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“Hari Air Sedunia (World Water Day) adalah hari yang diperingati atau 

dirayakan sebagai usaha untuk menarik atensi publik masyarakat sedunia 
(internasional) mengenai pentingnya air bersih bagi kehidupan dan usaha 
advokasi untuk melindungi sumber daya air bersih secara berkelanjutan. Ini 
adalah hari untuk membuat perbedaan bagi anggota populasi global yang 
mengalami masalah terkait air, dan merupakan hari untuk mempersiapkan 
bagaimana kita mengelola air di masa depan. 

Pada saat ini, hampir setengah pekerja di dunia 
(1,5 milyar orang) bekerja pada sektor yang 
berhubungan dengan air dan hampir semua 
pekerjaan bertumpu pada air. Tapi saat bersamaan, 
jutaan orang yang bekerja di sektor air sering kali 
tidak dikenali dan tidak terlindungan hak – hak 
dasar mereka.

Sejarah Hari Air Sedunia

Secara formal hari air sedunia ini diajukan dalam 
agenda 21 pada pertemuan di Rio de Janeiro, 
Brazil di tahun1992 oleh badan PBB yang 
mengurusi lingkungan dan pembangunan (UNCED 
— United Nations Conferece on Environment and 
Development).

Isu tersebut terus bergulir dan berkembang dan 
menjadi perhatian serta mendapat dukungan dari 
publik sampai saat ini. Di saat inipun Hari Air 
Seduinia menjadi trend popular di kancah jejaring 
sosial, semoga mendapat sambutan yang sama di 
Indonesia, khususnya Sahabat elora pecinta 
traveling. 

PBB dan anggotanya, termasuk Indonesia, 
menyerukan penetapan Hari Air Sedunia ini, dan 
merekomendasikannya untuk dipromosikan lewat 
kegiatan kegiatan nyata. Setiap tahunnya, salah 
satu lembaga dunia yang berkecimpung dalam isu 
isu air memprakarsai dan mengkoordinasi kegiatan 
internasional untuk Hari air Sedunia.

Sejak 2003, UN-Water bertanggungjawab dalam 
tema, pesan, dan membidangi badan dunia 
berkenaan dengan Hari Air Sedunia. Salah satu 
anggota PBB dari Internasional NGO yang 
bergerak dalam isu mempromosikan air bersih dan 
habitat air berkelanjutan menggunakan Hari Air 
Sedunia sebagai waktu untuk memfokuskan 

perhatian publik pada krisis air saat ini. Setiap 3 
tahun, sejak tahun 1997, WWC (World Water 
Council) menghadirkan ribuan partisipan dalam 
pertemuan Forum Air Dunia, selama sepekan 
dalam Hari Air Sedunia. Partisipan dari lembaga 
lembaga dan NGO menekankan bahwa isu 
ketersediaan air sehat bagi jutaan umat manusa 
dan keterkaitan gender di konsumsi air sehat bagi 
keluarga. 

sumber :

Ÿ http://www.okecoy.com/1993/03/sejarah-tema-
hari-air-sedunia-world-water-day.html

Ÿ https://eloratour.wordpress.com

Editorial

Sejarah  SeduniaAir

Air &
Air Limbah

HAD XXV 2017
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Pulau Dewata Tuan Rumah, 
Workshop Koordinasi Rencana SIH3 Tingkat WS 
dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan TKPSDA WS
(Wilayah Timur)
Kegiatan Workshop Koordinasi Rencana Pengelolaan SIH3 
Tingkat Wilayah Sungai dan Sinkronisasi Program dan 
Kegiatan TKPSDA WS (Wilayah Timur) Tanggal 27 Februari s/d 
1 Maret 2017 di Denpasar, Bali. 

Pembukaan Acara

Ibu Nur Widayati, SP.1., MT selaku ketua 
panitia penyelenggara mengatakan 
dalam sambutannya bahwa tujuan 
dilaksanakannya kegiatan ini adalah 
untuk peningkatan kapasitas terhadap 
sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air Wilayah Sungai 
(TKPSDA WS) terkait dengan Program-
Kegiatan TKPSDA WS dan pelaksanaan 
kegiatan Rencana PSIH3.

“Workshop ini dilaksanakan selama 3 
(tiga) hari yang dimulai pada tanggal 27 
Februari - 1 Maret 2017 di Hotel Sanur 
Paradise Plaza. Peserta kegiatan terdiri 
dari perwakilan anggota wadah 
koordinasi TKPSDA Wilayah Sungai 
(unsur Pemerintah atau unsur non 
Pemerintah) beserta sekretariatnya, 
khususnya TKPSDA WS yang berada di 
Wilayah Timur Indonesia. Kegiatan ini 
akan diikuti oleh 30 TKPSDA WS 
kewenangan Pusat, dan 1 TKPSDA WS 
kewenangan Provinsi dengan perkiraan 
jumlah 93 (sembilan puluh tiga) orang 
peserta”, ungkap Nur Widayati.

Beliau melanjutkan bahwa adapun 
materi yang akan disampaikan dalam 
acara ini adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi TKPSDA WS
2. Keterpaduan Pengelolaan SDA
3. Banjir dan Kekeringan
4. Neraca Air
5. Kualitas Air
6. Biaya Jasa Pengelolaan SDA
7. Pengelolaan Lingkungan

Di akhir sambutannya Nur 
Widayati mengucapkan 
permohonan maaf jika 
sekiranya terdapat kesalahan 
dan kekurangan dalam acara 
ini.

Selanjutnya, sambutan Direktur 
Bina Penatagunaan Sumber 
Daya Air. Bapak Ir. Agus 
Suprapto K, M.Eng, Ph.D. 
mengatakan dengan 
dibatalkannya UU No. 7/2004 
dan diberlakukannya kembali 
UU No. 11/1974 sebagai acuan 
dalam pengelolaan sumber 
daya air di Indonesia dan 
dalam rangka keberlangsungan 
pengelolaan sumber daya air, 
Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat telah 
menetapkan  beberapa 
Peraturan Menteri terkait 
dengan Pengelolaan Sumber 
Daya Air dan Peraturan 
Presiden Nomor 10 Tahun 
2017 tentang Dewan Sumber 
Daya Air Nasional. Hal tersebut 
menggambarkan bahwa 
kondisi Pengelolaan SDA tetap 
diperlukan. Peraturan lain 
terkait koordinasi pengelolaan 
sumber daya air belum 
ditetapkan.

“Direktur Jenderal SDA telah 
mengeluarkan Surat Edaran 
yang berisi bahwa organisasi/ 
kelembagaan yang telah ada 
dan kegiatan/tugas 

Laporan Utama
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pengelolaan SDA yang sedang 
berjalan tetap berlaku dan dapat 
terus dilaksanakan”, ungkapnya.

Agus menambahkan sedangkan 
untuk TKPSDA WS yang telah 
berakhir masa tugasnya dapat 
dilakukan perpanjangan.

Sampai saat ini telah dibentuk 44 
(empat puluh empat) TKPSDA WS 
kewenangan Pusat dan 12 (dua 
belas) TKPSDA WS kewenangan 
provinsi. Dan Dewan SDA Provinsi 
yang terbentuk sejumlah 30 (tiga 
puluh) dan TKPSDA WS yang 
sudah diperpanjang sejumlah 15 
(lima belas) TKPSDA WS.

“TKPSDA WS dan DSDA-P yang 
terbentuk belum sepenuhnya 
berjalan dengan baik. Pada 
umumnya TKPSDA WS yang ada 
masih belum melaksanakan tugas

dan fungsinya dengan optimal 
terutama koordinasi pembahasan 
Rencana Pengelolaan SIH3 dan 
Alokasi Air. Selain kurangnya 
dukungan sekretariat secara 
finansial maupun substansial, 
juga disebabkan belum 
pahamnya sebagian anggota 
TKPSDA mengenai pelaksanaan 
tugas fungsinya terkait SIH3", 
lanjut Agus.

