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Editorial

Dampak Putusan MK
a. Salah satu pokok permasalahan gugatan mengenai UU No 7 

tahun 2004 adalah Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna 
Usaha Air yang sebelumnya telah sedikit dijelaskan diatas. 
Pertanyaan mendasar adalah : Benarkah Hak Guna Pakai 
Air dan Hak Guna Usaha Air yang dilakukan oleh pihak 
swasta hingga saat ini adalah telah melampaui batas 
kewajaran terutama dalam sisi kuantitas atau jumlah ? Jika 
benar maka saya lebih menyoroti peran dan fungsi 
Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PU beserta dinas-
dinas terkait yang diberikan tanggung jawab dalam 
mengelola SDA. Mengapa demikian? Jelas disebutkan 
dalam perundang-undangan mengenai fungsi Dinas SDA 
maupun Balai Wilayah Sungai yang mengatur dan 
mengontrol wilayah aliran sungai sesuai ruang lingkup 
kerjanya masing-masing.

b. Bisa jadi jika dilihat dari satu sisi yang berbeda UU No 7 
tahun 2004 terasa “kurang” bernafaskan keadilan bagi 
masyarakat. Namun demikian bukan berarti UU ini sudah 
harus “dianggap sempurna” atau sebaliknya “karena tidak 
sempurna maka harus diganti total”. Sekali lagi dari 
berbagai permasalahan negara yang dewasa ini timbul 
sebenarnya UU ini dapat mengakomodir “keadilan bagi 
masyarakat” pada satu sisi namun karena pelanggaran 
yang kerap terjadi kemudian “selalu” atau “jarang” diekspos 
dan ditindak maka tidak heran pelanggaran berupa 
pencurian air dan minimnya data penggunaan air ini seakan 
akan hanya menohok hanya kepada sumber permasalahan 
regulasi UU No 7 tahun 2004 itu sendiri yang dianggap tidak 
“berkeadilan” dan tidak “berpihak” kepada masyarakat yang 
menurut hemat saya seharusnya lebih difokuskan pada 
penjabaran kelengkapan perundang-undangan dibawahnya.

c. Jika benar MK menganggap bahwa Hak Guna Pakai dan 
Hak Guna Usaha Air yang berpedoman kepada UU No 7 
tahun 2004 tidak bernafaskan keadilan kepada masyarakat” 
lalu mengapa pada poin ke (6) pertimbangan MK diatas 
justru menimbulkan interpretasi yang bias karena 
argumentasi hak guna pakai dan hak guna air dapat 
diberikan dengan syarat yang ketat kepada swasta bila 
BUMN atau BUMD tidak mampu atau masih adanya 
ketersediaan air ? Hal ini hanya bisa dijawab dengan 
kehadiran data “Water Balance” dan perizinan SDA itu 
sendiri.

d. Memperkuat argumentasi poin (c) diatas maka pertanyaan 
lainnya adalah bagaimanakah skema perizinan 
pemanfaatan air baku yang sesungguhnya telah dilakukan 
oleh instansi yang berwenang? Apakah benar bahwa 
instansi pemerintah malah justru tidak berdaya karena UU 
No 7 tahun 2004 dianggap terlalu lemah dalam menghadapi 
“keinginan” pihak swasta yang dianggap “melampaui batas 
kewajaran” ? Saya menilai instansi pemerintah seperti Dinas 
SDA dan BWS sangat berkompeten dalam menghadapi 
pencurian dan pemanfaatan air baku yang tidak berizin 
karena perizinan justru dikeluarkan dari instansi ini. 
Masalahnya apakah sedemikian mudahkah bagi instansi 
berwenang melepaskan tanggung jawab mereka bila 
pelanggar hukum memiliki relasi kuat dengan kekuasaan 
sehingga izin pengambilan air dapat dengan mudah mereka 
(swasta) peroleh?

e. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah melalui 
PU, BPPSPAM maupun Bappenas berulangkali 
menyatakan bahwa kebutuhan akan investasi 
swasta dibidang air masih sangat diharapkan oleh 
Pemerintah karena sebagai contoh pada bidang air 
minum Pemerintah membutuhkan sedikitnya 
investasi senilai 300 Triliun dari sektor swasta untuk 
memperbaiki dan meningkatkan akses air bersih/ 
minum termasuk didalamnya perbaikan air baku 
PDAM. Sayangnya saat ini dana yang dimiliki 
pemerintah cuma mampu untuk menyediakan 
anggaran senilai 30 Triliun saja. Cukup 
mengherankan bila disatu sisi UU No 7 tahun 2004 
ini dihapuskan dan kembali kepada UU No 11 tahun 
1974 maka swasta tentu akan berpikir dua tiga kali 
mengenai keinginannya untuk terlibat di sektor 
pengembangan sumber daya air dan air minum 
akibat perubahan payung hukum UU SDA ini. 
Permasalahan yang harus kita renungkan adalah : 
Mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Swasta 
atau yang akrab disebut dengan KPS yang 
merupakan turunan dari UU No 7 tahun 2004 telah 
cukup banyak dijabarkan dalam PP, Perpres 
maupun dalam Keputusan Menteri.

Didalam perundang-undangan tersebut jelas 
dijabarkan mengenai mekanisme kerjasama atau 
pengadaan bila swasta ingin melakukan investasi 
atau pengusahaan air dengan metode kerjasama 
dengan pemerintah. Mekanisme kerjasama dan 
pengadaan itu telah sesuai dengan standar 
pengadaan secara nasional. Namun pertanyaan 
yang timbul adalah Benarkah jumlah air yang dapat 
dimanfaatkan oleh pihak swasta itu benar-benar 
mewakili “carrying capacity” ataupun debit andalan 
dari sumber air baku tersebut? Hanya instansi 
Dinas SDA dan BWSlah yang mampu menjawab 
hal ini. Mengapa? Karena Hidrologi merupakan 
data series yang berlangsung diatas 10 tahun 
maka tidak mungkin pihak swasta mampu 
menyediakannya karena record history hanya 
dimiliki oleh Dinas SDA dan BWS itu sendiri.

f.  Lalu jika benar pemerintah masih sangat 
membutuhkan dana investasi untuk memenuhi 
kebutuhan akan air di negara ini maka 
bagaimanakah seharusnya perspektif terhadap 
regulasi itu sendiri ? Saya menilai UU No 7 tahun 
2004 harus diperkuat dengan instrumen 
perundang-undangan lain dibawahnya sebagai 
kontrol untuk memperkuat keterlibatan dan 
pengawasan pemerintah baik PU, BPPSPAM, 
Pemda hingga Dinas SDA dan BWS dalam menilai 
dan mengawasi investasi / Hak Guna Pakai Air/ 
Hak Guna Usaha Air yang dilakukan oleh swasta. 
Lembaga-lembaga inilah yang kemudian diberikan 
tanggung jawab dalam menjaga “amanat regulasi” 
sehingga pemanfaatan air baku ini dapat benar-
benar tercatat dan dipantau secara baik sehingga 
menghasilkan transparansi mengenai “Water 
Balance” tidak hanya di Sumber Air Baku berupa 
sungai di perkotaan strategis maupun SDA secara 
keseluruhan meliputi sungai dan waduk.
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Laporan Utama

SIDANG	PEMBAHASAN	RANCANGAN	PROGRAM	
DAN	RANCANGAN	RENCANA	KEGIATAN	TKPSDA	WS	SADDANG

Sidang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 
(TKPSDA) Wilayah Sungai Saddang dalam sidang 
Pembahasan Rancangan Program dan Rancangan Rencana 
Kegiaan Pengelolaan SDA  yang diselenggarakan pada hari 
Selasa Tanggal 1 Agustus 2017, bertempat di Swiss Belinn 
Hotel-Panakkukang, Kota Makassar.

