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Editorial

Banjir,	Akibat	&	Pencegahannya
Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara 
sederhana banjir dapat didefinisikan sebagainya hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi 
kawasan tersebut.

Dalam cakupan pembicaraan yang luas, kita dapat melihat banjir sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada 
bagian air di permukaan Bumi yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi kita dapat melihat bahwa volume air yang 
mengalir di permukaan Bumi  dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan, dan tingkat peresapan air ke dalam tanah.

Banjir juga disebabkan oleh sifat Manusia. Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya atau kebutuhan hidup yang 
tidak terbatas, usaha untuk memenuhi kebutuhan ini manusia sering mengaibaikan keseimbangan alam sehingga terjadi 
kerusakan lingkungan serta pencemaran lingkungan. Oleh karena itu sudah waktunya kita bersama-sama berupaya 
menjaga keseimbangan alam.

Banjir yang terjadi di Sulsel akibat dari aktivitas manusia sendiri yang membuang sampah ke sungai, menebang hutan 
yang tidak terkontrol dan penempatan tata ruang yang salah. Dampak dari bencana banjir ini juga disebabkan tidak ada 
pencegahan dari pemerintah untuk membantu mencegah bencana banjir yang menlanda ibukota Negara. Faktor 
penyebab banjir itu bukan karena alam dan letak geografis saja tetapi aktifitas manusia yang merusak lingkungan juga 
merupakan salah satu penyebab timbulnya banjir yang di Sulsel.

Penyebab Banjir

Banjir air. Banjir yang satu ini adalah banjir yang sudah umum. Penyebab banjir ini adalah meluapnya air sungai, danau, 
atau selokan sehingga air akan meluber lalu menggenangi daratan. Umumnya banjir seperti ini disebabkan oleh hujan 
yang turun terus-menerus sehingga sungai atau danau tidak mampu lagi menampung air.   

Banjir Sementara (Dadakan). Jenis banjir yang satu ini hampir sama dengan banjir air. Namun banjir sementara ini 
disebakan oleh hujan yang sangat deras dengan debit air yang sangat banyak. Banjir akhirnya terjadi karena air-air hujan 
yang melimpah ini tidak bisa segera mengalir melalui saluran atau selokan di sekitar rumah warga. Jika banjir air dapat 
terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka banjir sementara adalah banjir dadakan (langsung terjadi saat hujan tiba).

Banjir bandang. Tidak hanya banjir dengan materi air, tetapi banjir yang satu ini juga mengangkut material air berupa 
lumpur. Banjir seperti ini jelas lebih berbahaya daripada banjir air karena seseorang tidak akan mampu berenang 
ditengah-tengah banjir seperti ini untuk menyelamatkan diri. Banjir bandang mampu menghanyutkan apapun, karena itu 
daya rusaknya sangat tinggi.

Banjir rob (laut pasang). Banjir rob adalah banjir yang disebabkan oleh pasangnya air laut. Banjir seperti ini kerap 
melanda di Sulsel. Air laut yang pasang ini umumnya akan menahan air sungai yang sudah menumpuk, akhirnya mampu 
menjebol tanggul dan menggenangi daratan. Penyebab terjadinya bencana banjir sendiri secara umum dapat dibedakan 
menjadi empat hal, yakni : Penebangan hutan secara liar, pendangkalan sungai, naiknya air laut ke daratan, pembuatan 
sungai dan tanggul yang tidak memenuhi syarat.

Akibat Banjir
1.    Kematian
2.    Kerusakan Sarana dan Prasarana
3.    Kerugian material
4.    Penyakit menular
5.    Aktivitas masyarakat terhambat

Cegah banjir dengan langkah berikut :
a. Melakukan penyuluhan terhadap warga bantaransungai agar tidak membuang sampah di sungai.
b. Menerapkan denda maksimal bagi yang membuang sampah di sungai
c. Membangun waduk dan pintu air
d. Melakukan normalisasi fungsi sungai
e. Menghimbau masyarakat untuk melakukan kerja bakti
f. Merelokasi penduduk di bantaran kali
g. Melakukan reboisasi dan penghijauan
h. Membuat kanal (terusan) sungai
i. Membuat sodetan sungai untuk dialirkan ke laut atau waduk.
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SIDANG TKPSDA WS WALCEN, 
PEMBAHASAN RANCANGAN PROGRAM DAN 
RANCANGAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN SDA 
PADA WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE

Pembahasan rancangan program dan rancangan 
rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada 
wilayah Sungai WalanaE CenranaE. Kegiatan ini 
dihadiri oleh 20 anggota TKPSDA dari unsur 
pemerintah dan unsur non pemerintah. bertempat di 
Hotel Swiss Belinn-Panakkukang,  Kota Makassar. 
03/08/17.

Sidang pembahasan rancangan 
program dan rancangan rencana 
kegiatan pengelolaan sumber 
daya air pada wilayah Sungai 
WalanaE CenranaE dipimpin oleh 
Bapak Ir.Haruna Rasyid S, MT 
dan Bapak Muhammad Alwi 
Rasydi, SE. selaku sekretaris 
sidang.

Setelah mengadakan sidang 
pleno dengan mendengarkan 
pandangan dari masing-masing 
komisi yang disampaikan dalam 
sidang pleno TKPSDA WS. 
WalanaE CenranaE yang 
diselenggarakan pada hari 

Kamis, tanggal 03 Agustus 2017, 
bertempat di hotel Swiss Belinn, 
Panakkukang - Makassar, maka 
Sidang Pleno memutuskan, 
menyepakati  sebagai berikut : 
a. Pembahasan rancangan 

program dan rancangan 
rencana kegiatan pengelolaan 
SDA ini dilaksanakan dengan 
melakukan pengecekan 
kesesuaian antara rencana 
kegiatan pengelolaan SDA 
yang dilaksanakan oleh 
instansi pengelola DAS pada 
WS. WalenaE CenranaE pada 
tahun 2017 dengan dokumen 
rancangan rencana

 pengelolaan SDA (RRPSDA) 
WS. WalanaE CenranaE.

b. Dari hasil pengecekan oleh 
anggota TKPSDA maka 
terdapat beberapa hasil yang 
harus diperbaiki dan 
ditambahkan.