Beliau juga mengatakan bahwa 
kebijakan Provinsi tentang 
Pengelolaan SIH3 baru 
ditetapkan di beberapa provinsi 
antara lain (Jawa Tengah dan 
Sulawesi Selatan).

Mengingat hanya 2 (dua) Provinsi 
yang sudah ada Kebijakan 
Provinsinya, maka TKPSDA WS 
perlu merumuskan matrik 
kebijakan SIH3 sebagai acuan 

pelaksanaan pengelolaan SIH3 
tingkat Wilayah Sungai dan 
sebagai dasar penyusunan 
kebijakan SIH3 tingkat Provinsi.

“Berdasarkan hasil evaluasi 
sesuai laporan beberapa TKPSDA 
WS menunjukkan bahwa kegiatan 
koordinasi terkait SIH3 baru dalam 
tahap pembahasan awal”, terang 
Agus.

Untuk itu perlu dilakukan 
workshop koordinasi pelaksanaan 
Rencana Pengelolaan SIH3 dan 
sinkronisasi program kegiatan 
TKPSDA WS Tahun Anggaran 
2017.

Workshop ini bertujuan agar 
sekretariat TKPSDA WS memiliki 
gambaran yang jelas tentang 
tahapan pelaksanaan rencana 
pengelolaan SIH3 dan 
terdapatnya kesinambungan 
program Tim Koordinasi 
Pengelolaan Sumber Daya Air di 
wilayah sungai dan TKPSDA WS 
dapat melaksanakan program dan 
kegiatan di awal-awal tahun 
anggaran secara berkelanjutan.
 
Workshop yang dilaksanakan 
selama tiga hari ke depan 
diharapkan juga memacu 
sekretariat dan wadah koordinasi 
menjadi lebih aktif dalam 
melaksanakan tugas dan 
fungsinya. Rdt/sfy/fsl
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Laporan Utama

Workshop	Penyusunan	Website	Wadah	Koordinasi	(WISMP-2)	
Dibuka	Direktur	Bina	Penatagunaan	Sumber	Daya	Air

Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Ditjen 
Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum & 
Perumahan Rakyat Membuka acara Workshop 
Penyusunan Website Wadah Koordinasi (WISMP-2) di 
Serpong-Tangerang Banten, 7-9 Juni 2017.

Direktur Bina Penatagunaan SDA, Bapak Ir. Agus 
Suprapto K, M.Eng, Ph.D. dalam sambutannya 
mengatakan bahwa Teknologi  WEB sudah tidak 
asing lagi di seluruh lapisan masyarakat dimanapun 
mereka berada. Sehingga teknologi Web telah 
memberikan efek perubahan pola komunikasi dan 
bisnis pada perusahaan dengan konsumen. 
Penting bagi pegawai perusahaan untuk mengenal 
desain Web berdasarkan fakta tersebut di atas. 
Website merupakan salah satu fitu rutama dari 
internet yang merupakan media penyebaran 
informasi, media interaksi secara online dan media 
untuk berbagi informasi secara realtime. Informasi 
pada website dapat disajikan dalam bentuk 
multimedia (teks, grafik, gambar, suara, dan video), 
sehingga memudahkan pengaksesnya untuk 
memahami informasi yang disampaikan. Peluang 
kerja di bidang internet juga masih sangat terbuka 
luas. Industri internet mengalami perkembangan 
yang sangat menakjubkan. Kebutuhanakan Web 
Development dan tenaga Web Desainer amat 
sangat diperlukan. Perkembangan internet itu juga 
membawa dampak positif bagi kemajuan usaha di 
segala bidang, salah satunyaa dalah karena terus 
bertambahnya jaringan internet yang terus meluas.

“Kebutuhan akan  pelatihan desain web terjadi 
secara merata dan global. Hal itu dikarenakan 
perkembangan zaman yang semakin maju dan 
modern sehingga membuat segala sesuatu dapat 
di capai dengan instant termasuk informasi-
informasi yang dibutuhkan yang dapat 
diinformasikan melalui sebuah jaringan 
website.Oleh karena itu sangat pentingakan 
adanya pelatihan desain web yang akan membatu 
dan mempermudah dalam mengasah kemampuan 
untuk lebih terampil lagi dalam melakukan desain 
web agar setiap informasi atau himbauan dalam 
website dapat tersajikan secara tepat dan menarik. 
Training ini memberikan metoda dan alat bantu 
yang andal, ampuh dan teruji oleh para pendesain 
Web”, jelas Agus.

Beliau melanjutkan bahwa telah kita ketahui 
bersama bahwa para peserta yang hadir disini 
adalah perwakilan dari 18 (delapan belas) TKPSDA 
WS yang menjadi peserta WISMP-2 Kompenen 1. 
Sesuai yang tercantum pada Log Frame Komponen 
1 WISMP-2, terdapat kegiatan Pembentukan dan 
Perkuatan MIS TKPSDA WS dengan indikator 
dapat disebarluaskan mengenai kegiatan TKPSDA 



07Edisi 01 2017

WS dan mendapatkan masukan dari stakeholder. 
Salah satu bentuk dari kegiatan tersebuta dalah 
melaksanakan publikasi Sistem Informasi dan 
Website WadahKoordinasi pada WS, yang 
pembinanya dilakukan oleh Direktorat Bina 
Penatagunaan SDA.

“Kegiatan publikasi dapat dilakukan apabila 
didukung oleh SDM yang memahami dan 
mengetahui bagaimana tata cara menyusun 
website yang baik. Website yang diharapkan 
adalah website yang didalamnya memuat semua 
kegiatan yang  TKPSDA WS.Kegiatan – kegiatan 
tersebut meliputi hasil rapat / sidang TKPSDA 
WS,hasil rekomendasi yang disusunoleh TKPSDA 
WS, dan rencana program dan kegiatan yang akan 
dan telah dilaksana kan oleh TKPSDA WS” lanjut 
agus.

Agus juga mengatakan bahwa kita ketahui bersama 
bahwa pada setiap TKPSDA WS harus ada SDM 
yang menangani pengelolaan System Informasi 
dan Data Sumber Daya Air. Namun sampai dengan 
saat ini, hamper semua TKPSDA WS belum 
menangani website secara optimal yang 
menyebabkan data dan informasi dari seluruh 
kegiatan yang dilakukan.

“Untuk itu, perlu dilakukan Workshop Penyusunan 

Website Wadah Koordinasi untuk peserta program 

WISMP-2 Komponen 1 Tahun Anggaran 2017. 

Workshop yang akan dilaksanakan selama tiga hari 

kedepan diharapkan juga memacu secretariat 

wadah koordinasi menjadi lebih aktif dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, ungkap agus.

“Semua wadah koordinasi khususnya TKPSDA WS 

peserta WISMP-2 mempunyai website yang selalu 

aktif dan dapat diakses oleh semua kalangan. 

Selain itu juga untuk mempermudah penyimpanan 

arsip, berkas siding maupun rekomendasi yang 

dihasilkan dari sidang TKPSDA WS”, harap agus.

Arm/rdt/fsl
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Laporan Khusus

PENCANANGAN 
BENDUNGAN PAMUKKULU
Prasasti Pencanangan Pembangunan Bendungan Pamukkulu 
ditandatangani Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, di 
Dusun Pamukkulu, Desa Kale Ko’mara, Kecamatan 
Polongbangkeng Utara, Kamis (2/2/2017).

Pembangunan Bendungan Pamukkulu 
dicanangkan akan dibangun pada tahun ini 
dengan menghabiskan anggaran sebesar 
Rp 950 miliar.

Target pengerjaan Bendungan Pamukkulu 
akan berjalan sekitar 5 tahun, yang dimulai 
tahun ini pada tahap pembebasan lahan 
warga.

