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Editorial

PENGESAHAN UU SUMBER DAYA AIR & 

TANTANGANNYA

P
engesahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2019 tentang sumber daya air adalah buah 

dari Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 

yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) 

seluruhnya pada 2015 silam.

Indonesia adalah negara kepulauan yang 

dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah. 

Menurut laporan Asian Development Bank (ADB) 

tahun 2016, ketersediaan air di Indonesia setiap 

tahunnya mencapai 690 miliar meter kubik (m3).

Jumlah tersebut jauh melampaui kebutuhan air 

orang Indonesia yang hanya 175 miliar meter kubik 

(m3). Namun kapasitas penampungan air Indonesia 

terus mengalami penurunan sejak 1945-2014.

Hingga saat ini, kapasitas reservoir air Indonesia 

mencapai 12,56 miliar m3 atau setara dengan 52,55 

m3 per kapita. Jumlah tersebut sangat kecil jika 

dibandingkan negara-negara kawasan Asia lainnya. 

Selain kapasitas penampungan air yang terus 

menurun, kualitas perairan di Indonesia juga sangat 

mengkhawatirkan. Menurut studi yang sama yang 

dilakukan ADB, kualitas air di sungai & danau 

Indonesia bahkan tidak layak untuk dikonsumsi 

sebagai air minum.

Tercemarnya perairan di Indonesia diakibatkan oleh 

beberapa polutan seperti limbah cair domestik 

rumah tangga, sanitasi yang buruk, industri, 

pertambangan, agrikultur, perikanan, limbah padat 

hingga limbah berupa logam.

Untuk diketahui bahwa lebih dari 110 juta orang yang 

tinggal di perkotaan, hanya 1% dari limbah cair yang 

berhasil dikumpulkan dan mendapatkan treatment 

yang sesuai, sedangkan limbah cair dari 130 juta 

rumah tangga di pedesaan bahkan tidak 

dikumpulkan dan ditangani dengan baik.

Tantangan Pengelolaan Air Indonesia

Dengan melihat kenyataan tersebut artinya praktik 

pengelolaan air di Indonesia hingga saat ini bisa 

dibilang belum sustainable. Peningkatan permintaan 

air yang semakin tinggi ke depannya artinya 

membutuhkan tidak hanya jumlah air yang 

mencukupi tapi juga kualitas air karena untuk tiap 

kebutuhan pastinya akan berbeda-beda jenis, 

kualitas serta kuantitas air yang dibutuhkan.

Hingga saat ini praktik pengelolaan air di Indonesia 

yang belum berkelanjutan menyebabkan Indonesia 

terpapar risiko yang cukup besar di masa yang akan 

datang akibat adanya isu pemanasan global serta 

perubahan iklim yang jadi biang kerok langkanya 

pasokan air global.

Menurut studi yang dilakukan oleh World Resource 

Institute (WRI), menyatakan bahwa Indonesia 

termasuk negara yang berisiko menengah ke tinggi 

akibat adanya krisis air. 

Jadi kalau Indonesia masih mengalami penurunan 

kapasitas penampungan air serta degradasi kualitas 

air bisa dipastikan risiko Indonesia mengalami krisis 

air akan menjadi semakin tinggi dan bukan tidak 

mungkin air akan jadi barang yang langka dan 

harganya sangat mahal.

Dengan adanya pengesahan UU SDA diharapkan 

jadi momentum agar Indonesia bisa lebih baik dalam 

mengelola salah satu aset paling berharganya. Ini 

bukan cuma masalah pemerintahnya saja, pelaku 

industri atau masyarakat.

Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk 

mengubah pola pikir dalam melihat air sebagai 

komoditas yang murah menjadi objek vital dan 

strategis  yang perlu dikelola dengan baik agar 

memberikan dampak optimal bagi perekonomian 

yang berkelanjutan.
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Laporan Utama

Anggota	Tim	Koordinasi	
Pengelolaan	Sumber	Daya	Air	
4	Wilayah	Sungai,	dikukuhkan	
Direktur	Bina	Penatagunaan	SDA
Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air 
mewakili Direktur Jenderal Sumber Daya Air 
mengukuhkan keanggotaan TKPSDA 4 Wilayah 
Sungai (Jeneberang, Walanae-Cenranae, Pompengan 
Larona & Saddang) di swiss-belHotel, Makassar. 26-
28/8.

Mengingat masa kerja keanggotaan TKPSDA 4 
Wilayah Sungai periode pertama telah berakhir, 
sehingga untuk melanjutkan di periode berikutnya 
maka diadakanlah penerimaan anggota baru 
dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah 
melalui perjalanan panjang yang dilakukan oleh tim 
rekruitmen, maka terpilihlah keanggotaan TKPSDA 
4 Wilayah Sungai secara definitive. 

Rangkaian acara diawali dengan persembahan 
tarian tradisional 4 etnis dari sanggar seni Batara 

Guru. Kemudian dilanjutkan dengan laporan kepala 
sekretariat oleh Bapak Sofyan Widjaya, ST., MSP. 
Beliau mengatakan bahwa pengukuhan dan Sidang 
TKPSDA ke 4 (empat) Wilayah Sungai Periode 
2019-2024. Pada hari ini dimana kegiatan kita 
selama 3 (tiga) hari dari tanggal 26 s/d 28 Agustus 
2019 adalah merupakan kegiatan pengukuhan 
terhadap Anggota TKPSDA yang baru dan 
mengawali masa  persidangan TKPSDA ke 4 
(empat) Wilayah Sungai  untuk Tahun Anggaran 
2019.
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Pembukaan Acara

Direktur Bina Penatagunaan 
Sumber Daya Air, Ditjen Sumber 
Daya Air, Bapak Ir. Fauzi Idris, 
ME mengatakan dalam 
sambutannya bahwa 
Pengelolaan sumber daya air 
mencakup kepentingan lintas 
sektor, lintas wilayah dan lintas 
pelaku yang memerlukan 
keterpaduan tindak untuk 
menjaga kelangsungan fungsi 
dan manfaat air dan sumber air. 
Untuk itu perlu dikoordinasikan 
melalui Tim Koordinasi 
Pengelolaan Sumber Daya Air 
Wilayah Sungai (TKPSDA WS).

“Terkait dengan koordinasi sesuai 
amanat UU No. 11/1974 bahwa 

menteri diberi wewenang dan 
tanggung jawab untuk 
mengkoordinasikan segala 
pengaturan usaha-usaha 
perencanaan, perencanaan 
teknis, pengawasan, 
pengusahaan, pemeliharaan, 
serta perlindungan dan 
penggunaan air dan atau 
sumber-sumber air dengan 
memperhatikan kepentingan 
kementerian dan/atau lembaga 
lain yang bersangkutan”, jelas 
Fauzi.

