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Editorial

TKPSDA	SEBAGAI	WADAH	
SINERGITAS	PENGELOLAAN	
SUMBER	DAYA	AIR

M
arilah kita sedikit merenung, bagaimana nilai urgenitas dan vitalnya air dalam kehidupan 

manusia. Pertama, kita harus mengakui bahwa kita lahir dari percampuran dan kolaborasi air 

(sperma) dari bapak dengan unsur air (ovum) dari ibu kita. Proses berlangsung menjadi 

segumpal darah, kemudian menjadi daging, dan seterusnya. Jadi awal kehidupan kita berasal dari air. Belum 

lagi bagaimana komposisi air di dalam tubuh yang menempati sekira 60% dibanding unsur lain, dan masih 

banyak contoh lain yang bisa dijadikan bahan perenungan.

Kondisi pengelolaan sumber daya air semakin hari semakin dihadapkan ke berbagai permasalahan yang 

kompleks. Permasalahan umum dalam pengelolaan sumber daya air pada dasarnya terdiri atas 3 aspek yaitu 

terlalu banyak air, kekurangan air dan pencemaran air. Peningkatan kebutuhan akan air telah menimbulkan 

eksploitasi sumber daya air secara berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan 

sumber daya air yang pada gilirannya menurunkan kemampuan pasokan air. Gejala degradasi fungsi 

lingkungan sumber daya air ditandai dengan fluktuasi debit air di musim hujan dan kemarau yang semakin 

tajam, pencemaran air, berkurangnya kapasitas waduk dan lainnya. Pengelolaan sumber daya air perlu 

diarahkan secara holistik, untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar 

sektor, dan antar generasi. Semua pihak terkait perlu dilibatkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan 

dalam pengelolaan sumber daya air dari tahap perencanaan sampai dengan operasi dan pemeliharaan. 

Berangkat dari permasalahan di atas, maka wadah koordinasi hadir sebagai solusi sekaligus kabar 

menggembirakan guna mewujudkan sinergitas pengelolaan sumber daya air. Lantas kemudian alasan 

pembenaran apa yang harus diberikan guna menjawab nilai urgenitas pembentukan Tim Koordinasi 

Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA). Jawabnya adalah pertama, bahwa untuk menjaga kelangsungan 

fungsi dan manfaat air dan sumber diperlukan keterpaduan pikir dan tindak, menyangkut kepentingan lintas 

sector dan pengguna air, menyangkut kepentingan lintas wilayah administrasi, serta mengintegrasikan 

kepentingan berbagai sector, wilayah administrasi pemerintahan dan masyarakat pengguna/pemilik 

kepentingan (stakeholders). Kedua, untuk mencegah timbulnya konflik, sekaligus menempatkan air sebagai 

unsur pemersatu antar wilayah.

Perlu diketahui bahwa di dalam Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) telah dibentuk pula 

komisi-komisi dengan tugas dan fungsi yang berbeda satu sama lain. Hal ini dimaksudkan untuk 

memudahkan anggota TKPSDA menjawab dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang 

berkembang di tiap wilayah sungai sesuai dengan isu sentralnya.

Salam dari Meja Redaksi
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Monev Pola menjadi Pokok Bahasan 
dalam Sidang Pleno TKPSDA Wilayah 
Sungai Walanae Cenranae
Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai Walanae Cenranae 
menyelenggarakan Sidang Pleno Pembahasan 
Monitoring dan Evaluasi Pola Pengelolaan Sumber Daya 
Air Wilayah Sungai Walanae Cenranae. Pelaksanaan 
sidang pleno ini merupakan perwujudan dari amanat 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (Permen PUPR) No. 17/2017 tentang Pedoman 
Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya 
Air pada Tingkat Wilayah Sungai  dimana TKPSDA harus 
melakukan sidang pleno paling sedikit satu kali dalam 3 
(tiga) bulan. Kegiatan ini bertempat di Hotel Almadera, 
Makassar. Kamis (17/10).

Yusma Elfita, ST, MSC, Kepala 
Sekretariat TKPSDA dalam 
laporannya mengatakan 
peserta yang hadir pada 
sidang Pleno sebanyak 29 
orang anggota dari 30 anggota 
TKPSDA WS. Walanae-
Cenranae. Sedangkan Materi 
sidang pleno TKPSDA WS. 
Walanae-Cenranae pada hari 

ini adalah monitoring dan 
evaluasi pola pengelolaan 
sumber daya air untuk Wilayah 
Sungai Walanae-Cenranae 
yang merupakan wilayah 
sungai strategis nasional yang 
meliputi 8 kabupaten yang 
didalamnya terdapat danau 
Tempe yang terletak di 
Kabupaten Wajo.

“Sebelum kegiatan sidang 
pleno hari ini, kemarin kami 
juga telah menyelenggarakan 
rapat pokja dan sidang komisi 
yang berjalan sesuai agenda 
dan rencana kegiatan 
TKPSDA WS. Walanae 
Cenranae”, ungkap Yusma.
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Kepala BBWS Pompengan 
Jeneberang, Ir. Suparji, S.ST, 
MT dalam sambutannya 
menyampaikan Proses 
penetapan pola pengelolaan 
sumber daya air didasarkan 
pada tingkat kewenangannya 
sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan 

Sumber Daya Air. Sesuai 
tingkat kewenangannya, pola 
pengelolaan sumber daya air 
untuk Wilayah Sungai 
Walanae Cenranae ditetapkan 
oleh Menteri Pekerjaan Umum.

