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Editorial

SAATNYA, BERBENAH
SAATNYA, BERSIKAP

B
alai Besar Wilayah Sungai Pompengan 
Jeneberang sebagai sebuah lembaga 
pemerintah yang besar, dengan wewenang 

dan tanggung jawab yang tidak sedikit. Maka tentu 
saja menghadapi tantangan dan persaingan yang 
cukup menantang, dalam upayanya menggapai visi 
dan misi yang telah dicanangkan.

Seperti yang kita pahami, pengelolaan sumber daya 
air semakin hari semakin dihadapkan ke berbagai 
permasalahan. Permasalahan umum dalam 
pengelolaan sumber daya air pada dasarnya terdiri 
atas 3 aspek yaitu terlalu banyak air, kekurangan air 
dan pencemaran air. Peningkatan kebutuhan akan air 
telah menimbulkan eksploitasi sumber daya air 
secara berlebihan sehingga mengakibatkan 
penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air 
yang pada gilirannya menurunkan kemampuan 
pasokan air. Gejala degradasi fungsi lingkungan 
sumber daya air ditandai dengan fluktuasi debit air 
dimusim hujan dan kemarau yang semakin tajam, 
pencemaran air, berkurangnya kapasitas waduk dan 
lainnya. 

Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan secara 
holistik, untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan 
yang harmonis antar wilayah, antar sektor, dan antar 
generasi. Semua pihak terkait perlu dilibatkan dalam 
setiap tahap pengambilan keputusan dalam 
pengelolaan sumber daya air dari tahap perencanaan 
sampai dengan operasi dan pemeliharaan. Dalam 
pengelolaan sumber daya air, pemerintah daerah 
tidak boleh memandang air hanya sebagai komoditas 
ekonomi tetapi perlu mempertimbangkan fungsi 
sosialnya. Pemakai air perlu memberikan kontribusi 
biaya pengelolaan air, dengan prinsip pembayaran 
pengguna dan pembayaran polusi serta adanya 
subsidi silang.

Bercermin dengan kondisi di atas, maka tentu saja 
segala kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh 
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang 
sebagai salah satu lembaga pemerintah di bawah 
kementerian pekerjaan perlu mensosialisasikan dan 
menginformasikannya kepada semua pihak yang 
berkompeten, terutama kepada masyarakat.

Hal inilah yang membuat urgen perlunya penerbitan 
Buletin TKPSDA 4 WS Balai Besar Wilayah Sungai 
Pompengan Jeneberang. Seperti yang kita ketahui, 
ditengah derasnya arus informasi yang serba cepat 
dan up to date maka tantangan tentu saja datang 
“bak gelombang samudera”, baik yang sifatnya positif 
dan membangun maupun yang negatif dan 
menjatuhkan bahkan seringkali tak berimbang.

Disamping itu, untuk menciptakan iklim yang 
transparansi perlu dibangun suatu sistem komunikasi 
yang sinergis antara pemerintah dangan masyarakat, 
khususnya mengenai program-program, kebijakan 
dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan 
pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya 
air, sehingga diharapkan masyarakat akan memberi 
dukungan terhadap upaya pemerintah dalam 
menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Jadi saatnya berbenah, saatnya bersikap 
membangun pengelolaan sumber daya air yang 
terpadu dan komprehensif menuju masyarakat yang 
sehat dan sejahtera. Wassalam

Salam dari

TIM REDAKSI
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Laporan Utama

YOGYAKARTA TUAN RUMAH ACARA WORKSHOP PENINGKATAN 
KAPASITAS SEKRETARIAT TKPSDA WS DALAM MEMFASILITASI 
SIDANG DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI 
(WILAYAH BARAT)

Bapak Tulus Triwiyono membuka acara Workshop Peningkatan 
Kapasitas pada Sekretariat TKPSDA WS dalam Memfasilitasi 
Sidang dan Pengelolaan Data dan Informasi (Wilayah Barat) 
mewakili Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air. 
Yogyakarta, 5-9 Februari 2018. 

17 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembentukan Wadah Koordinasi 
pengelolaan Sumber Daya Air pada 
Tingkat Wilayah Sungai sebagai 
pengganti Permen PU Nomor 4 
Tahun 2008.  Serta dikeluarkannya 
Peraturan Presiden Nomor 10 
Tahun 2017 tentang Dewan 
Sumber Daya Air Nasional.  Hal ini  
menggambarkan bahwa 
Pengelolaan Sumber Daya Air tetap 
diperlukan.

“Pengelolaan SDA di Wilayah 
Sungai memerlukan keterpaduan, 

untuk itu keberadaan TKPSDA WS 
masih sangat diperlukan. 
Pembentukan TKPSDA WS  
diamanatkan dalam Peraturan 
Presiden Nomor 10 Tahun 2017 
pasal 2 ayat (5). Sebelum Perpres 
10 Tahun 2017 ditandatangani, 
Direktur Jenderal SDA 
mengeluarkan Surat Edaran yang 
berisi bahwa 
organisasi/kelembagaan yang telah 
ada dan kegiatan/tugas 
pengelolaan SDA yang sedang 
berjalan tetap berlaku dan dapat 
terus dilaksanakan. 

Bapak Tulus Triwiyono mengatakan 
bahwa dengan dinyatakannya UU 
No. 7/2004 tidak mempunyai 
kekuatan hukum 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 
diantaranya Permen PUPR Nomor 
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Sedangkan untuk TKPSDA WS yang telah berakhir 
masa tugasnya sudah dapat melakukan proses 
pemilihan untuk masa kerja periode berikutnya”, 
ungkap Tulus.

Tulus melanjutkan salah satu tugas Sekretariat adalah 
memfasilitasi kegiatan persidangan yang dilakukan 
TKPSDA WS.  Selain harus mempunyai kapasitas 
dalam memfasilitasi persidangan, Sekretariat juga 
harus memahami tugas TKPSDA WS sehingga dapat 
memfasilitasi semua kegiatan TKPSDA WS dengan 
optimal.  Data dan Informasi merupakan bagian yang 
penting dan mendukung semua kegitan TKPSDA WS.  
Pengelolaan data dan Informasi terkait pengelolaan 
Sumber Daya Air menjadi salah satu tugas TKPSDA 
WS terkait Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, 
Hidrometeorologi dan Hidrogeologi. Berdasarkan hasil 
evaluasi yang dilakukan terhadap laporan beberapa 
TKPSDA WS menunjukkan bahwa 

pelaksanaan tugas terkait SIH3 masih belum 
dilaksanakan dengan optimal. Fasilitasi persidangan 
juga masih belum memadai.  

“Workshop Peningkatan Kapasitas pada Sekretariat 
TKPSDA WS dalam Memfasilitasi Sidang dan 
Pengelolaan Data dan Informasi (Wilayah Barat) 
dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada 
Sekretariat mengenai bagaimana tata cara 
memfasilitasi pelaksanaan sidang TKPSDA WS dan 
pelaksanaan tusi terkait pengelolaan data dan 
informasi”, lanjut Tulus.