Beliau melanjutkan bahwa dalam 
rangka pengelolaan sumber daya 
air, Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat telah 
menetapkan  Peraturan Menteri 
No. 04/PRT/M/2015 tentang 
Kriteria dan Penetapan Wilayah 

Sungai, dimana diamanatkan 
pengelolaan sumber daya air 
permukaan menjadi wewenang 
dan tanggung jawab menteri atau 
gubernur atau bupati/walikota.

“Untuk pelaksanaan wewenang 
dan tanggung jawab pengelolaan 
sumber daya air yang berada 
pada Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat, menteri 
dapat melakukan konsultasi 
masyarakat guna penyusunan 
pola pengelolaan sumber daya 
air dan rencana pengelolaan 
sumber daya air serta tugas lain 
dalam pengelolaan sumber daya 
air pada wilayah sungai”, lengkap 
Fauzi.
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“Perlu kami sampaikan kepada 
Bapak/Ibu sekalian bahwa Surat 
Keputusan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat  
Nomor 457/KPTS/M/2019 
tanggal 13 Mei 2019 Wilayah 
Sungai Jeneberang, Nomor 
458/KPTS/M/2019 tanggal  13 
Mei 2019 Wilayah Sungai 
Walanae – Cenranae, Nomor  
633/KPTS/M/2019 tanggal 19 Juli 
2019 Wilayah Sungai 
Pompengan Larona dan 
Nomor696/KPTS/M/2019 tanggal 
31 Juli 2019 Wilayah Sungai 
Saddang”, ungkap Sofyan.

Sementara itu Bapak Prof. Dr. 
Rudy Jamaluddin, ST. M.Eng., 
Kepala Bappeda Provinsi 
Sulawesi Selatan selaku Ketua 
TKPSDA 4 Wilayah Sungai 
mengatakan dalam sambutannya 
bahwa Secara Nasional seperti 
yang dihadapi di Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Barat dan 
Sulawesi Tenggara, tantangan 
dan permasalahan yang dihadapi 
saat ini antara lain, ketahanan 
pangan. Terkait dengan hal ini, 
Indonesia masih menjadi negara 

pengimport beras namun untuk 
Sulawesi Selatan masih cukup 
kerana Sulawesi Selatan masih 
mempunyai kelebihan produksi. 
Alih pungsi lahan, disamping itu 
kegagalan panen akibat 
kekeringan dan banjir, tahun 
2015 yang lalu terjadi musim 
kemarau panjang sehingga 
semua daerah irigasi yang ada 
terjadi kekeringan baik di Pulau 
Jawa maupun di Sulawesi. Isu 
lain adalah penyediaan air baku 
untuk rumah tangga, ini 
diberbagai wilayah perkotaan, 
terbatasnya prasarana 
pengelolaan air baku dan 
jaringan distribusi air minum 
mengakibatkan terbatasnya 
daerah yang dapat dilayani. Isu 
dibidang konservasi SDA ini 
disebabkan karena meluasnya 
lahan kritis, pencemaran sungai, 
penyusutan luas perairan danau, 
rawa, sungai dan telaga akibat 
pendangkalan dan alih fungsi 
kawasan lindung, apalagi 
terjadinya penyusutan luas 
daerah resapan air akibat 
pengembangan permukiman dan 
industry, dan isu tentang banjir 

yang frekuensi dan 
penyebarannya semakin 
meningkat akibat perubahan 
iklim, perubahan DAS dan alih 
fungsi lahan pada resapan air 
dan daerah penampungan banjir. 
Untuk itu diperlukan suatu 
kearifan local untuk mengelola 
kesemuanya ini, agar bencana 
dapat dikurangi dan peningkatan 
kesejahteraan dapat ditingkatkan.

“Tim Koordinasi Pengelolaan 
sumber Daya Air memegang 
peranan sangat penting untuk 
mengintegraskan kepentingan 
berbagai sektor. Mari kita 
berkoordinasi untuk Wilayah 
Sungai Jeneberang dan Wilayah 
Sungai Walanae Cenranae. 
Wadah koordinasi telah dibentuk 
oleh Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Nomor 
458/KPTS/M/2019 tanggal 13 
Mei 2019 tentang pembentukan 
Tim Koordinasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air atau biasa 
disebut TKPSDA Wilayah Sungai 
Jeneberang dan TKPSDA 
Wilayah Sungai Walanae 
Cenranae”, jelas Rudy.
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Rudy melanjutkan agar anggota 
TKPSDA 4 Wilayah Sungai dapat 
melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab sebaik-baiknya, 
perlu diberikan pembekalan 
kepada anggota TKPSDA oleh 
narasumber yang berasal dari 
pemerintah pusat. 

“Kita berharap ke depan ada 
tanggung jawab. Bentuknya apa, 
antara lain dalam bentuk 
konstribusi dan simpati kita 
kelestarian sumber air 
dibeberapa sumber air di wilayah 
sungai.  Kita selamatkan atas 
nama pengelolaan sumber daya 
air yang berkelanjutan. Sehingga 
kita meninggal dunia, kita 
meninggalkan warisan untuk 
generasi kita”, harap Rudy.

Beliau juga mengatakan bahwa 
peran TKPSDA Wilayah Sungai 
sebagai wadah koordinasi 
menjadi sangat penting. Karena, 
dimasa mendatang kepentingan 
dan konflik akan semakin 
meningkat. Apalagi saat ini 
kekeringan sudah terjadi di 
banyak tempat. Misalnya saja di 
Sulawesi Selatan bagian barat 
sudah kering kerontang dimana 
beberapa bendung dan jaringan 
irigasi kekurangan air dan 
mengalami kekeringan.

Pengukuhan Anggota 
TKPSDA & Arahan 
Direktur BPSDA

Acara pengukuhan anggota Tim 
Koordinasi Pengelolaan Sumber 
Daya Air (TKPSDA) Empat 
Wilayah Sungai dilaksanakan 
secara serempak oleh Direktur 
Bina Penatagunaan Sumber 
Daya Air, Ditjen SDA 
Kementerian PUPR, Bapak Ir. 
Fauzi Idris, ME. 