“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”, jelas Suparji.

Pola pengelolaan sumber daya 
air telah ditetapkan oleh 
Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat untuk 
Wilayah Sungai Walanae 
Cenranae Nomor : 
67/KPTS/M/2015. Pola 
pengelolaan sumber daya air 
Wilayah Sungai 
memungkinkan dilakukan 
Review setidaknya 5 (lima) 
tahun sekali.

Harapannya, dengan 
diselenggarakannya sidang 
pleno ini dapat memutuskan 
dan menghasilkan keputusan-

keputusan yang dapat 
mensejahterakan masyarakat.

Sidang Pleno ini dibuka oleh 
Kepala Bappeda Provinsi 
Sulawesi Selatan yang diwakili 
oleh Sari Susanthy Syam, ST, 
M.Si, selaku Kasubid. 
Infrastruktur Bappeda Provinsi 
Sulawesi Selatan. Dalam 
sambutannya menyampaikan 
Salah satu tugas Anggota 
TKPSDA WS. Walanae 
Cenranae yaitu Pembahasan 
Pola dan Rencana 
Pengelolaan Sumber Daya Air 
yang tertuang dalam Permen 
17 tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan Tim 
Koordinasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air Pada Tingkat 
Wilayah Sungai. oleh karena 
itu, Anggota TKPSDA WS. 
Walanae Cenranae saat ini 
melaksanakan tugasnya 
membahas Pola Pengelolaan 
Sumber Daya Air di Sidang 
Pleno.

Turut hadir dalam kegiatan ini 
Tim Juri atau Peninjau yang 
sebelumnya telah 
melaksanakan penilaian pada 
sekretarian TKPSDS Wilayah 
Sungai Walanae Cenranae.
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Visitasi Tim Juri 
Lomba Sekretariat TKPSDA WS 
di BBWS Pompengan Jeneberang
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Ir. Suparji, S.ST, 
MT menyambut Kunjungan Rombongan Tim juri TKPSDA 
di Kantor BBWS Pompengan Jeneberang dalam rangka 
Visitasi lomba Sekretariat TKPSDA seluruh Indonesia, 
Kamis (17/10)

Kepala BBWS Pompengan 
Jeneberang mengatakan 
Sesuai yang tertuang dalam 
Permen 17 tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan Tim 
Koordinasi Pengelolaan 
Sumber Daya Air Pada Tingkat 
Wilayah Sungai. maka 
kedudukan TKPSDA semakin 
kuat dan dapat berperan lebih 
aktif lagi dalam menunjang 
kegiatan-kegiatan Balai. 
Dalam menunjang kinerja 
TKPSDA, dibutuhkan 
sekretariat yang baik guna 
menyusun program, 
monitoring evaluasi kegiatan 
pada masing-masing Komisi. 
Harapannya, dengan adanya 
kegiatan visitasi ini dapat 
memberikan spirit dan 

semangat kedepannya 
TKPSDA pada 4 Wilayah 
Sungai di BBWS Pompengan 
Jeneberang.

Perwakilan Tim Juri, Ir. Djito 
menyampaikan kegiatan 
visititasi ini dalam rangka 
penilaian lapangan, sebagai 
tindak lanjut lomba sekretariat 
TKPSDA yang dilaksanakan di 
Bali beberapa waktu lalu. 
Lomba TKPSDA ini dibagi 
dalam 3 kategori, Kategori 
TKPSDA Maju, TKPSDA 
Berkembang, dan TKPSDA 
Provinsi. Untuk kategori 
TKPSDA Maju diwakili oleh 
TKPSDA Wilayah Sungai 
Saddang sedangkan kategori 

TKPSDA Berkembang diwakili 
oleh TKPSDA Wilayah Sungai 
Walanae Cenranae yang 
masuk nominasi ke tahap 
penilaian selanjutnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan 
pemaparan singkat TKPSDA 
Wilayah Sungai Walanae 
Cenranae oleh Kepala 
Sekretariat TKPSDS Wilayah 
Sungaiv Walanae Cenranae. 
Diakhiri dengan kegiatan 
kunjungan ruangan Sekretariat 
TKPSDA.

Kunjungan Tim Juri TKPSDA 
terdiri dari Ir. Rudi Hartanto, Ir. 
Widiarti Sumawinata, Ir. Djito, 
dan Astri Wahyuni, ST. 
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TAMBANG GALIAN C 
PADA SUNGAI SADDANG HILIR 
MENJADI POKOK BAHASAN ISU STRATEGIS 
SIDANG PLENO WS. SADDANG
Rangkaian Sidang Pleno TKPSDA WS Saddang 
Tahun 2019, mengangkat isu strategis seputar 
Tambang Galian C pada Sungai Saddang Hilir. 
Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, dari 
tanggal  6 s/d 8 November 2019, bertempat di Kenari 
Hotel Pare-Pare. Selasa (6/11/)

Pembukaan Acara

Pelaksana Teknik, PPK PSDA 
Ibu Darnawati mengatakan 
dalam laporannya bahwa 
tujuan dilaksanakannya 
kegiatan ini adalah melakukan 
rapat bersama di dalam satu 
gerak pembahasan yang sama 
yaitu Pembahasan Isu 
Strategis Tambang Galian C 
Sungai Saddang Hilir.

