan pemberdayaan mas-
yarakat pada pelaksanaannya sudah 
membuka lapangan kerja baru bagi 
masyarakat desa penerima, yang 
beberapa diantaranya juga merupa-
kan korban pemutusan hubungan 
kerja (PHK) dampak dari pandemi 
Covid-19. Selain pembukaan lapan-
gan kerja baru, pelaksanaan kegiatan 
GN-KPA yang merupakan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat, juga su-
dah meningkatkan hubungan antara 
pemerintah dengan kelompok mas-
yarakat melalui perjanjian kerja sama 
dalam pengelolaan Sumber Daya Air. 

Keberhasilan pengelolaan infra-
struktur Sumber Daya Air tidak 
terlepas dari pelaksanaan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat. Selain 
itu, peran serta pemerintah bersama 
masyarakat menjadi sangat pent-
ing untuk dapat menyelenggarakan 
pengelolaan Sumber Daya Air secara 
terpadu dengan mengintegrasikan 
kepentingan berbagai sektor, wilayah, 
dan para pemilik kepentingan dalam 
bidang Sumber Daya Air.
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 Sudah sejak lama diketahui 
bahwa dimana ada sungai maka 
disitulah tempat peradaban dimulai. 
Sungai memiliki fungsi untuk meng-
umpulkan air hujan yang kemudian 
dialirkan ke laut sehingga dapat men-
jadi salah satu pemenuh kebutuhan 
untuk makhluk hidup. Dari sungai, 
manusia dapat memanfaatkan airnya 
untuk mencukupi kebutuhan hidup 
seperti air bersih, irigasi, transpirtasi, 
perikanan, dan parawisata. 

Seiring berjalannya waktu, sungai 
sebagai sumber kehidupan kurang 
dimanfaatkan baik oleh manusia. 
Adanya peningkatan aktivitas dalam 
peradaban menyebabkan manu-
sia itu sendiri lalai dalam menjaga 
keberadaan sungai dan menjadikan 
sungai sebagai salah satu sumber 
malapetaka. Hal tersebut dapat 
dijumpai dengan banyaknya sampah 
yang dibuang secara sengaja ke su-     
ngai, pembuangan limbah tidak 
berizin dan puncak permasalahan 
terjadi ketika banjir melanda akibat 
air sungai yang meluap. Kondisi-kon-
disi tersebut mengakibatkan adanya 
dampak negatif pada masyarakat 
yang berada di sekitar sungai.  

Fenomena penambahan jumlah 
penduduk yang terus meningkat 
mengakibatkan melonjaknya kebu-
tuhan tempat tinggal. Namun, hal 
tersebut tidak didukung dengan 
kesediaan lahan yang ada pada saat 
ini. Masyarakat saat ini cenderung 
untuk membangun tempat tinggal 
secara ilegal dimanapun termasuk 
di daerah sempadan sungai yang 
sering ditemukan di kota-kota besar. 
Kondisi tersebut akan mengakibatkan 
lingkungan di sepanjang bantaran 
sungai memburuk dan akan mem-
percepat pendangkalan sungai akibat 
penampang basah sungai berkurang.  

Dalam Peraturan Menteri Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 28/PRT/M/2015 tentang 
Penetapan Garis Sempadan Sungai 
dan Garis Sempadan Danau telah 
menetapkan garis sempadan sun-
gai yang ditentukan untuk sungai 
tidak bertanggul di dalam kawasan 
perkotaan, sungai tidak bertanggul 
di luar kawasan perkotaan, sungai 
bertanggul di dalam kawasan perko-
taan, dan sungai bertanggul di luar 
kawasan perkotaan. Pengertian garis 
sempadan sungai adalah garis maya 
di kiri dan kanan palung sungai yang 

ditetapkan sebagai 
batas perlindungan 
sungai. Berdasarkan 
klausa PermenPUPR 
tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 
luasan yang bera-
da di dalam garis 
sempadan merupa-
kan daerah kewe-
na-ngan pengelo-
laan sumber daya 
air oleh Kementeri-
an PUPR. Sehingga 
bangunan yang bu-
kan asset Kemen-
terian PUPR namun 
terdapat di area 
sempadan sungai 
perlu medapat-
kan izin untuk 
pemanfaatannya, 
dan hanya  da-
pat dimanfaatkan 
secara terbatas se-        
suai dengan pera-
turan tersebut.  