Beliau mengakhiri sambutannya dengan mengatakan 
bahwa workshop yang akan dilaksanakan selama lima 
hari ke depan diharapkan juga memacu sekretariat 
dan wadah koordinasi menjadi lebih aktif dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya.   

rdt/sof/igz
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Bali Tuan Rumah Lomba Wadah Koordinasi 
Tahun 2018
Subdit Kelembagaan, Dirjen SDA Kementerian PUPR 
melaksanakan kegiatan Lomba Sekretariat TKPSDA Wilayah 
Sungai. Kegiatan ini diikuti oleh TKPSDA/wadah Koordinasi  
seluruh Indonesia. Acara berlangsung di Bali, 24 s/d 27 April 2018

Mengingat begitu beragamnya 
anggota TKPSDA dan tugas fungsi 
yang cukup berat maka diperlukan 
sekretariat untuk membantu 
pelaksanaan tugas dan fungsinya. 
Sejalan dengan Permen PU No 
20/PRT/M/2015 pasal 20 (n) dan 64 
(n) sekretariat melekat di Balai 
Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan 
Balai Wilayah Sungai (BWS). 
Sekretariat mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam 
pelaksanaan kegiatan TKPSDA 
mulai dari tahap persiapan, 
pelaksanaan sampai dengan pasca 
kegiatan. 

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. Dalam 
rangka mengukur pemahaman dan 
kinerja dari sekretariat TKPSDA 
maka Subdit Kelembagaan 
melaksanakan kegiatan Lomba 
Sekretariat TKPSDA Wilayah 
Sungai.

Pembukaan Acara 

Dalam penyelenggaraan 
pengelolaan sumber daya air 
terpadu, koordinasi mutlak 
dilaksanakan. Di Indonesia, salah 
satu bentuk koordinasi dalam 
mewujudkan pengelolaan SDA 
yang terpadu adalah Tim 
Koordinasi Pengelolaan Sumber 
Daya Air (TKPSDA). TKPSDA WS 
yang terbentuk merupakan wadah 
koordinasi yang terdiri dari unsur 
pemerintah dan non-pemerintah. 
Pembentukan TKPSDA WS diatur 
dalam Permen PUPR No. 17/2017.

Laporan Utama
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Presentasi, Penilaian ini 
berdasarkan presentasi dan 
ketepatan menjawab. Masing 
masing sekretariat diwakili oleh 1 
orang sebagai presenter. Masing-
masing peserta diberi waktu 20 
menit yang terdiri dari 15 menit 
presentasi, dan 5 menit tanya 
jawab. Presentasi yang diberikan 
berdasarkan profil sekretariat yang 
sudah dikumpulkan sebelumnya. 
Moderator memberikan 
kesempatan kepada Juri untuk 
dapat memberikan pertanyaan 
dalam kurun waktu 5 menit. 
Paparan paling tidak berisi 
pelaksanaan tusi, inovasi/succes 
story.

Desk, Di dalam ruangan terdapat 
pembagian 6 meja. Masing-masing 
meja telah duduk 1 juri dan 1 yang 

mewakili subdit. Pada gilirannya 
masing peserta akan dipanggil 
untuk diberi pertanyaan seputar 
tupoksi Sekretariat TKPSDA WS.

Penilaian Lapangan, Penilaian 
lapangan ini dilaksanakan untuk 
memverifikasi nominator lomba. 
Nominator lomba yang dipilih untuk 
8 sekretariat (3 maju dan 5 
berkembang). Penilaian lapangan 
pada tahun ini sedikit berbeda 
dengan penilaian tahun 
sebelumnya. Dimana tahun ini akan 
diadakan simulasi sidang.

Bapak Tulus mengatakan bahwa 
kegiatan ini dilaksanakan untuk 
mengetahui sejauh mana 
sekretariat memahami koordinasi 
dalam pengelolaan Sumber Daya 
Air serta menilai kinerja dari 
sekretariat TKPSDA WS dan 
memberikan motivasi dalam 
pelaksanaan tugas fungsi TKPSDA 
WS.

“Kegiatan-kegiatan seperti ini akan 
terus dilaksanakan guna memberi 
motivasi dan reward kepada 
sekretariat TKPSDA agar dapat 
menjalankan tugas dan fungsinya 
sebaik mungkin”, ungkap Tulus.

Sistem Penilaian

Penilaian didasarkan atas 3 
kategori yaitu, Presentasi, Desk & 
Penilaian Lapangan.

sof/igz/arm
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Laporan Khusus

EVALUASI PELAKSANAAN OP SDA TA 2017 
PERCEPATAN PELAKSANAAN OP SDA 2018 DAN SINGKRONISASI PROGRAM 

OP SDA TA 2019 WILAYAH TIMUR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat  Bina 
Operasi dan Pemeliharaan SDA, menyelenggarakan 
kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Operasi dan 
Pemeliharaan SDA tahun 2017, Percepatan Pelaksanaan 
Operasi dan Pemeliharaan SDA tahun 2018. Bertempat di 
Hotel Swissbell, Jl. Ujung Pandang No. 8, Kota Makassar, 
Selasa (30/1/2018).

Ir. Agung Djuhartono, CES, Direktur Bina Operasi 
dan Pemeliharaan SDA dalam sambutannya 
menyampaikan pembangunan infrastruktur sumber 
daya air secara teknis selalu dilakukan melalui 
proses perencanaan, pelaksanaan dan selanjutnya 
untuk dioperasikan dan dipelihara dengan baik agar 
dapat tercapai tujuan pembangunan infrastruktur 
tersebut. Kegiatan operasi dan pemeliharaan ini telah 
dilakukan ditahun 2017 yang lalu, dilihat sudah 
sampai dalam pencapaiannya, kemudian targetnya. 
Untuk target harus dicapai seratus persen tetapi tidak 
semua target itu sesuai berarti harus dilihat 
kendalanya.

Dalam tahun 2018 semua leading sektor OP SDA 
harus kompak karena menyatukan langkah, ini 

merupakan kegiatan dari pemerintah pusat dan ada 
juga dari pemerintah daerah meminta bantuan pada 
pusat. dalam tahun 2018 ini telah mengagendakan 
untuk tahun ke depan 2019, langkah tahun kedepan 
sudah siap dan dapat melihat akan kendalanya.

Kegiatan ini berlangsung 3 hari, Selasa – Jumat, 23 
– 26 Januari 2017. Peserta yang mengikuti kegiatan 
sinkronisasi ini dari berasal dari 16 BBWS/BWS 
wilayah timur kemudian dan  14 SKPD TP-OP 
keseluruhannya berjumlah 125 orang.

rdt/fsl/arm
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BBWS Pompengan Jeneberang Berdayakan 
Petani Gowa Melalui Padat Karya Tunai

Padat Karya Tunai merupakan 
program pembangunan sarana 
dan prasarana desa yang 
melibatkan petani dan masyarakat 
secara langsung dalam 
prosesnya. Tujuan dari program 
ini adalah untuk mendistribusikan 
APBN ke masyarakat dan petani 
yang ikut membangun sarana dan 
prasarana tersebut sehingga 
diharapkan bisa meningkatkan 
daya beli masyarakat di desa. 
Program Padat Karya Tunai 
sendiri dijalankan oleh beberapa 
lembaga pemerintah, diantaranya 
Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi, Kementerian 
Perhubungan, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, dan 
Kementerian Pertanian.