“Kegiatan ini akan berlangsung 
selama 3 (tiga) hari, dari 
tanggal 06 s/d 08 November 
2019 adalah merupakan 
kegiatan Rapat Pokja, Sidang 
Komisi dan Sidang Pleno 
TKPSDA WS Saddang. 
Diantara rangkaian kegiatan 
itu, salah satu pembahasan 
yang diangkat adalah “Isu 
Strategis terkait Tambang 
Galian C di Sungai Saddang 
Hilir”, lengkap Darnawati.

Darnawati melanjutkan bahwa 
perlu kami sampaikan kepada 
Bapak/Ibu sekalian bahwa 
Surat Keputusan Menteri 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat  Nomor : 
696/KPTS/M/2019 tanggal 31 
Juli 2019 Tentang 
Pembentukan TKPSDA 
Wilayah Sungai Saddang telah 
di tetapkan. Salah satu tugas 
pokok yang dibebankan 
kepada TKPSDA adalah 
Pembahasan Isu Strategis di 
WS. Saddang.
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Sementara itu PPK 
Penatagunaan Sumber Daya 
Air, Bapak Sofyan Widjaya 
dalam sambutannya mewakili 
kepala Balai BBWS 
Pompengan Jeneberang 
mengatakan bahwa sungai 
adalah bagian permukaan 
bumi yang letaknya lebih 
rendah dari tanah disekitarnya 
dan menjadi tempat 
mengalirnya air menuju ke 
laut, danau, rawa atau sungai 
yang lain. Sungai, dari hulu ke 
hilir menjadi sumber 
kehidupan yang penting bagi 
kehidupan berbagai makhluk 
hidup. Sungai bukan hanya 
milik manusia seorang, namun 
sungai juga merupakan habitat 
bagi makhluk ciptaan Tuhan 
lainnya.

“Sungai bukan sekedar jalinan 
air yang mengalir sampai ke 
muara, sungai adalah sumber 
kehidupan, riak airnya 
menyuburkan tanah dan 
kehidupan tetumbuhan di 
hutan, untuk menjadi sumber 
pakan satwa-satwa seperti 

Harimau dan lainnya. 
Layaknya jaringan media 
sosial dimana manusia 
terhubung didunia maya, 
Sungai adalah pusat jaringan 
ekosistem hutan”, jelas 
Sofyan.

Lebih lanjut Sofyan 
mengatakan bahwa 
pembentukan TKPSDA 
Wilayah Sungai Saddang telah 
di tetapkan dengan di 
tandatanganinya Surat 
Keputusan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat  
Nomor : 696/KPTS/M/2019 
tanggal 31 Juli 2019 Tentang 
Pembentukan TKPSDA 
Wilayah Sungai Saddang.

“Salah satu tugas maha 
penting yang diemban 
oleh TKPSDA adalah 
Pembahasan Isu Strategis 
di wilayah sungai, baik 
sifatnya nasional, regional 
maupun lokal”, jelas 
Sofyan.

“Saya berharap Rapat hari ini 

mampu menjawab 
permasalahan dan persoalan 
terkait dengan isu yang 
diangkat yaitu Tambang Galian 
C di Sungai Saddang Hilir 
sehingga kita dapat 
mencarikan solusi guna 
kepentingan bersama 
terutama masyarakat di 
sepanjang wilayah sungai”, 
harap Sofyan mengakhiri 
sambutannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini 
adalah unsur Polres Kab. 
Pinrang, Kodim 1404 Kab. 
Pinrang, Unsur Camat, Kepala 
Desa dan perwakilan Tokoh 
Masyarakat, selain itu tentu 
saja anggota TKPSDA WS 
Saddang.

Dalam pembahasan Isu 
Strategis terkait Tambang 
Galian C di Sungai Saddang 
Hilir juga menghadirkan 
beberapa narasumber antara 
lain dari BBWS Pompengan 
Jeneberang (Tim Rekomtek), 
Dinas ESDM, Dinas 
Lingkungan Hidup dan PTSP.
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TKPSDA WS Walanae Cenranae 
Kedatangan Tamu dari Manado, 
Balai Wilayah Sungai Sulawesi I
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang bersama 
Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai Walanae 
Cenranae menerima Kunjungan Kerja Sekretariat 
TKPSDA Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-
Miangas dan Wilayah Sungai Dumugo-Sangkub, 
Balai Wilayah Sungai Sulawesi I. Bertempat di ruang 
rapat kantor BBWS Pompengan Jeneberang. 
Kunjungan kerja ini dalam rangka peningkatan 
kapasitas terkait pelaksanaan kegiatan TKPSDA dan 
sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan 
di Balai Wilayah Sungai Sulawesi I. Senin (16/12)

Pada kesempatan tersebut Ir. 
Suparji, S.ST, MT, Kepala 
BBWS Pompengan 
Jeneberang mengucapkan 
selamat datang kepada Tim 
Sekretariat TKPSDA Wilayah 
Sungai Tondano-Sangihe-
Talaud-Miangas dan Wilayah 
Sungai Dumugo-sangkub, 
Balai Wilayah Sungai Sulawesi 
I. 

“perlu kami sampaikan bahwa 
di BBWS Pompengan 
Jeneberang terdapat 4 wilayah 
sungai yaitu WS. Jeneberang, 
WS. Walanae Cenranae, WS. 
Saddang dan WS. Pompengan 
Jeneberang. Dua wilayah 

sungai merupakan strategis 
nasional dan dua lainnya 
wilayah sungai lintas provinsi”, 
ungkap Suparji. 