Dalam arahan dan sambutan 
yang disampaikan dihadapan 
anggota TKPSDA yang baru 
dikukuhkan, beliau mengatakan 
dalam   rangka   mewujudkan   
pengelolaan   sumber   daya   
air terpadu  pada  WS 
Jeneberang, WS. Walanae 
Cenranae, WS. Pompengan 
Larona & WS. Saddang 
diperlukan  suatu  wadah  
koordinasi pengelolaan sumber 
daya air yang mencakup 
kepentingan lintas sektor, sektor 
wilayah dan sektor pemilik 
kepentingan dari hulu sampai 
hilir pada wilayah sungai. 
Koordinasi Pengelolaan Sumber 
Daya Air pada Tingkat Wilayah 
Sungai dilakukan oleh Tim 
Koordinasi Pengelolaan Sumber 

Daya Air Wilayah Sungai 
(TKPSDA WS). Dalam Wadah 
koordinasi tersebut didukung 
oleh Sekretariat untuk 
memfasilitasi pelaksanaan 
tugas dan fungsi TKPSDA WS.

“Perlu diketahui bersama bahwa 
dalam rangka keberlangsungan 
pengelolaan sumber daya air, 
Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat telah 
menetapkan 22 (dua puluh dua) 
Peraturan  Menteri  (Permen),  
diantaranya  Permen  PUPR  
No. 17/PRT/M/2017 tentang 
Pedoman Pembentukan Wadah 
Koordinasi Pengelolaan Sumber 
Daya Air pada Tingkat Wilayah 
Sungai sebagai pengganti 
Permen PU No. 4/PRT/M/2008, 
serta dikeluarkannya Peraturan 
Presiden No. 10 Tahun 2017 
tentang Dewan Sumber Daya 
Air Nasional sebagai dasar 
pembentukan TKPSDA WS, 
yang tertulis pada Pasal 2 ayat 
(5) bahwa untuk melaksanakan 
koordinasi pengelolaan sumber 
daya air pada tingkat wilayah 
sungai dibentuk TKPSDA WS 
yang ditetapkan oleh Menteri”, 
jelas Fauzi.
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Fauzi melanjutkan bahwa Keberadaan TKPSDA 
WS masih sangat diperlukan untuk 
mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya air 
agar tercapai keterpaduan pengelolaan sumber 
daya air antar pihak, antar sektor dan antar 
pemangku kepentingan.

“Perlu saya sampaikan kembali bahwa masing-
masing wilayah sungai mencakup beberapa 
kabupaten/kota yang memerlukan keterpaduan 
pengelolaan sumber daya air untuk menjaga 
kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya air 
serta menghindari konflik yang dapat terjadi antar 
pengguna sumber daya air. Maka kita sama-sama 
memahami bahwa pengelolaan sumber daya air 
yang baik akan memberikan manfaat pada 
perekonomian dan juga pada sistem lainnya”, lanjut 
Fauzi.

Beliau juga mengatakan bahwa baik buruknya 
pengelolaan sumber daya air dapat terukur melalui 
4 (empat) indikator, yaitu 1. Terjaganya  
keberadaan  daya  dukung,  daya  tampung  dan 
fungsi sumber daya air; 2. Ketersediaan air untuk 
mendukung berbagai kebutuhan; 3. Kualitas air 
yang memenuhi persyaratan berbagai jenis 
penggunaan; 4. Keamanan aliran dan daya air agar 
resiko kerusakan dan kerugian ekonomi 
masyarakat, kehidupan sosial dan lingkungan hidup 
dapat ditekan sekecil mungkin.

“TKPSDA WS dibentuk dengan maksud untuk 
mengintegrasikan kepentingan, program dan 
rencana kegiatan berbagai sektor, wilayah  dan  
para  pemilik  kepentingan  dalam  bidang  sumber 
daya air di tingkat wilayah sungai. TKPSDA WS 

bukan milik dan untuk kepentingan Kementerian 
PUPR tetapi untuk kepentingan semua pihak yang 
terkait terhadap perbaikan kondisi sumber daya air 
agar senantiasa dapat menunjang dinamika 
kehidupan dan pembangunan wilayah dalam 
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat”, 
ungkap Fauzi.

Fauzi juga mengatakan Tugas TKPSDA WS bukan 
hanya membahas dan merekomendasikan pola 
pengelolaan sumber daya air saja tetapi masih ada 
banyak hal, dan umumnya bukan hal yang mudah 
karena didalamnya akan dijumpai berbagai 
kepentingan yang tidak selalu sejalan. Oleh karena 
itu, wadah koordinasi yang sudah  terbentuk  ini  
agar  dapat  dimanfaatkan  sebaik-baiknya oleh 
setiap anggota TKPSDA WS sebagai tempat 
menyampaikan permasalahan, keluhan dan 
aspirasi guna dibahas bersama untuk mencapai 
kesepatan dan keterpaduan menuju ke arah 
kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.
“Sebagai penutup pada kesempatan ini saya 
ucapkan kembali selamat kepada seluruh anggota 
TKPSDA WS yang baru dikukuhkan,   selamat   
menyalurkan   aspirasi   dan   berembug untuk 
mencapai kesepakatan dengan cara yang tertib 
dan demokratis, serta untuk mencapai 
kemaslahatan bagi kita semua”, harap Fauzi dan 
mengakhiri sambutannya.

Turut hadir dalam acara pengukuhan dan 
pembekalan kepada anggota TKPSDA, antara lain 
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya & Tata 
Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Para Pejabat 
Struktural dan Fungsional BBWS Pompengan 
Jeneberang, Para OPD Provinsi dan Kab/Kota.
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Laporan Utama

Lomba	Sekretariat	TKPSDA	Wilayah	
Sungai	Tahun	2019	di	Bali,	
Walcen	masuk	di	urutan	kedua	Nasional
Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja 
sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai, maka Subdit 
Kelembagaan, Direktorat Bina Penatagunaan SDA 
rutin mengadakan Lomba Sekretariat TKPSDA setiap 
tahun. Untuk Tahun 2019 dilaksanakan di Nusa Dua, 
Bali 2 s/d 6 September 2019.

Tujuan pelaksanakan Lomba Sekretariat TKPSDA 
Wilayah Sungai Tahun 2019 ini adalah untuk 
mengukur pemahaman dan kinerja dari sekretariat 
TKPSDA. Wadah koordinasi yang handal maka 
diperlukan sekretariat yang mumpuni agar dapat 
mendukung  pelaksanaan  tugas dan fungsi 
TKSDA WS

Materi yang akan dilombakan terkait TUSI 
Sekretariat TKPSDA dalam:

a. Memfasilitasi Pembahasan Pola dan 
Rencana

b. Memfasilitasi Pembahasan Sinkronisasi 
Program dan Kegiatan

c. Memfasilitasi Pembahasan Alokasi Air
d. Memfasilitasi Pembahasan SIH3
e. Memfasilitasi Pembahasan 

Pendayagunaan Kelembagaan
f. Memfasilitasi Pembahasan Progres 

Kegiatan Kesekretariatan

Lebih lanjut Fauzi mengatakan 
Tugas-tugas tersebut saat ini 
dilaksanakan oleh wadah 
koordinasi pengelola sumber 
daya air pada tingkat provinsi, 
kabupaten/kota  dan  wilayah  
sungai  atau Tim Koordinasi 
Pengelolaan Sumber Daya Air   
(TKPSDA  WS).   Dalam  
menjalankan tugas  dan  
fungsinya  TKPSDA  WS 
difasilitasi oleh sekretariat 
yang melekat secara ex officio 

di Bidang OP/Bagian OP 
B/BWS serta Balai PSDA 
Provinsi.

