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Editorial

MANFAAT POHON BAGI KEHIDUPAN

Di alam terjadi proses 
hubungan timbal balik, saling 
ketergantungan antar 

komponen. Apa yang dibuang akan 
menjadi bahan baku bagi yang lain, 
sehingga tidak ada komponen yang 
hilang dengan percuma. Selain itu, 
di alam tidak ada yang gratis, oleh 
sebab itu semua dinamika 
komponen pendukungnya 
berpengaruh pada lingkungan, 
termasuk hasil perbuatan manusia. 
Oleh sebab itu jika kita ingin 
memperoleh lingkungan yang 
berkualitas baik, maka kita juga 
harus memperlakukan lingkungan 
dengan baik.
 
Salah satu cara adalah dengan 
dengan peduli terhadap keberadaan 
pohon. Kepada masyarakat perlu 
disosialisasikan manfaat 
keberadaan pohon bagi 
kelangsungan hidup manusia, 
antara lain :

Menahan laju air sehingga akan 
lebih banyak air yang terserap ke 
dalam tanah. Menurut penelitian, 
tegakan hutan yang berdaun jarum 
mampu membuat 60% air hujan 
terserap tanah, bahkan tegakan 
hutan yang berdaun lebar mampu 
membuat 80% air hujan terserap 
tanah. Dengan kemampuan ini akan 
meningkatkan cadangan air tanah. 
Saat ini, kawasan Punclut yang 
merupakan kawasan resapan air 
bagi warga Bandung dan sekitarnya 
hanya mampu meresapkan air 5 
liter/dt. Jumlah ini terus mengecil 
seiring dengan meluasnya 
permukaan tanah yang tertutup. 
Perlu diketahui, air tanah yang 
sekarang ini kita nikmati 
sesungguhnya merupakan hasil 
resapan air hujan sekira 6.000 tahun 
lalu ketika areal serapan air masih 
sangat luas. Selain itu, akar pohon 
akan menahan tanah yang terkikis 
agar tidak masuk ke aliran 
sungai/saluran air yang akan 
menimbulkan endapan. 
Kemampuan inilah yang dapat 
mencegah terjadinya kekurangan air 
di musim kemarau dan banjir di 
musim hujan.

Menjaga kesuburan tanah. Saat 
hujan, butir-butir air hujan tidak 
langsung menimpa permukaan 
tanah. Setelah ditahan oleh tajuk 
pohon selanjutnya ditahan oleh 
serasah yang berupa daun dan 

ranting kering. Dengan demikian tidak 
mengelupaskan dan memercikkan butir-
butir lapisan tanah bagian atas, yang 
umumnya subur/tanah humus.

Memasok kebutuhan oksigen (O2). 
Melalui proses fotosintesis, tajuk pohon 
mengurangi kadar CO2 (hasil aktivitas 
manusia, pabrik, kendaraan bermotor) di 
udara dan menghasilkan O2 yang sangat 
diperlukan manusia. Menurut Mudjono 
(1977), setiap 1 hektare lahan hijau dapat 
mengubah 3,7 ton CO2 menjadi 2 ton O2. 
Proses ini sangat penting sebab gas CO2 
sangat beracun dan bila dalam jumlah yang 
berlebihan akan menimbulkan efek rumah 
kaca.

Menyaring kotoran (debu jalanan, abu 
pabrik/rumah tangga). Dengan struktur 
tajuk dan kerimbunan dedaunan, debu, dan 
abu dapat menempel pada daun, yang di 
saat hujan akan tercuci oleh air hujan. Dari 
berbagai pengamatan yang dirangkum oleh 
Bianpoen (1977) diketahui bahwa kumpulan 
pohon yang terdapat di sebidang tanah 
seluas 300×400 m2 mampu menurunkan 
konsentrasi debu di udara dari 7.000 
partikel/liter menjadi 4.000 partikel/liter.

Selain itu diketahui pula bahwa antara 
ujung-ujung suatu jalur hijau yang memiliki 
panjang 5 km dengan lebar 2 km, terjadi 
penurunan konsentrasi debu dengan 
perbandingan 50:3. Dengan tajuknya yang 
lebat, barisan pohon mampu mengurangi 
kecepatan angin. Menurut Kitredge (1948), 
jalur hijau (shelterbelts) mampu mereduksi 
20% dari kecepatan angin di tempat 
terbuka. Ini berarti dapat mengurangi kadar 
debu yang beterbangan. Yang menurut hasil 
pengukuran kadar debu oleh Badan 
Meteorologi dan Geofisika (R.P. Sudarno, 
1984), sejak 1978 konsentrasi debu di 
semua kota mengalami kenaikan. 

Mereduksi beberapa zat 
pencemar udara. Selain CO2, 
peristiwa pembakaran (terutama 
yang berbahan bakar minyak) juga 
menghasilkan limbah asap yang 
mengandung sulfur dioksida (SO2). 
Di udara, SO2 ini akan bereaksi 
dengan uap air membentuk asam 
sulfat (H2SO4). Bila bercampur air 
hujan akan menghasilkan hujan 
asam yang membahayakan 
kesehatan kulit serta menimbulkan 
korosi. Dalam hal ini tajuk pohon 
berfungsi menahan air hujan 
tersebut, yang kemudian pada 
beberapa pohon yang 
mengeluarkan air gutasi, kandungan 
asamnya dinetralkan.

Meningkatkan kenyamanan 
lingkungan. Pepohonan mampu 
membentuk mikroklimat yang sejuk, 
mengurangi kebisingan, mencegah 
silaunya sinar matahari, mengurangi 
bau busuk serta menyekat 
pemandangan yang kurang layak. 
Kegiatan metabolisme 
evapotrenspirasi tumbuhan akan 
menyebabkan suhu di sekitar tajuk 
menjadi lebih rendah dan kadar 
kelembapannya meningkat.

Masalah penghijauan bukan 
menjadi urusan pemerintah semata. 
Masyarakat pun harus terlibat aktif. 
Jangan hanya bisa mengeluh bila 
kotanya menjadi gersang dan 
panas. Di sisi lain pemerintah harus 
tegas dalam memberikan sanksi 
kepada perusak lingkungan.

Pemerintah harus berani menegur 
para pengembang yang tidak 
menyediakan sarana ruang terbuka 
hijau. Bukankah telah ada peraturan 
mengenai hal ini? Di beberapa kota 
dan kabupaten, ada ketentuan 
bahwa daerah pemukiman harus 
menyediakan sedikitnya 20% dari 
lahannya untuk menjadi ruang 
terbuka hijau. Namun apakah 
peraturan tersebut telah efektif 
berjalan?. Untuk itu agar peraturan 
tersebut dapat terlaksana, 
pemerintah harus menjadikan 
dirinya sebagai lembaga yang 
disegani.
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SIDANG PLENO PEMBAHASAN RENCANA PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI (SIH3)
PADA WILAYAH SUNGAI WALANAE CENRANAE, WS SADDANG & WS JENEBERANG

Anggota TKPSDA WS WalanaE CenranaE dan WS 
Saddang mengambil keputusan penting dalam 
pembahasan Rencana Pengelolaan SIH3 pada 
wilayah sungai WalanaE CenranaE dan WS 
Saddang, 14/11 di Kota Makassar.