Beliau juga mengatakan suatu 
kebanggaan tersendiri atas 
prestasi yang diraih oleh 
sekretariat TKPSDA WS. 
Walanae cenranae khususnya 
karena mendapat juara II 
secara nasional dan mendapat 
kunjungan kerja guna 
peningkatan kapasitas 
sekretariat TKPSDA BWS 
Sulawesi I.

“saya mengharapkan 
kunjungan kerja TKPSDA 

BWS Sulawesi I pada 
TKPSDA Di BBWS 
Pompengan Jeneberang dapat 
memberikan kontribusi bagi 
kedua Balai, terutama 
kaitannya dengan kinerja 
TKPSDA”, harap Suparji.

Selepas diskusi, rombongan 
Sekretariat TKPSDA WS 
Tondano-Sangihe-Talaud-
Miangas dan WS Dumogo-
sangkub BWS Sulawesi I 
menuju Bendungan Bili-bili, 
guna melihat operasional 
bendungan dan diskusi 
mengenai sejarah 
pembangunan bendungan 
sampai SOP yang digunakan.
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Kepala	BBWS	Pompengan	Jeneberang	
menyerahkan	Penghargaan	kepada	Pemenang	
Lomba	Sekretariat	TKPSDA	WS	dan	
Lomba	Penjaga	Pos	Hidrologi	Tingkat	Nasional
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang 
menyerahkan penghargaan kepada Pemenang 
dalam lomba pemilihan secretariat TKPSDA 
tingkat nasional dan lomba pemilihan penjaga 
pos hidrologi nasional tingkat nasional. Kegiatan 
dilaksanakan di ruang rapat BBWS Pompengan 
Jeneberang, Senin (16/12).

Pemilihan lomba Sekretariat 
TKPSDA Wilayah Sungai 
Tingkat nasional terbagi atas 2 
kategori yaitu kategori maju 
dan berkembang. Untuk 
kategori maju BBWS 
Pompengan Jeneberang 
diwakili oleh Sekretarias 
TKPSDA WS Saddang dgn 
jumlah peserta lomba 9 
Wilayah Sungai dan Sekretariat 
TKPSDA WS Saddang berada 
diperingkat 5 secara nasional 
dan untuk kategori 
berkembang di wakili oleh 
Sekretariat TKPSDA WS 
Walanae-Cenranae dengan 
jumlah peserta 11 Wilayah 
Sungai dan sekretariat WS 
Walanae-Cenranae berada di 
peringkat ke II tingkat 
Nasional.

Dalam laporannya, PPK PSDA, 
Sofyan Widjaya, ST, MSP 
menyampaikan pada tanggal 
22-26 juli 2019 Telah 
dilaksanakan lomba Penjaga 
Pos Hidrologi Tingkat nasional 
dalam hal ini BBWS 
Pompengan Jeneberang 
mengutus penjaga pos 
hidrologi terbaiknya, Penjaga 
pos hidroklimatologi, 
pengamat pos Curah Hujan, 
Pengamat Pos Duga Air. Untuk 
kategori ini Penjaga Pos 
hidroKlimatologi berada di 
peringkat ke II tingkat nasional 
dan untuk Pengamat Curah 
Hujan dan Pengamat Duga 
Berada di peringkat 7. 
Sedangkan Sekretariat 
TKPSDA WS Walanae-
Cenranae meraih peringkat ke 
II tingkat Nasional.

Kepala BBWS Pompengan 
Jeneberang mengucapkan 
selamat kepada Sekretariat 
TKPSDA Wilayah Sungai 
Walanae Cenranae 
mendapatkan peringkat ke II 
tingkat nasional dan Ibu Andi 
Rahayu, penjaga pos 
Klimatologi mendapatkan 
peringkat II Penjaga Pos 
Hidrologi kategori Penjaga Pos 
Hidroklimatologi. Penghargaan 
ini merupakan pencapaian 
yang membanggakan untuk 
kita semua, diharapkan 
kedepannya agar dapat 
meningkatkan lagi prestasi 
yang sudah dicapai.

Kegiatan diakhiri dengan 

penyerahan penghargaan dan 

hadiah-hadiah kepada 

pemenang.

Laporan Utama
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Diseminasi Data dan Pengelolaan SIH3 
di Lingkup BBWS Pompengan Jeneberang
BBWS Pompengan Jeneberang melalui PPK 
PSDA menyelenggarakan kegiatan Diseminasi 
Data dan Pengelolaan Sistem Informasi 
Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi 
(SIH3). Bertempat di Hotel Lariz Wthree, 
Makassar. Senin, (18/11)

Analisis hidrologi merupakan 
parameter yang dominan dan 
memerlukan penanganan yang 
sangat cermat. Ketepatan dan 
kecermatan analisis 
mensyaratkan keakuratan data 
hidrologi itu sendiri. 
pengelolaan hidrologi perlu 
dilaksanakan dengan baik dan 
profesional agar tersedia 
infrastruktur keairan yang 
handal dan SDA yang akurat, 
benar dan tepat waktu bagi 
semua pihak yang 
berkepentingan.