Gubernur Prov. Sulawesi Selatan, Syahrul 
Yasin Limpo meresmikan pencanangan 
pembangunan Bendungan Pamukkulu di 
Desa Kale Ko'mara, Kecamatan 
Polobangkeng Utara, Kab. Takalar, Prov. 
Sulawesi selatan. Bendungan pamukkulu 
merupakan salah satu dari empat 
Bendungan yang sementara dibangun oleh 
BBWSPompengan Jeneberang, yakni ; 
Bendungan Passeloreng Kab. Wajo, 
Bendungan Karalloe Kab. Gowa, 
Bendungan Baliase Kab. Luwu Utara, dan 
Bendungan Pamukkulu Kab Takalar.

Dalam pidatonya, Gubernur Prov. Sulawesi 
Selatan menyampaikan agar 
pembangunan Bendungan Pamukkulu ini 
dapat berjalan lancar, proses pembebasan 
lahan bisa cepat selesai tanpa mengalami 
hambatan. Sejauh ini, hampir tidak ada 
masalah dengan warga yang lahannya 
akan menjadi lokasi Bendungan karena 
persiapan dan perencanaan dilakukan 
sejak beberapa tahun lalu. Harapannya, 
Konstruksi Bendungan mulai terlihat tahun 
depan. Kehadiran bendungan ini dapat 
menunjang ketahanan pangan Nasional, 
menambah lahan sawah baru, dan 
meningkatkan produktivitas tanam hingga 
250 persen.

"Ini harus cepat, minimal 
tahun 2018 sebelum saya 
berhenti jadi Gubernur saya 
sudah lihat bentukannya 
sudah jadi," Ujar SYL dalam 
Pidatonya SYL menekankan 
agar proses pembebasan 
lahan bisa cepat selesai, 
berjalan lancar dan tidak 
mengalami hambatan.

"Ini tugas dari pak Bupati 
terpilih nanti, Pak Kapolres, 
dan Pak Dandim serta Pak 
ketua DPRD untuk bisa 
menyelesaikan proses 
pembebasan lahan, dan 
harga tanah warga harus 
seusai.  Percepat 
pembagunan bendungan, 
jangan ada yang halang-
halangi apalagi kalau cuma 
orang mau calo tanah" 
Tegasnya.

Pembangunan bendungan 
Pamukkulu Takalar 
merupakan salah satu dari 
Empat bendungan yang akan 
dibangun di Sulawesi Selatan 
yaitu di Jeneponto, Gowa, 
Wajo dan Takalar.

Syahrul menyampaikan 
optimismenya proyek tersebut 
bisa lebih cepat, lantaran 
dukungan anggaran dari 
pusat juga sudah ada. 

“Anggaran sudah ada dari 
pusat, kalau bisa satu tahun 
kenapa harus nunggu tiga 
tahun. 2018 saya mau lihat 
minimal proyek ini sudah ada 
bentuknya,” katanya.
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“Saat ini potensi air kita baru 
dikelolah sekitar 30%. Untuk itu 
kita bangun bendungan dalam 
ranngka memaksimalkan potensi 
yang ada,” katanya.

Soal dukungan anggaran pusat 
untuk bendungan Pamukkulu, 
lanjut dia, dari total Rp950 miliar 
yang disiapkan untuk fisik, tahun 
ini anggaran yang dikucurkan baru 
sekitar 15%. Bendungan 
membutuhkan lahan sedikitnya 
640 hektar.

Menurutnya, proyek ini diproyeksi 
sebagai pengendali banjir, 
pembangkit listrik hydro power, 
pariwisata, perikanan darat, dan 
peningkatan intensitas tanaman 
padi dan palawija seluas 6.430 
hektar dari 150% menjadi 250%.

Mengenai relokasi warga yang 
terkena lokasi Bendungan, plt. 
Bupati Takalar Andi Darmawan 
Bintang mengungkapkan 
pembangunan bendungan dengan 
luas lahan 640 Hektare.

ini setidaknya ada 240 Kepala 
Keluarga di empat dusun desa 
Kale Ko'mara, desa Ko'mara akan 
direlokasi, sementara mencari 
tempat yang sesuai. Sejauh ini, 
masyarakat sudah menerima 
lahan mereka yang akan dijadikan 
proyek bendungan,” ujarnya. Saat 
ini sudah ada 75 hektar lahan 
yang sudah siap untuk dibayarkan, 
dan 25 hektar masih dalam 
pembahasan karena merupakan 
bagian dari hutan lindung.
Berdasarkan rancangan, luas 
genangan pada Bendungan 

2Pamukkulu seluas 4,1 km  dengan 
daya tampung maksimum 81,3 

3juta meter , tinggi bendungan 
mencapai 62 meter dengan 
panjang 807 meter dan lebar 10 
meter. Dengan spesifikasi 
tersebut, bendungan pamukkulu 
ini akan mengairi lahan 
persawahan seluas 6.430 hektar 
pada tiga daerah irigasi, yaitu 
Pammukulu, Dinggau dan Je’ne 
marung. Selain itu bendungan 
juga akan menjadi sumber air 
baku dengan kapasitas hingga 
133 L/dtk dan sumber 

tenaga mikrohidro berkapasitas 
2,5 MW.

Plt Bupati Takalar, Andi Darmawan 
Bintang menjelaskan, khusus 
pembebasan lahan, saat ini sudah 
dalam tahap perampungan. 
Pihaknya mengaku proses ini bisa 
lebih cepat selesai, apalagi warga 
setempat antusias menyambut 
hadirnya proyek tersebut.

Menurutnya, bendungan itu 
terbilang cukup besar, sebab 
Bendungan Pamukkulu ini akan 
membendung tiga sungai, yakni 
Sungai Pamukkulu, Jene Marung, 
dan Dinggau.

Kegiatan pencanangan ini dihadiri 
oleh Gubernur Prov. Sulawesi 
Selatan, Syahrul Yasin Limpo, 
Kepala Pusat Bendungan, Ni 
Made Sumiarsih, Kepala Bidang 
Bendungan Wilayah Timur, 
Mathius Tangyong Kepala Dinas 
PSDA (Plt Bupat Takalar), Andi 
Darmawan Bintang, Kepala BBWS 
Pompengan Jeneberang, Agus 
Setiawan, Pejabat Pemerintah 
Daerah yang terkait, dan Tokoh 
Masyarakat setempat. fsl/rdt/sof
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Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
di Bendungan Paselloreng dan Bendungan Karalloe
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
Basuki Hadimuljono bersama Gubernur Sulawesi Selatan 
Syahrul Yasin Limpo dan Anggota Komisi V DPR RI Andi 
Irwan Aras secara simbolis melaksanakan dimulainya 
pengalihan aliran sungai (river closure) Sungai Gilireng ke 
saluran pengelak Bendungan Paselloreng, di Kabupaten 
Wajo dan Kunjungan ke Bendungan Karalloe di Kabupaten 
Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (19/4/2017). 

Laporan Khusus

Dalam sambutannya Kepala Balai Besar Wilayah 
Sungai Pompengan Jeneberang mengatakan, ada 
lima kecamatan di Kab. Wajo yang akan dilayani 
kebutuhan airnya dari Bendungan Paselloreng, yang 
selama ini mengandalkan area sawah tadah hujan. 
Lima kecamatan itu yang dimaksud adalah, 
Kecamatan Gilireng, Penrang, Majauleng, Sajoangin 
dan Takalala.

Kemudian acara dilanjutkan penekanan tombol sirine 
yang bertanda dimulainya pengaliran air dari Sungai 
Gilireng ke saluran pengelak dan dilanjutkan dengan 
pemberian arahan-arahan bahwa Pembangunan 
Infrastruktur oleh Kementerian PUPR dilakukan 
secara cepat yang diibaratkan seperti music Rock 
and Roll.

“Kerja Rock and Roll inilah solusinya karena kita 
sudah jauh tertinggal dari negara-negara lain dalam

hal penyediaan Infrastruktur,” kata Menteri Basuki.

Lebih lanjut dikatakan, saat ini kerja cepat saja tidak 
cukup, namun harus kerja lebih cepat dan kerja lebih 
keras. 