Sidang Pleno TKPSDA WS 
WalanaE CenranaE

Bertindak sebagai pimpinan sidang, 
Bapak Ashar Azikin, ST dan Drs. 
Madaling sebagai sekretaris dan 
setelah melakukan serangkaian 
diskusi dan pembahasan tentang 
penetapan koordinator pengelolaan 
SIH3  serta pembahasan matrik 
tindak lanjut pengelolaan SIH3 
pada wilayah sungai WalanaE 
CenranaE dan setelah 
mendengarkan pendapat dari 
komisi SISDA serta komisi-komisi 
yang lain tentang penetapan 
koordinator pengelolaan SIH3 pada 
wilayah sungai WalanaE 
CenranaE, serta matrik tindaklanjut 
kebijakan pengelolaan SIH3 pada 
wilayah sungai WalanaE CenranaE 
yang disampaikan dalam sidang 
pleno TKPSDA WS. WalanaE 
CenranaE yang diselenggarakan 
pada hari ini senin tanggal 14 
Nopember 2017 bertempat di 
Karebosi Kondotel-Makassar.

Setelah memperhatikan hasil 
pembahasan matrik tindak lanjut 
pengelolaan SIH3 oleh instansi 
pengelola SIH3 propinsi Sulawesi 
Selatan pada hari Senin 06 
November 2017  serta mengacu 
pada ketentuan yang ada, maka 
Sidang pleno TKPSDA wilayah 
sungai WalanaE CenranaE 
memutuskan sebagai berikut :
a. Menyepakati penetapan Dinas 

Sumber Daya Air, Cipta Karya 
dan Tata Ruang Propinsi 
Sulawesi Selatan sebagai 
koordinator pengelolaan SIH3, 
dan melibatkan seluruh anggota 
TKPSDA pada wilayah sungai 
WalanaE CenranaE;

b. Merekomendasikan agar 
koordinator pengelolaan SIH3 
tingkat wilayah sungai WalanaE 
CenranaE segera melakukan 
pembahasan draft matrik tindak 
lanjut pengelolaan SIH3 tingkat 
wilayah sungai WalanaE 
CenranaE dengan instansi 
pengelola yang belum

 memberikan pendapatnya 
terhadap draft matrik tersebut 
(Dinas ESDM Propinsi Sulawesi 
Selatan) danKomisi SISDA 
TKPSDA Wilayah sungai 
WalanaE CenranaE sehingga 
draft matrik tindak lanjut 
pengelolaan SIH3 wilayah 
sungai WalanaE CenranaE 
dapat segera disepakati oleh 
seluruh instansi pengelola SIH3 
Propinsi Sulawesi Selatan. 

c.  Server yang telah dibuat oleh 
koordinaotor PSIH3, dalam hal 
ini Dinas SDA, CiptaKarya dan 
Tata Ruang Provinsi Sulawesi 
Selatan, agar dapat diakses oleh 
seluruh masyarakat , khususnya 
wilayah sungai WalanaE 
CenranaE.

d. Sekretariat TKPSDA wilayah 
sungai WalanaE CenranaE agar 
memfasilitasi terselenggaranya 
pembahasan sebagaimana 
dimaksud pada butir b diatas. 
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Sidang Pleno TKPSDA WS 
Saddang

Sementara itu dalam Sidang Pleno 
Pembahsan SIH3 WS Saddang 
maka diputuskan beberapa hasil 
penting diantaranya Setelah 
melakukan serangkaian diskusi dan 
pembahasan tentang penetapan 
koordinator pengelolaan SIH3 serta 
pembahasan matrik tindak lanjut 
pengelolaan SIH3 pada wilayah 
sungai Saddang dan setelah:
1. Mendengarkan penjelasan-

penjelasan dari instansi 
pengelola SIH3 propinsi 
Sulawesi Selatan 

2. Memperhatikan hasil 
pembahasan matrik tindak 
lanjut pengelolaan SIH3 oleh 
instansi pengelola SIH3 propinsi 
Sulawesi Selatan pada hari 
Senin 06 November 2017;

3. Memperhatikan ketentuan-
ketentuan yang ada;

Sidang komisi SISDA wilayah 
sungai Saddang dalam 
pembahasan penetapan 
koordinator pengelolaan SIH3 dan 
matrik tindak lanjut kebijakan 
pengelolaan SIH3 tingkat wilayah 
sungai Saddang yang 
diselenggarakan pada Senin, 13 
Nopember 2017 bertempat di 
Karebosi Kondotel Makassar 
berpendapat dan menyepakati 
rumusan keputusan / rekomendasi 
sidang sebagai berikut :
a. Penetapan koordinator 

pengelolaan SIH3 dan 
pembahasan draft matrik tindak 
lanjut kebijakan pengelolaan 
SIH3 tingkat wilayah sungai 
Saddang tidak dapat dilakukan / 
diputuskan dalam sidang ini 
dikarenakan wakil-wakil dari 
instansi pengelola SIH3 propinsi 
Sulawesi Selatan dan propinsi 
Sulawesi Barat tidak seluruhnya 
hadir dalam sidang untuk 
menyepakati baik penetapan 
koordinator pengelolaan SIH3 
maupun matrik tindak lanjut 
kebijakan pengelolaan SIH3.

b. Merekomendasikan agar 
sekretaiat TKPSDA 
WS.Saddang segera 
memfasilitasi pertemuan antar 
instansi pengelola SIH3 propinsi 
Sulawesi Selatan dengan 
propinsi Sulawesi Barat dan 
Komisi SISDA TKPSDA 
WS.Saddang guna melakukan :

 1). Pembahasan penetapan 
koordinator pengelolaan 
SIH3 tingkat wilayah sungai 
Saddang.

 2). Pembahasan draft matrik 
tindak lanjut kebijakan 
pengelolaan SIH3 tingkat 
wilayah sungai Saddang.

 Sehingga penetapan koordinator 
pengelolaan SIH3 serta matrik 
tindak lanjut kebijakan 
pengelolaan SIH3 tingkat 
wilayah sungai Saddang dapat 
disepakati oleh seluruh instansi 
pengelola SIH3 terkait.

c. Sekretariat TKPSDA wilayah 
sungai Saddang perlu 
memfasilitasi terselenggaranya 
pembahasan sebagaimana 
dimaksud pada butir b diatas.
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Sidang Pleno TKPSDA WS 
Jeneberang

Masih di hotel yang sama, di ruang 
yang berbeda TKPSDA WS 
Jeneberang dalam Sidang Pleno 
Pembahasan SIH3 WS Jeneberang 
memutuskan beberapa hasil 
penting diantaranya Setelah 
melakukan serangkaian diskusi dan 
pembahasan tentang penetapan 
koordinator pengelolaan SIH3 serta 
pembahasan matrik tindak lanjut 
pengelolaan SIH3 pada wilayah 
sungai Jeneberang dan setelah:
1. Mendengarkan pendapat dari 

Komisi SISDA dan pendapat 
dari anggota TKPSDA WS 
Jeneberang lainnya tentang 
penetapan koordinator  
pengelolaan SIH3 pada wilayah 
sungai Jeneberang, serta matrik 
tindak lanjut pengelolaan SIH3 
pada wilayah sungai 
Jeneberang yang 
diselenggarakan pada tanggal 
14 Nopember 2017, bertempat 
di Karebosi Kondotel Makassar, 
yang dihadiri oleh anggota 
TKPSDA WS Jeneberang.