Data Hidrologi merupakan 
data yang menjadi dasar dari 
perencanaan kegiatan 

Pengelolaan Sumber Daya Air 
(SDA) di Wilayah Sungai, 
seperti perencanaan 
bangunan irigasi, bangunan 
air, pengelolaan sungai, 
pengendalian banjir dan lain-
lain. Oleh karena itu, data 
hidrologi perlu dikelola ke 
dalam suatu sistem hidrologi 
agar tersedia informasi SDA 
yang akurat, benar dan tepat 
waktu bagi semua pihak yang 
berkepentingan.

Kepala BBWS Pompengan 
Jeneberang diwakili oleh 
Kepala Tata Usaha BBWS 
Pompengan Jeneberang, 
Taufik, ST, MT, dalam 

sambutannya menyampaikan 
Peraturan Gubernur no. 38 
Tahun 2014 menunjuk dan 
menetapkan Dinas 
Pengelolaan Sumber Daya Air 
Provinsi sebagai Kordinator 
Pengendali dan Pengelolaan 
SIH3 di Tingkat Provinsi 
Sulawesi Selatan.

Acara Diseminasi ini 
merupakan salah satu wujud 
pencapaian pemenuhan 
Kebijakan dalam Pengelolaan 
Sistem Informasi Hidrologi, 
Hidrometeorologi dan 
Hidrogeologi, dan kini sudah 
hadir database Sistim 
Informasi Hidrologi dan 
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Lingkungan SDA (SIHLSDA) 
yang dilaunching tanggal 05 
Oktober 2018 merupakan aset 
negara yang dapat menjadi 
Sumber informasi bagi 
penyelenggara Negara dalam 
pelaksanaan dan pengambilan 
keputusan terkait pengelolaan 
sumber daya air.

Dengan terlaksananya 
Diseminasi Data dan 
Pengelolaan ini diharapkan 
semua pihak pengelola 
Hidrologi dapat saling 
menunjang, saling memberi 
data dan informasi sehingga 
terwujudnya data dan 
informasi hidrologi dan 

Kualitas Air yang akurat dan 
berkesinambungan dan mudah 
diakses oleh para stakeholder 
yang berkepentingan.

Kegiatan dilanjutkan dengan 
pemaparan materi tentang 
“Arahan Pengelolaan 
Hidrologi” oleh Kasubdit 
Hidrologi dan Lingkungan 
SDA, Ir. Dasniari Pohan, MT.

Paparan berikutnya tentang 
sosialiasi aplikasi berbasis 
website, “Sistem Informasi 
Hidrologi dan Lingkungan 
Sumber Daya Air” oleh Ratih 
kusuma hartini, ST M.eng, Staf 
subdit hidrologi dan lingkungan 

SDA. Materi berikutnya, 
tentang “Pemanfaatan 
Informasi SIH3 (Sinkronisasi 
dan Kolaborasi) oleh Hary Tirto 
Djatmiko, ST, Bidang 
Diseminasi Informasi Iklim dan 
Kualitas Udara, Balai Besar 
Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika Wil. IV – Makassar.

Dan paparan terakhir, “Proses 
Bisnis Sistem Informasi 
Hidrogeologi – SIH3, oleh Arief 
Daryanto, Kepala Seksi 
Pengembangan Teknologi 
Konservasi, Pusat Air Tanah 
dan Geologi Tata Lingkungan 
Balai Konservasi Air Tanah, 
Kementerian ESDM. 
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Laporan Khusus

BBWS Pompengan Jeneberang 
Menggelar Kegiatan Penguatan Kelembagaan 
Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA)
BBWS Pompengan Jeneberang mengadakan kegiatan 
Penguatan Kelembagaan Gerakan Nasional Kemitraan 
Penyelamatan Air (GN-KPA) dirangkaikan dengan 
kegiatan Pembinaan Kemitraan Pemerintah, Perguruan 
Tinggi, dan Komunitas Masyarakat Peduli Sungai dalam 
Pengelolaan SDA di Wilayah Kerja BBWS Pompengan 
Jeneberang. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel 
Gammara, Makassar. Senin (25/11)

Pembukaan Acara

Kepala BBWS Pompengan 
Jeneberang, Ir. Suparji, S.ST, 
MT dalam sambutannya 
menyampaikan permasalahan-
permasalahan air yang begitu 
kompleks pertumbuhan 
penduduk yang begitu cepat 
sehingga kita harus galakkan 
Gerakan Nasional Komunitas 
Kemitraan Penyelamatan Air 
(GN-KPA). Diharapkan dengan 
adanya Penguatan GN-KPA 
dan Komunitas Peduli Sungai 
bisa bersatu mengatasi 
permasalahan-permasalahan 
tersebut.

Kepala BAPPEDA Provinsi 
Sulawesi Selatan yang diwakili 
oleh Kepala Bidang 
Infrastruktur Sumber daya 
Alam dan Pengembangan 
Wilayah, Ir. A. Muhammad 
Arifin Iskandar, M.Si. dalam 
sambutannya menyampaikan 
pertemuan ini merupakan 
momen yang sangat baik dan 
tepat dikarenakan masyarakat 
Provinsi Sulawesi Selatan 
sangat membutuhkan Air, oleh 
karena itu dalam rangka 
penguatan GN KPA. 
Diharapkan dalam pertemuan 
ini bisa mengambil peran dari 