Pembukaan Sidang

Sidang diawali dengan pengantar 
dari sekretariat yang dibawakan 
oleh bapak Suprabowo, ME. 
Dalam pengantarnya beliau 
mengatakan bahwa salah satu 
tugas TKPSDA WS Saddang 
dalam diktum 7b. Adalah 
Pembahasan rancangan program  
dan rancangan rencana kegiatan 
Pengelolaan SDA pada 
WS.Saddang guna Perumusan 
bahan pertimbangan untuk 
penetapan program dan rencana 
kegiatan sumber daya air.

“Tujuannya adalah Untuk 
Sinkronisasi Program 
Pengelolaan SDA. Hasil dari 
pembahasan ini nantinya untuk 
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rumusan bahan pertimbangan menteri 
guna penetapan program dan rencana 
kegiatan PSDA”, Lanjut Suprabowo.

Keputusan Sidang

Sidang pleno memutuskan, menyepakati 
rumusan keputusan sidang pleno sebagai 
berikut:
1. Kesesuaian antara program kegiatan 

pengelolaan sumber daya air yang 
dilaksanakan pada tahun 2017 oleh 
instansi pengelola sumber daya air 
pada WS. Saddang  terhadap dokumen 
Rancangan Rencana Pengelolaan 
Sumber Daya Air (RRPSDA) pada 
WS.Saddang.

2. Instansi pengelola sumber daya air yang ada di 
WS.Saddang didalam menyusun program kegiatan 
pengelolaan sumber daya air pada tahun-tahun berikutnya 
agar mengacu pada Dokumen Rencana Pengelolaan 
Sumber Daya Air (RPSDA) WS. Saddang yang telah 
ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat.

3. Program kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli 
Sungai dan Kanal Prov. Sul-Sel tidak tercantum dalam 
Dokumen Rancangan Rencana Pengelolaan SDA 
WS.Saddang hal ini disebabkan Forum Komunikasi 
Masyarakat Peduli Sungai dan Kanal Prov.Sul-Sel baru 
terbentuk setelah disusunnya dokumen RPSDA WS. 
Saddang. Namun demikian mengingat  program kegiatannya 
sangat diperlukan dalam pengelolaan SDA khususnya di 
WS.Saddang maka direkomendasikan agar instansi terkait 
perlu memberikan dukungan terlaksananya program 
kegiatan dimaksud. rdt/sof/tw
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Laporan Utama

Yogyakarta Tuan Rumah, Lomba Sekretariat 
TKPSDA Wilayah Sungai 2017
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Satker Direktorat 
Bina Penatagunaan Sumber Daya Air 
menyelenggarakan Lomba Sekretariat Tim Koordinasi 
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai 
(TKPSDA-WS). Bertempat di Indoluxe hotel, 
Yogyakarta, 28-31 Agustus 2017.

Pembukaan Acara

Ibu Diyah Sriyati, S.Sos. M.Si 
yang bertindak sebagai Ketua 
Panitia Penyelenggara 
mengatakan Lomba Sekretariat 
TKPSDA Wilayah Sungai Tahun 
2017 ini dilaksanakan selama 
4(empat) hari yang dimulai pada 
tanggal 28 Agustus – 31 Agustus 
2017 di Hotel Indoluxe. Peserta 
kegiatan terdiri dari perwakilan 
sekretariat TKPSDA Wilayah 
Sungai.  Kegiatan ini akan diikuti 
sekretariat TKPSDA WS seluruh 
Indonesia baik kewenangan 
Pusat, TKPSDA WS kewenganan 
Provinsi dengan jumlah 34 (tiga 
puluh empat) sekretariat 
TKPSDA, dan sampai saat ini 
telah hadir 21 orang untuk 
mewakili 21 sekretariat TKPSDA. 

Diyah melanjutkan bahwa Adapun 
materi yang akan dilombakan 
terkait TUSI Sekretariat TKPSDA 
dalam:
a. Memfasilitasi Pembahasan 

pola dan rencana
b. Memfasilitasi Pembahasan 

sinkronisasi program dan 
kegiatan

c. Memfasilitasi Pembahasan 
alokasi air

d. Memfasilitasi Pembahasan 
SIH3

e. Memfasilitasi Pembahasan 
kelembagaan

f. Memfasilitasi Pembahasan 
progres kegiatan, 
kesekretariatan

Dengan ini diharapkan peserta 
dapat mengikuti keseluruhan 
acara lomba dengan baik dan 
membawa bekal pengalaman 
lomba ini serta pulang menjadi 
pemenang.

“Pada kesempatan ini, kami 
selaku Ketua Panitia 
menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada teman-teman panitia 
dalam mempersiapkan segala 
sesuatunya sehingga acara ini 
dapat terselenggara dengan baik. 
Kami juga mohon maaf, jika 
dalam penyelenggaraan lomba ini 
dalam beberapa hari ke depan ini 
terdapat hal-hal yang kurang 
berkenan di hati Bapak/Ibu 
sekalian”, ucap Diyah mengakhiri 
laporannya.

Selanjutnya Kasubdit Bina 
Penatagunaan SDA, Bapak Ir. 
Triyono Tulus Setiawan, M.Eng. 
mengawali sambutannya 
mengatakan bahwa pengelolaan 
sumber daya air mencakup 
kepentingan lintas sektor, lintas 
wilayah dan lintas pelaku yang 
memerlukan keterpaduan tindak 
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untuk menjaga kelangsungan 
fungsi dan manfaat air dan 
sumber air. Untuk itu perlu 
dikoordinasikan melalui Tim 
Koordinasi Pengelolaan Sumber 
Daya Air Wilayah Sungai 
(TKPSDA WS).

“Terkait dengan koordinasi sesuai 
amanat UU No. 11/1974 bahwa 
Menteri diberi wewenang dan 
tanggung jawab untuk 
mengkoordinasikan segala 
pengaturan  usaha-usaha 
perencanaan, perencanaan 
teknis, pengawasan, 
pengusahaan, pemeliharaan, 
serta perlindungan dan 
penggunaan air dan atau sumber-
sumber air dengan 
memperhatikan kepentingan 
Kementerian dan/atau Lembaga 
lain yang bersangkutan.” Jelas 
Tulus.

Beliau melanjutkan bahwa dalam 
rangka pengelolaan sumber daya 
air, Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat telah 

menetapkan  Peraturan Menteri 
No. 04/PRT/M/2015 tentang 
Kriteria dan Penetapan Wilayah 
Sungai, dimana diamanatkan 
pengelolaan sumber daya air 
permukaan menjadi wewenang 
dan tanggung jawab menteri atau 
gubernur atau bupati/walikota.

“Untuk pelaksanaan wewenang 
dan tanggung jawab pengelolaan 
sumber daya air yang berada 
pada Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat, Menteri 
dapat melakukan konsultasi 
masyarakat guna penyusunan 
pola pengelolaan sumber daya air 
dan rencana pengelolaan sumber 
daya air serta tugas lain dalam 
pengelolaan sumber daya air 
pada wilayah sungai.” Ungkap 
Tulus.

Bapak Tulus melanjutkan bahwa 
untuk tugas-tugas tersebut saat ini 
dilaksanakan oleh wadah 
koordinasi pengelola sumber daya 
air pada tingkat provinsi, 

kabupaten/kota dan wilayah 
sungai atau Tim Koordinasi 
Pengelolaan Sumber Daya Air 
(TKPSDA WS). Dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya 
TKPSDA WS difasilitasi oleh 
sekretariat yang melekat secara 
ex officio di Bidang OP/Bagian OP 
B/BWS serta Balai PSDA Provinsi.