“Untuk mewujudkan wadah 
koordinasi yang handal  maka  
diperlukan  sekretariat  yang 
mumpuni agar dapat 
mendukung pelaksanaan 
tugas dan fungsi TKSDA WS. 
Agar sekretariat ini dapat 
berfungsi dengan baik maka 
diperlukan tim yang 

berkualitas baik dalam 
pengetahuan tugas dan 
fungsi, substansi dan 
administrasi. Untuk 
meningkatkan  kualitas  dari  
sekretariat Subdit 
Kelembagaan telah menyusun 
pedoman  pelaksanaan  tugas  
fungsi TKPSDA  dan  juga  
melaksanakan bimbingan 
teknis setiap tahunnya”, uncap 
Fauzi.
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Fauzi dalam akhir sambutannya mengatakan 
bahwa dalam rangka mengukur pemahaman dan 
kinerja   dari   sekretariat   TKPSDA   maka Subdit  
Kelembagaan  melaksanakan kegiatan Lomba 
Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai. Adapun 
maksud dan tujuan dari lomba ini selain mengukur 
pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi 
sekretariat TKPSDA, juga untuk menilai kinerja 
sekretariat TKPSDA dan  memberikan  motivasi  
dan  apresiasi dalam    pelaksanaan    tugas    dan    
fungsi TKPSDA.

Pelaksanaan Lomba 

Lomba Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai Tahun 
2019 ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari yang 
dimulai pada tanggal 2 – 6 September 2019 di Plagoo 
Holiday Hotel, Nusa Dua Bali. Peserta kegiatan terdiri 
dari perwakilan sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai.  
Kegiatan ini akan diikuti sekretariat TKPSDA WS 
seluruh Indonesia baik kewenangan pusat, TKPSDA 
WS kewenganan provinsi dengan jumlah 35 (tiga 
puluh lima) sekretariat TKPSDA.  

Lomba dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu 
sekretariat kategori maju dengan 11 (sebelas) peserta 
dan kategori berkembang dengan 24 (dua puluh 
empat) peserta.

Mekanisme lomba diadakan dengan 2 tahap yaitu 
presentasi dan desk.

Hasil Lomba 

Setelah melewati serangkaian penilaian, baik 
melalui presentasi dan tanya jawab, kemudian 
dilanjutkan dengan desk. Maka dihasilkan 
beberapa sekretariat yang masuk sebagai 
nominasi sebagai berikut :

a. Kategori Maju 

1. TKPSDA WS. Woyla-Batee

2. TKPSDA WS. Progo Opak Serang

3. TKPSDA WS. Citarum

b. Kategori Berkembang 

1. TKPSDA WS. Towari-Lasusua

2. TKPSDA WS. Walanae Cenranae

3. TKPSDA WS. Sumbawa

Selanjutnya, sekretariat TKPSDA yang masuk 
nominasi juara kategori maju dan berkembang 
akan dilakukan visitasi oleh tim juri, yang waktunya 
akan ditentukan kemudian.
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Seminar	Nasional	
Bendungan	Besar		2019,	
dilangsungkan	di	Makassar
Acara Seminar Nasional Bendungan Besar oleh 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) RI, targetkan 65 bendungan baru di tahun 2023. 
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Claro, Jl. AP Pettarani, 
Kota Makassar, (3/10/2019)

Dirjen Sumber Daya Air, Hari Suprayogi 
mengatakan dalam sambutannya bahwa 
tambahan 65 bendungan  baru di sejumlah 
provinsi, tak lain sebagai bentuk wujud nawacita 
Presiden RI Joko Widodo, Indonesia sebagai 
lumbung pangan. 

“dengan ketersediaan air untuk irigasi, akan 
menghasilkan produksi padi yang melimpah, 65 
bendungan  ini, akan mengairi 7 juta hektar areal 
persawahan”, ungkap Hari.

Beliau juga mengatakan bahwa 65 target 
bendungan yang akan dibangun ini 56 diantaranya 
sudah tahap kontrak, 15 yang sudah selesai. Dari 
65 ini, empat didalamnya ada di Sulsel, 
diantaranya Bendungan Karaloe, Pamukkulu, 
Passellorang, dan Jenelata (belum dikontrak). 
Total bendungan ada di Indonesia sendiri saat ini, 
sebanyak 321 bendungan, yang dibangun sejak 
zaman kolonial Belanda.

Laporan Khusus
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"Program pemerintah pusat, kita 
terus menghadirkan bendungan-
bendungan, agar produksi 
pangan di Indonesia semakin 
baik dan terjamin," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel 
M. Nurdin Abdullah dalam 
sambutannya dipembukaan 
acara seminar ini mengatakan 
apresiasi kepada Kementerian 
PUPR Dirjen SDA. 

“secara tidak langsung 
mempromosikan potensi yang 
ada di Sulsel. dengan hadirnya 
bendungan, waduk dan 
pengelolaan air sangat penting, 
karena berhubungan dengan 
kepentingan orang banyak. 
Seminar ini sangat penting sekali. 
Hari ini kita bicara soal sumber 
daya air di Sulawesi Selatan, 
tentu menjadi tanggung jawab 
kita semua karena dalam sejarah 
Sulawesi Selatan memang dari 
dulu menjadi penyangga pangan 
nasional," kata Nurdin.

Nurdin melanjutkan bahwa di 
Sulsel telah hadir Bendungan 
Bili-bili mendukung pertanian 
yang ada di Sulsel termasuk 
serta mengendalikan banjir. 

Demikian juga dengan potensi 
pembangunan bendungan yang 
ada. Seperti Bendungan Karalloe 
dan Pamukkulu.

"Potensi pembangunan 
bendungan di Sulsel sangat 
besar. Karalloe dan Pamukkulu 
saya kira kalau selesai, 
Kabupaten Jeneponto dan 
Takalar akan unggul dengan 
cepat, lahannya luas tetapi 
persoalannya air," ungkap 
Nurdin.