stakeholder yang ada dalam 
rangka bagaimana kita bisa 
mengintegrasikan khususnya 
secara holistik, tematik, 
integrasi, dan spasial. Kami 
dari pemerintah provinsi 
Sulawesi Selatan 
mengucapkan terima kasih 
kepada Kementerian PUPR 
telah menyelenggarakan 
kegiatan ini disini. Harapan 
kami, masyakat petani yang 
ada didaerah sangat 
membutuhkan air dapat 
dibantu melalui inovasi atau 
model yang tercetus nantinya.
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Ir. Agung Djuhartono, CES, 
Direktur Bina Operasi dan 
Pemeliharaan, Ditjen SDA, 
Kementerian PUPR membuka 
kegiatan Penguatan GN-KPA 
dan Pembinaan Kemitraan 
Pemerintah, Perguruan Tinggi, 
dan Komunitas Masyarakat 
Peduli Sungai dalam 
Pengelolaan SDA 
menyampaikan Gerakan 
Nasional Kemitraan 
Penyelamatan Air (GN-KPA) 
terdiri dari elemen Pemerintah, 
Masyarakat, Swasta 

(stakeholder), menyatukan ini 
membutuhkan upaya kuat 
membentuk sinergitas. 
Sehingga setiap elemen dapat 
memegang peranan dalam 
memecahkan permasalahan 
yang ada.

“kegiatan Penguatan GN-KPA 
dan Pembinaan Kemitraan 
Pemerintah, Perguruan Tinggi, 
dan Komunitas Masyarakat 
Peduli Sungai dalam 
Pengelolaan SDA bertujuan 
untuk mengumpulkan para 

pemakai air guna berdiskusi, 
merumuskan pemecahan 
masalah-masalah”. Ujarnya.

GN-KPA merupakan gerakan 
yang menitikberatkan pada 
konservasi tanah dan air serta 
konservasi sumber daya air, 
lalu pengendalian daya rusak 
air, serta pengelolaan kualitas 
air, pengendalian pencemaran 
air, pengelolaan pemanfaatan 
air dan pendayagunaan 
sumber daya air.
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Laporan Khusus

Hari Bakti PU Tahun 2019
Lingkup BBWS Pompengan Jeneberang
Dalam rangka memperingati Hari Bakti PU ke 74, BBWS 
Pompengan Jeneberang menyelenggarakan kegiatan Jalan Santai 
bersama para pegawai lingkup BBWS Pompengan Jeneberang, 
Senin (2/12).

Dalam sambutannya, kepala 
BBWS Pompengan 
Jeneberang mengatakan, 
setelah menyelesaikan 
kegiatan Penanaman Pohon di 
Kolam Regulasi Nipa-nipa, 
kemudian Senam Bersama di 
Taman Pakui Sayang, dan 
pada hari ini kita 
melaksanakan kegiatan Jalan 
Santai seluruh pegawai BBWS 
Pompengan Jeneberang 

termasuk yang berada di 
daerah-daerah. Semoga 
dengan diadakan kegiatan ini, 
teman-teman dapat 
mempererat tali silaturahmi 
antar pegawai, serta selalu 
menjaga kekompakan diantara 
kita.

Jalan Santai ini dimulai dari 
halaman parkir kantor BBWS 
Pompengan Jeneberang lalu 

ke jalan Emi Saelan, lanjut ke 
Jalan Sultan Alauddin, lalu ke 
Jalan Talasapang, dan 
berakhir kembali di halaman 
parkir kantor BBWS 
Pompengan Jeneberang.

Setelah menyelesaikan rute 
jalan santai, panitia 
membagikan beberapa 
doorprize dan game-game 
menarik lainnya.
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Penyerahan Penghargaan 
Satyalencana Karya dan 
SK Pensiun Tahun 2019 di lingkup BBWS Pompengan Jeneberang

Sebanyak 39 orang penerima 

penghargaan Satyalencana 

Karya Satya dan 22 orang 

penerima SK Pensiun.  

Dalam sambutannya, Kepala 
BBWS Pompengan 
Jeneberang, Ir. Suparji, S.ST, 
MT Memberikan penghargaan 
yang setinggi-tingginya dan 
ucapan terima kasih 
pengabdian dan loyalitas yang 
telah bapak ibu berikan 
selama ini, terutama selama 
menjalankan tugas 
pemerintahan dan pelayanan 
kepada masyarakat provinsi 

Sulawesi Selatan pada 
khususnya. namun yang pasti 
segala apapun yang telah 
bapak ibu sumbangkan baik 
berupa tenaga, ide, inovasi 
insyaallah Allah SWT 
memberikan pahala yang 
melimpah atas amal bakti yang 
bapak ibu berikan.

Tentunya telah terpatri dalam 
jiwa nilai-nilai pengabdian 
kepada negara bangsa dan 
masyarakat karena pada 
prinsipnya pengabdian kepada 
negara tidak hanya menjadi 
Pegawai Negeri Sipil saja 
namun selalu diwujudkan oleh 

setiap warga negara yang 
selalu setia kepada negara.

Kepada para penerima 
Satyalencana, Penghargaan 
ini diberikan kepada Pegawai 
Negeri Sipil yang memiliki 
loyalitas, kejujuran, dan 
dedikasi dan disiplin yang 
tinggi, kemudian PNS yang 
memiliki integritas, 
kompetensi, dan profesional 
dan siap memberikan 
pelayanan yang prima kepada 
masyarakat, serta sadar akan 
tanggung jawab sebagai abdi 
negara dan abdi masyarakat. 