“Untuk mewujudkan wadah 
koordinasi yang handal maka 
diperlukan sekretariat yang 
mumpuni agar dapat mendukung  
pelaksanaan  tugas dan fungsi 
TKSDA WS”, jelas Tulus.

Beliau juga mengatakan 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. 
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Dalam rangka mengukur pemahaman dan kinerja 
dari sekretariat TKPSDA maka Subdit 
Kelembagaan melaksanakan kegiatan Lomba 
Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai. Adapun 
maksud dan tujuan dari lomba ini selain 
mengukur pemahaman pelaksanaan tugas dan 
fungsi sekretariat TKPSDA, juga untuk menilai 
kinerja sekretariat TKPSDA dan memberikan 
motivasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
TKPSDA”, harap Tulus mengakhiri sambutannya.
Sambutan Bapak Tulus diakhiri dengan 
pembukaan secara resmi Lomba Sekretariat Tim 
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah 
Sungai (TKPSDA-WS). 

Kegiatan lomba TKPSDA yang berlangsung 
selama 4 hari ini, akan memberikan kesempatan 
kepada semua sekretariat TKPSDA untuk 
memaparkan kinerja dan progres kegiatan yang 
telah dilakukan. Tentu saja muara dari ini semua 
adalah agar memotivasi sekretariat agar bekerja 
lebih giat dan memberikan reward bagi yang 
berprestasi. rdt/sof
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Laporan Khusus

PENGAMBILAN	SUMPAH	PEGAWAI	NEGERI	SIPIL	(PNS)	
DI	LINGKUP	BBWS	POMPENGAN	JENEBERANG

BBWS Pompengan Jeneberang 
menyelenggarakan Pengambilan Sumpah / Janji 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup BBWS 
Pompengan Jeneberang. Bertempat di Ruang 
Rapat Satker O & P SDA, Jalan Batara Bira No. 8, 
Baddoka, Makassar. 

Acara pengambilan Sumpah/janji PNS ini dipandu 
oleh Kepala Balai BBWS Pompengan Jeneberang, 
Ir. Agus Setiawan, Dipl. HE, dan Diikuti oleh 250 
orang dari berbagai Satuan Kerja lingkup BBWS 
Pompengan Jeneberang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 66 ayat 
(1) “Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat 
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib 
mengucapkan sumpah/janji”, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Setiap PNS wajib 
mengucapkan sumpah/janji PNS Kemudian 
ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor  11 Tahun 2017 Tentang Managemen 
Pegawai Negeri Sipil Pasal 39 ayat 1 yang berbunyi 
“Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil saat diangkat 
menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan 
sumpah/janji.

Dalam sambutannya, Kepala Balai BBWS 
Pompengan Jeneberang menyampaikan 
Pengambilan sumpah/janji merupakan hal yang 
sangat penting karena merupakan suatu ikrar dalam 
melaksanakan tugas, dan sebagai salah satu usaha 
untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan 
dengan penuh tanggung jawab. Ikrar ini tidak hanya 
dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau 
institusi saja, namun juga kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. Dengan demikian, bagi PNS yang telah diambil 
sumpahnya agar dapat menjalankan kewajibannya 
dengan baik dan penuh tanggung jawab. PNS 
diharuskan untuk selalu mengembangkan dan 
meningkatkan kompetensi, memegang teguh 
integritas, independensi dan profesionalitas sebagai 
PNS. ”Melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dengan 
penuh tanggung jawab dan keikhlasan, tugas kita 
sebagai ASN adalah melayani bukan menunggu 
untuk dilayani.”Ucapnya. 

fsl/arm/igz
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PERJANJIAN KERJA SAMA (MoU) HATHI SULSEL DAN 
6 PERGURUAN TINGGI DI MAKASSAR

Dirjen SDA Kementerian PUPR, Ir. Imam Santoso,M.Sc dan 6 
Rektor Perguruan Tinggi Makassar, diantaranya ; Universitas 
Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Kristen 
Indonesia Paulus, Universitas Negeri Makassar, Universitas 
Bosowa, dan Universitas Muhammadiyah Makassar, 
menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) disela-
sela kegiatan seminar HATHI Goes to Campus. Bertempat di 
Fakulltas Teknis, Jl. Poros Malino Km.6, Bontomarannu, Gowa. 
Rabu (9/8)

Dirjen SDA Kementerian PUPR, Ir. 
Imam Santoso, M.Sc sebagai 
Keynote Speaker menyampaikan, 
Potensi air yang dimiliki negara kita 
saat ini mencapai 3.906.500 yang 
dapat dimanfaatkan untuk 
pengembangan pertanian 
utamanya. Sehingga berharap para 
engineer dapat bekerjasama, 
bekerja sesuai ahlinya dan 
membantu dalam mendorong 
masyarakat Sulawesi Selatan untuk 
membangun secara 
profesionalisme dan salah satunya 
diwujudkan dengan pemenuhan 
kualitas Sumber Daya Manusia.

Dengan adanya kerjasama ini, 
Dirjen SDA Kementerian PUPR 
secara fungsional dengan para 
akademisi dapat bekerjasama 
melakukan pengembangan 
pengelolaan sumber daya air yang 
termasuk dalam salah satu faktor 
pembentuk kesejahteraan 
masyarakat.Kerjasama ini nantinya 
dalam bentuk program pelatihan, 
pendidikan kompetensi mahasiswa 

untuk bisa mendapatkan sertifikat profesional dalam bekerja di bidang 
pengelolaan sumber daya air. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat 
membantu dalam bidang pengembangan penelitian dan pengabdian 
masyarakat seperti pengumpulan data.

Agenda selanjutnya, Peresmian Embung pendidikan unhas ditandai 
dengan Penandatanganan Prasasti dan Pemotongan pita, serta 
kunjungan lapangan oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR dan 
rombongan. Fungsi embung ini selain penampung air, mahasiswa 
Unhas dapat melakukan penelitian dan praktek dalam penerapan 
ilmunya.

Laporan Khusus

sof/arm/igz
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HALAL BI HALAL 1438 H DILINGKUNGAN 
BBWS POMPENGAN JENEBERANG

Bertempat di ruang rapat Satker O & P SDA,        
Jl. Batara Bira N0. 08 BBWS Pompengan 
Jeneberang mengadakan Halal Bi Halal sekaligus 
sebagai acara memperkuat tali silaturahmi dan 
saling memaafkan sesama pegawai dan staf di 
lingkungan BBWS Pompengan Jeneberang, 
Makassar, Rabu (5/7)

Acara diawali dengan ceramah singkat yang 
dibawakan oleh Ustadz Sultan M. P, ST. Dalam 
ceramahnya, beliau menyampaikan agar selalu 
menjaga diri terhindar dari dosa dan memperbanyak 
amalan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun 
di rumah. Karena pada hakikatnya hidup di dunia ini 
hanyalah sementara, tempat untuk menanam 
kebaikan dan insyaallah apabila allah swt meridhoi, 
amal dan kebaikan akan kita dapatkan di hari 
pembalasan kelak.