Dalam Kementerian PUPR, ada 
beberapa program padat karya 
tunai yang sedang dijalankan yaitu 
irigasi, jalan produksi, bantuan 

stimulan rumah swadaya, dan 
pemeliharaan jalan nasional. 
Untuk padat karya tunai irigasi di 
tahun 2017 ada 3000 lokasi dan 
pada tahun 2018 tersebar pada 
5000 lokasi di seluruh Indonesia. 
Inilah yang dilakukan Ditjen SDA 
untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat dan petani di 
Indonesia yaitu dengan 
memberdayakan mereka untuk 
ikut terlibat langsung dalam 
pemeliharaan saluran irigasi 
tersier.

Tidak main-main, Presiden Jokowi 
pun secara bergiliran meninjau 
beberapa lokasi yang terpilih 
untuk program Padat Karya Tunai 
tersebut. Kali ini, Presiden Jokowi 
menyambangi Daerah Irigasi (DI) 
Bissua, Desa Panyangkalang, 
Kecamatan Bajeng, Kabupaten 
Gowa, Sulawesi Selatan untuk 
melihat secara langsung 
pelaksanaan akan program 

tersebut. Kunjungan kerja tersebut 
turut didampingi oleh Menteri 
PUPR Basuki Hadimuljono, Dirjen 
SDA Imam Santoso dan Kepala 
BBWS Pompengan Jeneberang T. 
Iskandar.

Di daerah irigasi Bissua, ada dua 
kegiatan padat karya tunai. Yang 
pertama ada pada saluran tersier 
sepanjang 581 m (P3TGAI) yang 
menyerap tenaga kerja (petani 
dan masyarakat setempat) 
sebanyak 150 orang dan akan 
dilaksanakan selama 60 hari. 
Kegiatan lainnya ada pada 
saluran induk Bissua sepanjang 
1500 m (TP OP) yang menyerap 
tenaga kerja sebanyak 150 orang 
dengan waktu pelaksanaan 7 hari. 
Pada kedua program tersebut, 
para pekerja bertugas memelihara 
saluran irigasi tersier yang akan 
menjaga pasokan air untuk sawah 
mereka.

Laporan Khusus
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Dirjen SDA Imam Santoso 
menyampaikan, bahwa melalui 
program Padat Karya Tunai 
diharapkan akan meningkatkan 
peredaran uang di desa, 
meningkatkan pendapatan harian 
para petani diluar hasil panen 
sehingga tingkat konsumsi dan 
daya beli masyarakat di desa bisa 
meningkat. Disamping itu para 
petani akan lebih menjaga kondisi 
saluran irigasi tersier mereka 
karena terlibat langsung dalam 
kegiatan pemeliharaan perbaikan 
irigasi sehingga produksi pangan 
nantinya akan meningkat.

Sementara mengenai pemilihan 
lokasi, T. Iskandar selaku Kepala 
BBWS Pompengan Jeneberang 
turut menambahkan bahwa 
pemeliharaan saluran irigasi 
tersier melalui program Padat 
Karya Tunai ini bisa meminimalisir 
kehilangan air, sehingga air bisa 
lebih banyak mengalir ke sawah. 

“Terkait pemilihan lokasi, P3A 
masing-masing daerah 
mengusulkan lokasi mereka, yang 
kemudian dilakukan pengecekan 
terhadap status badan hukum 
P3A, kelembagaan dan kondisi 

sawah oleh Balai. Setelah itu, 
Balai memilih lokasi yang 
memenuhi syarat untuk kemudian 
diusulkan ke tingkat pusat. Balai 
juga melakukan pembinaan dan 
pendampingan reguler ke P3A 
yang terpilih menjalankan program 
Padat Karya Tunai,” tuturnya. 

Semoga program ini bisa 
memotivasi para petani agar 
kedepannya semakin semangat 
dalam memelihara saluran tersier.

igz/arm/fsl
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Laporan Khusus

Kementerian PUPR 
Revitalisasi Danau Tempe
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) melakukan revitalisasi Danau Tempe yang 
terletak di tiga kabupaten yakni Kabupaten Wajo, 
Soppeng dan Sidrap dengan luas 13.000 hektar. Danau 
ini merupakan salah satu dari 15 danau kritis di 
Indonesia yang akan dilakukan revitalisasi. Sebelumnya 
kondisi Danau Tempe mengalami pendangkalan akibat 
masifnya pertumbuhan eceng gondok, sedimentasi dan 
okupasi lahan.

Tumbuhnya eceng gondok 
merupakan tipikal dari danau 
pada daerah tropis dengan 
kandungan nutrient terutama 
nitrogen, fosfat dan potasium 
yang tinggi di dalam sedimennya. 
Dengan jumlah dan pertumbuhan 
eceng gondok yang cepat, fungsi 
utama danau terganggu dan 
menjadi dangkal.

Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono mengatakan, sejak 
2016 Kementerian PUPR tengah 
melakukan revitalisasi 15 danau 
prioritas untuk mengembalikan 
fungsi alami danau sebagai 

tampungan air, termasuk 
penataan di kawasan daerah 
aliran sungai. “Kami melakukan 
pengerukan sedimen dan 
pembersihan eceng gondok, 
seperti halnya dilakukan di Danau 
Rawapening, Danau Limboto dan 
Danau Toba,” kata Menteri Basuki 
beberapa waktu lalu.

Kegiatan revitalisasi Danau 
Tempe berupa pengerukan 
sedimen danau yang mencapai 
8,58 juta m3, pemancangan 
cerucuk bambu, pengendalian 
gulma air dengan pembersihan 
rutin eceng gondok serta 

pemasangan geokomposite dan 
geosintetis.

Revitalisasi akan menambah 
kapasitas volume tampungan 
sebesar 7,23 juta m3, dari 
kapasitas volume tampungan 
saat ini sebesar 207,66 juta m3. 
Dengan bertambahnya volume 
tampungan akan dapat 
memenuhi kebutuhan air baku 
masyarakat di sekitar Danau 
Tempe, dari sekitar 23 ribu jiwa 
menjadi 30 ribu jiwa.
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Revitalisasi juga dapat 
meningkatkan indeks pertanaman 
dari 106 % (Padi –Palawija) 
menjadi 260 % (Padi-Padi-
Palawija). Selama ini lahan 
pertanian seluas 5.000 ha 
disekitar danau disuplai melalui 
irigasi pompa. Luas lahan 
perikanan juga meningkat dari 
22.400 hektar menjadi 23.061 
hektar berupa budidaya ikan Nila.

Pekerjaan revitalisasi Danau 
Tempe dimulai sejak Desember 
tahun 2016 yang dilakukan di tiga 
kabupaten. Pekerjaan revitalisasi 
di Kabupaten Wajo dilakukan oleh 

KSO PT Nindya dan FAF dengan 
anggaran Rp 283,98 miliar 
dengan progres saat ini sebesar 
23,55 persen dan ditargetkan 
akan selesai pada awal 2019. 
Luas area pengerukan di 
Kabupaten Wajo mencapai 242 
hektar dengan volume 
pengerukan sebesar 2,87 juta 
m3.

Di Kabupaten Soppeng, 
pekerjaan revitalisasi dikerjakan 
oleh kontraktor KSO PT Bumi 
Karsa dan SAC Nusantara 
dengan anggaran Rp 284,8 miliar. 
Pekerjaan yang dilakukan berupa 

pengerukan seluas 289 hektar 
dengan volume pengerukan 2,81 
juta m3. Saat ini progres fisiknya 
sebesar 18,57 persen.