Walaupun peratur-
an terkait peneta-
pan sempadan su-
ngai sudah sangat 

jelas, faktanya masih 
banyak dijumpai 
bangunan permanen 
maupun non per-
manen yang masih 
berada di dalam garis 
sempadan sungai. 
Bahkan tidak sedik-
it dijumpai bahwa 
bangunan tersebut 
sudah memiliki serti-
fikat. Kondisi semakin 
dipersulit ketika ter-
dapat banyak laporan 
terkait bangunan 
yang berada di dalam 
sempadan sungai 
terdampak banjir 
atau mengalami 
longsor. Penanganan 
secara darurat atau 
penanganan secara 
permanen dalam 
mengatasi kejadian 
tersebutpun tetap 
perlu segera dilaku-
kan agar tidak mem-
perparah kerusakan 
yang terjadi, tetap 
menjaga kondisi 
sungai dan untuk 

menjaga agar tidak terdapat korban 
jiwa. Namun, fakta bahwa bangunan 
yang terdampak banjir atau longsor 
tersebut merupakan akibat dari mel-
anggar peraturan sempadan sungai 
tentu tidak dapat dipungkiri. 

Hendaknya harus ada langkah tegas 
untuk melakukan revitalisasi pada 
daerah-daerah yang seharusnya 
dibuat sempadan sungai. Salah satu 
langkah adalah melakukan penerti-
ban bangunan-bangunan di dalam 
sempadan sungai sesuai dengan per-
aturan yang ada. Setelah penertiban, 
kemudian dapat dilakukan penataan 
kawasan agar luasan sempadan 
sungai tetap terjaga. Bagi masyarakat 
yang terdampak penataan kawa-
san sempadan sungai, pemerintah 
seyogyanya memberikan kompensasi 
seperti penggantian berupa pembe-
rian tempat tinggal rusun. Langkah 
selanjutnya, untuk menjawab kondisi 
penambahan jumlah penduduk dapat 
dilakukan dengan menyiapkan huni-
an yang layak dan terjangkau sehing-
ga masyarakat tidak menggunakan 
daerah sempadan sungai lagi untuk 
membangun bangunan.  

Dari langkah-langkah tersebut, jika 
dilakukan tentu saja terdapat pihak 
yang pro maupun kontra. Namun 
apabila coba dipelajari lebih lanjut, 
kerugian yang ditimbulkan setiap ta-
hunnya apabila masih ada bangunan 
di dalam sempadan sungai akan lebih 
besar dibandingkan dengan melaku-
kan penertiban dan panataan kawa-
san sempadan sungai. Besar harapan 
bahwa seluruh elemen dari pemer-
intah maupun masyarakat dapat 
bekerja berasama-sama untuk tetap 
menjaga sempadan sungai sebagai 
pelindung di sekitar sungai. 

Ardelia Arlimasita 
Pengelola PSDA BBWS Bengawan Solo

Kontributor

Sempadan Sungai Sebagai 
Pelindung Maskyarakat di 
Sekitar Sungai 
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 Kegiatan mendaki 
gunung tentunya menarik 
bagi sebagian orang. Na-
mun, kegiatan tersebut juga 
membutuhkan fisik yang kuat, 
tantangannya pun banyak dan 
tidak terduga. Tapi, mendaki 
di kawasan Bukit Mongkrang 
yang berada di Karanganyar 
mungkin akan lebih menarik 
bagi banyak orang.

Pesona keindahan peman-
dangan alam di sekitar Bukit 
Mongkrang, Kabupaten Ka-
ranganyar, Jawa Tengah, se-
dang menyedot perhatian. 

Tempat ini belakangan menjadi 
tujuan baru bagi para pencinta 
alam, khususnya mereka yang 
baru mulai pendakian selain ke 
Gunung Lawu. Padang ilalang 
berwarna hijau kekuningan, 
disertai jalan setapak berliku, 
dataran tinggi ini memiliki 
pemandangan cantik yang bisa 
menjadi latar spot-spot foto 
menarik.