2. Setelah memperhatikan hasil 
pembahasan matrik tindak 
lanjut pengelolaan SIH3 oleh 
instansi pengelola SIH3 
Propinsi Sulawesi Selatan pada 
Hari Senin 06 Nopember 2017 
serta mengacu pada ketentuan 
yang ada.

Maka Sidang Pleno TKPSDA  
wilayah sungai Jeneberang 
memutuskan sebagai berikut :
a. Menyepakati penetapan Dinas 

penetapan Dinas Sumber Daya 
Air, Cipta Karya dan Tata Ruang 
Propinsi Sulawesi Selatan 
sebagai koordinator pengelolaan 
SIH3, dan melibatkan seluruh 
anggota TKPSDA pada wilayah 
sungai Jeneberang;

b. Draft matrik tindak lanjut 
kebijakan pengelolaan SIH3 
tingkat wilayah sungai 
Jeneberang telah disepakati 
oleh 3 (tiga) dari 4 (empat) 
instansi pengelola SIH3 yang 
ada pada wilayah sungai 
Jeneberang;

c. Lanjutan pembahasan matrik 
tindak lanjut kebijakan 
pengelolaan SIH3 yang belum 
memberikan pendapatnya 
terhadap matrik tersebut (Dinas 
ESDM Propinsi Sulawesi 
Selatan) belum dapat dilakukan 
dalam sidang ini dikarenakan 
wakil instansi dari Dinas ESDM 
Propinsi Sulawesi Selatan tidak 
hadir dalam sidang ini;

d. Sidang TKPSDA 
merekomendasikan agar 
koordinator pengelolaan SIH3 
tingkat Propinsi Sulawesi 
Selatan/Wilayah Sungai 
Jeneberang segera melakukan 
pembahasan lanjutan draft 
matrik tindak lanjut kebijakan 
pengelolaan SIH3 dengan 

 instansi pengelola SIH3 yang 
belum memberikan pendapatnya 
terhadap matrik tersebut (Dinas 
ESDM Propinsi Sulawesi 
Selatan) dengan mengundang 
komisi SISDA TKPSDA WS 
Jeneberang;

e. TKPSDA WS Jeneberang wajib 
memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan PSIH3 wilayah 
sungai Jeneberang;

f. Sekretariat TKPSDA WS. 
Jeneberang perlu memfasilitasi 
terselenggaranya pembahasan 
matrik sebagaimana dimaksud 
butir d di atas.
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KEPUTUSAN SIDANG PLENO TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA) 

WILAYAH SUNGAIPOMPENGAN LARONA PEMBAHASAN RANCANGAN PROGRAM DAN RANCANGAN RENCANA KEGIATAN 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA WILAYAH SUNGAI POMPENGAN LARONA

Pembahasan rancangan program dan rancangan 
rencana kegiatan pengelolaan SDA ini dilaksanakan 
dengan cara melakukan pengecekan sesuai 
tidaknya ada tidaknya antara kegiatan yang ada 
dalam bahan bahasan dengan kegiatan yang yang 
ada di dalam dokumen Rancangan Rencana 
Pengelolaan Sumber Daya Air (RRPSDA) WS. 
Pompengan Larona.

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

Program kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat 
Peduli Sungai dan Kanal Prov. Sul-Sel tidak 
tercantum dalam Dokumen Rancangan Rencana 
Pengelolaan SDA WS.Pompengan Larona hal ini 
disebab kan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli 
Sungai dan Kanal Prov.Sul-Sel baru terbentuk 
setelah disusunnya dokumen RPSDA 
WS.PompenganLarona. Namun demikian mengingat 
program kegiatannya sangat diperlukan dalam 
pengelolaan SDA khususnya di 
WS.PompenganLarona maka direkomendasikan 
agar instansi terkait perlu memberikan dukungan 
terlaksananya program kegiatan dimaksud.

Pembahasan Rancangan program dan rancangan rencana 
kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai 
Pompengan Larona yang disampaikan dalam acara paparan 
rancangan rencana program dan rancangan kegiatan 
pengelolaan SDA yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 
27 Juli 2017 bertempat di hotel Swiss Belinn-Panakkukang.

Laporan Utama
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PEKAN OLAHRAGA HARI BAKTI PU – 72 TAHUN 
DI LINGKUP BBWS-PJ
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Ir. T. Iskandar, MT 
membuka Pekan Olah Raga dan Seni dalam rangka 
memperingati Hari Bakti PU ke-72 yang diawali oleh 
kegiatan senam pagi bersama pegawai lingkup BBWS 
Pompengan Jeneberang di lapangan tenis, GOR BBWS 
Pompengan Jeneberang, 17/11.

Dalam sambutannya, Kepala 
BBWS Pompengan Jeneberang 
menyampaikan dalam rangka 
Pencanangan atau Pembukaan 
Kegiatan Pertandingan Olahraga 
Hari Bakti PU ke 72 dengan tema 
“Kita Kerja Bersama Bakti PUPR 
untuk Indonesia, Kerja Cepat 
Selamat Kerja Cepat”. Mari kita 
bersama, bekerja cepat, utamakan 
selalu koordinasi dan komunikasi. 
Dengan itu kita pasti akan sukses 
dan berjaya.

Sebelumnya Ketua Panitia 
kegiatan, Ir. Kristian Simak, M.Si, 
dalam laporannya menyampaikan 
berbagai kegiatan pertandingan 
olah raga dan seni yang 
diselenggarakan diantaranya 
Gateball, Bulutangkis, Bola Voli, 
Tenis Meja, Tenis Lapangan, Tarik 

Tambang, Lomba Senam 
Maumere, dan Jalan Santai 
dirangkaikan dengan penutupan 
serta ramah tamah Keluarga 
BBWS Pompengan Jeneberang.

Peserta Pekan Olahraga dan seni 
terdiri dari pegawai Satuan Kerja 
Balai, Satuan Kerja Pelaksanaan 
Jaringaan Sumber Air, Satuan 
Kerja  Pelaksanaan Jaringan 
Pemanfaatan Air, Satuan Kerja 
Bendungan, dan Satker Operasi & 
Pemeliharaan. Ibu-ibu Dharma 
Wanita Paguyuban BBWS 
Pompengan Jeneberang, dan 
PURNABAKTI BBWS Pompengan 
Jeneberang. Pertandingan-
pertandingan PORSENI 
dilaksanakan mulai 20 – 24 
Nopember. dan puncaknya, jalan 
santai akan dilaksanakan pada 
hari minggu, 26 Nopember 2017. 
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KEPALA	BALAI	BESAR	WS	POMPENGAN	JENEBERANG	
	PERIODE	2012	–	2017	MERAIH	PENGHARGAAN

PADA	HUT	SULSEL	–	348
Puncak peringatan HUT Prov. Sulawesi Selatan ke-348 
dilaksanakan di kawasan Center Point of Indonesia (CPI). 
Puncak peringatan HUT Prov. Sulawesi Selatan ini dihadiri 
oleh sekitar 2.500 undangan dari 24 kabupaten/kota. Acara 
ini berlansung pada Hari Kamis, 19/10/17.

Pada puncak perayaan HUT ke-
348 Prov. Sulawesi Selatan 
Gubernur Prov. Sulawesi Selatan, 
Syahrul Yasin Limpo menyematkan 
pin emas berlogo “Sulsel 
Gemilang” kepada tokoh yang 
dianggap telah memberikan 
kontribusi untuk wilayah Prov. 
Sulawesi Selatan. 
penganugerahan kepada 16 tokoh 
sebagai warga kehormatan Sulsel.