Selanjutnya, di Kabupaten Sidrap, 
revitalisasi dilakukan KSO PT PP-
BRP dengan anggaran sebesar 
Rp 281,61 miliar dan ditargetkan 
selesai pada awal 2019. Luas 
area pengerukan di Kabupaten 
Sidrap mencapai 227,53 hektar 
dengan volume pengerukan 2,9 
juta m3. Saat ini progres 
revitalisasi sebesar 14,59 persen.

sof/igz/arm
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Laporan Khusus

SOFT LAUNCHING BENDUNG BALIASE 
KABUPATEN LUWU UTARA
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan 
soft launching pemanfaatan Bendung Baliase, di 
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Selasa 
(2/4). Soft launching dilakukan dengan penekanan tombol 
sirine oleh Gubernur bersama Bupati Luwu Utara Indah 
Putri Indriani dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai 
Pompengan Jeneberang (BBWS) T Iskandar. 

Bendung Baliase merupakan 
salah satu dari empat proyek 
besar infrastruktur pengairan 
yang dibangun di Sulsel. Selain 
Bendungan Karalloe di 
Jeneponto, Bendung 
Passelloreng di Wajo, dan 
Bendungan Pamukkulu di 
Kabupaten Takalar. Bendung ini 
beserta jaringan irigasinya akan 
menghabiskan dana sebesar Rp 
1,3 triliun dan akan diselesaikan 
secara keseluruhan hingga tahun 
2019-2020. Bendungan ini akan 
melayani areal persawahan 
seluas lebih 21 ribu Ha dan akan 
meningkatkan intensitas tanaman 
pertanian dari 100 persen 
menjadi 245 persen, serta 
mengurangi debit banjir sekitar 
sungai Baliase sedangkan untuk 
rencana pola tanam padi-padi-
palawija serta peningkatan taraf 

hidup masyarakat. Selain itu, 
bendung ini akan menjadi salah 
satu obyek wisata daerah dan 
menjadi ikon daerah Luwu Utara 
dan merupakan satu-satunya 
bendung di Indonesia yang 
berada di sekitar Ibu Kota 
Kabupaten.

Gubernur Prov. Sulawesi Selatan, 
Syahrul Yasin Limpo 
menyampaikan walaupun 
pembangunan secara 
keseluruhan belum selesai, 
namun ini menjadi hari bersejarah 
bagi warga Luwu Utara. “Hari ini 
walaupun belum sempurna, ini 
adalah hari bersejarah bagi 
warga Luwu Utara, dan dari air ini 
dipastikan Luwu Utara, Insya 
Allah kita pastikan lebih baik. Ini 
ada karena upaya serius dan 
keras yang kita lakukan,” Ujarnya.

Gubernur menjelaskan, bendung 
Baliase ini unik, karena satu-
satunya bendung yang menyatu 
dengan Ibu kota kabupaten. 
Dengan hadirnya Bendung 
Baliase, maka paling sedikit akan 
dilakukan panen oleh warga 
sekitar lima kali dalam dua tahun. 
Jika terbangun sempurna dengan 
persawahan sekitar 20 ribu 
hektar, maka diperkirakan akan 
menghasilan produksi senilai Rp 
1,7 triliun dalam setahun. Satu 
hektare bisa menghasilkan Rp 75 
juta dalam setahun.  Bendung ini 
mengairi lima kecamatan secara 
langsung, Diantaranya, 
Kecamatan Masamba, 
Kecamatan Mappadeceng, 
Kecamatan Sukamaju, 
Kecamatan Baebunta dan 
Kecamatan Malangke.
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Sementara, Bupati Luwu Utara, 
Indah Putri, berterima kasih 
kepada pemerintah pusat dan 
pemerintah provinsi dengan 
hadirnya Bendung Baliase ini. 
“Ini sebagai komitmen 
pemerintah pada sektor 
ketahanan pangan sekaligus 
menjadi kebanggaan kami akan 
menunjang ketersediaan 
pangan nasional, kami ucapkan 
terima kasih,” sebutnya.

Harapannya, selain Bendung 
Baliase, pemerintah juga akan 
menyelesaikan secepatnya 
pembangunan Bendungan 
Rongkong ini, dalam upaya 
untuk mewujudkan cita-cita 
Sulsel menjadi lumbung pangan 
nasional dan Lutra menjadi 
bagian kabupaten yang 
mendukung hal tersebut.
Kepala Balai Besar Wilayah 
Sungai Pompengan 
Jeneberang, T Iskandar, 
menjelaskan, pemanfaatan 
Baliase terutama untuk perairan 

dalam rangka mendukung 
Sulsel menjadi lumbung 
nasional. “Saat ini Provinsi 
Sulsel merupakan satu dari 14 
provinsi di Indonesia yang 
masuk kategori daerah lumbung 
padi nasional,” ujarnya.

Sejak dicanangkan 40 tahun 
lalu, berdasarkan data 
perencanaan area yang akan 
diairi seluas 21.929 hektare, 
areal persawahan saat ini 
berupa sawah irigasi 1.645 
hektare, sawah irigasi semi 
tersier 4.450 hektare, sawah 
irigasi pompa seluas 350 
hektare, sawah tadah hujan 
4.000 hektare, sedangkan 
sisanya seluas 11.500 
merupakan kebun dan telaga.  
Pelaksanaan konstruksi 
pembangunan bendung dan 
jaringan irigasi Baliase, sudah 
dimulai November 2015. Saat 
ini kegiatan konstruksi terbagi 
dalam empat kegiatan yang ada 
di area irigasi bendung. Progres 

fisik Bendung sampai dengan 
saat ini sebesar 87,87 persen, 
sisa 13 persen sisa kegiatan 
sampai akhir 2018.
Usai melakukan soft launching, 
Gubernur, Bupati Lutra dan 
sejumlah bupati lainnya yang 
ikut mendampingi, melakukan 
penanaman pohon.

Turut hadir dalam Soft 
Launching Bendung Baliase ini, 
Bupati Luwu utara, Indah Putri 
Indriani, Kepala Dinas SDA, 
Cipta Karya dan Tata Ruang 
Prov. Sulawesi Selatan, Andi 
Dharmawan Bintang, beserta 
jajarannya, Kepala BBWS 
Pompengan Jeneberang, T. 
Iskandar, beserta jajarannya, 
Unsur Forkopimda Prov. 
Sulawesi Selatan, Unsur 
Forkopimda Kab. Luwu Utara, 
Anggota DPRD Luwu Utara, 
Pimpinan SKPD Kab. Luwu 
Utara.

sof/igz/arm
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Ketersediaan Air Baku untuk Keperluan Air Bersih 
di Kel. Buloa Kec. Tallo, Kota Makassar

Oleh : 
Syamsuddin, ST

Tenaga Pendukung TKPSDA 
WS Pompengan Larona

M
anusia dan air  yang tak terpisahkan yang 
sangat vital. Begitu besar peranannya dalam 
kehidupanmanusia sehari-hari seperti 

mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya.

Ketersediaan air adalah berapa besar cadangan air 
yang tersedia untuk keperluan masyarakat. 
Ketersediaan air ini biasanya terdapat pada air 
permukaan seperti sungai, danau, dan rawa-rawa, 
serta sumber air dibawah permukaan tanah. 
Ketersediaan air juga diasumsikan dengan 
tersedianya air di sungai, meskipun dalam 
pengkajian irigasi, curah hujan efektif juga termasuk 
dalam ketersediaan air. Perhatian utama dalam 
ketersediaan air adalah pada aliran sungai, tetapi 
dengan beberapa pertimbangan hujan termasuk di 
dalamnya. 