Hal senada disampaikan oleh Kepala BBWS 
Pompengan Jeneberang, Ir. Agus Setiawan, Dipl. 
HE dalam sambutannya, beliau juga berterima kasih 
kepada semua yang telah bekerja keras, bergerak 
cepat, bertindak tepat, sebagai motto Kementerian 
kita dalam mengelola sumber daya air. Semoga ke 
depan lebih baik, bekerja dengan baik Insya Allah 
amin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita 
kesehatan, umur panjang, dan  reski yang barokah 
.“ ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan Tari-tarian dan kecapi 
khas Sulawesi Selatan persembahan dari Ibu-ibu 
Dharma Wanita BBWS Pompengan Jeneberang. 
Ditutup dengan silaturahmi dan salin berjabat tangan 
antara Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, dan 
Kepala Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, Ir. 
Andi Darmawan Bintang, MdevPlg.

Turut hadir dalam acara ini, Kepala BBWS 
Pompengan Jeneberang, Ir. Agus Setiawan, Dipl. He, 
Kepala Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, Ir. 
Andi Darmawan Bintang, MdevPlg, para Kepala 
Bidang, Kepala Seksi, PPK dan staff di lingkungan 
BBWS Pompengan Jeneberang.

Laporan Khusus

tw/arm/rdt
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WORKSHOP	PENERAPAN	SISTEM	MANAJEMEN	MUTU	ISO	9001	:	2015	dan
PEMBAHASAN	TEMUAN	AUDIT	EKSTERNAL	2016
LINGKUP	BBWS	POMPENGAN	JENEBERANG

BBWS Pompengan Jeneberang 
menyelenggarakan kegiatan Workshop Penerapan 
Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Pembahasan 
Temuan Audit Eskternal 2016. Kegiatan ini diikuti 
75 peserta dari berbagai Bidang, Satker, Unit, dan 
PPK. Kegiatan ini berlangsung dua hari, 23 – 25 
Agustus, Bertempat di ruang rapat arsiparis, Jalan 
Sekolah Guru Perawat No. 03, Makassar. 

Penerapan Sistem Manajemen 
Mutu (SMM) Bidang Sumber Daya 
Air di lingkungan  BBWS 
Pompengan Jeneberang 
dilaksanakan  berdasarkan  
Keputusan  serta  Komitmen  dari 
Top  Manajemen Kepala Balai 
Besar Wilayah Sungai 
Pompengan Jeneberang,  yang 
mengacu  pada   prinsip – prinsip  
ISO  9001. Ini merupakan 
realisasi dari pelaksanaan 
program mutu yang dikehendaki 
oleh Keputusan Presiden RI 
nomor 54 tahun 2010 dan 
Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum nomor 04/PRT/M/2009 
tentang Sistem Manajemen Mutu 
Departemen Pekerjaan Umum.

Seperti yang kita ketahui ISO 
9001 adalah satu diantara standar 
yang berlaku internasional. Dalam 
ISO 9001 sendiri berisi 

persyaratan-persyaratan sistem 
manajemen mutu yang 
mengarahkan organisasi untuk 
mengendalikan proses-prosesnya 
menuju pencapaian sasaran 
termasuk diantaranya adalah 
kepuasan pelanggan, kesesuaian 
dengan peraturan dan perundang-
undangan serta peningkatan mutu 
yang berkesinambungan. Dalam 
penerapan sistem manajemen 
mutu ini.

Kepala Bidang Program dan 
Perencanaan Umum, Ibu 
Hasrawati Rahim dalam 
sambutannya mengajak kepada 
para peserta untuk menyimak 
dengan baik materi-materi yang 
disampaikan oleh pemateri agar 
apa yang didapat pada kegiatan 
ini dapat bermanfaat di lingkungan 
kerja masing-masing. 

Harapannya, agar kegiatan ini 
dapat berjalan dengan sukses. 
“kita patut berbangga, karena 
BBWS Pompengan Jeneberang 
telah mendapatkan sertifikat ISO 
9001:2015 tahun lalu, dan 
sekarang kita harus berjuang lagi 
dalam mempertahankan sertifikat 
tersebut, kita tahu bahwa meraih 
sesuatu itu mudah dibandingkan 
mempertahankan, untuk itu kita 
meminta partisipasi dari teman – 
teman untuk bisa memahami 
materi yang disampaikan nanti.” 
Ujarnya.

Hidayat Rudyanto sebagai 
konsultan pendamping 
menyampaikan materi tentang 
workshop Sistem Manajemen 
Risiko 31000 kepada semua 
Bidang, Satker, Unit, Dan PPK 
Lingkup BBWS Pompengan 
Jeneberang, dilanjutkan materi 
Workshop Identifikasi Pihak 
Terkait, dan Identifikasi dan 
Pembuatan Dokumen. Hari 
berikutnya, pemateri memaparkan 
tentang Worksho[ pembuatan 
Manual Mutu dan Perubahan 
Sistem, lalu Workshop Identifikasi 
Kompetensi Sumber Daya 
Manusia (SDM), dan terakhir 
Workshop Pembuatan Sasaran 
dan Program Audit.

Laporan Khusus

tw/arm/rdt
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Wacana

WAWANCARA	P3A	MATTENNANG,	
JUARA	HARAPAN	1	
DALAM	LOMBA	P3A	BERPRESTASI	TINGKAT	NASIONAL

Salah satunya adalah GP3A LOMPO BATTOA, 
yang Salah satu anggotanya adalah P3A 
MATTENANG yang terletak di Saluran Sekunder 
Lompo Petak Tersier LP2 Kanan, Kelurahan 
Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kab. 
Sidenreng Rappang

Lokasi P3A MATTENNANG

Daerah irigasi Sadang merupakan Bendung 
Peninggalan Hindia Belanda, dibangun pada tahun 
1939. Daerah Irigasi Sadang Mengairi 63.000 Ha di 3 
Kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu Pinrang, Sidrap 
(14.244 Ha) dan Wajo.

Daerah Irigasi Sadang di wilayah  Sekunder BELAWA 
telah terbentuk 1 IP3A, 3 GP3A dan 45 P3A.
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Tolong ceritakan sejarah pendirian P3A Mattennang?
Jadi P3A Mattennang ini berdiri sejak Tahun 1991, 
restrukturisasi akhir pada 05 Januari 2013 dan telah berbadan 
hukum (Pengesahan AD/ART oleh Bupati Sidenreng Rappang  
tanggal 05 September 2013 dan  Akta Notaris no.  59 tanggal 
05 September 2013). 

Maksud & Tujuan P3A Mattennang?
P3A Mattennang didirikan dengan maksud mewadahi aspirasi 
anggota serta mengelola sistem irigasi secara partisipatif dan 
berdaya guna, dengan mendengarkan kemauan anggota.

Apa Visi & Misi P3A Mattennang?
Visi kami adalah dengan kejujuran, kerja 
keras dan gotong royong dan sistem 
pertanian modern maka akan meningkatkan 
produktivitas pertanian menuju peningkatan 
pendapatan perkapita.
Sedangkan Misinya adalah : 

· Mengelola air secara tepat guna 
dan berhasil guna, adil dan merata;

· Melakukan operasi dan 
pemeliharaan jaringan irigasi;

· Menentukan dan mengatur iuran 
dari para  anggota;

· Memfasilitasi anggota dalam 
penerapan paket teknologi 
pertanian; dan 

· Meningkatkan Pendapatan Petani 
Melalui Pengembangan Keragaman 
Bidang Usaha.

Bagaimana peranan P3A Mattennang sejak berdirinya 
sampai sekarang, sehingga benar-benar dirasakan 
kehadirannya oleh anggotanya dan masyarakat?
Kunci keberhasilan kami adalah transparansi antar anggota 
sehingga rasa keterbukaan benar-benar dirasakan oleh seluruh 
anggota utamanya dalam proses pengambilan keputusan. Di 
samping itu, kami dalam aktifitasnya telah melakukan beberapa 
langkah maju utamanya perbaikan-perbaikan saluran irigasi 
baik yang skala kecil maupun besar. 