“dalam pembangunan Bendungan Paselloreng, kita 
terapkan kerja dengan 3 Shift selama tujuh hari 
dalam seminggu dan progresnya telah mencapai 54 
Persen. Progresnya bagus, kami targetkan bisa 
selesai lebih cepat yakni Juli 2018 sudah dapat 
diselesaikan,” ungkapnya.

"Negara Tiongkok punya seratus ribu bendungan. 
Sementara kita (Indonesia) baru memiliki 231 
bendungan dan dalam lima tahun ke depan akan kita 
bangun 49 bendungan baru," jelasnya.
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Gubernur Sulawesi Selatan 
Syahrul Yasin Limpo mengatakan 
pembangunan Bendungan 
Paselloreng merupakan wujud 
nyata yang dilakukan pemerintah 
untuk memenuhi kebutuhan air 
pada daerah pertanian agar 
hasilnya dapat meningkat. Provinsi 
Sulsel adalah salah lumbung 
pangan nasional terbesar. 

"Pada akhirnya peningkatan taraf 
hidup petani dan kesejahteraan 
masyarakat dapat tercapai," 
ungkapnya.

Sementara itu anggota DPR Andi 
Irwan Aras memberikan apresiasi 
terhadap kerja Kementerian PUPR 
karena pembangunan yang 
rencananya akan selesai dalam 5 
tahun dapat dipercepat menjadi 
tiga tahun.

Bendungan Paselloreng nantinya 
akan memiliki daya tampung 138 
Juta m³  dan direncanakan dapat 
mengairi  Irigasi seluas 7.000 ha, 
air baku 305 liter/ detik dan 
mengurangi  banjir di kab. Wajo. 
Setelah menghadiri acara 
pengalihan aliran sungai (River 
Closure) Pembangunan 
Bendungan Paselloreng, Kab. 
Wajo, rombongan Menteri PUPR 
melanjutkan perjalanan kunjungan 
lapangannya menuju Kab. Gowa.

Selepas dari Bendungan 
Paselloreng Kab. Wajo, tepat pada 
pukul 14.50 wita, Helikopter Puma 
milik TNI yang membawa 
rombongan Menteri PUPR dan 
Gubernur Prov. Sulawesi Selatan 
mendarat di lokasi Pembangunan 
Bendungan Karalloe, Kec. Biring 
Bulu, Kab. Gowa. Rombongan 
langsung menuju kantor dan 

menggelar rapat terbatas. Kepala 
Satker Bendungan BBWS 
Pompengan Jeneberang 
menjelaskan progres dan site plan 
pembangunan Bendungan 
Karalloe yang dijadwalkan akan 
rampung pada tahun 2020.

"Masa cuma bikin bendungan 7 
tahun? Ini (pembangunan 
Karalloe) harus dipercepat. Kalau 
saya lihat schedule-nya, masa 
pengerjaannya santai-santai. 
Sedangkan proyek sempat terhenti 
3 tahun karena masalah 
pembebasan lahan,” ucap Basuki.

Basuki Hadimuljono, Menteri 
PUPR meminta kepada Kepala 
BBWS Pompengan Jeneberang 
dan jajarannya, serta Kontraktor 
dan Konsultan Supervisi untuk 
membuat site plan baru. 
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“saya minta site plan baru, dua minggu lagi kasih ke 
saya. Kami harap pembangunan bendungan ini bisa 
selesai sebelum tahun 2020. Kami merespon dan 
mengapresiasi  kerja keras bapak Bupati, pak 
Dandim, dan pak Kapolres Gowa yang telah turun 
langsung menyelesaikan pembebasan lahan 
Karalloe, jadi untuk menghargai itu, kita harus bekerja 
cepat, bekerja keras dan profesional,” tambahnya.

Bendungan Karalloe berada di perbatasan 
Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto yang 
aliran airnya bersumber dari air Gunung 
Lompobattang. Bendungan Karalloe ini akan 
mengatasi banjir yang tiap tahunnya terjadi 
Kabupaten Jeneponto pada musim penghujan tiba,  
karena air dari Gunung Lompobattang tidak langsung 
mengalir menerjang pemukiman penduduk jika curah 
hujan tinggi.

Selain mengatasi banjir, Bendungan Karalloe juga 
bisa menampung air 40 juta kubik. Dari tampungan 
air itulah debit air bisa diatur untuk dialiri ke aliran 
irigasi areal pertanian warga di Kabupaten 
Jeneponto.

"Bendungan ini bisa mengatasi banjir, bisa 

mengaliri air irigasi di 7.000 areal pertanian warga 

saat musim kemarau datang. Bisa dirasakan 

langsung  manfaatnya oleh masyarakat 

Kabupaten Jeneponto. Areal pertanian yang 

tandus akan berubah nantinya menjadi subur 

berkat bendungan ini," ucap Basuki.

Menteri Basuki mengatakan jika Bendungan 
Karalloe ini rampung, selanjutnya bisa 
dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga 
Air (PLTA) dengan kapasitas 4,5 Megawatt. Selain 
itu Bendungan Karalloe juga bisa akan menjadi 
objek wisata baru di Kabupaten Gowa.

“Bendungan Karalloe ini sebagai penyedia air 
baku sebesar 440 liter per detik. Jadi bisa 
dimanfaatkan sebagai penyedia air bersih, jika 
pemerintah kabupatennya jeli. Termasuk juga bisa 
dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan air 
tawar," tambah Menteri Basuki.



Pada kesempatan yang lain Gubernur Prov. Sulawesi 
Selatan, Syahrul Yasin Limpo juga mengapresiasi 
keterlibatan Bupati Gowa dalam membantu 
penyelesaian pembebasan lahan Karalloe, 
harapannya pembangunan Bendungan Karalloe ini 
dapat cepat terselesaikan dengan dilakukan 
percepatan, sehingga dapat meningkatkan 
perekonomian terutama sektor pertanian.

Syahrul menambahkan, jika penyelesaian proyek 
bendungan Karalloe diulur-ulur sangat di sayangkan. 
Di mana dengan adanya bendungan Karalloe ini, 
kehidupan masyarakat di Kabupaten Jeneponto bisa 
bertambah maju.

“Jika dulu, petani hanya bisa panen 1 atau 2 kali 
dalam setahun. Dengan adanya bendungan Karalloe 
ini, bisa panen 3 kali dalam setahun. Pendapatan 
dalam sektor pertanian jagung mencapai Rp 2 triliun 
dan diharapkan dengan adanya bendungan Karalloe 
ini pendapatan jagung Rp 3,4 triliun pertahun," 
jelasnya.

Syahrul mengatakan, Kabupaten Jeneponto 
merupakan daerah paling miskin dan kering. Dengan 
adanya bendungan ini, masalah-masalah di 
Kabupaten Jeneponto bisa teratasi.

"Kalau ada yang menghambat-hambat pembebasan 
lahan, saya minta pak Dandim dan Kapolres 
membantu mengamankan situasi," pinta Syahrul.

Turut mendampingi Menteri Basuki, yakni Inspektur 
Jenderal Rildo Ananda Anwar, Dirjen Sumber Daya Air 
Iman Santoso, Kepala Pusat Bendungan Made 
Sumiarsih, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai 
Pompengan Jeneberang Agus Setiawan, Kepala 
Pusat Komunikasi Publik Endra S Atmawidjaja dan 
Direktur Operasi Wika Chandra, Gubernur Sulsel 
Syahrul Yasin Limpo, Bupati Gowa Adnan Purichta 
Ichsan, Anggota DPR RI Irwan Aras.
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PELATIHAN PERHITUNGAN PENGELOLAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Kementerian PUPR, Ditjend SDA, Direktorat Bina 
Penatagunaan Sumber Daya Air, melaksanakan 
Pelatihan Perhitungan Pengelolaan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP)dari Biaya Jasa 
Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) bertempat 
di Hotel D'Maleo, Jl. Pelita Raya No. 08, Makassar, 
Sulawesi Selatan. (16-17/2/2017)

Dalam melaksanakan 
pengelolaan SDA diperlukan biaya 
yang memadai. Salah satu 
permasalahan pokok yang 
dihadapi oleh pemerintah untuk 
menghadapi tantangan dalam 
melaksanakan pengelolaan 
sumber daya air adalah adanya 
keterbatasan dana. Saat ini dana 
yang ada difokuskan pada 
infrastruktur, sedangkan dana 
operasi dan pemeliharaan masih 
sangat terbatas.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) 
dan (3) UU  No. 11 Tahun 1974  
tentang Pengairan, Pasal 37 ayat 
(1) dan Pasal 41 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 1982 tentang Tata 
Pengaturan Air, serta tatacara  
perhitungan  dan  penarikan  iuran  
eksploitasi dan pemeliharaan 
bangunan pengairan ditetapkan 
dalam Peraturan Menteri PUPR 
Nomor 18/PRT/M/2015 tentang  
Iuran  Eksploitasi  dan 

Pemeliharaan Bangunan 
Pengairan.