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

c. Terkait dengan permasalahan 
pada poin (3) di atas, maka 
Instansi Pengelola Sumber 
Daya Air (RPSDA) WS. 
WalanaE CenranaE perlu 
meningkatkan koordinasi yang 
berkesinambungan. 

d. Program kegiatan Forum 
Komunikasi Masyarakat Peduli 
Sungai dan Kanal Prov. Sul-
Sel tidak tercantum dalam 
Dokumen Rancangan 
Rencana Pengelolaan SDA 
WS. Walanae Cenranae hal ini 
disebabkan Forum Komunikasi 
Masyarakat Peduli Sungai dan 
Kanal Provinsi Sul-Sel baru 
terbentuk setelah disusunnya 
dokumen RPSDA WS. 
Walanae Cenranae. Namun 
demikian mengingat  program 
kegiatannya sangat diperlukan

 dalam  pengelolaan SDA 
khususnya di WS. WalanaE 
CenranaE maka 
direkomendasikan agar 
instansi terkait perlu 
memberikan dukungan 
terlaksananya program 
kegiatan dimaksud.

Sof/Arm/Rdt
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WORKSHOP	PENINGKATAN	KAPASITAS	
PADA	SEKRETARIAT	WADAH	KOORDINASI	
PENGELOLAAN	SUMBER	DAYA	AIR

Pembukaan Acara

Bapak Ir. Triyono Tulus 
Setyawan, M.Eng.  Kasubdit 
Kelembagaan mewakili Direktur 
Jenderal SDA mengatakan dalam 
sambutannya bahwa dengan 
dinyatakannya Undang Undang 
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 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. 
Sehingga 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. Sedangkan untuk  

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat mengadakan acara Workshop 
Peningkatan Kapasitas Pada Sekretariat Wadah Koordinasi 
Pengelolaan Sumber Daya Air. Acara berlangsung di Hotel Allium, 
Tanggal 15 s/d 17 November 2017, Kota Batam.
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TKPSDA WS yang telah 
berakhirmasa tugasnya sudah 
dapat melakukan proses 
pemilihan untuk masa kerja 
periode berikutnya”. Lanjut Tulus.

Bapak Tulus juga mengatakan 
bahwa berdasarkan hasil evaluasi 
yang dilakukan terhadap laporan 
beberapa TKPSDA WS 
menunjukkan bahwa kegiatan 
terkait dengan Pola/Rencana 
PSDA dan Renstra yang dimiliki 
oleh wilayah masing-masing 
belum tersinergi.  Pada umumnya 
program dan kegiatan TKPSDA 
WS yang ada masih belum 
sinkron dengan Pola/Rencana 
PSDA dan Renstra dari semua 
instansi yang terlibat di Wilayah 
Sungai. Di sisi lain terdapat pula 
program dan kegiatan TKPSDA 
WS yang overlap.  Sehingga 
disini sangat diperlukan kejelian 

dari anggota Sekretariat 
TKPSDA WS dalam 
menginventarisir program 
kegiatan semua instansi yang 
terlibat di TKPSDA WS untuk 
dibahas dan disinkronkan 
dengan Pola/Rencana PSDA 
dan Renstra.

“Workshop Peningkatan 
Kapasitas pada Sekretariat 
Wadah Koordinasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air dilakukan untuk 
memberikan pemahaman kepada 
Sekretariat mengenai bagaimana 
tata cara menyusun program dan 
kegiatan TKPSDA WS yang 
sinkron antar instansi yang 
terlibat dan berkesinambungan 
dengan Pola/Rencana 
Pengelolaan Sumber Daya Air 
dan Renstra yang telah 
ditetapkan”, ucap Tulus.

Bapak Tulus menjelaskan 
bahwa workshop yang akan 
dilaksanakan selama tiga hari 
ke depan diharapkan juga 
memacu sekretariat dan 
wadah koordinasi menjadi 
lebih aktif dalam 
melaksanakan tugas dan 
fungsinya. 
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Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) 
Pekerjaan Penyusunan Manual OP Jaringan Irigasi Permukaan 
Tujuh Daerah Irigasi
DR. Ir. Thomas Raya Tandisau, MM membuka dan 
memberikan arahan dalam acara Pertemuan Konsultasi 
Masyarakat (PKM) pekerjaan penyusunan manual OP 
jaringan irigasi permukaan DI. Bissua, DI. Kampili, DI. Tabo-
Tabo, DI. Saddang, DI. Bayang-Bayang, DI. Padang Sappa 
dan DI. Langkemme. Acara PKM ini berlangsung di Hotel 
Amaris Panakkukang, Kota Makassar, 18/09/2017.

Pembukaan Acara

Kepala Balai Besar WS. 
Pompengan Jeneberang di wakili 
oleh Bapak DR. Ir. Thomas Raya 
Tandisau, MM mengatakan dalam 
sambutannya bahwa kegiatan ini 
sangat penting artinya karena 
keadaan dan kondisi Daerah Irigasi 
(D.I) di kabupaten sangat 
memprihatinkan. Sebagai contoh di 
Kabupaten Pinrang dan Kabupaten 
Bulukumba, begitu pula di 
Kabupaten Gowa.

“Kepada Bapak/Ibu di daerah kalau 
bisa petugas-petugas pintu-pintu 
air jangan sesuka hati dipindahkan, 
karena mereka adalah ujung 
tombak dalam operasi dan 
pemeliharaan jaringan irigasi”, 
pesan Thomas.