Sumber Air Baku memegang 
peranan yang sangat penting 
dalam industry air minum. Air baku 
atau raw water merupakan awal 
dari suatu proses dalam 
penyediaan dan pengolahan air 
bersih. Sekarang apa yang disebut 
air baku. Istilah dan defenisi yang 
disebut dengan Air Permukaan.

Air Permukaan adalah air yang 
mengalir secara 
berkesinambungan atau dengan 
terputus-putus dalam alur sungai 
atau saluran dari sumbernya yang 
tertentu, dimana semua ini 
merupakan bagian dari sistem 
sungai yang menyeluruh. Yang 
termasuk air permukaan meliputi 
air sungai (rivers), saluran (stream), sumber 
(springs), danau dan waduk. Jumlah air permukaan 
diperkirakan hanya 0,35 Juta km³ atau hanya sekitar 

1 % dari air tawar yang ada di bumi . Aliran yang 
terukur di sungai atau saluran maupun danau 
merupakan ketersediaan debit air permukaan, begitu 
halnya dengan air yang mengalir ke dalam tanah, 
kandungan air yang tersimpan dalam tanah 
merupakan ketersediaan debit air tanah. Dari ketiga 
sumber air tersebut di atas, yang mempunyai 
ketersediaan paling besar untuk dimanfaatkan 
adalah sumber air  permukaan dalam bentuk air di 
sungai, saluran, danau, waduk dan lainnya. 
Penggunaan air tanah sangat membantu 
pemenuhan kebutuhan air baku maupun air irigasi 
pada daerah yang sulit mendapatkan air permukaan, 
namun pemanfaatan air tanah membutuhkan biaya 
operasional pompa yang sangat mahal.
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Air permukaan yang dibutuhkan untuk kehidupan dan 
produksi adalah air  yang terdapat dalam proses 
sirkulasi air (siklus hidrologi), jika sirkulasi tidak 
merata maka akan terjadi bermacam kesulitan 
diantaranya sirkulasi yang kurang, maka kekurangan 
air ini harus ditambah dalam suatu usaha 
pemanfaatan air. Untuk analisis ketersediaan air 
permukaan, yang akan digunakan sebagai acuan 
adalah andalan dari pencatatan yang ada. Yang 
paling berperan dalam studi ketersediaan air 
permukaan adalah data rekaman debit aliran sungai. 
Rekaman tersebut harus berkesinambungan dalam 
periode waktu yang dapat digunakan untuk 
pelaksanaan proyek penyediaan air. Apabila 
penyadapan air akan dilakukan dari sungai yang 
masih alami, maka diperlukan rekaman data dari 
periode-periode aliran rendah yang kristis yang cukup 
panjang, sehingga besar pasok air dapat diketahui.  

1. Air Tanah. Air tanah merupakan sumber air yang 
berbentuk sumur (deep well), tetapi kadangkala 
mereka dapat langsung keluar ke atas tanah tanpa 
pengeboran (air sumber) sehingga air tersebut 
kandungan mineralnya akan berbeda-beda, 
tergantung sifat tanah sekitarnya. Sumur dapat 
berupa sumur dangkal (kedalaman 5 – 20 meter) 
atau sumur dalam (deep well) dengan kedalaman 
rata-rata 250 meter.

Air tanah yang bersumber dari mata air biasanya jauh 
lebih jernih dan bersih bila dibandingkan dengan air 
sungai dan air laut, terutama mata air didaerah yang 
jauh dari perindustrian. Sifat kimiawi air tanah sangat 
dipengaruhi oleh daerah yang dilaluinya atau jenis-
jenis batuan yang ada dalam tanah tersebut. 

2. Air Hujan. Air hujan merupakan sumber air yang 
sangat penting bagi daerah yang tidak memiliki atau 
hanya memiliki sedikit sumber air tanah maupun air 
permukaan. Air hujan berasal dari awan yang 
mengembun dan jatuh diatas bumi. Tentu saja sering 
kotor dan mengandung gas-gas seperti CO2, 
oksigen, nitrogen, debu dan senyawa  lain yang 
kemudian mengembun dan jatuh ke bumi setelah 
melalui media udara sehingga dia bersifat asam. 

3. Air Permukaan. Di negara yang beriklim tropis 
debit sungai pada umumnya berfluktuasi sesuai 
dengan sifat musimnya, fluktuasi ini memberikan 
pengaruh terhadap debit dan kualitas sungai, pada 
saat musim hujan air sungai umumnya banyak 
membawa material hasil erosi yang mengakibatkan 
kekeruhan tinggi (Instalasi Pengolahan Air Tidak 
mampu lagi untuk menjernihkan air), sebaliknya pada 
musim kemarau alirannya mengecil yang diiringi 

dengan tingkat erosi yang kecil sampai dengan nol.

Sistem Penyedian Air Bersih Air bersih dalam 
kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan 
paling esensial, sehingga kita perlu memenuhinya 
dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Selain 
untuk dikonsumsi air bersih juga dapat dijadikan 
sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan 
kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan 
derajat kesehatan.

Tujuan utama sistem penyediaan air adalah untuk 
menyediakan air yang cukup berlebihan, yaitu untuk 
menyediakan air bersih ke tempat-tempat yang 
dikehendaki dengan tekanan yang cukup. Tetapi 
pada masa kini ada pembatasan dalam jumlah air 
yang dapat diperoleh karena pertimbangan 
penghematan energy dan adanya keterbatasan 
sumber air. Kualitas air sangat di pengaruhi oleh 
lingkungan, sehingga lingkungan yang sangat dekat 
dengan sumber air baku perlu di jaga. Turunya 
kualitas air baku di Kelurahan Buloa di sebabkan oleh 
: Pengikisan lahan di daerah sumber air baku, 
Aktivitas penduduk  sekitar yang tidak menjaga 
kualitas air, Pencemaran pada anak sungai yang 
bermuara di sungai Tallo.