Lanjutnya, saya berharap bisa 
selesai tepat waktu dan 
manfaatnya bisa dirasakan oleh 
masyarakat. Demikian juga 
dengan Bendungan Sungai 
Rongkong yang memiliki sumber 
air yang besar di Luwu Utara dan 
bendungan lainnya.

"Di Sulsel kompak, selalu 
berkoordinasi jika ada masalah. 
Sekarang kalau ada masalah 
semua ribut semua untuk 
bergerak untuk menyelesaikan 
masalah," ujarnya.

Nurdin juga mengatakan bahwa 
masalah yang dihadapi ke depan. 

Adalah alih fungsi lahan dan 
erosi. Ia menegaskan 
berkoordinasi dengan pihak 
Polda Sulsel dan Kejati Sulsel 
jika ada yang melanggar untuk 
ditindak tegas.

Diakhir sambutan, 
menyampaikan terima kasih 
kepada Jokowi melalui Menteri 
PUPR dengan mengantisipasi 
kelangkaan air untuk sektor 
pertanian di Sulsel dengan 
melakukan pembangunan 
bendungan. Ia juga memaparkan 
bahwa di Sulsel pertanian non 
waduk jumlahnya masih sangat 
tinggi. Dengan waduk itu masih 
11 persen.

"Semoga setelah jadi dan makin 
semakin baik. Dan Sulsel siap 
menjadi penyangga Ibu Kota 
baru yang ada di Kalimantan 
Timur," harapnya.

Diacara yang bertajuk 'Tantangan 
Penyelesaian Pembangunan dan 
Pengelolaan 65 Bendungan serta 
Keberlanjutan Program di Masa 
Mendatang' ini juga diluncurkan 
buku berjudul Manajemen 
Pelaksanaan Bendungan Tipe 
Urugan.
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Kunjungan Kerja 
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 
di BBWS Pompengan Jeneberang
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Ir. Suparji, S.ST, MT 
bersama Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata 
Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Andi Darmawan Bintang, 
Mdev, PLG, menerima Kunjungan Kerja Wakil Gubernur Provinsi 
Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, ST. kegiatan ini 
diselenggarakan di Ruang Rapat BBWS Pompengan Jeneberang, 
Selasa (22/10).

Laporan Khusus

Ir. Suparji, S.ST, MT, Kepala BBWS Pompengan 
Jeneberang memaparkan Infrastruktur Proyek 
Strategis Nasional yang sedang dikerjakan oleh 
BBWS Pompengan Jeneberang, yakni  Bendungan 
Pamukkulu di Takalar yang telah menyelesaikan 
pembebasan lahan, Bendungan Karalloe di 
Jeneponto yang dijadwalkan selesai akhir 
tahun2020, lalu Bendungan Paselloreng di 
Kabupaten Wajo yang progresnya sudah mencapai 
99%. Menyusul saat ini dalam tahap desain, yakni 
Bendungan Jeneleta yang rencananya akan 
dibangun persis disamping Bendungan Bili-bili 
Kabupaten Gowa.

“Mari kita sama-sama  bersinergi  dan saling 
koordinasi,  baik itu deri segi teknis maupun 
pengawasan, agar apa yang kita kerjakan dapat 
terlaksana dengan baik  dan kontraktor bisa  bekerja 
sesuai dengan SOP yang ada”tambahnya.

Kunjungan Kerja Andi Sudirman Sulaiman, ST 
selaku wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 
dalam rangka koordinasi dan sinergi terhadap 
infrastruktur yang saat ini dibangun oleh BBWS 
Pompengan Jeneberang di Provinsi Sulawesi 
Selatan dan membahas beberapa permasalahan 
yang perlu diberi perhatian. Pada tahun lalu 
Bendung sanrego dilakukan pengerukan 
sedimentasi sebesar 40 ribu Mᶟ, sehingga setelah 
dilakukan pengerukan dapat membuka kembali 

sawah seluas 1.500 Ha. harapan kami, agar pada 
tahun ini dapat  dilakukan kembali pengerukan pada 
Bendung Sanrego.

Dalam mengantisipasi banjir pada musim penghujan 
yang akan datang, dibutuhkan perhatian khusus 
pada Penambangan Galian liar yang semakin 
banyak. Dikhawatirkan apabila dibiarkan akan 
berdampak pada kerusakan lingkungan seperti yang 
terjadi di bagian hulu Bendungan Bili-bili. Untuk itu, 
sinergi koordinasi antar instansi yang terkait sangat 
dibutuhkan dalam hal ini.

Kanal dan Saluran yang ada di Kota Makassar dan 
Kabupaten Gowa diharapkan dapat dilakukan  
pekerjaan pengerukan, sebelumnya dalam 
perencanaannya sepanjang 19 Km akan dilakukan 
pengerukan. Untuk itu kami bisa dikoordinasikan 
ruas-ruas dimana saja yang berpotensi 
menghambat air.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan 
Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Andi 
Darmawan Bintang, Mdev, PLG menambahkan, 
pada tahun 2019 ini kami mengerjakan rehabilitasi 
Bendung Suplesi Paroto yang terbengkalai selama 7 
tahun. Terkait dengan Kanal, kami mengusulkan 
agar per 500 meter dibentuk penjaga Kanal atau 
Penjaga Saluran yang bertugas untuk menjaga dan 
membersihkan Kanal dan Saluran.
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Apel	Siaga	Bencana	Alam	
BBWS	Pompengan-Jeneberang
Dalam menghadapi musim hujan tersebut, diperlukan 
kesiapsiagaan baik itu peralatan, bahan banjiran, 
personil, posko dan jalur koordinasi. Infrastruktur SDA 
akan terkena dampak secara langsung apabila bencana 
itu terjadi. Untuk itu BBWS Pompengan Jeneberang gelar 
Apel Siaga Bencana Alam. Kegiatan ini diikuti oleh para 
pejabat Struktural, Non struktural, para pegawai di 
Lingkungan BBWS Pompengan Jeneberang. Bertempat 
di Halaman Parkir Kantor Satker Operasi dan 
Pemeliharaan SDA BBWS Pompengan Jeneberang. 
Kamis, (24/10)

Berdasarkan publikasi dari 
BMKG tentang Prakiraan Awal 
Musim Hujan 2019/2020 Zona 
Musim Hujan di Provinsi 
Sulawesi Selatan dimulai pada 
Bulan September 2019, pada 
puncak musim hujan diperkirakan 
pada bulan Januari – Februari 
2020.