Kepala Balai BBWS Pompengan 
Jeneberang periode 2012-2017, 
Agus Setiawan, salah satu 
diantaranya, yang menerima 
Pengahargaan Warga Kehormatan 
tersebut, penghargaan ini menjadi 
kado terindah untuk beliau pasca 
berakhirnya masa jabatannya.

Penghargaan yang diberikan 
kepada Kepala Balai BBWS 
Pompengan Jeneberang periode 
2012-2017, Agus Setiawan, karena 
sumbangsih beliau dalam 
mewujudkan infrastruktur Sumber 
Daya Air Strategis Nasional, 
seperti, Bendungan Passeloreng, 
Bendungan  Karalloe, Bendungan 
Baliase, Kolam Regulasi Nipa-
nipa.

15 tokoh lainnya tidak hanya 
berasal dari Prov. Sulawesi 
Selatan akan tetapi juga berasal 
dari luar Prov. Sulawesi Selatan, 
Diantaranya Gubernur Prov. Jawa 
Barat, Ahmad Heryawan, Gubernur 
Prov. Maluku, Said Assaf, 

Chairman MNC Group Hary 
Tanoesoedibjo, Kapolda Sulsel 
Irjen Pol Muktiono, Pangdam XIV 
Hasanuddin Mayjen TNI Agus 
Surya Bakti.

Selain itu, Pangkoopsau II 
Marsekal Muda TNI Yadi Indrayani 
Sutana Handika, Dan Lantamal VI 
Makassar Laksamana Pertama 
TNI Yusup SE, 
Pangkosekhanudnas II Kolonel 
Teddy Rizalhadi, Kepala 
Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jan S 
Maringka, Ketua Pengadilan 
Sulselbar Mahmud Rachmi dan 
Wali Kota Bogor Bima Arya, 
Professor Emiritus Dato 
Aburahman Gani dan Professor 
Rusman MD Yusuf.
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Penandatanganan Kontrak Pembangunan 
Bendungan Pamukkulu Kab. Takalar

Bendungan Pamukkulu Kab. Takalar akhirnya resmi di 
tandatangani kontrak pembangunannya oleh Kepala Pusat 
Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR), Ni Made Sumiarsi. Takalar, 15/11/17

Bendungan Pamukkulu akan 
menjadi Bendungan terbesar ke-3 
di Sulawesi Selatan setelah Bilibili 
dan Pasalloreng. Bendungan ini 
juga merupakan yang pertama 
dilakukan penandatanganan 
kontrak kerja di seluruh Indonesia, 
dari sembilan bendungan yang 
dimulai tahun 2017.

Hal tersebut dituturkan oleh 
Kepala Pusat Bendungan 
Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air (SDA) Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR), Ni Made Sumiarsih saat 
Penandatangan Kontrak 
Pembangunan Bendungan 
Pamukkulu di Kabupaten Takalar. 

Mewakili Direktur Jenderal SDA, 
Ni Made mengatakan bahwa ada 
65 bendungan yang dibangun di 
seluruh Indonesia. Bendungan 
Pamukkulu merupakan satu dari 
sembilan bendungan yang 
dilaksanakan tahun ini hingga 
tahun 2021.

“Bendungan Pammukulu ini 
merupakan yang pertama 
dilakukan penandatanganan 
kontrak kerja di seluruh Indonesia, 
dari sembilan bendungan yang 
dimulai tahun 2017 ini,” ujarnya di 
kantor Bupati Takalar (15/11).

Sementara itu, Kepala Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) 
Pomprengan Jeneberang, T. 
Iskandar mengatakan bahwa 
bendungan ini membutuhkan 
pembebasan tanah sejumlah 640 
hektar untuk pengerjaan 
bendungan. “Bendungan 
membutuhkan tanah untuk 
pengerjaan sebesar 640 hektar 
dan akan mampu menampung 
82,7 meter kubik air, dan 
Pamukkulu ini akan menjadi 
bendungan terbesar di Sulsel 
setelah bendungan Bili-Bili dan 
Passolerang,” tutur T Iskandar.
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Secara manfaat, bendungan ini akan mengairi irigasi seluas 6.430 hektare. Selain itu, juga bisa memberikan 
daya PLTA 25 MW dan mampu mengendalikan banjir 430 meter kubik per detik, dan menyediakan air baku. 
Sebagai penyedia jasa, pekerjaan Bendungan Pammukkulu dibagi dua kegiatan. Paket pertama akan 
dikerjakan PT Wijaya Karya dengan nilai kontrak Rp 852 miliar lebih, dan paket dua dikerjakan PT Nindya 
Karya dengan kontrak Rp 842 miliar lebih. Tahap pertama pengerjaan pembangunan dengan melakukan 
pembebasan lahan seluas 640 hektar dan tahap kedua pembangunan fisik jembatan.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyaksikan pendandatangan kontrak pekerjaan tersebut dengan tiga 
perusahaan konsultan supervisi dan dua perusahaan kontraktor pelaksana.
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Aksi	Penanaman	Pohon	di	Bendungan	Bili-Bili,	
Rangkaian	Hari	Bakti	PU	Ke	72	Tahun	2017
Rangkaian kegiatan Peringatan Hari Bakti PU ke 72 yang jatuh pada 
Tanggal 3 Desember 2017. Balai Besar WS Pompengan Jeneberang 
dipelopori oleh Paguyuban Paguyuban Ibu-Ibu BBWS Pompengan 
Jeneberang dan Dharma Wanita Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, 
Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Acara berlangsung di kawasan 
Bendungan Bili-Bili, Kabupaten Gowa. 28/11/2017

kualitas airnya dapat terkendali, 
melalui pemberdayaan 
pemerintah, dunia usaha, dan 
masyarakat serta penegakan 
hukum.

“Perlu kami informasikan bahwa 
Pelaksanaan Penanganan 
Sampah dan Penghijauan di 
laksanakan secara serentak di 34 
Provinsi, Khusus Provinsi 
Sulawesi Selatan pelaksanaan 
Kegiatan Penanganan sampah 
telah dilaksanakan pada hari 
selasa tanggal 27 November 
bertempat di Kanal Jongaya TPS-
3R Tanjung Lestari kelurahan 
Sambung jawa Kec. Mamajang 
Kota Makassar.  yang dipelopori 
oleh Dharma Wanita Satker 
Pengembangan Sistem 
Penyehatan Lingkungan 
Permukiman (PLP)”, ungkap 
Iskandar.

Iskandar melanjutkan bahwa 
penghijauan dilaksanakan pada 
hari ini Selasa tanggal 28 
November 2017 bertempat di hilir 
Bendungan Bili-Bili desa Bili-Bili 
kecamatan Bontomaranu 
kabupaten Gowa di pelopori  oleh 
Paguyuban Ibu-Ibu Balai Besar 
Wilayah Sungai Pompengan 
Jeneberang bersama Dinas 
Sumber Daya Air, Cipta Karya, 
Tata Ruang Provinsi Sulawesi 
Selatan dengan jumlah bibit 
pohon 500 batang pohon buah2an 
yang terdiri dari rambutan, durian, 
nangka,mangga, dan petai.