Kami berusaha melibatkan anggota secara swadaya terlebih 
dahulu, kemudian kerjasama dengan instansi terkait jika terasa 
berat kalau secara swadaya saja. Jadi selama ini anggota 
banyak mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki saluran 
irigasinya. 

Selain itu kami senantiasa melakukan kegiatan antara lain :

1. Keterlibatan dalam rapat komisi irigasi tingkat kabupaten 

yang dilaksanakan setiap 2 kali 1 tahun

2. Berpastisipasi dalam rangka “Tudang Sipulung” Tingkat 

Kabupaten 

3. Gerakan Pekan Massepe (Pembersihan Saluran secara 

gotong royong dengan melibatkan masyarakat, P3A dan 

FORKOPIMDA) yang dilakukan 1 kali musim tanam

4. Polsus (Pengamanan Jaringan Irigasi)
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Berapa Luas areal yang ditangani P3A 
Mattennang?
Luas areal yang kami tangani yaitu 174,94 Ha 
yang terdiri dari 3 kelompok tani didalamnya.

Apa yang membedakan antara P3A 
Mattennang dengan P3A lain sehingga 
ditunjuk untuk mewakili Provinsi Sulawesi 
selatan?
Prinsip yang paling menonjol dari kelompok 
kami yaitu keterbukaan antar anggota. Selain 
itu, anggota banyak melakukan perbaikan 
secara swadaya tanpa melibatkan pemerintah 
terlebih dahulu. Setiap anggota berhak 
mengetahui tentang keuangan yang ada, baik 
pemasukan maupun pengeluaran dan semua 
dapat dipertanggung jawabkan oleh pengurus 

Contohnya?
Kami pernah melakukan penggalian saluran irigasi sekunder 
sepanjang 2 km dengan mengerahkan anggota P3A, selain 
itu saluran-saluran tersier juga sering kali kami lakukan 
pembersihan dan penggalian secara swadaya utamanya 
ketika terjadi banjir. 
Kami informasikan pula bahwa kegiatan ini rutin kami 
lakukan dengan menyusun program kerja tahunan sesuai 
dengan kondisi saluran.

Bagaimana cara mempertahankan eksistensi lembaga 
yang bapak pimpin?
Kami senantiasa menjaga komunikasi yang intens antar 
anggota dan antar lembaga lain, selain itu kami menerapkan 
suasana keterbukaan dalam aktifitas dan pengambilan 
keputusan. Karena prinsip kami sebuah lembaga  akan 
bertahan jika memperhatikan unsur transparansi. Dari hal 
inilah sehingga anggota merasakan kehadiran lembaga ini 
dan merasa bertanggung jawab mempertahankan 
eksistensinya.
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Dalam melaksanakan aktifitasnya, masalah dan kendala apa yang biasa didapatkan?
· Masalah yang paling mendasar adalah terjadinya konflik  terhadap pembagian air irigasi dan kurangnya 

kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan prasarana irigasi  yang telah dibangun serta fasilitasi 
penerapan teknologi pertanian.  Sehingga kehadiran P3A Mattenang sebagai lembaga petani dengan 
kinerja  yang maksimal, telah membangun kepercayaan petani terhadap kegiatan pengelolaan air irigasi 
tingkat usaha tani dan peningkatan kesejahteraan anggota.

· Untuk teknis irigasi masalah yang kami temui yaitu mengalami kekurangan air pada saat tertentu, 
pendangkalan saluran akibat sedimentasi (lumpur) dan penumpukan sampah pada saluran irigasi.

· Untuk teknis pertanian yaitu kurangnya tenaga kerja/buruh tani, keterlambatan jadwal tanam dan hama 
tikus

Bagaimana hubungan antara lembaga bapak dengan lembaga terkait dengan yang lain?
Kami senantiasa melakukan kerjasama dengan instansi terkait baik pemerintah setempat maupun instansi 
teknis di wilayah kerja organisasi sebagai mitra dan pembinaan, melakukan kerjasama suatu mitra pupuk 
dan pestisida, kerjasama dengan PT. Sang Hyang Seri dalam usaha penyediaan benih padi, penggilingan 
swasta dalam penjualan produksi pertanian. 

Dalam pelaksanaan tugas, bagaimana jika anggota melakukan pelanggaran? Apa sanksinya?
Sanksi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Ditetapkan Berdasarkan AD/ART antara lain bagi  anggota 
yang menunggak membayar iuran wajib dikenakan denda 5 % sedangkan pengurus 10 % tiap bulan 
keterlambatan dari jumlah sisa iuran, pengambilan  air yang tidak sah, pengrusakan jaringan dikenakan 
sanksi memperbaiki kembali seperti keadaan semula atas biaya sendiri, pengrusakan jaringan karena hewan 
merupakan tanggung jawab pemilik hewan, dan bagi  anggota yang tidak hadir dalam rapat anggota dan 
kegiatan lainnya tanpa alasan yang jelas dikenakan sanksi berupa teguran, pernyataan tertulis.

Bagaimana Teknik dan Tata Cara Operasi & Pemeliharaan jaringan irigasi?
P3A Mattennang telah melaksanakan operasi & pemeliharaan jaringan irigasi yang meliputi : 
§ Pendistribusian air ke setiap anggota bekerja sama dengan  petugas pengairan (PPA) & Ulu  - Ulu 
§ Pengaturan air secara bergilir  pada  musim  kemarau 
§ Pembersihan saluran tersier 2 kali setiap musim tanam 
§ Perbaikan bangunan yang rusak 
§ Berpartisipasi aktif pada kegiatan pemeliharaan pada saluran induk dan sekunder 

Apa harapan bapak selaku pimpinan P3A Mattennang?
Kami berharap ke depan pembinaan P3A terus dilakukan dan ditingkatkan, sehingga animo dan semangat 
kelompok tani terus membara sepanjang waktu. igz/sof/rdt
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Opini

Potensi	Kelangkaan	Air	di	Indonesia	&	
Strategi	Pengelolaan	Sumber	Daya	Air

K
ajian global kondisi air di dunia yang 
disampaikan pada World Water Forum II di 
Denhaag tahun 2000, memproyeksikan bahwa 

pada tahun 2025 akan terjadi krisis air di beberapa 
negara. Meskipun Indonesia termasuk 10 negara 
kaya air namun krisis air diperkirakan juga akan 
terjadi, sebagai akibat dari kesalahan pengelolaan air 
yang tercermin dari tingkat pencemaran air yang 
tinggi, pemakaian air yang tidak efisien, fluktuasi 
debit air sungai yang sangat besar, kelembagaan 
yang masih lemah dan peraturan perundang-
undangan yang tidak memadai. Ketersediaan air di 
Indonesia mencapai sekitar 15.000 meter kubik per 
kapita per tahun --masih di atas rata-rata dunia yang 
hanya 8.000 meter kubik per kapita per tahun-- 
namun jika ditinjau ketersediaannya per pulau akan 
sangat lain dan bervariasi. Pulau Jawa yang luasnya 
mencapai tujuh persen dari total daratan wilayah 
Indonesia hanya mempunyai empat setengah persen 
dari total potensi air tawar nasional, namun pulau ini 
dihuni oleh sekitar 65 persen total penduduk 
Indonesia. Kondisi ini menggambarkan potensi 
kelangkaan air di Pulau Jawa sangat besar. Jika 
dilihat ketersediaan air per kapita per tahun, di Pulau 
Jawa hanya tersedia sekitar 1.750 meter kubik per 
kapita per tahun, masih di bawah standar kecukupan 
yaitu 2000 meter kubik per kapita per tahun. 