Ir. Suparji, S.ST, MT, Kepala 
BBWS Pompengan Jeneberang 
memimpin langsung apel siaga 
Bencana alam. Dalam 
sambutannya menyampaikan, 
Kita Berada di Daerah Rawan 
Bencana, Baik Bencana Alam, 
Non Alam maupun oleh ulah 
manusia. Sebagaimana kita 
ketahui kejadian bencana di 
Indonesia terus meningkat dari 

tahun ke tahun, termasuk di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Pada 
tahun 2019, Berbagai rangkaian 
bencana alam seperti Banjir, 
Tanah Longsor, Angin Puting 
Beliung, Abrasi Pantai terjadi di 
beberapa daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan.

Sampai saat ini kita masih 
banyak kelemahan dalam 
penyelanggaraan kesiapsiagaan 
Bencana. Oleh sebab itu, kita 
diharapkan mampu untuk 
mengidentifikasi, menganalisis, 
dan mengambil tindakan 
pencegahan dan Mitigasi 
Bencana, sehingga dapat 
mengurangi resiko suatu 
bencana.

Marilah kita semua merapatkan 
barisan, saling bergandengan 
tangan dalam mempersiapkan 
diri menghadapi kemungkinan 
terburuk. Kita laksanakan tugas 
dengan penuh kesadaran dan 
tanggung jawab agar kita bisa 
meminimalisir dampak yang akan 
terjadi . mari kita jadikan tugas ini 
sebagai lading amal yang akan 
menjadi bekal di hari akhir nanti.

Dalam kesempatan yang sama, 
Pembina Apel bersama pejabat 
Struktural mengecek langsung 
kondisi alat-alat berat, perahu 
karet, dan bahan banjir dalam 
kesiapsiagaan Bencana Alam 
yang akan dihadapi.

Laporan Khusus
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Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas O & P 
Irigasi Permukaan (Pengamat Irigasi)
Dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia guna 
mendukung efektivitas dalam pekerjaan. BBWS 
Pompengan Jeneberang melalui PPK O & P SDA I 
mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas O & P 
Irigasi Permukaan (Pengamat Irigasi) dengan Penerapan 
Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi atau 
SMOPI. Bertempat di Hotel Ibis, Jalan Maipa, Kota 
Makassar. 26-28/8/.

Tujuan kegiatan Bimtek ini 
adalah agar semua pihak mampu 
memahami bahwa pengelolaan 
irigasi merupakan satu kesatuan 
sistem dari jaringan utama ke 
jaringan tersier yang didukung 
oleh petugas pengelola irigasi 
yang handal guna mewujudkan 
tata kelola jaringan irigasi yang 
efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Kepala 
Seksi Pelaksana O & P SDA, Ibu 
Yusman Elfita, ST, M.Sc mewakili 
kepala BBWS Pompengan 
Jeneberang mengatakan 
Pengembangan Tata Guna Air 
(PTGA) salah satu fungsinya 
yaitu melakukan 
pembinaan/bimbingan teknis 
kepada petugas yang terkait 
dengan pengelolaan irigasi 
(pengamat, Juru, POB, dan 
PPA). Selain itu, fungsi lain dari 
PTGA yaitu sebagai Knowledge 

Centre On Irrigation management 
dalam rangka ; Percepatan 
pengembangan tersier dan tata 
kelolanya, kemitraan antara 
pemerintah dan masyarakat 
petani pemakai air dapat terjalin 
baik, upaya mendukung 
peningkatan produksi pertanian, 
dan mewujudkan tata kelola air 
dalam satu kesatuan sistem dan 
jaringan utama sampai dengan 
jaringan tersier (Single 
Management).

Diharapakan agar para peserta 
dapat menyimak dan menyerap 
ilmu dan informasi yang diberikan 
oleh pemateri sehingga nantinya 
dapat di implementasikan pada 
wilayah kerja masing-masing.
Kegiatan dilanjutkan pemaparan 
materi Kebijakan Kelembagaan 
dan SDM Operasi & 
Pemeliharaan Jaringan Irigasi 
Permukaan oleh Bapak 

Ir.Mohamad Nizam  Kotra 
Lembah Sp.1 , Kasubdit OP 
Irigasi dan Rawa Direktorat Bina 
OP.
Materi kedua Tata Cara Operasi 
dan Pemeliharaan Pintu Air serta 
Pengisian Blangko OP  oleh Ir. 
Bekti Sudarmanto Sp.1, Jabfung 
di Subdit OP Irigasi Rawa 
Direktorat Bina OP, dan materi 
terakhir tentang Pengenalan 
Syistem Manajemen Operasi dan 
Pemeliharaan Irigasi(SIMOPI) 
oleh Bapak Arlinsyah.ST.MT, 
Kepala Seksi OP Irigasi Rawa 
Wilayah Timur Subdit OP Irigasi 
Rawa Direktorat Bina OP.
Kegiatan bimtek ini diikuti oleh 
115 peserta terdiri dari Petugas 
Operasi Bendung (POB) di 12 
Kabupaten, serta beberapa 
Penjaga Pintu Air (PPA), 
Pengamat dan Juru Pengairan.

Laporan Khusus
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Wacana

EMBUNG LAUT 
MENGAPA TAKUT ?

Oleh : SUPRIYA TRIWIYANA

PENDAHULUAN

Seandainya air laut tidak asin tentulah penyediaan 
air bagi keperluan hidup manusia dan makluk lain di 
dunia tidak menjadi masalah, karena stok air tawar 
di dunia melimpah.  Tidak ada bencana kekeringan, 
yang ada hanya bencana yang disebabkan oleh 
daya rusak air karena proses hidrolika. Dengan 
demikian kisaran kesempatan memperoleh air 
tawar hanya tersedia pada waktu uap air 
terkondensasi menjadi butiran-butiran air hujan,  
sampai air tawar tersebut bercampur dengan 
saudaranya air asin di laut. Selain itu kesempatan 
juga menjadi kesempitan jika debit air yang 
mengalir di sungai juga tidak terdistribusi secara 
baik sepanjang tahun, yakni dari aspek 
pemerataannya. Usaha yang dilakukan orang 
selama ini agar air tawar tidak cepat bercampur 
dengan saudaranya air asin di laut adalah dengan 
membangun reservoir di darat (waduk, embung 
dsb). Selain itu sebenarnya ada lokasi untuk 
menampung air tawar yang selama ini kurang dilirik 
orang, yakni suatu lokasi antara garis pantai dan 
laut lepas. Usaha serupa yang pernah dilakukan 
adalah pembangunan waduk pantai yang dibangun 