Sejalan dengan hal tersebut, 
Kementerian PUPR, Ditjend SDA, 
Direktorat Bina Penatagunaan 
Sumber Daya Air, melaksanakan 
Pelatihan Perhitungan 
Pengelolaan Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) dari Biaya 
Jasa Pengelolaan Sumber Daya 
Air (BJPSDA) bertempat di Hotel 
D'Maleo, Jl. Pelita Raya No. 08, 
Makassar.

Laporan Khusus
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Kasubdit Kelembagaan, Triyono 
Tulus Setiawan, ST, M.Eng dalam 
sambutannya menyampaikan 
Pembiayaan Pengelolaan SDA 
mengalami peningkatan seiring 
dengan pertambahan penduduk. 
Diharapkan dana yang berasal dari 
hasil penerimaan BJPSDA dapat 
digunakan secara optimal untuk 
kegiatan pengelolaan SDA. 
BJPSDA yang dipungut dari 
pengguna dapat dimanfaatkan 
kembali untuk membiayai kegiatan 
operasi dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana SDA.

Kepala BBWS Pompengan 
Jeneberang yang diwakili oleh 
Kepala Seksi Perencanaan 
Operasi dan Pemeliharaan,          
Ir. Faisal Soedarno, MT, dalam 
arahannya mengatakan penetapan 
tarif BJPSDA dalam Peraturan 
Pemerintah sangat diperlukan dan 
Untuk penggunaan dana  PNBP 
dari BJPSDA setelah ditetapkan 
dalam Peraturan Pemerintah, 
dapat dilakukan setelah mendapat 
persetujuan penggunaan PNBP 
dari Menteri Keuangan.BBWS 
Pompengan Jeneberang sebagai 
Instansi Pemerintah yang ditunjuk 
untuk menghitung PNBP serta 
menagih dan memungutnya dari 
Badan Hukum, Badan Sosial dan 
atau perorangan yang mendapat 
manfaat dari adanya bangunan-
bangunan pengairan yang  
dipungut dari pengguna SDA pada 
setiap WS, ujarnya.

BJPSDA bukan merupakan 
pembayaran atas harga air, 
melainkan merupakan penggantian 
sebagian biaya yang diperlukan 
untuk pengelolaan SDA. 

Kewajiban untuk menanggung 
BJPSDA tidak berlaku bagi 
pengguna air untuk kebutuhan 
pokok sehari-hari dan untuk 
kepentingan sosial serta 
keselamatan umum.Karena 
keterbatasan kemampuan petani 
pemakai air, penggunaan air untuk 
keperluan pertanian rakyat 
dibebaskan dari kewajiban 
membiayai jasa pengelolaan 
sumber daya air dengan tidak 
menghilangkan kewajibannya 
untuk menanggung biaya 
pengembangan, operasi, dan 
pemeliharaan sistem irigasi tersier.

Penarikan BJPSDA melalui tiga 
mekanisme/alternatif penarikan 

biaya jasa pengelolaan sumber 
daya air yaitu melalui Perum Jasa 
Tirta, Badan Layanan Umum (BLU) 
dan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP).  Penarikan BJPSDA 
rencananya akan diberlakukan 
pada pengguna sumberdaya air 
untuk memenuhi, baik dari irigasi 
dan pertanian rakyat, kebutuhan 
pokok minimal sehari-hari, industri, 
PLTA, Pertambangan dan 
kebutuhan lainnya, membantu 
membiayai kegiatan-kegiatan yang 
dananya belum teralokasi dalam 
DIPA. Untuk itu workshop kali ini 
merupakan upaya percepatan 
penerapan PNBP-BJPSDA di 
BBWS/BWS agar dapat segera 
memungut BJPSDA.

sof/arm/ptw
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Unit Hidrologi & Kualitas Air, PPK O & P SDA I, BBWS 
Pompengan Jeneberang, Kementerian PUPR  
Menyelenggarakan Pembinaan SDM Staf Hidrologi Balai 
Besar WS Pompengan Sungai Jeneberang. Kegiatan ini 
berlangsung dari tanggal 12 April s/d 13 April 2017, bertempat 
di Hotel M Regency Jalan Daeng Tompo, Makassar. 

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah 
peserta dari unit kerja lingkup 
BBWS Pompengan Jeneberang, 
Dinas SDA, dan UPTD 4 WS di 
Sulawesi selatan.

Darnawati, ST dalam laporannya 
mengatakan bahwa dasar 
pelaksanaan kegiatan ini adalah 
UU RI Nomor 11 tahun 1974  
tentang pengairan, Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat RI 
No.04/PRT/VI/2015 Tentang 
Exploitasi dan Pemeliharaan 
Sumber Daya Air dan Bangunan 
Pengairan, Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat RI Nomor 09/Prt/M/2015 
Tentang Penggunaan Sumber 
Daya Air, Surat Pengesahan DIPA 
Satker O&P SDA Pompengan 
Jeneberang : Sp-Dipa-
033.06.1.190100/2016 Tanggal 07 
Desember 2017 Tahun Anggaran 
2017.

“Tujuan pelaksanaan kegiatan 
pelatihan ini adalah  untuk 
peningkatan  kompetensi   sdm 
hidrologi melaksanakan tugas 
mengolah data  yang benar, 
sehingga dapat menyajikan data 
hidrologi yang akurat dan 
berkesinambungan”, tambahnya.

Dalam Sambutannya, Kepala 
BBWS Pompengan Jeneberang 
dalam kesempatan ini  diwakili 
oleh Kepala Seksi Pelaksana OP 
BBWSPJ Bapak Siang Bantaeng 
SST, MSP menyampaikan bahwa 

kegiatan Pembinaan Staf Hidrologi 
sangat membantu karena 
mengingat data hidrologi sangat 
diperlukan untuk menunjang 
perencanaan pengelolaan SDA 
yang akurat dan dipertanggung 
jawabkan. Berkaitan juga dengan 

amanat dari Undang undang NO 
11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, 
Peraturan Peraturan kepala BMG 
no. 37/KT/.104/KB/BMG-06 
tentang tata cara tetap 
pelaksanaan pencatatan dan 
pelaporan Hidrometeorologi, 
Kepmen Kimpraswil 
no.404/KPTS/M/2002 tentang 
Pedoman Monitoring dan 
Pengawasan Hidrologi, dan 
pedoman BWRM tentang 
Pengelolaan Hidrologi.

Materi yang diberikan yakni ; 
Dasar-dasar Hidrologi, Jenis-jenis 
Pos Hidrologi, data Hidrologi yang 
tersedia, cara pengambilan sampel 
dan pencatatan data hidrologi, 
yang disampaikan oleh Kepala 
Seksi Lingkungan SDA Subdit 
Hidrologi dan Lingkungan SDA Drs 
Prada Dwi Atmanta, Cara 
Pengelolaan Data Pos Duga Air 
dan Pembuatan lengkung Debit 
(Rating Curve) disampaikan oleh 
Peneliti Pertama Balai Hita SDA 
Mirwan Rofiq G , dan Juru Operasi 
dan Pemeliharaan Balai Hita SDA 
Asep Denni D.