Jumlah ini akan terus menurun sehingga pada tahun 
2020 diperkirakan hanya akan tersedia sebesar 1.200 
meter kubik per kapita per tahun. Apabila fenomena ini 
terus berlanjut maka akan terjadi keterbatasan 
pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di 
daerah-daerah tersebut karena daya dukung 
sumberdaya air yang telah terlampaui. Potensi krisis 
air ini juga dikhawatirkan terjadi di Bali, Nusa Tenggara 
Barat, dan Sulawesi Selatan.

Masalah air di Indonesia ditandai juga dengan 
kondisi lingkungan yang makin tidak kondusif 
sehingga makin mempercepat kelangkaan air. 
Kerusakan lingkungan antara lain disebabkan oleh 
terjadinya degradasi daya dukung daerah aliran 
sungai (DAS) hulu akibat kerusakan hutan yang tak 
terkendali sehingga luas lahan kritis sudah mencapai 
18,5 juta hektar. Di samping itu jumlah DAS kritis 
yang berjumlah 22 buah pada tahun 1984 telah 
meningkat menjadi 59 buah pada tahun 1998.

Fenomena degradasi hutan telah menyebabkan 
turunnya kemampuan DAS untuk menyimpan air di 
musim kemarau sehingga frekuensi dan besaran 
banjir makin meningkat, demikian juga sedimentasi 
makin tinggi yang menyakibatkan pendangkalan di 
waduk dan sungai sehingga menurunkan daya 
tampung dan pengalirannya. Pada tahun 1999 
terdeteksi bahwa dari 470 DAS di Indonesia, 62 di 
antaranya dalam kondisi kritis, yang diprediksi dari 
perbandingan aliran maksimum dan minimum 
sungai-sungai yang sudah jauh melampaui batas 
normalnya. Keadaan ini diperparah oleh degradasi 
dasar sungai akibat penambangan bahan galian 
golongan C di berbagai sungai di Jawa, Bali, Nusa 
Tenggara Barat, dan Sumatera Barat yang telah 
menyebabkan kerusakan struktur dan fungsi 
prasarana dan sarana di sepanjang sungai.
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Dengan semakin meningkatnya kebutuhan air dan 
terjadinya kelangkaan ketersediaan air, orang mulai 
terpancing untuk berpikir dan memandang air 
sebagai barang ekonomi (economic goods). Seperti 
yang tercantum dalam Dublin Priciples (1992) Water 
has an economic value in all its competing uses 
and should be recognized as an economic good. 
Kelangkaan air dianggap sebagai peluang ekonomi. 
Buat mereka, kelangkaan air harus diatasi dengan 
efisiensi pemakaian, yang ditindaklanjuti dengan 
pembatasan pemakaian air dengan cara menaikkan 
nilai ekonomi air sehingga orang akan berhati-hati 
memakai air karena mahal. Saat sebagian orang 
tertarik untuk menjual air langsung sebagai barang 
komoditi, beberapa pemakai air lainnya mulai 
terganggu, karena bagi budidaya pertanian, 
ketersediaan air akan dapat menunjang peningkatan 
produksi pangan, peningkatan pendapatan petani, 
lapangan pekerjaan dan ketahanan pangan.

Kebutuhan air sector pertanian di beberapa Negara 
Asia hampir mencapai 90% dari tingkat ketersediaan 
air, demikian juga di Indonesia. Hal ini karena 
sebagian besar masyarakat hidup dari pertanian dan 
ketahanan pangan menjadi komponen utama bagi 
ketahanan bangsa. 

Semakin meningkatnya persaingan di antara para 
pengguna air, maka pertimbangan ekonomis sering 
menjadi pertimbangan dalam alokasi air. Air dapat 
mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi apabila 
dijual langsung sebagai barang komoditi.
Ancaman terhadap alokasi air akibat kesenjangan ini 
telah mulai terjadi. Beberapa industri yang 
mendapatkan air dari saluran irigasi dan air tanah, 
dengan cara membeli atau menyewa tanah petani 
atau 

mengambil alokasi pergiliran pemberian air irigasi 
bagi tanah yang dibeli/disewa tersebut, dan kadang-
kadang masih menambah beberapa pipa 
pengambilan bahkan dengan pemompaan.  Untuk 
menambah jumlah air yang dapat diambil, beberapa 
industri tersebut juga melakukan pendekatan kepada 
petani bagian hulu agar dapat merelakan sebagian 
airnya dengan imbalan misal dengan pembangunan 
saluran drainasi. Yang paling dirugikan pada 
keadaan ini adalah petani dibagian hilir yang akan 
kekurangan air. Proses realokasi air irigasi untuk 
kepentingan lain, akan memberikan pengaruh negatif 
pada ekonomi di pedesaan, berkurangnya air irigasi, 
akan mengurangi luas tanam dan akan 
mengakibatkan hilangnya mata pencaharian, 
penurunan produksi pangan dan gangguan sosial 
lainnya. Sebetulnya perubahan alokasi seperti di 
atas tidak diperbolehkan, berkenaan dengan 
Undang-Undang No 7/2004, pasal 29 ayat (3) 
prioritas pemberian air irigasi lebih tinggi dari pada 
pemberian air untuk kepentingan industri, namun 
dengan pendekatan bahwa alokasi air itu melekat 
pada lahan pertanian, maka seseorang yang 
menyewa atau membeli tanah pertanian tersebut 
dapat mengambil air irigasi yang menjadi hak yang 
melekat atas lahan itu.

Pengelolaan sumberdaya air di Indonesia 
menghadapi problema yang sangat rumit dan 
kompleks, mengingat air mempunyai beberapa 
fungsi baik fungsi sosial-budaya, ekonomi dan 
lingkungan yang masing-masing dapat saling 
bertentangan. Dengan terjadinya perubahan iklim 
global, semakin meningkatnya jumlah penduduk dan 
intensitas kegiatan ekonomi, telah terjadi perubahan 
sumberdaya alam yang sangat cepat.
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Pembukaan lahan guna keperluan 
perluasan daerah pertanian, 
pemukiman dan industri, yang tidak 
terkoordinasi dengan baik dalam 
suatu kerangka pengembangan tata 
ruang, telah mengakibatkan 
terjadinya degradasi lahan, erosi, 
tanah longsor, banjir. Hal itu telah 
mengakibatkan terjadinya 
peningkatan konflik antara para 
pengguna air baik untuk kepentingan 
rumah tangga, pertanian dan industri, 
termasuk penggunaan air permukaan 
dan air bawah tanah di perkotaan. 
Saat ini sektor pertanian 
menggunakan hampir 80% 
kebutuhan air total, sedangkan 
kebutuhan untuk industri dan rumah 
tangga hanya 20%. Pada tahun 2020, 
diperkirakan akan terjadi kenaikan 
kebutuhan air untuk rumah tangga 
dan industri sebesar 25% – 30%.

Beberapa daerah aliran sungai di 
Pulau Jawa telah mengalami 
degradasi yang sangat 
memprihatinkan, erosi yang 
berlebihan telah mengakibatkan 
terjadinya sedimentasi di beberapa 
waduk yang telah dibangun di sungai 
Citarum, Brantas, Serayu-Bogowonto 
dan Bengawan Solo. Sedimentasi 
tersebut akan mengurangi usia 

tampung waduk, usia tampung 
beberapa  waduk tersebut 
diperkirakan hanya akan mampu 
memenuhi kebutuhan air baku 
hingga tahun 2010 saja. 