Beliau melanjutkan bahwa tujuan 
dari kegiatan ini adalah untuk 
mendapatkan pedoman/acuan 
operasi dan pemeliharaan secara 
aktual dalam rangka 
mengoptimalkan kinerja jaringan 
irigasi. Selain itu agar tersedianya 
pedoman/acuan operasi dan 
pemeliharaan secara benar dan 
nyata.

“Kegiatan pembuatan  manual 
operasi dan pemeliharaan ini 
diharapkan dapat menjadi acuan 
yang dipergunakan dalam kegiatan 
selanjutnya”, harap Thomas.

Thomas juga mengatakan kepada 
PT. Bumi Kahuripan Jaya sebagai 
konsultan pelaksana agar 
menjalankan pekerjaan sebaik 
mungkin sehingga hasilnya nanti 
benar-benar bisa digunakan oleh 
seluruh pihak yang berkepentingan 

dengan manual OP ini.

“Saya berharap semoga kita 
semua mengambil nilai manfaat 
dari kegiatan yang sangat penting 
ini dan kita bersungguh-sungguh 
dalam menjalankan tugas masing-
masing”, harap Thomas mengakhiri 
sambutan dan paparannya.

Turut hadir dalam acara ini antara 
lain para kepala UPTD 4 wilayah 
sungai, Kepala Dinas PSDA 
Kabupaten, Kepala Dinas 
Pertanian Kabupaten serta direksi 
pekerjaan penyusunan manual OP. 

Laporan Khusus

Rdt/Sof/Arm
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Kepala	Seksi	Perencanaan	OP	BBWS	Pompengan	Jeneberang	
membuka	acara	Workshop	dan	Evaluasi	Dana	Alokasi	Khusus	(DAK)
Bapak Ir. Faisal Soedarno, MT kepala seksi 
perencanaan OP Balai Besar Wilayah Sungai 
Pompengan Jeneberang membuka acara Workshop 
dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Kegiatan ini 
dilaksanakan di Hotel D'Maleo Kota Makassar, 
08/09/2017

Pembukaan Acara

Bapak Faisal Soedarno 
mengatakana bahwa 
penyelenggaraan acara ini  dengan 
memperhatikan Peraturan 
Pekerjaan Umum Nomor 
15/PRT/M/2011, mengenai 
Mekanisme Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban, untuk 
menyusun dan menyampaikan 
seluruh laporan pelaksanaan 
kegiatan melalui e-monitoring.

“Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengevaluasi/monitoring dan 
verifikasi data pekerjaan yang 
menggunakan Dana Alokasi 
Khusus sub bidang irigasi, pada 
provinsi dan kabupaten/kota 
penerima dana pada wilayah kerja 
masing-masing. Agar diperoleh 
gambaran riil dan langsung 
mengenai perkembangan progress 

pelaksanaan kegiatan yang 
dibiayai dengan dana DAK, 
sehingga diharapkan dari hasil 
monitoring tersebut dapat 
digunakan sebagai bahan untuk 
memberikan rekomendasi dalam 
rangka mengatasi permasalahan 
yang timbul dan upaya-upaya 
untuk mempercepat pelaksanaan 
kegiatan agar dapat dicapai hasil 
yang baik”, lanjut Faisal.

Bapak Faisal melanjutkan dalam 
kaitan tersebut, saya 
mengharapkan para peserta 
workshop dapat melaporkan hasil 
pekerjaan yang dilakukan di 
kabupaten/kota dengan benar 
sehingga dana yang diberikan 
sesuai dan tepat sasaran dengan 
kegiatan yang dianggarkan.

“Para undangan peserta 
workshop, hadirin yang 
berbahagia seiring dengan itu, 
kepada seluruh peserta workshop 
saya ucapkan selamat mengikuti 
acara ini, mudah-mudahan 
kegiatan yang telah kita 
laksanakan ini merupakan langkah 
yang baik dalam upaya kita untuk 
mewujudkan pemanfaatan dan 
pengelolaan sumber daya air”, 
harap Faisal mengakhiri 
sambutannya.

Turut hadir dalam acara ini antara 
lain para operator Dana Alokasi 
Khusus (DAK) seluruh 
kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan. 

Laporan Khusus

Sof/Arm/Rdt
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ACARA	LEPAS	SAMBUT	KABALAI	BESAR	
WS.	POMPENGAN	JENEBERANG,	

MENGHARU	BIRU
BBWS Pompengan Jeneberang menggelar acara lepas 
sambut dari Ir. Agus Setiawan, Dip.HE, Kepala  BBWS 
Pompengan Jeneberang masa bakti 2012-2017 kepada Ir. T. 
Iskandar, MT, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang. 
Bertempat di Gelanggang Olahraga (GOR) BBWS 
Pompengan Jeneberang, Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3, 
Makassar. Jum'at, 20/10/17.

Dalam sambutannya, Ir. Agus Setiawan, Dipl.HE, 
Kepala  BBWS Pompengan Jeneberang masa 
bakti 2012-2017 menyampaikan ucapan terima 
kasihnya kepada semua teman-teman BBWS 
Pompengan Jeneberang dan seluruh Stakeholder 
yang turut membantu dalam tugasnya. Beliau juga 
memohon maaf kepada teman-teman BBWS 
Pompengan Jeneberang apabila selama 
menjabat terdapat kata, ucapan, perbuatan yang 
tidak menyenangkan. 