Acara ini bertujuan untuk 
menambah pengetahuan serta 
meningkatkan keahlian dalam 
bidang Hidrologi,khususnya dalam 
lingkup BBWS Pompengan 
Jeneberang, sehingga mampu 
mendapatkan  mengelolah data 
Hidrologi dengan baik dan lebih 
akurat, utamanya dalam  
pengelolaan data Pos duga Air dan 
pembuatan lengkung Debit (Rating 
Curve). 

Laporan Khusus

PEMBINAAN SDM 
STAF HIDROLOGI BALAI BESAR 
WS POMPENGAN JENEBERANG

ptw/arm/rdt
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PPK OP SDA II BBWS Pompengan Jeneberang 
menyelenggarakan Sarasehan komunitas Peduli 
Sungai yang bertujuan untuk mensosialisasikan 
pentingnya sikap peduli atas keberadaan Air 
sebagai sumber utama bagi Kehidupan Makhluk 
Hidup, Bertempat di Hotel D' maleo, 8/05/17 di 
Kota Makassar

Pembukaan Acara

Kepala Balai Besar WS 
Pompengan Jeneberang, Ir. Agus 
Setiawan, Dipl. HE menyampaikan 
dalam sambutannya bahwa 
penyelenggaraan acara ini dalam 
rangka pelaksanaan program 
Kegiatan Pemberdayaan Teknis/ 
Fasilitasi Pertemuan Masyarakat 
Peduli Sungai pada BBWS 
Pompengan Jeneberang. Selain itu 
juga dirangkaikan dengan kegiatan 
Peresmian Taman Baca Kanal di 
Kanal Panampu dan Pelepasan 
Peserta Susur Sungai Tallo yang 
diikuti oleh 50 peserta dari 
Komunitas peduli sungai dan kanal 
dan dari perguruan tinggi, UNHAS 
dan UNISMUH.

“Kegiatan sarasehan ini bertujuan 
untuk membangun kesepahaman 
serta komitmen semua pihak di 
dalam pengelolaan sumber daya 
air dan pemberdayaan masyarakat 
peduli sungai, serta untuk 
membangun kebersamaan dan 
solidaritas dalam gerakan peduli 
sungai dan kanal di Sulawesi 
Selatan”, jelas Agus Setiawan.

Beliau melanjutkan dalam kaitan 
tersebut, saya mengharapkan para 
peserta sekalian untuk dapat 
memberikan masukan pada acara 
sarasehan ini, khususnya dari para 
komunitas peduli sungai dan kanal 
dapat memberikan masukan untuk 
mengatasi dampak dari kerusakan 

lingkungan dan melestarikan 
kembali sungai dan kanal serta 
penyelamatan sumber air kita.

“Seiring dengan hal tersebut, 
Kepada seluruh peserta Sarasehan 
ini saya ucapkan selamat mengikuti 
acara ini, Mudah-mudahan 
kegiatan yang dilaksanakan ini 
merupakan langka yang baik  
dalam upaya untuk mewujudkan 
Pemanfaatan dan Pengelolaan 
Sumber Daya Air, dan menjadi 
langkah awal dari berbagai 
rencana kegiatan di tahun tahun 
mendatang, Serta diharapkan 
muncul suatu kesadaran kolektif  
sekaligus tindakan korektif dalam 
membenahi Sungai dan Kanal  dan 

Laporan Khusus

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Kementerian PUPR
Membuka Acara Sarasehan Komunitas Peduli Sungai dan 
Kanal di Makassar
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mempertahankan lingkungan yang 
sudah tertata dengan baik. Acara 
ini dirangkaikan dengan Peresmian 
Taman Baca Kanal Pannampu dan 
pelepasan Susur Sungai Tallo,” 
harap Agus Setiawan mengakhiri 
sambutannya.

Selanjutnya, Direktur Bina Operasi 
dan Pemeliharaan Ditjen SDA 
Kementerian PUPR, Ir. Agung 
Djuhartono, CES mengatakan 
Pengelolaan sumber daya air dan 
ketahanan pangan selama ini 
memang merupakan salah satu 
tantangan utama yang selalu kita 
hadapi. Dimana Perubahan iklim 
yang disebabkan oleh pemanasan 
global telah berdampak pada 
cuaca, termasuk perubahan pada 
pola suhu udara, curah hujan, dan 
aliran sungai yang menyebabkan 
banjir, kekeringan, dan gelombang 
panas yang menimbulkan dampak 
lanjutan seperti kebakaran dan 
kemarau yang ekstrem. Dan 
adaptasi merupakan upaya kita 

untuk menyesuaikan diri terhadap 
dampak negatif perubahan iklim 
tersebut. Melestarikan sumber air 
dengan kegiatan menanam pohon 
adalah salah satu kegaiatan yang 
harus terus dilakukan agar 
kelangsungan sumber air dan 
siklus hidrologi tetap terjaga.

“Guna mengantisipasi 
permasalahan tersebut, nampak 
jelas bahwa salah satu upaya 
mendukung Pelestarian Sumber 
Daya Air dengan melakukan 
kegiatan yang kita laksanakan 
pada hari ini hingga dua hari ke 
depan oleh Komunitas Peduli 
Sungai dengan melakukan Susur 
Sungai Tallo”, lanjut Agung.

Direktur Bina Operasi dan 
Pemeliharaan juga mengharapkan 
dengan acara ini kita berharap 
dapat membangun kebersamaan 
dan solidaritas dalam gerakan 
peduli sungai dan kanal untuk 
menyelamatkan sumber air di 

Indonesia dan khususnya di 
Sulawesi Selatan.

“Sebelum mengakhiri sambutan 
saya, perkenankanlah saya 
mengucapkan terima kasih kepada 
Pemerintah Daerah, BBWS 
Pompengan Jeneberang, serta 
komunitas peduli sungai dan kanal 
yang telah bersama-sama dengan 
Kementerian PUPR 
menyelenggarakan sarasehan ini. 
Saya ucapkan selamat mengikuti 
acara ini, mudah-mudahan 
kegiatan ini merupakan langkah 
yang baik dalam upaya kita untuk 
mewujudkan pemanfaatan dan 
pengelolaan sumber daya air ke 
depannya”, ucap Agung mengakhiri 
sambutannya dan membuka 
secara resmi acara Kegiatan 
Pemberdayaan Teknis/Fasilitasi 
Pertemuan Masyarakat Peduli 
Sungai pada BBWS Pompengan 
Jeneberang.

Turut hadir dalam Acara ini Direktur 
Bina Operasi dan Pemeliharaan 
Ditjen SDA Kementerian PUPR, 
Kepala Dinas Sumber Daya Air 
Provinsi Sulawesi Selatan, Para 
PPK di lingkup Balai Besar Wilayah 
Sungai Pompengan Jeneberang 
serta para Komunitas Masyarakat 
peduli Sungai dan Kanal Sulawesi 
Selatan.

Setelah membuka acara Sarasehan 
Masyarakat Peduli Sungai, Direktur 
Bina Operasi dan Pemeliharaan 
Ditjen SDA Kementerian PUPR 
selanjutnya meresmikan Taman 
Baca Kanal di Kanal Pannampu. 
Keesokan harinya dilaksanakan 
susur sungai Tallo yang diikuti 
Komunitas Masyarakat Peduli 
Sungai & Kanal, Perguruan Tinggi 
(Unhas & Unismuh) serta instansi 
terkait. rdt/sof/fsl
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SOSIALISASI	UU	NO.	2	TAHUN	2017	DI	LINGKUNGAN	
BBWS	POMPENGAN	JENEBERANG
BBWS Pompengan Jeneberang Ditjend Sumber Dayar 
Air, Kementerian PUPR, menyelenggarakan Sosialisasi 
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan 
Kebijakan Pembinaan Konstruksi di Pusat dan Daerah, 
Rabu, 14 Juni 2017. Bertempat di ruang rapat Arsip 
Kantor BBWS Pompengan Jeneberang, Jl. Sekolah 
Guru Perawat No. 03 Kota Makassar

Kepala Bidang Program dan 
Perencanaan Umum, Hasrawati 
Rahim, mewakili Kepala Balai 
BBWS Pompengan Jeneberang 
dalam arahannya menyampaikan, 
semua tenaga kerja konstruksi 
harus bersertifikat dan siap 
berkompetisi menghadapi 
persaingan global, salah satunya 
adalah MEA (Masyarakat 
Ekonomi ASEAN), aturan 
sertifikasi tersebut sudah tertuang 
dalam Undang-Undang (UU) No.2 
Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi yang baru diterbitkan 
menggantikan UU Jasa 
Konstruksi Nomor 18 tahun 1999. 
Untuk itu, baik dari pengguna 
Jasa maupun Penyedia Jasa 
nantinya dapat menerapkan UU 
No. 2 tahun 2017 ini.