Pengambilan air tanah yang 
berlebihan di beberapa akuifer di 
kota-kota besar di Pulau Jawa 
(Jakarta, Semarang, Surabaya) 
telah mengakibatkan terjadi 
intrusi air laut dan penurunan 
elevasi muka tanah. 
Ketidaktersediaan sistem sanitasi 
dan pengolah limbah industri 
yang baik, juga telah 
mengakibatkan terjadinya 
pencemaran air tanah dan sungai 
oleh buangan air rumah tangga 
dan industri, terutama di musim 
kemarau. Di saat lain, di musim 
hujan, banjir terjadi di mana-
mana, akibat karena semakin 
kecilnya daerah resapan, 
turunnya kapasitas sungai dan 
rusaknya sistem drainasi internal.

Dewasa ini air sudah menjadi 
barang ekonomi dan mahal 
karena keberadaannya semakin 
langka, bahkan banyak yang 
tercemar bermacam-macam 
limbah dari hasil aktivitas 

manusia dan rumah tangga, 
limbah pertanian, peternakan, 
industri dan lain sebagainya. 
Indikator atau tanda air telah 
tercemar adalah perubahan suhu 
air, pH atau konsentrasi ion 
hidrogen, warna, bau dan rasa 
air, timbulnya endapan, koloid 
bahan terlarut, mikroorganisme 
dan radioaktif air. Wilayah kota 
dan kabupaten merupakan 
wilayah yang memiliki sumber 
daya air, berupa air permukaan 
dan air tanah yang potensial. Hal 
tersebut nampak dari beberapa 
sungai yang berukuran cukup 
besar dan mata air yang 
merupakan sumber potensial 
bagi penyediaan kebutuhan air 
baku penduduk. Keseimbangan 
air tanah (neraca air) di dapat 
dibuat berdasarkan besar input 
dan output yang ada. Input 
merupakan debit air sungai yang 
ada, sedangkan output 
merupakan total penggunaan air 
untuk keperluan domestik (rumah 
tangga), untuk irigasi dan untuk 
industri pariwisata.
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Strategi Pengelolaan 
Sumberdaya Air

Dampak perubahan iklim tidak hanya 
dialami oleh Indonesia namun juga 
dialami negara-negara dibelahan 
dunia lainnya termasuk Jepang. Dari 
data yang ada menunjukan bahwa 
telah terjadi anomali yang signifikan, 
khususnya dalam 25 tahun terakhir 
seperti meningkatnya temperatur 
global, naiknya permukaan air laut 
dan sering terjadinya kondisi ekstrim 
seperti banjir, tanah longsor dan 
kekeringan.  Bencana alam seperti 
banjir, typhon juga terjadi di Jepang 
sebagai salah satu dampak terjadinya 
perubahan iklim. Indonesia sebagai 
negara kepulauan sangat rentan 
terkena dampak perubahan iklim 
karenanya perlu disiapkan rencana 
kegiatan secara detil dalam upaya 
mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim. 

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
Departemen PU bekerjasama dengan 
Japan International Cooperation 
Agency (JICA) merumuskan sebuah 
kebijakan dan strategi pengelolaan 
sumber daya air menghadapi 
perubahan iklim. Pemerintah 
Indonesia besama-sama dengan 
Pemerintah Jepang sangat concern 
terhadap perubahan iklim sejak Kyoto 

Protocol menyusun beberapa 
strategi kedepan terhadap 
dampak perubahan iklim. 

Strategi-strategi tersebut yaitu 
Strategi mitigasi dengan 
mengelola tata air pada lahan-
lahan gambut (low land) dalam 
rangka mengurangi kerentanan 
kebakaran pada lahan gambut 
(pengendalian emisi gas rumah 
kaca) dan mendukung kegiatan 
penghijauan di daerah aliran 
sungai yang kritis dan kawasan 
hulu sungai. 

Selain itu strategi adaptasi yaitu 
dengan meningkatkan 
pengelolaan bangunan 
infrastruktur sumber daya air 
untuk mendukung ketahan 
pangan, pengembangan 
pengelolaan resiko bencana 
untuk banjir dan kekeringan, 
pengembangan perlindungan 
pantai. Seperti diketahui 
permukaan air laut mengalami 
kenaikan ditandai dengan 
mencairnya es di kutub utara. 
Kemudian, meningkatkan 
kampanye hemat air.

Kedua strategi di atas sangat 
penting dilakukan karena 
perubahan iklim juga dapat

berdampak pada terjadinya krisis 
Pangan, krisis air global dan 
krisis energi sebagai akibat dari 
kondisi perubahan iklim yang 
ekstrem.

Pengelolaan Sumberdaya Air 
Terpadu (Integrated Water 
Resources Management, IWRM) 
merupakan suatu proses 
koordinasi dalam pengembangan 
dan pengelolaan sumberdaya air 
dan lahan serta sumberdaya 
lainnya dalam suatu wilayah 
sungai, untuk mendapatkan 
manfaat ekonomi dan 
kesejahteraan sosial yang 
seimbang tanpa meninggalkan 
keberlanjutan ekosistem. 
Pengelolaan sumberdaya air 
terpadu memfokuskan pada 
pengelolaan terpadu antara 
kepentingan bagian hulu dan 
kepentingan bagian hilir sungai, 
pengelolaan terpadu antara 
kuantitas dan kualitas air, antara 
air tanah dan air permukaan, 
serta antara sumberdaya lahan 
dan sumberdaya air. Konsep 
IWRM ini diharapkan dapat 
mengatasi masalah kelangkaan 
air, banjir, polusi hingga distribusi 
air yang berkeadilan.
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Perkembangan dan implementasi konsep IWRM di 
Indonesia sangat berliku dan mengalami beragam 
kendala, dikenal slogan One River-One Plan-One 
Management. Namun hingga saat ini koordinasi 
antar sektor yang menguasai empat hal yang perlu 
diterpadukan tersebut di atas, belum dapat berjalan 
dengan baik. Penebangan hutan terus berlanjut 
hingga mengakibatkan bencana banjir serta 
sedimentasi waduk dan muara sungai, pengambilan 
air tanah (blue water) yang lebih sulit diperbaharui 
terus berlangsung tanpa memperhatikan 
kemungkinan penurunan muka tanah dan intrusi air 
asin, penggalian pasir tidak terkendali, sehingga 
mengakibatkan terjadinya degradasi dasar sungai 
yang membahayakan beberapa infrastruktur lainnya.

Upaya untuk koordinasi pengelolaan sumberdaya air 
pernah dilakukan oleh pemerintah pada kesempatan 
memperingati Hari Air Sedunia XII tahun 2004 pada 
tanggal 23 April 2004. Pada saat itu dicanangkan 
komitmen pemerintah dalam pengelolaan Sumber 
Daya Air dengan penandatanganan Deklarasi 
Nasional Pengelolaan Air yang Efektif dalam 
Penanggulangan Bencana oleh 11 Menteri dalam 
koordinasi Kementerian Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari Menko Kesra, 
Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri 
Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan 
Umum, Menteri Kehutanan, Menteri Sosial, Menteri 
Negara Riset dan Teknologi, serta Menteri Negara 
PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup.