Dalam menyampaikan sambutannya sesekali 
Agus Setiawan tidak mampu menahan air 
matanya, teringat akan suka duka selama 

bertugas di Balai Besar WS. Pompengan Jeneberang. 
Nampak sekali beliau banyak menyimpan memori yang 
sulit dilupakan di tempat ini. Suasana haru meliputi 
segenap undangan yang hadir.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Paguyuban ibu-ibu 
BBWS Pompengan Jeneberang, menyampaikan 
kesannya kepada para bapak dan ibu BBWS 
Pompengan Jeneberang yang mempunyai talenta luar 
biasa dan berprestasi, sehingga bisa mengaharumkan 
nama BBWS Pompengan Jeneberang dan Prov. 
Sulawesi Selatan. Harapannya, walaupun beliau sudah 
tidak menjabat agar tetap menjalin silaturahmi, 
kebersamaan, dan kekompakan.
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Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Ir. T. Iskandar, MT, dalam sambutannya menyampaikan agar dapat 
melanjutkan dan mewujudkan apa yang diharapkan oleh Prov. Sulawesi Selatan dan masyarakatnya 
terhadap bagaimana pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan kewenangan pemerintah pusat. beliau 
ucapkan terima kasih kepada teman-teman BBWS Pompengan Jeneberang atas sambutan hangat. Semoga 
kedepannya kita bisa lebih baik, bekerja sama dalam membangun Prov. Sulawesi Selatan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan dari teman-teman setiap Satker kepada Ir. Agus 
Setiawan, Dipl.HE, dan kepada para purna bhakti (pensiunan) BBWS Pompengan Jeneberang yang telah 
mengabdi dan berjasa semasa menjabat.Acara ini ditutup dengan penampilan dari Ibu-ibu Paguyuban BBWS 
Pompengan Jeneberang dan Para Karyawati BBWS Pompengan Jeneberang.

Dipenghujung acara beberapa persembahan kesenian ditampilkan oleh Ibu-ibu Dharma Wanita Pompengan 
Jeneberang, bahkan Bapak Agus Setiawan menyanyikan sebuah lagu yang “menggelitik” sambil memainkan 
gitar. 

Turut hadir dalam acara ini, Kepala Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sulawesi Selatan, Ir. Andi 
Darmawan Bintang, M.Dev, PLG, Kepala Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat, Rifda Suriani, ST, Sp1, ibu-ibu 
Paguyuban BBWS Ciliwung Cisadane, para Kepala Bidang, Satker, PPK, dan karyawan BBWS Pompengan 
Jeneberang.

Sof/Arm/Rdt
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Kepala BBWS Pompengan 
Jeneberang, Ir. T. Iskandar, MT 
menyampaikan agenda peledakan 
terowongan pengelak yang 
sedianya Ir. Mathius Tangyong, MT 
ditunjuk sebagai Master Blaster, 
dipercepat karena informasi dari 
tim teknis bahwa kondisi cuaca 
yang tidak mendukung dan kondisi 
terowongan mulai dari atas 
sampai kebawah terdapat rongga 
aliran, dikhawatirkan detonator 
yang telah terpasang akan basah 
dan tidak meledak. setelah 
menyelesaikan pekerjaan 
terowongan pengelak, agenda 
pekerjaan berikutnya, yaitu 
pekerjaan lantai dan portalnya 
yang direncakan selesai pada 
bulan April 2018. sampai dengan 
saat ini progress pembangunan 
bendungan karalloe adalah 34 
.22% mengalami deviasi  5.52% 
dari rencana fisik 28.70%.

Dalam sambutannya Kepala Pusat 
Bendungan, diwakili oleh Kepala 
Bidang Bendungan Wilayah Timur, 
Ir. Mathius Tangyong, MT 
menyampaikan ucapan selamat 
kepada BBWS Pompengan 
Jeneberang, kontraktor pelaksana, 
konsultan supervisi yang telah 
telah bekerja dengan sangat baik 
sehingga pekerjaan terowongan 
pengelak yang dikerja selama 5 
bulan akhirnya berhasil tembus. 
untuk kendala-kendala teknis 
hampir pasti tidak ada, masalah 
sosial pun relatif sudah hampir 
selesai. Untuk tahun 2018 akan 
ada kegiatan-kegiatan besar yang 
akan dilaksanakan, seperti 
pekerjaan utama, Main DAM, dan 
lain-lain. Harapannya, progres 
pembangunan bendungan ini akan 
selesai sesuai target yang 
direncanakan.

urut hadir dalam acara ini, Kepala 
bidang Bendungan Wilayah Timur, 
Ir. Mathius Tangyong, MT, beserta 
rombongan, Kasie. Danau dan 
Bendungan BBWS Pompengan 
Jeneberang, Muh. Firdaus, ST, 
MT, PPK Bendungan I, Muchlisun, 
ST, dan para penyedia jasa.

BREAKTHROUGH DIVERSION TUNNEL 
PEMBANGUNAN BENDUNGAN KARALLOE KABUPATEN GOWA

Kepala Bidang Bendungan Wilayah Timur, Ir. Mathius Tangyong, MT, beserta 
rombongan mengunjungi pembangunan Bendungan Karalloe di kecamatan 
Tompobulu, kabupaten Gowa. Kunjungan kali ini dalam rangka monitroring 
progres pembangunan Bendungan sekaligus menghadiri kegiatan penekanan 
tombol blasting Breakthrough Diversion Tunnel. Dengan melakukan 
penekanan tombol blasting ini, terowongan pengelak (Diversion Tunnel) 
berdiameter 6 M dan panjang 583 M berhasil tembus. Rabu, 14/09/17

Lokasi Kegiatan
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Wacana

KLASIFIKASI SUMBER DAYA ALAM BERDASAR FUNGSINYA

SUPRIYA TRIWIYANA

Kata“daya”dalam Sumber daya 
alam bermakna daya ekonomi 
dan jika daya tersebut 
dimanfaatkan sesuai fungsinya 
kita memperoleh keuntungan 
secara ekonomi. Beberapa ahli 
telah mengklasifikasikan 
sumberdaya alam berdasarkan 
jenis, tempat dsb, tetapi penulis 
mencoba mengklasifikasikan 
berdasarkan fungsinya. 
Berdasarkan fungsinya sumber 
daya alam terdiri dari:

Sumber daya alam materi : 
sebagai contoh meja harus ada 
untuk menulis, dinding harus ada 
untuk membatasi ruangan, 
sehingga meja dan dinding 
berdaya ekonomi materi.