Dalam paparannya, Faisal 
Lukman, Kepala Balai Jasa 
Konstruksi Wilayah 6 – Makassar 

menyampaikan beberapa poin 
penting yang diatur dalam UU 
Jasa Konstruksi yang baru antara 
lain tidak lagi hanya berorientasi 
terkait bidang PUPR, tetapi 
mencakup penyelenggaraan 
pekerjaan konstruksi di Indonesia 
secara utuh. Kemudian adanya 
pembagian peran berupa 
tanggung jawab dan kewenangan 
antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah dalam 
penyelenggaraan jasa konstruksi, 
serta menjamin penyelenggaraan 
usaha jasa konstruksi yang adil, 
sehat, dan terbuka melalui pola 
persaingan yang sehat.

Substansi lainnya yakni peran 
serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan jasa konstruksi 
sebagai bagian kemitraan dan 
sistem informasi dari pengawasan 
penyelenggaraan jasa konstruksi,

dan pengaturan rantai pasok 
sebagai pendukung jasa 
konstruksi dan usaha penyediaan 
bangunan.UU Jasa Konstruksi 
yang baru juga mengatur 
perlindungan bagi tenaga kerja 
Indonesia dalam bekerja di bidang 
jasa konstruksi, termasuk 
pengaturan badan usaha asing 
yang bekerja di Indonesia, juga 
penetapan standar remunerasi 
minimal untuk tenaga kerja 
konstruksi.

Kegiatan ini dihadiri oleh 
Narasumber, Faisal  Lukman 
(Kepala Balai Jasa Konstruksi Wil. 
6), para Kepala Bidang, Kepala 
Seksi, PPK, dan para Penyedia 
Jasa di lingkungan BBWS 
Pompengan Jeneberang. 

Laporan Khusus

rdt/sof/fsl
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Ternyata  Bisa Mendengar dan MembacaAir

S
eorang ilmuwan Jepang, Dr Masaru Emoto, 
dari Universitas Yokohama telah melakukan 
penelitian tentang perilaku air. Hasilnya adalah 

bahwa, air itu bisa melihat, mendengar, dan 
memahami segala bahasa. Atau dengan kata lain air 
ternyata hidup.

Doktor Emoto menuliskan temuannya di dalam buku 
”The True Power of Water”, “The Hidden Massage of 
Water”, dan “The Secret Life of Water”.

Dr. Masaru Emoto dengan tekun melakukan 
penelitiannya tentang air murni dari mata air di Pulau 
Honshu, didoakan secara agama Shinto, lalu 
didinginkan sampai -50 celcius di laboratorium, 
lantas difoto dengan mikroskop elektron dengan 
kamera kecepatan tinggi. Ternyata molekul air 
membentuk kristal segi enam yang sangat indah.

Percobaan diulangi dengan membacakan kata, 
“Arigato (terima kasih dalam bahasa Jepang)” di 
depan botol air tadi. Kristal kembali membentuk 
sangat indah. Lalu dicoba dengan menghadapkan 
tulisan huruf Jepang, “Arigato”. Kristal membentuk 
dengan keindahan yang sama. Dengan sebuah 
kamera khusus, Doktor Masaru Emoto telah berhasil 
memotret Kristal air dalam keadaan beku dan dalam 
kondisi yang berbeda – beda, air tersebut di foto 
setelah di beri kata-kata positif seperti “terima kasih 
atau cinta dan syukur”, dalam 20 detik langsung 
membentuk kristal hexagonal/segi enam yang indah.

Sebaliknya ketika diberi kata-kata yang negative 
seperti ”bodoh” dan didengarkan “musik yang kasar”, 
kristal air yang terbentuk kelihatan kacau dan tidak 
hexagonal. Selanjutnya ditunjukkan kata “setan”, 
kristal berbentuk buruk. Diputarkan musik 
“Symphony Mozart”, kristal muncul berbentuk bunga. 
Ketika musik “heavy metal” diperdengarkan, kristal 
hancur.

Ketika 500 orang berkonsentrasi memusatkan pesan 
“peace” di depan sebotol air, kristal air tadi 
mengembang bercabang-cabang dengan indahnya. 
Dan ketika dicoba dibacakan doa Islam, tercipta 
sebuah kristal bersegi enam seperti logo yang 
terdapat pada Ka'bah. Gambar itu muncul dengan 
lima cabang daun, muncul berkilauan.
Selanjutnya ditunjukkan kata ”malaikat” : terbentuk 
rantai dengan kristal hexagonal yang indah dan 
ketika ditunjukkan kata “setan”, kristal berbentuk 
buruk dengan bola api ditengah.

lalu bagaimana dengan kristal air Zam-zam? 
berdasarkan penelitian Dr Masaru Emoto, kristal air 
dari mata air zam-zam membentuk susunan molekul 
air zam-zam tersusun begitu cantik. Bentuknya 
seolah-olah berlian yang bersinar-sinar, dan dari 
sinarnya mengeluarkan warna-warna yang menarik 
melebihi 12 warna.

Dr. Emoto

Dr. Emoto akhirnya berkeliling dunia melakukan 
percobaan dengan air di Swiss, Berlin, Prancis, 
Palestina, dan ia kemudian diundang ke Markas 
Besar PBB di New York untuk mempresentasikan 
temuannya pada Maret 2005. Ternyata air bisa 
“mendengar” kata-kata, bisa “membaca” tulisan, dan 
bisa “mengerti” pesan.

Dalam bukunya The Hidden Message in Water, Dr. 
Masaru Emoto menguraikan bahwa, air bersifat bisa 
merekam pesan, seperti pita magnetik atau compact 
disk. Semakin kuat konsentrasi pemberi pesan, 
semakin dalam pesan tercetak diair. Air bisa 
mentransfer pesan tadi melalui molekul air yang lain. 
Barangkali temuan ini bisa menjelaskan, kenapa air 
putih yang didoakan bisa menyembuhkan si sakit. 
Dulu ini kita anggap musyrik, atau paling sedikit kita 
anggap sekadar sugesti, tetapi ternyata molekul air 

Wacana
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itu menangkap pesan doa kesembuhan, 
menyimpannya, lalu vibrasinya merambat kepada 
molekul air lain yang ada ditubuh si sakit. Tubuh 
manusia memang 75% terdiri atas air. Otak 74,5% 
air. Darah 82% air. Tulang yang keras pun 
mengandung 22% air. Bahwa air tidak sekadar 
benda mati. Dia menyimpan kekuatan, daya rekam, 
daya penyembuh, dan sifat-sifat aneh lagi yang 
menunggu disingkap manusia.

di minum, juga mudah diserap ke dalam sel tubuh 
sehingga memperlancar proses metabolisme sel. 
Itulah sebabnya air yang hexamolekuler di sebut air 
hexagonal.