“Pada bulan September sampai 
dengan awal bulan november 
tahun 2017 ini kami telah 
melaksanakan penghijauan  
sebanyak 24.250 pohon melalui 
kegiatan GNKPA tahun 2017 yang 
tersebar di Kec. Parigi Kab. Gowa, 

Pembukaan Acara

Kepala Balai Besar WS 
Pompengan Jeneberang, Bapak 
Ir. T. Iskandar, MT., mengatakan 
dalam sambutannya bahwa acara 
Penghijauan yang dilaksanakan 
pada hari ini,  dipelopori oleh 
Paguyuban Ibu-Ibu BBWS 
Pompengan Jeneberang dan 
Dharma Wanita Dinas Sumber 
Daya Air, Cipta Karya, Tata Ruang 
Provinsi Sulawesi Selatan, dalam 
rangka Hari Bakti PU yang ke-72 
Tahun 2017 ini secara umum 
bertujuan untuk mengembalikan 
keseimbangan siklus hidrologi 
pada Situ, Danau, Embung, 
Waduk (SDEW) dan Sumber air 
permukaan lainnya (sungai, 
bendung, mata air, dll) pada 
Daerah Aliran Sungai (DAS),  
sehingga keandalan sumber-
sumber air baik kuantitas maupun 
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kita kerjakan senin kemarin dan 
yang akan kita kerjakan pagi ini 
nantinya menjadi amal ibadah 
buat kita semua.

“Acara Penanganan Sampah dan 
Penghijauan yang dilakukan 
dalam rangka Hari Bakti PU ke-72 
dengan tema “Perlindungan dan 
Optimalisasi Fungsi Situ, Danau, 
Embung, Waduk (SEDW), dan 
Sumber Air Permukaan Lainnya”. 
Tema ini mengandung makna 
bahwa saat ini yang menjadi 
salah satu penyebab utama 
terjadinya bencana alam di 
Indonesia akibat penyempitan 
badan air, alih fungsi lahan, 
sedimentasi dan pendangkalan, 
serta hilangnya sumber air. Akibat 
dari bencana tersebut adalah 
kerugian material dan inmaterial 
yang ditanggung oleh masyarakat 
dan negara. Untuk itulah upaya 
perlindungan dan optimalisasi 
fungsi situ, danau, embung, 
waduk dan Sumber Air 
Permukaan Lainnya merupakan 
hal yang sangat penting dilakukan 
agar air tidak menjadi bencana”, 
jelas Heri.

PUPERA mengatakan dalam 
sambutannya bahwa kita semua 
dapat berkumpul bersama dalam 
keadaan sehat walafiat pada hari 
ini, yang pada senin kemarin kita 
telah melakukan Pelaksanaan 
Kegiatan Penanganan Sampah 
secara bersama-sama yang 
dilaksanakan kemarin tanggal 27 
November 2017 serentak 
diseluruh Indonesia, untuk 
Sulawesi Selatan  di motori DWP 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat bersama 
Tim Duta Sanitasi Provinsi 
Sulawesi Selatan yang 
dilaksanakan oleh Satker Cipta 
Karya bersama instansi terkait. 
Pagi ini kita akan melaksanakan 
Acara Penghijauan (Penanaman 
Pohon) Dalam Rangka Hari Bakti 
PU Ke-72 Tahun 2017 di 
Bendungan Bili-Bili Kabupaten 
Gowa Provinsi Sulawesi Selatan 
yang dimotori oleh Paguyuban 
Ibu-Ibu Balai Besar Wilayah 
Sungai Pompengan Jeneberang 
dan Darma Wanita Dinas Sumber 
Daya Air, Cipta Karya dan Tata 
Ruang. Semoga apa yang sudah  

Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa, 
Ds. Sappa Kec. Belawa Kab. 
Wajo, Ds. Tokadde kec. Belawa 
Kab Wajo, Ds. Mattirowalie kec. 
Tana Riatang Kab. Bone, Ds. 
Kading Kec. Awang Pone Kab 
Bone, Ds. Pationgi. 
Kec.Patimpang Kab. Bone, Ds. 
Kalosi kec. Duapittue Kab. Sidrap, 
Ds. Tanrutedong. Kec Duapitue 
Kab Sidrap, Kel. Salomallori kec. 
Duapittue Kab. Sidrap”, jelas 
Iskandar”, jelas Iskandar.

Kepala Balai Besar WS 
Pompengan Jenberang 
mengharapkan Semoga upaya 
kita ini memberikan manfaat 
dalam peningkatan 
penyelenggaraan kegiatan 
Pengelolaan SDA untuk 
memenuhi kebutuhan air 
masyarakat serta mendukung 
Program Nawacita Pemerintah.

Sementara itu, Bapak DR.Eng. Ir. 
Heri Vaza, M.Eng. SC, Sekretaris 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian 
PUPERA mewakili Menteri 
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“Pemerintah Pusat tidak mungkin berbuat sendiri dengan 
dukungan dana yang terbatas, harus ada dukungan 
pemerintah daerah, Akademisi, masyarakat luas, begitu 
pula dunia usaha. Mari kita lakukan penanaman pohon 
dalam rangka  Mitigasi bencana”, ungkap Heri.

Di akhir sambutannya, Heri mengucapan terima kasih 
secara khusus kepada Bapak Gubernur Sulawesi 
Selatan dan jajarannya, serta seluruh pihak terkait, atas 
terselenggaranya kegiatan Penanganan Sampah dan 
penanaman pohon dalam rangka Gerakan Peduli 
Mitigasi  Bencana ini. Semoga upaya kita ini 
memberikan manfaat dalam peningkatan 
penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan SDA untuk 
memenuhi kebutuhan air masyarakat serta mendukung 
Program Nawacita Pemerintah.

Beliau melanjutkan acara Penanganan Sampah 
dan Penghijauan yang dipelopori oleh DWP 
Kementerian PUPR bersama Tim GN-KPA pada 
momentum Hari Bakti PU yang ke-72 Tahun 2017 
ini.  Sudah saatnya semangat menangani sampah 
dan menanam pohon ada didalam diri kita. 
Menanam pohon merupakan upaya 
menyelamatkan bumi kita, menjaga keragaman 
hayati, menghemat dan menumbuhkan mata air 
yang baru, dan sudah pasti memberikan oksigen 
bagi kehidupan. Keberhasilan program 
penanaman dan pemeliharaan pohon sangat 
tergantung pada 6T : tepat perencanaan, tepat 
pemilihan jenis, tepat pembibitan, tepat waktu 
penanaman, tepat pemeliharaan dan tepat waktu 
pemanenan



Wacana

SEJARAH	BENDUNG	BENTENG,	
KAB.	PINRANG,	SULSEL

Bendungan ini mulai dikerjakan 
pada tahun 1936 dibawah 
Pimpinan Ir.H.M Verway dan 
dioperasikan pada tahun 1940. 
Bendungan Benteng yang 
dibangun  dalam masa 
pemerintahan kolonial Belanda 
tersebut,sampai sekarang 2013 
umurnya ± 73 tahun dan masih 
berfungsi. Bahkan masih 
merupakan  bendungan andalan 
untuk mengairi persawahan 
sampai seluas lebih 60.000 ha, 
meliputi  persawahan sekitar 
27.000 ha di Kabupaten Pinrang 
,dan sekitarnya 40.000 ha di 
daerah tetangganya, yaitu 
Kabupaten Sidenreng  Rappang 
(Sidrap). 