Hawa sejuk dan keindahan 
alamnya akan membuat sia-
papun takjub. Hal ini menjadi 
salah satu keunikan jalur pen-
dakian Bukit Mongkrang, yang 

berada di ketinggian sekitar 
2.194 mdpl.   Melalui kawasan 
bukit tersebut, pendaki bisa 
melihat dengan jelas Gunung 
Lawu yang tinggi menjulang 
serta kepulan asap belerang 
dari Kawah Candradimuka-nya.
Para pendaki Bukit Mongkrang 
kebanyakan hanya mendaki 
sampai puncak pertama, yakni 
Bukit Candi I dan II. Terdapat 
kawasan datar di kedua pun-
cak itu yang bisa dimanfaatkan 

para pendaki untuk bersantai 
dan mendirikan tenda. Jika 
memiliki rencana berkemah 
di sana, pastikan membawa 
perlengkapan sendiri demi 
menjaga kebersihan. Selain itu 
jangan membuat api unggun 
maupun membuang puntung 
rokok sembarangan. Kondisi 
bukit yang diselimuti ilalang itu 
membuatnya rawan terbakar.

Bukit Mongkrang :
Surga Indah Wisata Alam dekat Gunung Lawu

Muhammad Ferri S
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Tamara Geraldine

Durian menjadi salah satu 
komoditas yang laris manis 
saat musim durian. Saat musim 
durian tiba, banyak warga dari 
berbagai daerah berdatangan 
berburu durian di Kabupaten 
Karanganyar. 

 Kabupaten 
Karanganyar dikenal 
sebagai salah satu 
daerah pengha-    
sil durian terenak. 
Karanganyar tidak 
hanya kaya akan 
keindahan alamnya, 
namun juga kaya 
akan hasil bumi.

Salah satunya buah 
durian. Pembeli bisa 
melakukan tawar 
menawar harga du-
rian dan sekaligus 
memilih aneka du-
rian yang dijajakan 
para pedagang. 

Ada dua wilayah 
yang terkenal se-

bagai sentra durian di Karang-
anyar. Yang pertama adalah 
Dusun Podang, Desa Genen-
gan, Kecamatan Jumantono. 
Durian asli Jumantono ini 
variannya macam-macam. Rasa 
dan tekstur dagingnya pun 
beda-beda. Mungkin itu yang 
menjadi daya tarik durian asli 
Jumantono. Harganya yang 
ditawarkan relatif terjangkau 
dan variatif tergantung ukuran, 
mulai dari Rp 40.000 hingga 
Rp100.000 per buah. 

Tempat makan durian di Ka-
ranganyar berikutnya adalah 
di Desa Gempolan, Kecamatan 
Kerjo. Tiap musim durian tiba, 
Desa Gempolan juga selalu 
jadi rujukan para pecinta buah 
berduri ini. Bukan cuma wisata-

wan lokal Karanganyar, namun 
banyak juga dari wilayah lain 
terutama di Soloraya. 
Para pembeli berdatangan 
menumpang berbagai angku-
tan. Ada yang datang dengan 
kendaraan pribadi. Ada pula 
yang datang berombongan 
menumpang kereta kelin-
ci. Ada yang sengaja datang 
khusus berburu durian ke salah 
satu surga durian di Karanga-
nyar tersebut. Ada pula yang 
berburu durian sembari men-
gunjungi sejumlah destinasi 
wisata di wilayah Karanganyar 
seperti Pasar Tawangmangu, 
Air Terjun Grojogan Sewu dan 
Kemuning.

Karanganyar Menjadi 
Destinasi Favorit Saat 
Musim Durian
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Para pendengar diharuskan untuk mengunduh 
aplikasi terlebih dahulu untuk bisa menden-
garkan audio tersebut. Podcast ini adalah 
audio streaming sehingga sangat berbeda 
dengan radio.  

Podcast ini bertujuan untuk memperkenal-
kan beraneka infrastruktur sumber daya air 
dari zaman dahulu hingga mileniall seperti 
sekarang. Tidak hanya itu, ada juga informasi 

lainnya. BBWSBS Podcast akan melakukan 
kolaborasi dengan berbagai bintang tamu.  

Berbincang–bincang atau deep talk sesuai 
dengan tema yang berbeda-beda disetiap 
harinya. Jenis konten ini sedang digemari 
kaum millenials bisa didengarkan secara 
eksklusif. 

Scan QR Code
Untuk Menyaksikan Podcast
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