Sumber daya alam energi : 
sebagai contoh BBM untuk 
menggerakkan mesin karena 
berdaya energi tinggi.

Sumber daya alam estetika : 
dengan berat yang sama emas 
lebih mahal dibanding besi karena 
daya estetikanya tinggi.

Sumber daya alam ruang : Untuk 
melakukan kegiatan apapun kita 
butuh ruangan, untuk itu kita 
butuhkan sebidang tanah untuk 
menciptakan ruangan tersebut 
sehingga tanah/lahan dapat 
dikatakan berdaya ruang.

Sumber daya alam waktu : Waktu 
selalu bergulir begitu saja tanpa 
seorang pun mampu 
menghentikannya, memperlambat 
atau mempercepatnya, dan tak 
seorang pun mampu 
memanfaatkannya secara 
langsung. Yang dapat kita 
manfaatkan dengan adanya waktu 
adalah kesempatan, bahkan kita 
mampu mengaturnya.

Sumber daya alam mungkin saja 
menjadi tidak berfungsi dalam 
kondisi yang tidak tepat. 
Bayangkan saja jika anda 
terdampar ditengah hutan 
belantara dengan Uang 1trilyun di 
tangan. Uang yang biasanya 
dapat dikonversi menjadi berbagai 
sumber daya alam ataupun 
sumber daya buatan mungkin 
menjadi tidak berdaya sama sekali 
kecuali sebagai sebagai bantal 
(sumber daya alam materi) atau 
jika dibakar untuk pemanas badan 
(sebagai sumber daya alam 
enersi). Tidak semua sumber 
daya alam mempunyai fungsi 
yang lengkap dan kita butuhkan. 

Besi hanya mempunyai fungsi 
sebagai sumber daya alam materi 
dan sumber daya alam enersi 
untuk menahan beban, dan yang 
kita butuhkan dari besi juga kedua 
fungsi sumber daya alam tersebut. 
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Emas mempunyai fungsi sebagai 
sumber daya alam estetika dan 
sumber daya alam waktu yang 
juga kita butuhkan adalah kedua 
sumber daya alam tersebut. Emas 
mempunyai fungsi sebagai 
sumber daya alam waktu karena 
nilai kesempatan 
memanfaatkannya bisa diatur.

Bagaimana dengan air ? Air 
mempunyai keseluruhan fungsi 
tersebut. Sebagai sumber daya 
alam materi air harus ada dalam 
tubuh manusia. Sebagai sumber 
daya alam enersi aliran air dapat 
menggerakkan turbin PLTA. 
Sebagai sumber daya alam 
estetika air bersama-sama 
dengan komponen alam lainnya 
menciptakan adanya estetika 
alam berupa sungai, danau, air 
terjun dsb. Ada beberapa sungai 
yang menarik bagi wisman dalam 
perjalanan dari Makassar menuju 

Tator, dan acap kali mereka 
berselfie di 
sungai/penggalansungai tersebut. 
Salah satu dari sungai itu adalah 
sungai Pute yang saat ini telah 
menjadi kawasan tujuan wisata 
yang mengemuka, dan masyur 
dengan nama kawasan Ramang-
Ramang. Namun demikian lewat 
tulisan ini penulis memberi saran 
agar konservasi sumber daya 
estetikanya harus selalu 
dilakukan, yang awalnya mungkin 
dengan usaha menetapkan 
sempadan khusus, yang 
penetapannya berbeda dengan 
sempadan sungai yang telah ada 
pada umumnya. Hal ini untuk 
menghindari fenomena“ orang 
inginmelihat Siti Nurbaya, kok 
malahbertemu Lady Gaga”.

Sumber daya alam ruang : Air 
yang terkumpul dalam wadah air 
alam seperti sungai, danau, laut 

menyediakan ruangan untuk 
navigasi atau transportasi air.

Sumber daya alam waktu : Waduk 
digunakan untuk menyimpan air 
pada saat musim hujan, untuk 
digunakan untuk kesempatan 
lainnya yakni pada musim 
kemarau. Pengambilan air pada 
sungai alamiah terbatas 
kesempatannya, sehingga jauh 
lebih banyak air yang langsung 
mengalir ke laut ketimbang yang 
dapat dimanfaatkan.