Bendungan Benteng telah 
dirancang dengan perkiraan banjir 
yang tinggi sehingga Bendungan 
Benteng dapat mengatasi 
kebanjiran apabila pada hulu 
terjadi elevasi air yang tinggi. 
Bendungan Benteng pada desain 
awalnya ada bangunan yang tidak 
sesuai atau tidak terkait dengan 
bendungan jadi dipelukan 
renovasi atau pembangunan 
tambahan seperti tangga yang 
terdapat pada sisi kanan 
bendungan  yang di desain oleh 
Joko Pirmanto serta pada saluran 
induk Pekkabata yang di desain 
oleh Suswono. Sejak 
pengoperasian Bendungan 
Benteng masyarakat dapat 
langsung merasakan kegunaan 
dari Bendungan Benteng salah 
satunya untuk penyediaan air 
irigasi yang sangat vital bagi 
masyarakat, terutama pada saat 
musim tanam kedua dan 
seterusnya.  Bendungan Benteng 
merupakan penyedia air baku 
untuk rumah tangga, perkotaan 
dan juga industri. Manfaat-
manfaat tersebut merupakan 

dan juga untuk pembangkit listrik 
serta pengembangan lokasi 
kawasan wisata. Khusus  untuk 
penyediaan air irigasi dan 
pengendalian banjir, harus diingat 
bahwa negara kita merupakan 
negara tropis dan memiliki curah 
hujan yang relatif besar. Namun, 
tidak merata. Sepanjang tahun, 
sekitar 80% air yang tersedia 
ketika musim hujan yang 
berlangsung relatif pendek, 
sekitar 5 bulan, maka sebaliknya 
hanya 20% yang tersedia ketika 
musim kemarau yang relatif lebih 
lama yakni 7 bulan.

Sejarah Bendung Benteng

Bendungan Benteng adalah salah 
satu peninggalan Kolonial 
Belanda. bendungan ini dibangun 
pada tahun 1939,di mana pada 
awalnya hanya sebuah survey 
pada induk bendungan Benteng 
oleh Ir.Frama tahun 1927. 

endungan adalah 

Bbangunan yang berupa 
tanah, batu, beton atau 

pasangan batu yang dibangun 
selain untuk menahan dan 
menampung air, dapat juga 
dibangun untuk menampung 
limbah tambang atau lumpur. 
Umumnya bendungan dilengkapi 
dengan bangunan pelimpah 
(spillway), pintu air, dan bangunan 
lainnya untuk operasional dan 
keamanan. Manfaat bendungan 
itu terbagi menjadi dua, 
yaitusingle purpose dam atau 
multi purpose dam dan multi 
purpose dam. Single purpose 
damberarti bendungan yang 
dibuat hanya untuk satu tujuan 
khusus seperti penyediaan air 
untuk irigasi dan untuk 
pengendalian banjir. Sedangkan, 
multi purpose dam seperti 
Bendungan Jatiluhur didesain 
untuk berbagai keperluan, seperti 
irigasi, air baku atau air minum 
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Sistem Pengoperasian

Bendungan Benteng merupakan 
Bendung Gerak dimana limpahan 
airnya bisa diatur berbeda dengan 
bendung tetap yang limpahan 
airnya tidak dapat diatur dan 
Bendungan Benteng merupakan 
satu-satunya Bendung Gerak 
yang ada di Sulawesi Selatan. 
Pada Bendungan Benteng 
maksimum elevasi tinggi 
Bendungan airnya yaitu 22,50 m 
dpl dengan menggunakan alat 
AWR, dimana pada alat ini 
berfungsi sebagai alarm ketika 
elevasi air melebihi atau kurang 
dari batas normal yang telah 
ditentukan yaitu 22,50 m dpl. 
Ketika elevasi air mencapai atau 
melebihi 22,50 m dpl maka pintu 
bawah dibuka yang berfungsi 
sebagai pintu sorong agar tinggi 
elevasi air tidak melebihi dari 
batas normal yang telah 
ditentukan kemudian bila elevasi 
air kurang dari 22,50 m dpl maka 
petugas mengatur pembukaan 
pintu yaitu pintu romeng dibuka 

yaitu saluran Sawitto yang ada di 
Kabupaten pinrang, Saluran 
Rappang yang ada di Kabupaten 
sidrap serta saluran Pekkabata 
yang ada di Kabupaten Polmas. 
Pada Saluran Sawitto yang ada di 
Pinrang mengairi 39.000 ha 
dengan potensial pengairanya 
yaitu 49.000 ha, pada Saluran 
Rappang yang ada di Sidrap 
mengairi 17.000 ha serta pada 
saluran Pekkabata mengairi 5.445 
ha dengan potensial pengairan 
6.000 ha. Pada Saluran Sawitto 
mengunakan bangunan ukur 
Room de grette dimana air yang 
akan dialiri melewati trowongan 
(melalui pipa), kemudian pada 
Saluran Rappang menggunakan 
bangunan ukur Penturi Meter 
dimana air yang akan dialiri 
melewati pintu-pintu yang sudah 
disediakan (melalui pintu), serta 
pada Saluran Pekkabata 
menggunakan bangunan ukur 
yaitu Bendung Kurung dimana air 
yang akan dialiri ditampung 
terlebih dahulu kemudian di 
alirkan.

manfaat langsung yang dapat 
diterima masyarakat. Tersedianya 
air untuk irigasi yang merupakan 
faktor penentu dalam produksi 
beras sehingga kebutuhan 
pangan yang dapat terpenuhi. 
serta Bendungan Benteng juga 
merupakan pengendali banjir 
yang efektif terutama pada 
Kabupaten Pinrang dimana pada 
pembukaan daerah Pinrang yang 
tepatnya saat ini di pusat kota 
kabupaten Pinrang, masih berupa 
daerah rendah yang sering 
tergenang dan berawa.

Mekanisme Bendungan 
Benteng

Bendungan Benteng dialiri oleh 5 
sumber mata air yaitu Sungai 
Mamasa yang ada di Pinrang, 
Sungai Saddang , Sungai 
Baruppu, Sungai Matallo, dan 
Sungai Masuku. Dari kelima 
sumber mata air tersebut 
kemudian ditampung di 
Bendungan Benteng kemudian 
disalurkan ke 3 saluran induk 
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dan pintu sorong ditutup, hal ini dimaksudkan agar 
air melewati pintu romeng (melalui atas) sehingga 
elevasi air kembali pada batas normal yang telah 
ditentukan yaitu 22,50 m dpl. 

Pada Bendungan Benteng terdapat dua macam 
Ruak yaitu Ruak kanan Dan Ruak kiri, Ruak bagian 
kanan itu berfungsi sebagai bantuan untuk PLN dan 
PDAM, sedangkan, bagian kiri itu berfungsi sebagai 
irigasi dan sebagai air minum untuk wilayah yang 
diairi. Pada Bendung Benteng, terdapat dua jenis 
air, yaitu keruh dan jernih. Yang pertama, Air keruh 
yaitu biasanya sering terjadi pada bulan November 
sampai bulan Mei. Yang kedua, yaitu air jernih yaitu 
biasanya terjadi pada bulan Juni sampai September, 
hal ini di sebabkan karena adanya pembukaan 
lahan pada daerah hulu Bendungan.