Kecamatan Tallo sebagai salah satu dari 14 
Kecamatan yang ada di Kota Makassar, mempunyai 
peranan penting dalam pengembangan kota 
Makassar. Dengan Luas + 8,75 km² merupakan 
kecamatan yang paling utara di kota Makassar, 
dengan jumlah penduduk + 135.000 jiwa, 15 
Kelurahan serta 78 RW dan 467 RT dengan 
penduduk yang  heterogen. Dengan luas wilayah 
0,61 km², jumlah penduduk 7,622 jiwa ( laki-laki 
3,841 jiwa, dan perempuan 3,781 jiwa),  dengan 
kepadatan penduduk per km² 12,568. Dan jumlah 
rumah tangga 1,664 jiwa (tahun 2013). Sungai Tallo 
bermuara di Kelurahan ini. Disekitar muara sungai 
Tallo terdapat pemukiman penduduk yaitu di 
Kelurahan Buloa yang masih kekurangan air bersih. 
Hal ini masyarakat yang berada di sekitar daerah 
aliran sungai Tallo Kelurahan Buloa sebagian besar 
merupakan masyarakat dibawa angka kemiskinan, 
dimana tingkat pengetahuan, pemahaman akan 
pengelolaan lingkungan hidup boleh di kata masih 
terbatas. Hal ini di sebabkan karena belum 
terpenuhinya kebutuhan sanitasi dasar, salah 
satunya adalah ketersediaan air bersih yang sangat 
diperlukan untuk kehidupan, Sehingga dibutuhkan 
analisis ketersediaan air baku yang  dibutuhkan untuk 
penyediaan air bersih. 
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Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih 
rumah tangga dilakukan dengan pengembangan 
sistem penyediaan air bersih. Yang dimaksud 
dengan air bersih rumah tangga adalah air dengan 
standar dapat langsung dipakai untuk mandi, 
mencuci tanpa harus terlebih dahulu dan dinyatakan 
sehat menurut hasil pengujian mikrobiologi (uji 
e.coli). Yang dimaksud dengan pengembangan 
system penyediaan air bersih adalah memperluas 
dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem 
nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, 
peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang 
utuh untuk menyediakan air bersih yang memenuhi 
kualitas standar tertentu bagi masyarakat menuju 
kepada keadaan yang lebih baik. Pengembangan 
instalasi dan jaringan serta sistem penyediaan air 
bersih untuk  rumah tangga. Sistem penyediaan air 
bersih individual adalah sistem penyediaan air bersih 
untuk penggunaan individual atau pelayanan 
terbatas. Sumber air yang digunakan dalam sistem 
ini umumnya berasal dari air tanah. Hal ini 
disebabkan air tanah memiliki kualitas yang relatif 
baik dibanding sumber lainnya. Sistem penyediaan 
ini biasanya tidak memiliki komponen transmisi dan 
distribusi. Kecuali pada penyediaan air bersih yang 
dibangun oleh pengembang untuk melayani suatu 
lingkungan yang dibangunnya.

Sistem penyediaan air bersih komunitas 
(Community/Municipality Water Supply 
System).Sistem penyediaan air bersih komunitas 
atau perkotaan adalah suatu system penyediaan air 
bersih untuk masyarakat umum atau skala kota, dan 
untuk spelayanan yang menyeluruh, termasuk untuk 
keperluan rumah tangga (domestik), sosial maupun 
industri. Pada umumnya sistem ini merupakan 

sistem yang lengkap dan menyeluruh bahkan 
kompleks, baik dilihat dari teknis maupun sifat 
pelayanannya.

Ketersediaan air dikelurahan Buloa RW  02 RT 08 
mencakup kapasitas tampungan air yang tersedia 
yang akan memberi kebutuhan pada setiap rumah. 
dengan jumlah sumur yang tersedia sebanyak 7 
sumber air diantaranya terdapat 2 sumur Bor dan 5 
sumur galian, namun yang dapat digunakan terdapat 
3 sumur diantaranya 1 sumur galian dan 2 sumur 
bor. Dengan diameter sumur galian antara 60-65 cm 
dengan kedalaman rata-rata 4-6 meter. 

Sifat fisik air dapat dianalisis secara visual dengan 
panca indra. Misalnya keruh atau berwarna dapat 
langsung dilihat, bau dapat dicium aromanya dan 
rasa dapat dirasakan dengan lidah. Penilaian 
tersebut tentu bersifat kualitatif, misalnya bila tercium 
bau yang berbeda maka rasa air pun berbeda. Atau 
bila warna berwarna merah maka bau yang dicium 
sudah dapat tertebak juga. Cara ini dapat digunakan 
untuk menganalisis air secara sederhana karena 
sifat-sifat air saling berkaitan.

Analisis kualitas air dapat dilakukan di laboratorium 
maupun secara sederhana. Pemeriksaan sederhana 

mempunyai keuntungan karena murah 
dan mudah sehingga setiap orang dapat 
melakukannya tanpa memerlukan bahan-
bahan yang mahal.

Dalam hal ini kami menggunakan analisis 
uji laboratorium untuk mengetahui 
kualitas air di Kelurahan Buloa. 
Berdasarkan sumbernya spesifikasi air di 
Kelurahan Buloa kami bagi menjadi dua, 
yaitu air sumber air sumur galian dan air 
sumur bor.

Analisis Ketersediaan Air baku Untuk 
keperluan Air Bersih di Kelurahan Buloa 
Kecamatan Tallo. Hal ini bertujuan Untuk 
mengetahui besarnya ketersediaan air 
baku dikelurahan Buloa kec. Tallo serta 
untuk mengetahui tingkat kualitas  air 
baku dikelurahan Buloa sebagai upaya 
penyediaan air bersih. 

Metode yang digunakan yaitu survey atau observasi 
lapangan. Dari ketersedian air sebesar 14 m³/hari 
jumlah yang digunakan sebanyak 13,5 m³ /hari dari 
270 jiwa, sehingga persentase pemakaian air 
sebesar 96%.
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Wacana

PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Penyusunan pola pengelolaan 
perlu melibatkan seluas-luasnya 
peran masyarakat dan dunia 
usaha, baik koperasi, badan 
usaha milik negara, badan usaha 
milik daerah maupun badan usaha 
swasta. Sejalan dengan prinsip 
demokratis, masyarakat tidak 
hanya diberi peran dalam 
penyusunan pola pengelolaan 
sumber daya air, tetapi berperan 
pula dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan konstruksi, operasi 
dan pemeliharaan, pemantauan, 
serta pengawasan atas 
pengelolaan sumber daya air.

Menurut Mathis Wackernagel 
(1996) dalam Supadmo, Arif Sigit 
(2001), dalam bukunya 
“Ecologycal Footprint” 
menyatakan bahwa peningkatan 
penduduk serta peningkatan 
konsumsi materi dan energi – 
menjadi lambang kemakmuran- di 
satu pihak ; namun di pihak lain 
terjadi keterbatasan sumber daya. 
Di seluruh dunia telah terjadi 
proses desertifikasi sebesar 
6.000.000 ha/tahun. Proses 
deforestasi 17.000.000 ha/tahun. 
Proses erosi dan oksidasi tanah 
26.000.000.000 ton/tahun serta 
proses hilangnya spesies-spesies 
tertentu sebesar 17.000 
jenis/tanam.

Dari data di atas dapat kita lihat 
bahawa pembangunan tidak saja 
menghasilkan manfaat tetapi juga 
resiko. Pencemaran dan 
pengrusakan adalah dua resiko 
yang tidak dapat dihindari dalam 
rangka menjalankan 
pembangunan. Akibat 
pembangunan manusia sebagai 
penghuni Bumi ini paling tidak 
saat ini telah berhutang sekitar 
antara 16 trilyun dollar AS hingga 
54 trilyun dollar AS pertahun, atau 
rata-rata 33 trilyun dollar AS atau 
kurang lebih Rp.66.000 trilyun 
setahun untuk segala materi 
“gratis” seperti udara, air dan 
pangan, demikian hasil 
perhitungan yang dilakukan oleh 
tim yang dipimpin oleh Robert 
Constanza dan disponsori oleh 
National Centre for Ecological 
Analysis and Synthesis di Santa 
Barbara, California (Kompas, 16 
Mei 1997). Perkiraan inipun lanjut 
mereka adalah perkiraan 
minimum.