 
Perubahan Kondisi Geografis Danau di Sulawesi Selatan

 
 Sumber: diolah dari http://www.belawa.com/ 
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Sejarah Danau Tempe
Danau Tempe terletak di tiga Kabupaten di Sulawesi 
Selatan, yaitu Kabupaten Wajo, Kabupaten 
Sidenreng Rappang dan Kabupaten Soppeng. 
Danau Tempe dikelilingi oleh tujuh kecamatan yang 
tersebar di tiga kabupaten diantaranya: Kecamatan 
Tempe, Belawa, Tanasitolo dan Sabbangparu di 
Kabupaten Wajo; Kecamatan Donri-Donri dan 
Marioriawa di Kabupaten Soppeng dan Kecamatan 
Pancalautang di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Danau Tempe di masa lalu digambarkan oleh Pelras 
(2006) sebagai jalur pelayaran. Pada saat itu, 
Danau Tempe menjadi poros dua jalur pelayaran 
strategis di Sulawesi Selatan, yaitu jalur yang 
menghubungkan Selat Makassar dengan Teluk 
Bone serta jalur Teluk Bone hingga hulu Sungai 
Walanae. Jalur pertama yaitu jalur pelayaran dari 
Selat Makassar melalui Pare-Pare, Danau 
Sidenreng, Danau Tempe dan keluar ke Teluk Bone 
melalui Sungai Cenranae. Sedangkan jalur kedua 
yaitu dari Teluk Bone masuk melalui sungai 
Cenranae dan terus sampai hulu Sungai Walanae 
yang berada di daerah pegunungan Soppeng, Bone 
dan Maros. Kedua jalur ini menjadi jalur strategis 
pada masa itu karena belum adanya jalur darat 
yang menghubungkan tempat-tempat tersebut. 
Catatan sejarah ini diperkuat oleh adanya bukti fisik 
berupa jangkar besar yang ditemukan di dasar 
Danau Tempe. Jangkar yang tingginya kurang lebih 
dua meter tersebut sekarang dipajang di depan 
museum Saoraja Mallangga di Kota Sengkang. 
Penemuan tersebut menunjukkan bahwa kapal yang 
berlayar di Danau Tempe merupakan kapal-kapal 
besar sehingga memberikan gambaran bahwa 
Danau Tempe di masa lalu merupakan danau yang 
cukup dalam untuk dapat dilalui oleh kapal-kapal 
besar.

Adanya jalur pelayaran yang cukup besar melalui 
Danau Tempe pada masa lalu dapat juga ditelusuri 
melalui perubahan kondisi geografis Danau Tempe 
dari masa ke masa. Ambo Tang Daeng Matteru 
mengungkapkan empat tahapan perubahan bentuk 
fisik dari lokasi di sekitar Danau Tempe. Tahap 
pertama yaitu pulau Sulawesi bagian selatan masih 
terpisah dari pulau Sulawesi oleh selat yang 
membentang dari selat Makassar ke Teluk Bone. 
Kondisi ini diperkirakan berlangsung pada masa 
sebelum Masehi. Tahap kedua yaitu ketika terjadi 
pendangkalan dan penyempitan pada kedua ujung 
selat sehingga membentuk sebuah danau besar. 
Tahap kedua ini diperkirakan berlangsung pada 
abad pertama sampai abad ke-16 Masehi. Proses 
pendangkalan terus terjadi sehingga terbentuk 
empat sub danau. Masa ini adalah tahap ketiga 
perubahan kondisi geografis yang diperkirakan 
berlangsung pada abad ke-17 sampai abad ke-18. 
Empat sub danau yang terbentuk pada tahap ini 
yaitu Danau Alitta,  Danau Sidenreng, Danau Tempe 
dan Danau Lapongpakka. Pada tahap ini juga 
terbentuk beberapa danau kecil lainnya, salah 
satunya adalah danau Lampulung. Pada tahap ke-4, 
tepatnya pada  abad ke-19 hingga ke-20, Danau 
Alitta telah hilang. Danau yang tersisa yaitu Danau 
Tempe, Danau Sidenreng, Danau Lapongpakka dan 
Danau Lampulung. Pada masa ini, jalur yang 
menghubungkan Selat Makassar dengan Teluk 
Bone telah benar-benar terputus. Perubahan kondisi 
geografis tersebut di atas digambarkan sbb.:

Wacana
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Sejarah perubahan kondisi fisik 
yang diungkapkan oleh Ambo 
Tang Daeng Matteru sebagian 
besar dapat dikonfirmasi 
berdasarkan catatan sejarah yang 
diungkapkan oleh Christian Pelras. 
Danau Besar yang terbentuk pada 
tahap kedua juga disebutkan 
dalam buku Manusia Bugis karya 
Christian Pelras tersebut. Pelras 
(2006) menceritakan bahwa pada 
tahun 1945, seorang asal Portugis 
bernama Manuel Pinto 
menggambarkan Danau Besar 
tersebut dapat dilalui oleh sebuah 
kapal layar Portugis yang panjang 
dan dilengkapi deretan dayung di 
kedua sisinya (futsa besar). 
Ukuran danau tersebut 
digambarkan lebarnya lima legua 
Portugis dan panjangnya 20 legua 
Portugis (lebarnya sekitar 25 km 
dan panjangnya 100 km menurut 
Pelras). Dalam bahasa Bugis, 

Danau Besar dinamai “Tappareng 
Karaja” yang artinya Danau Besar, 
sementara dalam bahasa 
Makassar Danau Besar tersebut 
dinamai “Tamparang La'baya” 
yang artinya laut air tawar. 
Masyarakat Bugis mengartikan 
kata “tappareng” dengan kata 
danau, sementara masyarakat 
Makassar mengertikan kata 
“tamparang” dengan kata laut. 
Terlepas dari perbedaan 
pengertian antara suku Bugis dan 
Makassar, pemberian nama oleh 
kedua suku yang berada di sekitar 
danau tersebut membenarkan 
keberadaan danau yang sangat 
besar di masa lalu. Sedemikian 
besarnya hingga suku Makassar 
menyamakannya dengan Laut.