di lokasi muara sungai, tetapi bukan lokasi antara 
garis pantai dan laut lepas. Sebenarnya 
perkembangan riset tentang PSDA mengalami 
kemajuan yang pesat ketika pemerintah Belanda 
mempunyai kegiatan yang dinamakan delta work, 
dan kegiatan inilah yang mengantar negara 
Belanda menjadi negara terkemuka di bidang 
PSDA. Kegiatan inti dari delta work tersebut 
sepenuhnya adalah pengeringan laut, yang 
sebelumnya hampir tidak mungkin dilakukan. 
Keberanian dari merekalah yang menjadi modal 
utama akan keberhasilan kegiatan besar tersebut. 
Sehingga apa salahnya jika “Mengapa takut 
embung laut ?“. Lokasi yang ideal untuk 
membangun embung laut adalah pada muara 
creek. Terjemahan bebas dari creek adalah sungai 
kecil atau anak sungai. Menurut pendapat penulis 
creek adalah sungai kecil yang muara sungainya 
tidak jelas, tiba-tiba alurnya terputus. Dengan 
membangun embung laut pada muara creek, 
alurnya dapat direvitalisasi dan dimanfaatkan 
sebagai ditch collector (saluran pengumpul) untuk 
mengarahkan air genangan/ banjir menuju embung 
laut. 

Zandkreekdam Veersegatdam

Gambaran mengenai delta 
works :



17Edisi 03 2019

Grevelingendam Brouwersdam

Selain itu embung laut juga bisa dibangun dengan merevitalisasi danau laguna. Danau laguna jarang dijumpai di 
Indonesia, namun masih dapat dijumpai di beberapa wilayah pantai Indonesia hanya ukurannya yang sangat 
kecil.

Seyogyanya embung laut jangan dibangun dengan merevitalisasi danau laguna yang mempunyai potensi wisata 
tinggi, seperti danau laguna di kota Ternate berikut ini: 

Faktor lingkungan coastal sepeti echo-system terumbu karang dan padang lamun seyogyanya juga merupakan 
faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membangun embung laut. 
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GAMBARAN MENGENAI EMBUNG LAUT 

a. Gambar skematis embung laut

b. Kelebihan & Kekurangan embung laut

Kelebihan embung laut :

1. Tidak perlu ganti rugi lahan, hanya perlu ijin prinsip saja

2. Aktifitas operasi pompa dapat dilakukan sepanjang tahun, sehingga tidak ada waktu menganggur untuk 
pompa, kecuali pada saat maintenance.

3. Fungsi pengendalian banjir pada embung darat hampir dipastikan tidak ada, sedangkan embung laut 
tidak hanya dapat dilakukan untuk pengendalian banjir saja, tetapi juga untuk penyediaan air baku untuk 
air bersih dan irigasi.

4. Mengganti depression storage (situ,danau kecil,rawa) yang terlanjur hilang, alih fungsi menjadi lokasi 
pemukiman.

5. Dapat digunakan untuk budidaya perikanan air tawar.

6. Dapat digunakan sistim embung laut tumbuh (analog dengan rumah tumbuh), dibangun dengan areal 
(volume) yang kecil ditumbuhkan menjadi volume yang lebih besar

7. Head pemompaan tidak terlalu tinggi mengingat daerah pemukiman  dekat laut umumnya bertopografi 
datar. 

8.  Paling tepat diaplikasikan pada pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kering

Kekurangan embung laut :

1. Mahal biaya konstruksinya karena harus membendung laut minimum pada satu sisinya,

2. Mahal biaya operasinya, karena harus melakukan operasi pemompaan sepanjang tahun

3. Dapat berdampak buruk bagi lingkungan social, ekonomi masyarakat nelayan 

4.  Dapat berdampak buruk bagi lingkungan biologi laut (biota laut) 

Mengatasi kekurangan yang ada :

1. Biaya konstruksi bisa ditekan jika kita memilih lokasi pada teluk yang lebar tetapi celah kecil. Untuk 
mengurangi biaya operasi dari pemompaan dapat digunakan enersi 
solar cell (photo foltaic), kincir angin, kincir air, ombak air laut.

2. Untuk mengatasi dampak social pemilihan tempat harus melihat sejauh 
mana nelayan beraktifitas, bagaimana route yang ditempuh 
nelayan ketika melaut dan pertimbangan lingkungan lain yang 
cermat.

3. Untuk mengatasi dampak pada komponen biologi pemilihan tempat 
harus mempertimbangkan biota laut yang ada, dan tidak memaksakan 
jika ada masalah pada dampak komponen biologi
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Wacana

Perkembangan	Kondisi	Air
“I believe water will be the defining crisis of our century, the 
main vehicle through which climate change will be felt from 
droughts, storms, and floods to degrading water quality. 
We'll see major conflicts over water; water refugees. We 
inhabit a water planet, and unless we protect, manage, and 
restore that resource, the future will be avery different place 
from the one we imagine today”
-Alexandra Cousteau-

Air adalah elemen penting yang menjamin 
eksistensi kehidupan di bumi. Air memiliki nilai 
berdimensi ekonomi, politik, sosial dan budaya, 
sehingga menjadi komoditas yang diperebutkan, 
dan menjadi sumber konflik horisontal maupun 
internasional.

Kondisi air saat ini menjadi perhatian global 
karena akses, kuantitas dan kualitas air semakin 
menurun oleh berbagai penyebab. Untuk 
mencegahnya, dipandang perlu untuk dilakukan 
konservasi dan upaya-upaya penghematan 
sumber daya air, penanaman kesadaran melalui 
pendidikan dan sosialisasi terkait sumber daya air.

Air saat ini telah digunakan secara meluas 
meliputi rekreasi, dan industri, melebihi sejarah 
awal penggunaan air yang hanya untuk konsumsi, 
pertanian dan transportasi. Tanpa disadari -sedikit 
banyak juga disebabkan pemahaman yang salah 
terkait air sebagai sumber daya alam tak habis- 

pemanfaatan air secara berlebihan telah 
berdampak pada ketidakcukupan air untuk dapat 
dikonsumsi oleh manusia di dunia.

Ketersediaan air dipengaruhi oleh beragam faktor, 
baik populasi manusia yang mencapai 7 milyar, 
pemanasan global, berkurangnya hutan, 
perubahan cuaca yang ekstrim, bencana alam, 
dan lain sebagainya. Meskipun air adalah 
komposisi terbesar di bumi (berkisar 70%), namun 
yang dapat dipergunakan oleh manusia hanyalah 
0,7%, baik berupa air tanah dan air permukaan, 
sisanya 97,2% lautan dan 2,1% es di kutub.