Keajaiban Perubahan Bentuk Kristal Air

Dr. Masaru Emoto - telah membuktikan bahwa air 
mampu mentransmisikan emosi yang kita miliki. Cara 
yang ia gunakan cukup unik. Di depan air bersih 
yang ditaruh di wadahnya, ia menyebutkan hal-hal 
yang baik dan buruk. Setelah itu ia mengambil foto 
masing-masing bentuk kristal air dan 
membandingkan satu sama lain sesuai hal-hal yang 
ia sebutkan.

dalam sebuah penelitian yang telah dilakukannya 
sejak 1994. Ia mengungkapkannya saat menjadi 
pembicara di Malaysia. Saat itu ia membawa 
beberapa slide mengenai sampel air yang diambilnya 
dari berbagai sumber, seperti sungai, laut, telaga, 
mata air, dan sebagainya. Dari sana terkumpullah 
sebanyak seribu bentuk kristal air.

Beberapa molekul air yang ditelitinya berbentuk tak 
teratur, kecuali molekul air zamzam. Susunan 
molekul air zamzam berstruktur sangat indah, teratur, 
cantik bak berlian yang berkilauan, dan 
memancarkan lebih dari 12 warna jika dibekukan.

Saat itu Masaru Emoto bertanya pada para peserta 
seminar, molekul air apakah ini? Di kala suasana 
senyap, seorang peserta menjawab kemungkinan 
molekul indah itu adalah molekul air zamzam, sebab 
air itu merupakan air yang paling mulia di dunia.

Ternyata benar apa yang dikatakan peserta tadi. 
Penelitian Masaru Emoto terhadap air zamzam 
menunjukkan, bahwa molekulnya memang paling 
cantik dan indah di antara air lainnya. Kemudian 
Masaru Emoto menerangkan bagaimana sebuah 
kata bisa mempengaruhi bentuk molekul air. Dalam 
kesempatan itu dia juga meminta peserta menguji 
sendiri bentuk molekul yang diinginkannya.

Saat salah seorang diminta memberi bacaan buruk 
ke dalam air mineralnya, tiba-tiba molekul-molekul air 
membentuk struktur aneh. Sebaliknya, ketika 
seseorang diminta memberikan bacaan doa pada air 
tadi, ternyata yang terbentuk kemudian adalah 
molekul air seperti berlian dan berkilau. Itu 
membuktikan bahwa bila air diberikan bacaan buruk 
maka akan bersifat tidak baik. Sebaliknya, bila 
diberikan bacaan baik, air akan bersifat positif.

sumber : 
https://www.kaskus.co.id/thread/553f166a5074102e2
b8b4569/hipotesis-air-adalah-quotbenda-mahluk-
hidupquot-ilmiah-atau-hoax/

Dr Masaru Emoto juga menjelaskan bahwa air 
mengandung vibrasi/energi yang dibutuhkan 
manusia untuk bertahan hidup. Karena itu manusia 
tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Ketika dilihat di 
mikroskop struktur air yang baik memang terlihat 
hexagonal, padahal bentuk sesungguhnya tiga 
dimensi. Hal tersebut membuktikan air menyimpan 
vibrasi dan bisa diigunakan untuk transfer energi, 
maka Dr Masaru Emoto menganjurkan agar 
memberikan kata-kata yang baik saja kepada air 
yang dapat membuat air membentuk kristal 
hexagonal yang indah. Yang menakjubkan ketika air 
dituliskan lalu ditempel dalam bahasa Arab (Asmaul 
Husna/Nama Allah) maka air itupun membentuk 
kristal yang sangat indah dan membesar. Begitu pula 
air zamzam atau air yang didoakan ia akan 
membentuk kristal yang stukturnya hexagonal.

Untuk mengetahui seberapa besar energi yang 
dihasilkan atau khasiat dari air doa itu, menurut 
Doktor Masaru Emoto dapat menggunakan rumus 
Einstein :

E = m.c2
E = Energi yang dihasilkan
M = Jumlah orang yang mendoakan
C = Kualitas/dalamnya keyakinan orang yang  
mendoakan tersebut

Itulah sebabnya air zamzam atau air yang sudah 
didoakan dapat menyembuhkan orang lain, karena 
setiap saat selalu didoakan oleh jutaan orang dan 
tidak pernah putus sejak ditemukan lebih dari 15 
abad yang lalu, sehingga membentuk strukturnya 
hexagonal. Menurut Doktor Erwin Kusuma Spjk, 
bahwa air dengan gugus enam 
molekul/hexamolekuler bentuknya bulat, stabil dan 
kokoh serta berukuran kecil sehingga mudah 
memasuki sel-sel tubuh ketika
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Tips Kesehatan

Tips Tips Kesehatan: Kebiasaan Yang Dianggap Sehat 
Padahal Sebenarnya Tidak
Kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan memegang peranan yang sangat penting untuk kesehatan tubuh, 
baik itu pola makan dan perilaku sehari-hari. Selain itu, seringkali banyak orang yang tidak menyadari dengan 
apa yang dilakukan setiap hari. Terkadang mereka menganggapnya sebagai hal yang sehat padahal 
sebenarnya itu bisa merugikan kesehatan.

Hal-hal yang dianggap sehat belum tentu baik untuk tubuh. Bahkan jika aktivitas sehat yang Anda anggap 
sehat tidak dilakukan dengan benar maka akan membawa dampak buruk bagi tubuh. Hal inilah yang 
seringkali tidak disadari banyak orang. Lalu apa saja kebiasaan yang dianggap sehat padahal sebenarnya 
tidak?

Mengkonsumsi Yoghurt Manis

Salah satu kebiasaan yang dianggap sehat padahal sebenarnya tidak yaitu mengkonsumsi yoghurt manis. 
Mengapa demikian? Hal ini karena produk yoghurt manis kemasan mengandung kadar gula cukup tinggi 
sehingga bisa memicu gangguan kesehatan pada tubuh seperti diabetes, obesitas dan gangguan penyakit 
lainnya.

Menggoreng Sayuran

Banyak orang yang mengolah sayuran dengan cara digoreng menggunakan tambahan tepung. Sebagai 
contohnya yaitu keripik bayam, brokoli dan kembang kol digoreng. Meskipun sayuran terbilang kategori 
makanan sehat, namun jika cara pengolahan tidak tepat justru akan menimbulkan masalah pada tubuh.

Menyikat Gigi Terlalu Sering

Menyikat gigi merupakan salah satu aktivitas sehat untuk menjaga kebersihan gigi. Namun jika dilakukan 
terlalu sering justru akan memicu kerusakan pada gigi. Sikat gigi yang terlalu sering akan mengikis enmel 
gigi. Jika hal ini terus menerus terjadi maka akan terjadi kerusakan gigi secara perlahan.

Menyikat gigi sebaiknya jangan dilakukan setelah makan. Tunggulah beberapa saat yaitu 30 hingga 60 menit 
setelah makan. Menyikat gigi langsung setelah makan akan merusak lapisan pelindung gigi. Hal ini tentunya 
akan membuat gigi terkikis dan mudah rusak.

Olahraga Tidak Teratur

Tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat sehingga jika Anda melakukan olahraga tidak teratur dan 
berlebihan akan memicu gangguan kesehatan. Olahraga terbilang sebagai aktivitas sehat dan bermanfaat 
bagi tubuh. Namun jika dilakukan berlebihan justru memicu resiko kesehatan.

Nah, itulah beberapa kegiatan sehat yang justru berbahaya bagi tubuh jika tidak dilakukan dengan tepat. 
Supaya memperoleh manfaat dan hasil yang optimal maka sebaiknya lakukan kegiatan sehat dengan bijak 
atau tidak berlebihan.

Pola hidup sehat menjadi dasar untuk tubuh yang sehat dan bugar. Pola hidup sehat pada dasarnya sangat 
mudah untuk dilakukan. Hanya saja kesadaran setiap orang berbeda-beda untuk menjalaninya. Oleh karena 
itu mulai saat ini marilah untuk menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Lakukan olahraga secara teratur dengan intensitas yang teratur, konsumsi makanan bergizi, hindari 
kebiasaan buruk yang bisa merugikan kesehatan. Itulah kunci hidup sehat secara sederhana. Mudah bukan?

Sumber : http://www.solusisehatku.com/tips-tips-kesehatan-kebiasaan-yang-dianggap-sehat-padahal- 
sebenarnya-tidak
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