Tidak banyak informasi sejarah 
yang menjelaskan mengapa 
pendangkalan Danau Besar bisa 
terjadi. Informasi sejarah 
pendangkalan Danau Besar yang 
ada hanya dimulai pada abad ke-
14. Pendangkalan yang 
menyebabkan perubahan kondisi 
geografi Danau Besar dikisahkan 
oleh Pelras (2006:11) yaitu:

“sejak sekitar abad ke-14 Masehi, 
penebangan hutan secara luas, 
pembukaan lahan pertanian 
secara terus menerus di dataran 
rendah dan lembah, ditambah 
pembukaan atau perluasan lahan 
perkebunan dan penanaman 
palawija dengan sistem 'tebang 
bakar' atau 'babat-bakar' yang 
terlalu intensif di perbukitan dan di 
pegunungan, telah menyebabkan 
perbukitan gundul, lembah tandus 
serta musnahnya berbagai jenis 
flora. Hal itu pada gilirannya 
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merupakan penyebab terjadinya erosi yang 
parah dan pendangkalan danau serta muara 
sungai”

Pada bagian lain, Pelras (2006: 74) 
menyebutkan:

“Selama berabad-abad aliran lumpur dalam 
jumlah yang besar yang terbawa arus sungai 
Saddang, Walanae, dan Bila mengubah 
'Danau Besar' (Tappareng Karaja) di abad ke-
16 itu menjadi tiga danau lebih kecil dan lebih 
dangkal”

Dari informasi sejarah yang diungkapkan oleh 
Pelras, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 
pendangkalan terjadi akibat erosi dan 
sedimentasi yang disebabkan oleh aktivitas 
manusia. Bahkan setelah enam abad 
kemudian, erosi dan sedimentasi masih terus 
berlanjut yang tentu saja disebabkan karena 
aktivitas yang menyebabkan erosi dan 
sedimentasi juga masih terus berlanjut.Jika 
demikian halnya, maka Danau Tempe ke 
depan hanya akan ada dalam teks-teks 
sejarah.

Sumber : 

http://orangecoklat.blogspot.co.id/2014/05/s
ejarah-danau-tempe_4.html
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Wawancara	Eksklusif	:	LSM	Mentari	
(Anggota	Forum	Penyelamat	Danau	Tempe),
	Andi	Mappanyukki

Apa Latar Belakang dan Histori 

terbentuknya lembaga ini?

Pertama kami ucapkan terima 
kasih dan penghargaan yang 
tinggi atas kedatangan Tim 
Reportase Unit Pemberitaan 
TKPSDA Balai Besar WS. 
Pompengan Jeneberang.
Kami perlu sampaikan bahwa saat 
ini kita berada di salah satu rumah 
terapung di Danau Tempe Kab. 
Wajo, yang merupakan ikon dari 
Danau Tempe. Keberadaan rumah 
terapung ini berpindah-pindah, 
kalau musim penghujan rumah 
akan merapat ke pinggir-pinggir 
danau tetapi kalau air surut maka 
rumah akan bergerak lagi ke 
tengah-tengah danau.

Anggota Forum Penyelamat 
Danau Tempe terdiri dari beberapa 
lembaga yang tergabung 
didalamnya karena punya 
kerisauan yang sama dan rasa 
peduli yang sama. Terkait dengan 
sejarah terbentuknya Forum 
Penyelamat Danau Tempe maka 
kami bisa jelaskan bahwa 
lembaga ini terbentuk pada Tahun 
2002, tetapi sebelumnya LSM 
Mentari terbentuk pada Tahun 
1999.

Lembaga ini muncul awal mulanya 
karena adanya kegelisahan dan 
kepedulian terhadap keberadaan 
Danau Tempe yang menjadi ikon 
daerah dan juga telah menjadi isu 
nasional yang harus dilestarikan. 

Nah, kami sebagai putra daerah 
merasa terpanggil, apalagi ada 
sinyalemen yang mengatakan 
bahwa di tahun-tahun mendatang 
Danau Tempe terancam 
keberadaannya dan akan terus 
terjadi pendangkalan. Kami hadir 
memberikan advokasi dan edukasi 
kepada masyarakat tentang arti 
penting Danau Tempe bagi hajat 
hidup masyarakat Kabupaten 
Wajo secara umum.

Dalam perjalanannya, lembaga 
ini saya yakin telah berbuat 
banyak. Bisa diceritakan kerja-
kerja apa yang telah dilakukan?

Selain advokasi kami juga 
melakukan edukasi kepada 
masyarakat, terutama para 

Opini
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nelayan/masyarakat pesisir karena 
ada indikasi bahwa Danau Tempe 
telah berubah menjadi 
persawahan sekitar 30%. Nah, kita 
mau sampaikan bahwa ini adalah 
sebuah pelanggaran undang-
undang. Tetapi menurut kami, 
yang terpenting adalah perlu 
adanya pembentukan badan 
otorita danau tempe yang 
merupakan nantinya menjadi 
badan pengelola Danau Tempe, 
mulai dari aspek perencanaannya, 
pengawasan dan lain sebagainya 
sehingga kelestarian danau tempe 
terus terjaga.

Kami juga telah bekerjasama 
dengan seluruh pihak utamanya 
kepada masyarakat 
nelayan/pesisir yaitu pemasangan 
tiang pancang, sebagai penahan 
eceng gondok. Hal ini penting 
karena apabila musim penghujan 
datang dan banjir melanda 
kawasan danau, bisa-bisa eceng 
gondok memenuhi perumahan 
dipesisir Danau Tempe. Dengan 
adanya tiang pancang ini 
diharapkan meminimalisir volume 
eceng gondok yang masuk ke 
perumahan penduduk.

Pada tahun 2004, kami juga 
melakukan advokasi dan edukasi 
kepada masyarakat arti penting 
keberadaan bendung gerak guna 
mempertahankan elevasi muka air 
Danau Tempe, dan alhamdulillah 
akhirnya bendung ini dapat 
terwujud dan masyarakat sudah 
merasakan manfaat dari 
keberadaan bendungan ini.

Dari kacamata teman-teman 
Forum Penyelamat Danau 
Tempe, apakah masalah 
terbesar yang dihadapi oleh 
Danau Tempe yang harus 
segera ditindaklanjuti?