Sumber daya air merupakan 
bagian dari sumber daya yang 
mempunyai sifat yang sangat 
berbeda dengan sumber daya 
alam lainnya. Air adalah sumber 
daya yang terbarui, bersifat 
dinamis mengikuti siklus hydrologi 
yang secara alamiah berpindah-

pindah serta mengalami 
perubahan bentuk dan sifat. 
Tergantung dari waktu dan 
lokasinya, air dapat berupa zat 
padat sebagai es dan salju, dapat 
berupa air yang mengalir serta air 
permukaan. Berada dalam tanah 
sebagai air tanah, berada di udara 
sebagai air hujan, berada di laut 
sebagai air laut, dan bahkan 
berupa uap air yang didefinisikan 
sebagai air udara.

Dewasa ini permasalahan yang 
cenderung dihadapi oleh 
pemerintah maupun masyarakat 
dalam kaitannya dengan 
pemanfaatan sumberdaya air 
meliputi ; (1) adanya kekeringan di 
musim kemarau dan kebanjiran di 
musim hujan; (2) persaingan dan 
perebutan air antara daerah hulu 
dan hilir atau konflik antara 
berbagai sektor; (3) penggunaan 
air yang berlebihan dan kurang 
efisien; (d) penyempitan dan 
pendangkalan sungai, danau 
karena desakan lahan untuk 
pemukiman dan industri; (e) 
pencemaran air permukaan dan 
air tanah ; (f) erosi sebagai akibat 
penggundulan hutan.
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Permasalahan air yang semakin komplek ini menuntut 
kita untuk mengelolah sumberdaya air sehingga dapat 
menunjang kehidupan masyarakat dengan baik. 
Berdasarkan UU No 7/2004 tentang Sumberdaya Air, 
Pengelolaan sumber daya air adalah upaya 
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan 
mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber 
daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan 
pengendalian daya rusak air.

Sudah menjadi pemandangan yang biasa dan 
gampang dilihat, air sudah menjadi permasalahan. 
Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin 
meningkat mendorong lebih menguatnya nilai 
ekonomi air dibanding nilai dan fungsi sosialnya. 
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik 
kepentingan antar sektor, antar wilayah dan berbagai 
pihak yang terkait dengan sumber daya air. Di sisi 
lain, pengelolaan sumber daya air yang lebih 
bersandar pada nilai ekonomi akan cenderung lebih 
memihak kepada pemilik modal serta dapat 
mengabaikan fungsi sosial.

Penyusunan pola pengelolaan perlu melibatkan 
seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, 
baik koperasi, badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah maupun badan usaha swasta. 
Sejalan dengan prinsip demokratis, masyarakat tidak 
hanya diberi peran dalam penyusunan pola 
pengelolaan sumber daya air, tetapi berperan pula 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, 
operasi dan pemeliharaan, pemantauan, serta 
pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.

Untuk menyesuaikan perubahan paradigma dan 
mengantisipasi kompleksitas perkembangan 
permasalahan sumber daya air; menempatkan air 
dalam dimensi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi 
secara selaras; mewujudkan pengelolaan sumber 
daya air yang terpadu; mengakomodasi tuntutan 
desentralisasi dan otonomi daerah; memberikan 
perhatian yang lebih baik terhadap hak dasar atas air 
bagi seluruh rakyat; mewujudkan mekanisme dan 
proses perumusan kebijakan dan rencana 
pengelolaan sumber daya air yang lebih demokratis, 
perlu dibentuk undang-undang baru sebagai 
pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 
tentang Pengairan.

Salah satu cara yang harus diperhatikan dalam 
pengelolaan air adalah pengelolaan yang 
berdasarkan pada 'watershed' (Daerah Aliran 
Sungai/DAS). Daerah aliran sungai adalah suatu 
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan 
dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang 
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan 

air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke 
laut secara alami, yang batas di darat merupakan 
pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan 
daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas 
daratan.

Dengan pengelolaan air berdasarkan DAS maka 
diharapkan akan tercipta kesinambungan sumber 
daya air karena air tidak bisa dilihat satu bagian 
wilayah saja. Pengelolaan air pada suatu daerah tidak 
bisa begitu saja hanya memperhatikan 
variabel–variabel hidrologis pada wilayah itu saja. 
Bahkan, pengelolaan Waduk Saguling untuk 
keperluan PLTA, misalnya, tidak bisa hanya 
memperhatikan variabel–variabel disekitar waduk. 
Seluruh masalah pengelolaan sumber daya air harus 
memperhitungkan keseluruhan DAS karena 
bagaimanapun juga bahkan sebuah titik di ujung 
terluar DAS pun memiliki pengaruh terhadap 
keberadaan dan kualitas air di sungai utama. Jadi 
Pengelolaan sumber daya air yang bersifat parsial 
harus ditinggalkan.

Selain itu, untuk mengelola sumber daya air berbasis 
DAS ini, kita harus mengacu pada aspek–aspek yang 
ada dalam DAS tersebut. “Bukan hanya dibatasi pada 
aspek fisika saja. Tapi juga sosial–budaya, kualitas 
air, aktivitas industri, politik, ekonomi, demografi 
(kependudukan).

Indonesia telah melakukan langkah maju dalam 
pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air 
secara terpadu (Integrated Water Resources 
Management – IWRM) yang menjadi perhatian dunai 
internasional untuk meningkatkan pengelolaan 
sumber daya air dalam mencapai kesejahteraan 
umum dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan 
konsep IWRM yang berkembang di forum 
internasional, beberapa tindakan telah diambil di 
tingkat nasional dan daerah dalam rangka reformasi 
kebijakan sumber daya air.

Reformasi dalam pengelolaan sumber daya air 
merupakan salah satu tindakan penting untuk 
mengatasi pengentasan kemiskinan, ketahanan 
pangan, dan konservasi sumber daya alam. Dalam 
pelaksanaannya, telah diterbitkan beberapa kebijakan 
antara lain diberlakukannya Undang-Undang No. 7 
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang 
sejalan dengan prinsip-prinsip IWRM. Undang-
undang ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan 
sumber daya air secara menyeluruh, berkelanjutan, 
dan melalui pendekatan terbuka sehingga 
memberikan pilihan bagi masyarakat bisnis dan 
organisasi non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam 
proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan 
sumber daya air terpadu.
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10 Tips Menjaga Kesehatan 
Gigi dan Mulut

1. Rajin Sikat Gigi
Di saat kecil, kita asering disuruh untuk selalu 
menyikat gigi oleh orang tua. Meski kita merasa 
malas dan merasa tak penting, tapi karena 
disuruh oleh orang tua, maka tetap kita lakukan. 
Apa yang orang tua perintahkan tersebut 
bukanlah tanpa maksud. Menyikat gigi adalah 
cara pertama untuk menjaga kesehatan gigi 
serta mulut.

Oleh dokter, minimal kita rutin menyikat gigi 
sebanyak 2 kali dalam satu hari. Tak perduli 
anak kecil atau dewasa, aturan ini tetap 
berlaku. Di pagi hari setelah bangun tidur dan 
malam hari setelah makan malam adalah waktu 
yang tepat untuk membersihkan gigi. Tentu 
menyikat gigi juga tak boleh asal-asalan asal 
sisa makanan dalam mulut bisa hilang semua.

2. Bersihkan Gigi Dengan Benang
Terkadang, meski sudah rajin menyikat gigi dan 
menggunkan cairan pembersih mulut, masih ada 
saja sisa makanan yang menyelip di sela-sela 
gigi. Sela-sela gigi yang kecil dan rapat memang 
sulit untuk dijangkau oleh sikat gigi dan obat 
kumur-kumur. Untungnya, masih ada satu 
barang lagi yang bisa digunakan untuk 
menyelesaikan masalah ini, yakni benang gigi. 