Lagi-lagi, mengingat kondisi Sumberdaya Air di 
Indonesia sudah mencapai tingkat krisis yang 
langsung mempengaruhi: kemiskinan, kekurangan 
pangan; menghambat pertumbuhan ekonomi sosial 
budaya bangsa dan terganggunya ekosistem, maka 
Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Jakarta pada 
tanggal 28 April 2005 mencanangkan 

Gerakan Nasional Kemitraan Penyelematan Air 
(GNKPA) guna peningkatan keterpaduan 
implementasi kebijakan pengelolaan untuk 
keberlanjutan fungsi sumberdaya air. GN-KPA pada 
intinya memuat 6 komponen strategis, yakni (1) 
Penataan Ruang, pembangunan fisik, pertanahan 
dan kependudukan; (2) Rehabilitasi hutan dan lahan 
serta Koservasi sumber daya air; (3) Pengendalian 
daya rusak air; (4) Pengelolaan kualitas dan 
pengendalian pencemaran air; (5) Penghematan 
penggunaan dan pengelolaan permintaan air; dan (6) 
Pendayagunaan sumber daya air secara adil, efisien 
dan berkelanjutan. Dengan telah dicanangkannya 
GN-KPA, diharapkan urusan air adalah urusan 
semua pemegang kepentingan baik masyarakat, 
pengguna air lainnya dan pemerintah.

Bank Pembangunan Asia (ADB) 
mengimplementasikan Water Financing Program 
2006 – 2010, untuk membantu program IWRM di 
lima wilayah sungai di Indonesia, diantaranya 
Wilayah Sungai Citarum, Ciliwung-Cisadane, 
Ciujung, Progo-Opak- Oya. ADB mempunyai 25 
elemen sebagai indikator kondisi IWRM di sebuah 
Wilayah sungai, antara lain keberadaan: Organisasi 
Pengelola Wilayah Sungai (RBO), partisipasi para 
pemegang kepentingan, perencanaan wilayah 
sungai, kesadaran publik, alokasi air, hak atas air, ijin 
pembuangan limbah, pembiayaan IWRM, nilai/harga 
air, peraturan pengelolaan air, infrastruktur yang 
mempunyai multimanfaat, partisipasi sektor swasta 
lewat CSR (corporate social responsibility), 
pendidikan tentang pengelolaan wilayah sungai, 
pengelolaan daerah tangkapan air, kebijakan tentang 
aliran penyangga kualitas lingkungan, manajemen 
bencana, peramalan banjir, rehabilitasi kerusakan 
akibat banjir, monitoring kualitas air, upaya perbaikan 
kualitas air, konservasi lahan basah (rawa), 
perlindungan dan peningkatan ikan di sungai, 
pengelolaan air tanah, konservasi air dan sistem 
informasi guna mendukung penentuan kebijakan.
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Tips Kesehatan

Berbagai Tips Untuk Menjaga Kesehatan Jantung

Perubahan kecil pada kebiasaan-kebiasaan hidup yang 
Anda jalani pada dasarnya berperan besar dalam 
menjaga kesehatan jantung. Yang mungkin tidak Anda 
sadariadalah jantung merupakan organ tubuh yang 
tidak pernah berhenti bekerja keras seumur hidup 
Anda. Karenanya, usahakan untuk selalu membuat 
jantung menjadi lebih sehat.

Mengurangi atau berhenti merokok, aktif melakukan 
kegiatan fisik, dan menjaga berat badan ideal mungkin 
terdengar klise, tetapi sebenarnya faktor-faktor inilah yang 
diperlukan guna menjaga kesehatan jantung.

Agar lebih jelas, silakan menyimak cara-cara menjaga 
kesehatan jantung, berikut ini.

Mengonsumsi ikan

Konsumsilah makanan yang mengandung asam lemak 
omega-3 untuk membantu mencegah penyakit jantung. 
Ikan sebagai sumber makanan yang bergizi termasuk kaya 
akan asam lemak omega-3. Anda dapat memilih ikan 
sarden, tuna, atau salmon. Mengonsumsinya dua kali 
seminggu secara teratur sudah mencukupi kebutuhan 
lemak omega-3.

Mengonsumsi lebih banyak serat

Serat bisa didapatkan dari gandum, sereal, dan kentang 
yang dimakan dengan kulitnya. Tidak ketinggalan juga, 
konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Mengonsumsi 
lebih banyak serat dapat membantu menurunkan risiko 
penyakit jantung. Penuhilah kebutuhan serat paling tidak 
30 gram per hari.

Perlu diperhatikan juga bahwa konsumsi makanan 
berserat secara rutin harus dilakukan secara bertahap. 
Lebih baik jangan langsung menghabiskan banyak 
sayuran secara sekaligus karena justru dapat 
mengakibatkan konstipasi atau kram perut. Lebih 
disarankan untuk menyeimbangkan kombinasi dengan 
nutrisi-nutrisi lain yang sama pentingnya, terutama 
dipadukan dengan konsumsi cairan yang cukup untuk 
membantu proses pencernaan.

Mengurangi konsumsi lemak jenuh

Lemak jenuh dan lemak trans berperan besar dalam 
pembentukan kolesterol yang berlebihan di dalam darah. 
Kolesterol yang menumpuk berpotensi menyumbat  
pembuluh arteri jantung sehingga membahayakan aliran 
darah. Karena itu, batasi konsumsi lemak jenuh dari 
daging merah, makanan olahan, makanan yang digoreng, 
serta produk susu kaya lemak.

Mencukupi waktu tidur sehari-hari

Orang dewasa yang memiliki waktu tidur cukup di samping 
tidur yang berkualitas, memiliki kondisi arteri yang lebih 

baik daripada orang yang kurang tidur. Jika kondisi arteri 
baik, jantung pun dapat terbantu terhindar dari penyakit.

Menjaga tekanan darah

Jagalah tekanan darah Anda agar tidak terlalu tinggi. 
Tekanan darah tinggi dapat merusak dinding arteri dan 
menimbulkan jaringan parut. Jika hal ini terjadi, darah dan 
oksigen akan lebih sulit mengalir dari dan menuju hati 
sehingga jantung harus bekerja lebih keras agar organ 
tubuh tidak kekurangan oksigen. Mengelola stres, 
berolahraga secara teratur, mengurangi asupan garam, 
serta membatasi minuman beralkohol adalah beberapa 
cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga tekanan 
darah.

Menghindari diabetes

Kondisi gula darah yang tinggi di dalam tubuh juga 
berpotensi membuat Anda berisiko terkena penyakit 
jantung. Sebab, ketika kadar gula darah sudah tinggi, hal 
ini dapat membuat kerusakan pada arteri. Karena itu, 
selalu periksa kadar gula darah, terutama jika Anda telah 
berusia di atas 45 tahun, sedang hamil, dan mengalami 
kelebihan berat badan (obesitas). Untuk menghindari 
diabetes, ubahlah gaya hidup Anda menjadi lebih sehat.

Menghentikan kebiasaan merokok

Langkah ini adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan 
jika ingin terhindar dari penyakit jantung. Merokok menjadi 
satu dari berbagai penyebab utama penyakit jantung 
koroner. Jika Anda berhasil berhenti merokok selama satu 
tahun, risiko terkena penyakit jantung akan turun menjadi 
setengah dari risiko yang ada pada para perokok aktif.

Rutin berolahraga

Aktif secara fisik atau berolahraga secara rutin dapat 
mengurangi risiko penyakit jantung. Anda hanya perlu 
melakukan olahraga berintensitas sedang selama 150 
menit tiap minggu. Berarti, tiap harinya Anda hanya perlu 
melakukan olahraga selama 30 menit, lima kali per 
minggu.

Dalam menjaga kesehatan jantung, tentu saja Anda tidak 
perlu menjalani semua tips ini secara bersamaan. Dua 
atau tiga di antaranya yang dilaksanakan secara rutin 
sudah sangat membantu mengurangi risiko datangnya 
penyakit jantung. Jadi, tunggu apa lagi, jangan tunda 
memiliki tubuh sehat mulai dari sekarang!

Sumber : http://www.alodokter.com/berbagai-tips-untuk-
menjaga-kesehatan-jantung
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