Selepas mengikuti Upacara Bendera Memperingati Hari 
Bakti PU Ke 74, BBWS Pompengan Jeneberang 
melaksanakan seremoni penyerahan penerima Tanda 
Kehormatan Satyalencana Karya Satya dan penyerahan 
SK Pensiun Tahun 2019, bertempat di Halaman Parkir 
Kantor BBWS Pompengan Jeneberang, Selasa (3/12).

Laporan Khusus
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SOSIALISASI KAJIAN 

BIAYA JASA PENGELOLAAN SDA (BJPSDA) 
DIBUKA KEPALA BBWS POMPENGAN JENEBERANG
Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan 
upaya pemerintah memaksimalkan pendapatan negara  
selain dari sektor pajak. Kajian dilakukan agar peserta 
memahami perhitungan BJPSDA lebih baik lagi. Acara 
dilaksanakan selama 1 (satu) hari, bertempat di Swiss-
belHotel Makassar. Kamis (5/12)

Pembukaan Acara

Darnawati selaku panitia 
penyelenggara melaporkan 
bahwa maksud diadakaannya 
Sosialisasi ini yaitu agar 
BBWS Pompengan 
Jeneberang memahami 
peraturan terkait PNBP-
BJPSDA dan BBWS 
Pompengan Jeneberang 
mampu menghitung besaran 
BJPSDA.

Sementara itu, Kepala BBWS 
Pompengan Jeneberang, 
Suparji mengatakan dalam 
sambutannya bahwa PNBP 
adalah seluruh penerimaan 
Pemerintah Pusat yang tidak 
berasal dari penerimaan 
perpajakan. BJPSDA adalah 
Biaya Jasa Pengelolaan SDA 
(BJPSDA) atau Iuran 
Eksploitasi dan Pemeliharaan 
Bangunan Pengairan adalah 
salah satu peran serta 
masyarakat dalam 
pembiayaan pengeloaan 

sumber daya air di wilayah 
sungai 

“Rapat pertemuan yang kita 
selenggarakan ini merupakan 
sosialiasi kajian biaya jasa 
pengelolaan sumber daya air 
(lanjutan). Kegiatan yang 
dilakukan ini diharapkan agar 
PNBP di Lingkungan Ditjen 
SDA dapat dioptimalkan untuk 
mendukung pembiayaan 
pengelolaan sumber daya air. 
Sebagai langkah awal, 
penetapan tarif BJPSDA dalam 
Peraturan Pemerintah sangat 
diperlukan dan untuk 
penggunaan dana PNBP dari 
BJPSDA setelah ditetapkan 
dalam PP, dapat dilakukan 
setelah mendapat persetujuan 
penggunaan PNBP dari 
Menteri Keuangan”, jelas 
Suparji.

Diakhir sambutannya Suparji 
berharap para peserta dan 
hadirin yang mengikuti acara 

ini dapat memahami 
perhitungan tarif PNBP dan 
saling berkoordinasi agar 
perhitungan tersebut 
memenuhi aspek keadilan 
dalam pengenaan beban 
kepada masyarakat.

Turut hadir sebagai peserta 
antara lain berasal dari Kepala 
Bagian Tata Usaha di lingkup 
BBWS Pompengan 
Jeneberang, Kepala Bidang di 
Lingkup BBWS Pompengan 
Jeneberang , Kepala Seksi 
lingkup BBWS Pompengan 
Jeneberang, Petugas 
Pelaporan UAKPB di lingkup 
BBWS Pompengan 
Jeneberang dan Petugas 
Pelaporan Emon di lingkup 
BBWS Pompengan 
Jeneberang. 

Narasumber disampaikan oleh 
Subdit Kelembagaan 
Direktorat BPSDA 
Kementerian PUPR.

Laporan Khusus
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Wacana

BENCANA ALAM TERKAIT AIR 
(WATER RELATED DISASTER)

Banjir Bandang Kab. Pangkep
Tahun 2011

B
erbicara tentang air, terlebih dahulu 
harus kita sadar bahwa air adalah 
kebutuhan dasar setiap manusia di 

dunia. Hal ini pun sangat berkaitan dengan Hak 
Asasi Manusia. Pengakuan air sebagai Hak Asasi 
Manusia mengindikasikan ke dalam dua hal, yang 
pertama adalah pengakuan bahwa air merupakan 
kebutuhan penting bagi kebutuhan setiap umat 
manusia. Yang kedua adalah perlunya 
perlindungan kepada setiap orang untuk dapat 
mengakses atau mendapatkan air. Oleh karena 
itu, negara, dalam hubungannya dengan air 
sebagai Hak Asasi Manusia memiliki kewajiban 
untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi 
setiap kebutuhan individu untuk mendapatkan air 
serta mengakses sumber-sumbernya.

Kepulauan Indonesia terdiri dari sekitar 17.508 
pulau dan sekitar 6.000 merupakan pulau yang 
berpenghuni. Kepulauan tropis menyebar di 
sepanjang seperdelapan dari ekuator sekitar 8 

2 2juta km , dengan total luas lahan 1,92 juta km ), 
2dan wilayah laut seluas 3 juta km  dengan total 

panjang garis pantai sekitar 84.000 km. 