Sistem Pemeliharaan alat pada Bendung Benteng 
yaitu :
a) Harian yaitu mengontrol alat yang ada di 

Bendungan seperti baut dan elektrikalnyayang 
dilakukan oleh PPA dan POB.

b) Berkala yaitu mengontrol alat Bendungan 
sebulan sekali atau sebulan sekali.

c) Tahunan yaitu mengontrol alat bendungan 
setahun sekali

Adapun kewenangan dalam fungsi  Bendungan 
Benteng terbagi dua yaitu terdapat di Dines Provinsi 
sebagai pusat dibawah naungan pemerintah yaitu di 
Makassar dan di Pinrang. Ketika terjadi 
Pendangkalan ataupun kerusakan di daerah Hulu 
atau Hilir maka petugas yang ada di pinrang akan 
bergotong royong untuk memperbaikinya namun 
apabila petugas yang da di pinrang tidak mampu 
untuk mengatasi hal tersebut karena memrlukan alat 
berat atau semacamnya maka akan dikirim proposal 

ke Pusat yaitu di Makassar kemudian dari Pusat 
akan segera merespon dan mengirimkan alat ke 
Pinrang untuk membantu menyelesaikan masalah 
yang ada di Bendungan.     

Adapun Penggelontoran atau Pembilasan yang 
sering dilakukan pada Bendungan Benteng yaitu 
dilakukan 1 bulan sekali pada minggu pertama yang 
sering dikenal dengan Spuiy (dalam bahasa 
belanda), hal ini dimaksudkan agar sedimentasi 
yang ada di hulu dapat terangkat.  Mekanisme 
pengamana pada Bendung Benteng yaitu di back up 
terhadap 721 dengan POLRES serta POLSEK 
Patampanua sehingga Bendungan Benteng aman 
dari pencurian dll.

Adapun pemasalahan yang ada di Bendungan 
Benteng selama berdiri yaitu :
1. Operasional (pendangkalan sungai atau erosi 

pada sungai) : dapat ditangani seperti dengan 
penjelasan di atas

2. Sampah (aspek sosial) : Petugas telah mengimbau 
kepada masyarakat yang ada di sekitar 
Bendungan agar tidak membuang sampah  pada 
bendungan dan di Areal Bendungan, namun untuk 
sampah yang datang dari Hilir Bendungan Petugas 
Bendungan itu sendiri yang membersihkannya.

Terkait dengan hal di atas, Petani yang ada di hilir 
Bendungan sering mengeluhkan kekurangan air yang 
dialami oleh para petani, hal ini dipertegas oleh 
Syafaruddin (sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan) 
bahwa kebutuhan air pada Bendungan itu Cukup 
namun ini terkait dengan pesoalan jaringanya yang 
ada di Hilir Bendungan.

Sumber : http://saktiag.blogspot.co.id/2014/04/v-
behaviorurldefaultvmlo.html

http://saktiag.blogspot.co.id/2014/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html
http://saktiag.blogspot.co.id/2014/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html
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Wallanae, Sungai Purba di Sulawesi Selatan

S
ungai Wallanae di Kabupaten Soppeng dan 
Bone, yang berhulu di pegunungan 
Lompobattang-Bawakaraeng dan bermuara di 

Teluk Bone, meninggalkan jejak-jejak zaman purba.

SELINTAS sungai itu seperti sungai biasa. Namun, 
siapa sangka pesisirnya menyimpan sejuta misteri. 
Bagai kotak Pandora para ilmuan, sejak 1940-an 
hingga tahun 2009 beberapa temuan membuat ilmu 
pengetahuan tercengang.

Di tempat inilah, fauna-fauna purba menyeruak dari 
kedalaman tanah, ada gajah purba (Elephas 
celebensis), ikan pari raksasa, buaya purba 
(Crocodylus sp), babi purba (Celebochoerus 
heekereni), hingga artefak batu.

Fosil-fosil fauna vertebrata ini ditemukan pertama 
kali tahun 1947 oleh Hendrik Robert van Heekeren, 
arkeolog Belanda, di kampung Beru jalan poros 
Cabenge-Pampanua Kabupaten Soppeng. Temuan 
ini, terus berkembang yang akhirnya menyibak 
ribuan fosil vertebrata di aliran sungai itu.

Pada 1997, Gert van Den Berg, seorang peneliti dari 
Universitas Wolongong Australia, membagi tiga 
babakan migrasi fauna di Wallanae. Dari mulai masa 
pleistosen awal pada 2,5 juta tahun lalu, hingga 
masa holosen pada 10.000 tahun lalu.

Dua tahun kemudian, Gert van Den Berg bersama 
Pusat Studi Geologi Indonesia, menyibak kembali 
temuannya mengenai perkakas batu di situs Talepu, 
Kabupaten Soppeng, pesisir Wallanae. Hasilnya 
pada Januari 2016, melalui serangkaian uji material 
menggunakan Uranium Series usia perkakas itu 118 
ribu tahun lalu.

Bagaimana membayangkan 118 ribu tahun lalu? 
Bagaimana rupa dan wajah Wallanae atau Sulawesi 
Selatan pada umumnya? Pada zaman Eosen awal 
sekitar 50 juta tahun lalu, Sulawesi masih jauh dari 
bentuk yang sekarang. Semenanjung Sulawesi 
(Sulawesi Selatan) masih merupakan garis lurus 
hingga ke semenanjung utara (Sulawesi Utara). 
Sedangkan semenanjung tenggara (Sulawesi 
Tenggara) masih berhubungan dengan Teluk Bone. 

Wacana
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Sementara bagian timur Kalimantan masih 
berhubungan dengan bagian tengah Sulawesi. Dan 
semenanjung timur (Banggai dan Sula) masih 
merupakan pulau tersendiri.

Dan pada 40-30 juta tahun lalu, terjadi cekungan 
antara Kalimantan dan Sulawesi yang membentuk 
Selat Makassar. Dan pada sekitar 34 juta tahun lalu, 
terjadi pengangkatan daratan dan membentuk 
beberapa delta sungai dan menjadikan Banggai 
menyatu dengan pulau Sulawesi.

Kondisi inilah yang diperkirakan, menjadi titik awal 
kedatangan fauna karena perairan dangkal Selat 
Makassar, sebagai jembatan darat ke Sulawesi dari 
Paparan Sunda. Mamalia besar seperti Babyrousa 
(Babi Rusa) diperkirakan telah mendiami Sulawesi 
bagian tengah bersama nenek moyang Tarsisus. 
Hingga masa Miosen akhir dan awal Pliosen antara 
5 hingga 4 juta tahun lalu, Sulawesi akhirnya 
terbentuk menyerupai bentuknya saat ini. 

Sementara itu, Wallanae masih tertutup air laut 
dalam. Lalu pada 700.000 tahun lalu, terjadi 

penurunan muka laut, dan mengubah lingkungan 
Lembah Wallanae menjadi daratan. Dan membentuk 
cekungan danau Tempe.

Pada periode inilah dianggap sebagai migrasi 
gelombang kedua fauna Asia atau Paparan Sunda 
memasuki Sulawesi. Pulau-pulau karang 
mempersempit perairan sebagai penghalang alami 
bagi fauna untuk mencapai Sulawesi. Diperkirakan 
fauna-fauna besar dari keluarga Elephantoid (Gajah 
Purba) mencapai Sulawesi Selatan dari arah barat 
daya.