Sesungguhnya permasalahan 
terbesar dari Danau Tempe itu ada 
3 hal yaitu pertama, adanya 
tumbuhan eceng gondok nanti 
tahun 2000-an sebelumnya hanya 
teratai dan ini adalah hama. 
Sebelumnya telah ada penelitian 
dari Universitas Hasanuddin yang 
menemukan bahwa eceng gondok 
ada karena pemakaian satu jenis 
pupuk yang ternyata disukai oleh 
eceng gondok. Kelangkaan ikan 
air tawar yang endemik seperti 
ikan biawang semacam ikan 

mujair, bete-bete dan bungo 
mengalami kelangkaan karena 
terjadinya pendangkalan. Jadi 
solusi dari permasalahan ini 
adalah perlunya pengerukan yang 
intensif. Burung-burung endemik 
dari Australia juga sudah punah 
padahal dahulu burung-burung 
jenis ini banyak berkeliaran di 
Danau Tempe dan menjadi nilai 
tarik wisatawan.

Bagaimana nilai manfaat 
keberadaan Bendung Gerak 
Tempe dalam mempertahankan 
eksistensi Danau Tempe?

Permasalahan awal Danau Tempe 
adalah cara mempertahankan 
keberadaan air di Danau Tempe 
pada musim kemarau sehingga 
nasib nelayan bisa terus eksis. 
Nah, bendung gerak tempe hadir 
sebagai solusi mempertahankan 
tingkat elevasi air di Danau 
Tempe. 

Selain itu di sektor pertanian juga 
banyak memberi manfaat karena 
air dapat dipertahankan 
keberadaannya. Walaupun 
sebenarnya alih fungsi Danau 
Tempe menjadi areal persawahan 
adalah sebuah pelanggaran.
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Hambatan dan permasalahan 
yang dihadapi oleh teman-
teman NGO dalam menjalankan 
aktivitasnya?

Visi kami adalah ikut melestarikan 
danau tempe. Kami juga banyak 
melakukan advokasi dan 
pendampingan dalam usaha 
penegakan perda, seperti 
penggunaan alat tangkap. Kami 
juga senantiasa mengingatkan 
pemerintah bahwa Danau Tempe 
adalah bukan hanya aset daerah 
tetapi juga merupakan aset 
nasional.

Singgung sedikit masalah 
hambatan, selama ini kami tidak 
terlalu banyak mengalami 
hambatan dan masalah karena 
NGO dan pemerintah senantiasa 
berkoordinasi dan komunikasi 
yang baik. 

Apa harapan bapak ke depan? 

Ke depan, kami berharap eksistensi Danau Tempe harus terus 
dipertahankan dengan segala cara sehingga anak cucu kita dapat 
melihat keindahan Danau Tempe dengan segala potensinya. Kami juga 
berharap pembentukan badan otorita pengelola Danau Tempe dari 3 
kabupaten sehingga fokus dalam mengelolah potensi Danau Tempe dan 
juga mencarikan solusi dari setiap permasalahan yang timbul. 
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Sehingga ia memilih untuk menggunakan pelapis toilet. 
Padahal kamu tak perlu khawatir menggunakan toilet 
umum dan gk perlu menggunakan pelapis toilet. Karena 
virus dan mikroba yang ada pada toilet umum bisa 
diperangi dengan kekebalan tubuh.

3.  Menahan nafas setelah orang lain bersin dan batuk

Kebanyakan orang beranggapan menahan nafas setelah 
ada seseorang yang bersin atau batuk bisa mencegah 
tertular penyakit. Padahal hal itu hanyalah mitos 
belaka.Karena saat seseorang bersin atau batuk serta tak 
menutup mulut.
Bakteri tersebut bakal meluncur dengan kecepatan 50 
hingga 200 meter per jam.
Jadi jika ada seseorang yang melakukan hal itu, kamu tak 
perlu repot-repot untuk menuntup mulut atau menahan 
nafas.

4. Hand Sanitizer

Adanya hand sanitizer membuat semua orang percaya 
dengan kebersihan tanganya. Padahal nyatanya tak 
semua kuman bisa mati dengan hand sanitizer. Jadi lebih 
baik tetap gunakan sabun dan air untuk mencuci tangan. 
Itulah beberapa mitos yang banyak dipercayai semua 
orang tanpa harus mencari tau kebenarannya. Meskipun 
terlihat sangat masuk akal namun nyatanya itu semua 
hanyalah mitos belaka.

Jadi sebelum mempercayainya, sebaiknya tanyakan dulu 
pada ahlinya.

Sumber : http://style.tribunnews.com/2017/07/13/jangan-
mudah-percaya-4-tips-kesehatan-ini-ternyata-hanya-
mitos-belaka-no-4-paling-banyak-dilakukan?page=3
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Tips Kesehatan

Jangan Mudah Percaya! 4 Tips Kesehatan Ini 
Ternyata Hanya Mitos Belaka, No 4 Paling Banyak Dilakukan
Banyak sekali tips-tips kesehatan yang disarankan untuk 
orang lain. Meski terkadang tips tersebut terlihat masuk 
akal.
Sehingga banyak orang yang langsung mempercayainya, 
tanpa harus mencari tau kebenarannya. 

Namun tahukah kamu kalau ternyata tak selamanya tips-
tips tersebut sepenuhnya benar.
Bahkan setelah diuji secara ilmiah.
Ternyata panduan tersebut hanyalah mitos belaka. Apa 
saja ya tips-tips yang nyatanya hanya mitos belaka?

1. Terapi ear candle

Banyak kaum perempuan yang mempercayai ear candle 
merupakan cara yang tepat untuk membersihkan telinga. 
Namun siapa sangka kalau ternyata cara tersebut 
hanyalah mitos belaka. Bahkan penggunaan terapi ear 
candle justru bisa membuat kotoran telinga masuk lebih 
dalam lagi. Selain itu juga sangat berpotensi membakar 
wajah serta rambut.

2. Menggunakan pelapis toilet

Sebagian orang yang sering menggunakan toilet umum 
biasanya akan takut tertular penyakit.
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