Benang gigi adalah salah satu solusi yang bisa 
digunakan untuk menyingkirkan sisa makanan 
yang terselip di sela-sela gigi. Ambil satu benang 
gigi, gunakan secara perlahan dengan cara 
seperti gergaji. Gerakan maju dan mundur 
sampai sisa makanan di sela gigi benar-benar 
sudah hilang. Lalu kumur dengan air bersih.

3. Kurangi Makan Makanan Manis
Makanan manis, siapa yang bisa menahan 
godaan dari hal satu ini? Hampir tak ada yang 
bisa bukan? Apalagi bila malam hari tiba, 
menonton film ditambah dengan makanan manis 
di samping meja adalah kombinasi paling 
sempurna yang tak bisa dilewatkan begitu saja. 
Namun, makanan manis tak hanya akan 

berdampak pada bertambahnya berat badan, 
tapi juga dengan kesehatan gigi.

Mengkonsumsi makanan manis di malam hari 
bisa berdampak bertambahnya berat badan itu 

adalah perkara lama, mungkin kalian bisa cuek 
akan hal itu, tapi tidak dengan gigi. Makan 
makanan manis terlalu sering bisa membuat 
kesehatan gigi jadi berkurang. Ujung-ujungnya 
adalah gigi berlubang. Apa kalian lebih memilih 
gigi berlubang atau lebih baik menahan diri untuk 
tidak makan makanan manis?

4. Pilih Pasta Gigi Yang Mengandung Fluoride
Menyikat gigi tak bisa hanya menggunakan sikat 
gigi saja, masih diperlukan juga yang namnya 
pasta gigi atau odol. Di supermarket, banyak 
sekali pasta gigi dengan berbagai merk yang 
dijual. Dalam pasta gigi, sudah terkandung 
sejumlah kandungan yang sekira bagus untuk 
membersihkan serta menjaga kebersihan gigi, 
salah satunya adalah fluoride.

Apa sih kegunaan fluoride untuk gigi? Fluoride 
itu dapat mengembalikan mineral di gigi yang 
hilang akibat asa myang berasal dari plak bakteri 
dan gula. Tanpa penambahan mineral ini, gigi 
menjadi mudah goyang. Dengan fluoride, plak 
yang mengandung bakteri yang menempel pada 
gigi, bisa hilang.

Gigi berlubang sangatlah menyakitkan. Agar tidak mengalami hal tak mengenakan tersebut, rajin-rajinlah 
menjaga kebersihan dan kesehatan gigi serta mulut. Apalagi anak kecil, anak kecil harus rajin menjaga 
kebersihan dan kesehatan giginya agar tak mendapat masalah besar. Beginilah sejumlah tips berguna untuk 
menjaga kebersihan dan kesehatan gigi serta mulut.

Tips Kesehatan
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5. Gunakan Mouthwash

Sikat gigi sudah? Jangan lupa setelah itu kumur-
kumur dengan mouthwash. Tak banyak orang yang 
mempertimbangkan untuk menggunakan obat 
kumur untuk membersihkan gigi serta mulut, 
padahal obat kumur sangat bagus juga untuk 
menjaga kesehatan serta kebersihan mulut dan 
gigi. Kalian bisa membelinya di supermarket 
terdekat atau apotek. 

Oleh ahli kesehatan gigi, ada 3 manfaat yang bisa 
diberikan oleh mouthwash. Pertama, mouthwash 
bisa mengurangi tingkat asam dalam mulut. 
Kedua, ada banyak area yang tak bisa dibersihkah 
dengan sikat gigi, namun mouthwash bisa 
melakukannya. Dan yang terakhir, mouthwash bisa 
memineralisasi ulang gigi. Kalian bisa tanya 
manfaat mouthwash dan mouthwash seperti 
apa yang dibutuhkan pada apoteker atau 
dokter gigi.

6. Minum Teh

Pasti kalian tak banyak yang dengar bahwa 
teh juga bisa digunakan untuk menjaga 
kesehatan gigi, gusi, dan mulut. Teh memang 
lebih sering digunakan untuk mengeluarkan 
racun dalam tubuh, melawan kanker, dan 
bahkan untuk menurunkan berat badan. Lalu, 
apa manfaat minum teh bagi kesehatan gigi, 
gusi, serta mulut?

Teh, di dalam minuman tersebut terkandung yang 
namnya polyphenol. Teh hitam dan teh hijau 
diketahui memiliki polyphenol yang tinggi. 
Polyphenol ini mampu memusnahkan dan 
membatasi pertumbuhan bakteri dalam mulut. 
Rajin minum teh juga ditengarai bisa mencegah 
bakteri untuk memproduksi asam yang bisa 
membuat gigi busuk.

7. Sikat Gigi Menggunakan Baking Soda

Bagaimana cara mengembalikan warna putih gigi? 
Jawabannya adalah baking soda. Sikat gigi 
dengan menggunakan baking soda setidaknya 
satu kali dalam seminggu bisa membuat gigi 
menjadi putih. Baking soda, bagus untuk 
mengangkat noda kuning dan memutihkan gigi. 
Gunakan baking soda layaknya pasta gigi, 
usahakan jangan sampai menelan baking soda.

8. Gunakan Pelindung Gigi

Olahraga yang termasuk olahraga keras seperti 
rugby, American football, tinju, dan olahraga lain 
semacam itu yang mengandung kekerasan bisa 

membuat gigi patah. Oleh karena itulah diciptakan 
yang namanya pelindung gigi. Meski kalian sudah 
sikat gigi teratur, rajin ke dokter gigi, dan jarang 
makan makanan manis, masih ada kemungkinan 
lain yang bisa menyebabkan gigi rusak bukan?

9. Jangan Gunakan Gigi Selain Untuk Mengunyah 
Makanan

Seberapa sering kalian menggunakan gigi kalian 
untuk hal lain selain mengunyah makanan? Mari 
kita coba ambil contoh seperti membuka tutup 
botol, merobek plastik makanan atau membuka 
tutup pulpen yang keras? Menganggap gigi adalah 
hal yang kuat sehingga menggunakannya untuk 
hal lain selain mengunyah makanan adalah 
kesalahan.

10. Pergi Ke Dokter Gigi

Hal pertama yang paling penting untuk kesehatan 
gigi dan mulut dan juga yang paling sering orang 
lupakan adalah dokter gigi. Dengan alasan 
apapun, malas atau takut, tak seharusnya kita 
melupakan profesi satu ini. Dokter gigi adalah 
satu-satunya orang yang bisa menjaga kesehatan 
gigi dan mulut selain diri kita sendiri.

Ya, sakit gigi memang menyakitkan, dan pergi ke 
dokter gigi bisa membuat rasa sakit itu 
bertambah. Tapi, gigi bisa sakit karena ada 
alasannya, dan dokter gigi bisa mengetahui 
penyebab gigi sakit dan meredakan sakit 
tersebut. Tak perlu menunggu gigi sakit dulu baru 
pergi ke dokter gigi, kalau perlu, setiap beberapa 
bulan sekali kita perlu pergi ke dokter gigi untuk 
mengecek gigi kita.

Sumber : 
http://www.tahupedia.com/content/show/1749/10-
Tips-Menjaga-Kesehatan-Gigi-dan-Mulut
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