Dari sumber air yang dapat diakses manusia, air 
tanah-lah yang memiliki kualitas baik. Air tanah 
adalah air hujan yang meresap masuk ke dalam 
bumi dan tersimpan dalam lapisan akifer dan 
dalam kondisi jenuh. Air tanah dibedakan menjadi 
air tanah dangkal dan air tanah dalam. 
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Air tanah menjadi penting karena sangat mudah 
diambil, tidak tercemar, dan belum banyak 
dieksplor, sedangkan pemanfaatan air tanah 
secara berlebihan berdampak pada struktur tanah 
dan cadangan air tanah.

Perkembangan Kondisi Air

Pada tahun 2025 beberapa wilayah di dunia di 
proyeksikan mengalami kelangkaan air (lihat 
gambar proyeksi kelangkaan air). Kelangkaan air 
adalah kurangnya air yang cukup baik secara 
kuantitas atau kurangnya akses ke air bersih 
secara kualitas. Sepertiga dari jumlah penduduk 
dunia tidak memiliki akses air untuk kebutuhan 
sehari-hari mereka.

Ada dua macam kelangkaan air, yaitu “kelangkaan 
air ekonomi”, ketimpangan distribusi sumber daya 
untuk berbagai alasan, termasuk konflik politik dan 
etnis; dan kelangkaan air fisik, adalah 
keterbatasan akses ke sumber daya air. Ketika 
permintaan melebihi kemampuan tanah untuk 
menyediakan air yang dibutuhkan, maka disebut 
memiliki kelangkaan fisik. Lihat penjelasannya 
dalam video dibawah ini.
Selain faktor alam, faktor manusia juga berperan 
dalam peningkatan kelangkaan air, misal 

privatisasi sumber daya air, industri air minum 
kemasan, perubahan kawasan resapan air 
menjadi pemukiman, ketidakjelasan kebijakan 
negara dalam penguasaan dan pengelolaan air, 
lemahnya koordinasi lintas departemen dalam 
penanganan lingkungan, dan lain-lain.

Pertambahan penduduk berdampak sangat 
signifikan terhadap tingkat penggunaan air, yaitu 6 
kali lipat dari sebelumnya, lebih dari satu per 
enam orang di dunia tidak memiliki akses 
terhadap air minum, lebih dari dua per enam 
orang kekurangan sanitasi yang memadai, dan 
3900 anak-anak mati karena penyakit bawaan air 
[water borne disease].

Di Indonesia, menurut WALHI, 125 juta [65%] 
penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang 
kapasitas kandungan airnya hanya 4,5% saja. 
Sedangkan 60 dari 470 DAS dalam kondisi krisis. 
Air saat ini lebih banyak digunakan untuk 
pertanian dibandingkan lainnya. Air untuk 
pertanian mencapai 66% dari total penggunaan air 
manusia, sisanya 10% untuk keperluan domestik, 
20% industri, dan 4% evaporasi. Kelangkaan air 
mempengaruhi keamanan dan ketahanan pangan 
serta angka harapan hidup manusia.
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Tips Kesehatan

9	Tips	Menjaga	Kesehatan	
di	Musim	Hujan	
Supaya	Tetap	Sehat
1. Menjaga pola makan

Asupan gizi merupakan aspek penting bagi daya tahan tubuh. Bila 
kurang nutrisi, daya tahan tubuh menurun. Sehingga kuman penyakit 
lebih mudah masuk dan berkembang. Agar memenuhi zat gizi 
tercukupmaka memperhatikan pola makan sehat dengan mengonsumsi 
karbohidrat, lauk pauk, sayuran, buah-buahan dan minuman.

2. Menjaga kualitas tidur

Tidur merupakan waktu reses tubuh untuk pemulihan seluruh sistem 
anggota badan. Kualitas tidur itu sangat penting dalam menjaga 
kesehatan. Pada anak usia prasekolah usia 3-5 tahun membutuhkan 
tidur 10-13 jam, anak sekolah usia 6-13 tahun membutuhkan tidur 9-11 
jam. Lalu, remaja usia 14-17 tahun butuh 8-10 jam. Usia 18-25 tahun 
direkomendasikan tidur selama 7-9 jam. Kemudian usia dewasa 26-64 
tahun membutuhkan tidur 7-9 jam. Lalu para lanjut usia 
direkomendasikan tidur selama 7-8 jam.

3. Rajin berolahraga

Olah raga merupakan cara sederhana dan mudah tapi besar 
manfaatnya. Latihan fisik selama 30 menit mampu mengaktifkan sel 
darah putih. Dalam buku Guyton dan Hall, sel darah putih berfungsi 
menyediakan pertahan yagn cepat dan kuat terhadap daerah tubuh 
yang mengalami peradangan.

4. Cuci tangan dengan sabun

Tangan adalah tempat yang sangat baik menjadi sarang virus dan 
bakteri, bisa saja kamu terserang flu karena tidak menjaga kebersihan 
tangan. Jika tidak sempat cuci tangan, bawa hand sanitizer ke mana 
pun.
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5. Asupan Vitamin C
Mendapatkan vitamin C yang baik seperti jeruk, gojiberry, ceri, kiwi, dan 
bawang putih dikenal sebagai obat yang umum untuk mengatasi flu dan 
meningkatkan kekebalan tubuh. Mengonsumsi buah kering alami dengan 
kandungan Vitamin C juga membantu mengobati banyak masalah 
kesehatan umum seperti diabetes, demam, tekanan darah tinggi, dan 
masalah mata terkait usia.

6. Mandi setelah kehujanan

Mandi setelah kehujanan dapat membantu mengusir banyak infeksi. Saat 
mandi, tambahkan beberapa tetes antiseptik seperti produk Dettol atau 
Savlon ke dalam bak air untuk menghilangkan kuman.

7. Menjaga lingkungan tetap bersih

Setelah melakukan berbagai tindakan pencegahan pada diri, 
kamu juga harus memperhatikan kebersihan lingkungan. 
Lakukanlah cara ini untuk menghindari penyakit.

8. Konsumsi makanan yang berserat tinggi

Makanan berserat tinggi juga dapat membantu mendapatkan sistem 
kekebalan tubuh yang lebih kuat dan melindungi tubuh dari infeksi flu 
dan pencernaan. Konsumsilah makanan yang mengandung serat 
tinggi seperti alpukat, apel, pisang, pir, wortel, brokoli, bayam dan 
makanan berserat tinggi lainnya.

9. Mengenakan alas kaki dengan baik

Cacing dan jamur dapat masuk ke tubuh 
melalui kaki, jadi selalu pakai alas kaki 
dengan benar saat keluar rumah. 
Pastikan juga kakimu selalu dalam 
keadaan bersih dan menggunakan sepeti 
atau sandal yang bersih.

Sumber : https://mamikos.com/info/tips-

menjaga-kesehatan-di-musim-hujan/
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