Arkeolog Balai Pelestarian dan Peninggalan 
Purbakala (BP3) Sulawesi Selatan, Rustan dalam 
100 Tahun Purbakala Indonesia, menjelaskan dua 
alternatif migrasi fauna ke Sulawesi. Pertama dari 
Paparan Sunda ke Laut Kecil, Pasalima, Kalu-
kalukuang, Doang-Doangan, dan kepulauan 
Spermonde. Sementara untuk jalur kedua, dari 
Madura ke Kangean, Tengah, Sabalana, dan 
Tanakeke. “Beberapa peneliti sepakat, bahwa Gajah 
masa lalu itu dapat berenang hingga puluhan 
kilometer,” kata Rustan.



20 Edisi 04 2017

Lebih lanjut, menurut Rustan, informasi mengenai 
kehadiran manusia sebagai bagian dari fauna di 
Sulawesi pada masa ini, masih sangat minim. 
Temuan-temuan artefak batu yang di teras tertua 
Wallanae belum menunjukkan penemuan yang insitu 
karena bisa saja artefak batu itu dibuat oleh manusia 
lebih belakangan ketika teras-teras tersebut 
terbentuk yang diperkirakan berumur Pliosen akhir-
Pleistosen awal.

Artefak batu masif di Cabbenge (kawasan Lembah 
Wallanae) yang dikenal dengan Industri Cabbenge 
sejajar dengan Industri Pacitan di Jawa yang setara 
dengan usia 35.000 hingga 12.000 tahun lalu. “Jadi 
bisa saja tradisi evolusi alat batu ini sejajar dalam 
waktu, ataukah representasi dari adaptasi terhadap 
lingkungan yang berbeda,” katanya.

Melimpahnya temuan artefak, baik fosil fauna dan 
alat-alat batu di Lembah Wallanae menyimpan 
pertanyaan dimanakah manusia pembuat alat batu 
itu? Apakah rangka manusia telah ditemukan? 
Rupanya, sejak puluhan tahun lalu hingga sekarang, 
di pesisir Wallanae belum pernah ditemukan 
manusia. Bahkan Sulawesi Selatan pada umumnya.

Temuan perkakas batu yang diperkirakan berusia 
118 ribu tahun lalu, diasumsikan sezaman dengan 
hominin (Homo florensiensis) di Flores pada 200 ribu 
hingga 700 ribu tahun yang lalu. “Tapi ingat, usia 
118.000 tahun itu masih muda. Tidak begitu tua,” 
kata Iwan Sumantri, arkeolog-cum-antropolog 
Universitas Hasanuddin Makassar.

Menurut Iwan, benda kebudayaan manusia harus 
dilihat dari persepektif zaman. Teknologi masa 
penggunaan benda kebudayaan, pada satu masa 
berjalan lambat dibanding migrasi manusianya. 
Namun, pada tahap tertentu benda kebudayaan itu, 
dapat dengan cepat melampui migrasi manusia itu 
sendiri.

Sebagai perbandingan Homo erectus yang hidup 
sejak 1,5 juta tahun lalu dan Homo sapiens awal 
juga menggunakan peralatan batu sederhana. “Jadi 
untuk mengasosiasikan perkakas batu itu dengan 
manusia tertentu, itu agak sulit dan harusnya 
menemukan manusia pembuatnya,” kata Iwan.

Sumber : http://historia.id/kuno/wallanae-sungai-
purba-di-sulawesi-selatan

http://historia.id/kuno/wallanae-sungai-purba-di-sulawesi-selatan
http://historia.id/kuno/wallanae-sungai-purba-di-sulawesi-selatan
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Tips Kesehatan

Ini Dia! Tips Menjaga Kesehatan di Musim Hujan 
Agar Tidak Rentan Penyakit
Musim hujan sudah tiba nih, biasanya pergantian dari musim 
kemarau ke musim hujan biasanya membuat tubuh rentan 
terhadap penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Ini disebabkan 
tubuh kita dipaksa untuk beradaptasi dengan suhu dan 
kelembapan udara yang tentunya berbeda dari sebelumnya.

Flu adalah salah satu penyakit yang pada umumnya terjadi dan 
bisa saja dialami oleh siapa saja, termasuk kamu. Selain flu, ada 
pula batuk, sesak nafas, masuk angin, penyakit kulit atau bahkan 
demam berdarah. Pada artikel ini akan kami bahas bagaimana 
cara dan tips menjaga kesehatan di musim hujan yang bisa kamu 
terapkan dengan mudah.

Konsumsi Vitamin C yang Cukup

Saat pergantian dari musim kemarau ke musim hujan, tubuh tidak 
akan langsung bisa menyesuaikannya, tetapi harus melalui proses 
terlebih dahulu. Saat proses inilah kondisi tubuh akan melemah dan 
mempengaruhi sistem imun dalam tubuh, sehingga kekebalan pun 
akan menjadi menurun. Saat tubuh dalam kondisi seperti ini, 
vitamin C sangat kamu perlukan. Solusinya, kamu bisa 
mengkonsumsi vitamin C secara rutin dari kandungan buah-
buahan, sayuran atau minuman bervitamin C tinggi.

Bersihkan Lingkungan yang Rawan Kuman dan Bakteri

Hujan bisa menyebabkan lingkungan di sekitar kita menjadi kotor. 
Hal ini disebabkan karena kelembapan udara yang lebih tinggi 
hingga membuat sampah lebih cepat membusuk dan menjadi 
sumber kuman. Penting bagi kamu untuk membersihkan tempat-
tempat yang berpotensi menjadi sarang kuman atau bakteri yang 
berkembang biak.

Menjaga Asupan Makanan Sehat Agar Lebih Fit

Jangan lupa untuk tetap menjaga asupan makanan sehat, terutama 
yang hangat dan berkuah agar tubuh tetap terasa hangat meskipun 
udara menjadi lebih dingin. Makanan sehat tersebut misalnya 
adalah sup kuah, sayuran berkuah, soto atau makanan berkuah 
lainnya. Jangan lupa untuk tetap memakan buah-buahan ya.

Istirahat atau Tidur yang Cukup dan Jangan 
Berlebihan

Saat musim penghujan tiba, beristirahat atau 
tidurlah yang cukup, jangan berlebihan walaupun 
udara dingin sebenarnya juga mengundang rasa 
kantuk. Istirahat yang berlebihan justru akan 
menyebabkan tubuh menjadi lemas dan kaku 
pada otot. Selain itu, jangan tidur terlalu malam 
agar tubuh lebih cepat memulihkan stamina dan 
memperbaiki sistem kekebalan tubuh.

Kenakan Pakaian yang Tebal dan Hangat

Pakaian juga tidak bisa luput dari perhatianmu. 
Tentunya baju berbahan tipis dan transparan 
kurang cocok untuk kamu kenakan saat musim 
dingin terutama saat di luar ruangan. Gunakan 
pakaian yang lebih tebal dan tertutup agar tubuh 
tetap terasa hangat.

Selain pakaian, lengkapi juga kebutuhanmu saat 
musim hujan. Misalnya payung, sandal hujan, 
sepatu boots, kaos kaki, jas hujan atau 
perlengkapan hujan lainnya. Pilih perlengkapan 
musim hujan yang sesuai selera kamu, namun 
kamu harus tetap mengutamakan keselamatan 
dan kenyamanan tanpa banyak mengganggu 
aktivitas.

Sumber : https://blog.bukalapak.com/2016/02/tips-
menjaga-kesehatan-di-musim-hujan/
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