Penduduk Indonesia sebanyak 226 juta (data 

2008) tersebar di beberapa pulau. Dengan tingkat 
pertumbuhan 1,66% dari penduduk diperkirakan 
tumbuh menjadi 280 juta pada tahun 2020. Jawa, 
sebagai pulau yang paling padat penduduknya 
hanya seluas 6,58% dari total wilayah Indonesia, 
berpenduduk 58% (120,4 juta) dari total penduduk 
di Indonesia. Dalam dasawarsa yang lalu, imigran 
perkotaan mengakibatkan pertumbuhan perkotaan 
sekitar 5% per tahun. Diperkirakan bahwa pada 
tahun 2020 sekitar 52% penduduk akan tinggal di 
lingkungan perkotaan, meningkat 38% 
dibandingkan tahun 1995.

Terlepas dari tingginya potensi sumber daya air, 
sumber daya air permukaan di Indonesia 
mengalami kekurangan selama musim kemarau, 
namun terjadi banjir selama musim hujan 
terutama di beberapa daerah. Meskipun Indonesia 
memiliki curah hujan yang berlimpah, dengan 
rata-rata nasional lebih dari 2.500 mm/tahun, 
namun terjadi perbedaan yang sangat besar di 
daerah tertentu di Indonesia. Hal ini terjadi 
berkisar dari daerah-daerah yang sangat kering di 
Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi bagian dari 
Kepulauan (kurang dari 1.000 mm) dan yang 
sangat basah di beberapa bagian daerah Papua, 
Jawa, dan Sumatra (lebih dari 5.000 mm).
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Dengan kenyataan di atas, pengelolaan sumber 
daya air semakin hari semakin dihadapkan ke 
berbagai permasalahan.  Permasalahan umum 
dalam pengelolaan sumber daya air pada 
dasarnya terdiri atas 3 aspek yaitu terlalu banyak 
air, kekurangan air dan pencemaran air.  
Peningkatan kebutuhan akan air telah 
menimbulkan eksploitasi sumber daya air secara 
berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan 
daya dukung lingkungan sumber daya air yang 
pada gilirannya menurunkan kemampuan 
pasokan air. Gejala degradasi fungsi lingkungan 
sumber daya air ditandai dengan fluktuasi debit air 
di musim hujan dan kemarau yang semakin tajam, 
pencemaran air, berkurangnya kapasitas waduk 
dan lainnya. Pengelolaan sumber daya air perlu 
diarahkan secara holistik, untuk mewujudkan 
sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar 
wilayah, antar sektor, dan antar generasi.

Sumberdaya air dapat mengakibatkan kerusakan 
dan bencana di muka bumi. Bencana alam yang 
terkait dengan sumberdaya air antara lain banjir, 
kekeringan, pencemaran air tanah, dan tsunami. 
Pada Tahun 1991-2000 terdapat lebih dari 
665.000 manusia meninggal dunia dalam 2.557 
kejadian bencana alam. Dimana 90% diantaranya 
terkait dengan air (Unesco, 2003). Meningkatnya 

konsentrasi manusia dan meningkatnya 
infrastruktur pada daerah-daerah rawan seperti 
pada dataran banjir dan daerah pesisir serta pada 
daerah-daerah lahan marginal mengindikasikan 
bahwa terdapat banyak populasi yang hidup 
dalam tingkat resiko tinggi (Abramotivz, 2001). 

Banjir merupakan bencana alam terbesar 
berkaitan dengan air. Fenomena bencana banjir 
merupakan salah satu dampak dari kesalahan 
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. 
Banjir terjadi karena beberapa hal:

Pertama, terjadinya penggundulan hutan dan 
rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. 
Seperti diketahui bahwa daerah hulu merupakan 
kawasan resapan yang berfungsi untuk menahan 
air hujan yang turun agar tidak langsung menjadi 
aliran permukaan dan melaju ke daerah hilir, 
melainkan ditahan sementara dan sebagian airnya 
dapat diresapkan menjadi cadangan air tanah 
yang memberikan kemanfaatan besar terhadap 
kehidupan ekologi dan ekosistem (tidak hanya 
manusia). Tindakan penebangan hutan dan 
perusakan daerah hulu tidak terlepas dari sebuah 
alasan untuk memenuhi kebutuhan materialitas 
manusia. 

Kedua, beralih fungsinya 
penggunaan lahan di daerah 
hulu dari kawasan pertanian 
dan budidaya menjadi 
kawasan permukiman dan 
kawasan terbangun juga 
mengakibatkan aliran 
permukaan yang lebih besar 
ketika hujan turun. Aliran 
permukaan yang besar akan 
menyebabkan terjadinya banjir 
apabila kapasitas daya 
tampung saluran sungai dan 
drainase tidak mencukupi. 
Fenomena perkembangan 
permukiman juga tidak dapat 
dielakkan lagi seiring dengan 

perkembangan pemenuhan 
kebutuhan hidup manusia.

Ketiga, banjir juga disebabkan 
oleh terjadinya pendangkalan 
di saluran sungai dan drainase 
akibat terjadinya erosi di 
daerah hulu. Dengan demikian 
kapasitas daya tampung 
menjadi berkurang dan air 
diluapkan ke berbagai tempat 
sebagai banjir.

Keempat, banjir juga tidak 
luput dari perilaku manusia 
dan dampak dari 

pembangunan fisik perkotaan. 
Banyak kawasan terbuka 
menjadi kawasan terbangun. 
Daerah terbuka yang dulunya 
bermanfaat menjadi kawasan 
peresapan sekarang semakin 
berkurang. Implikasinya tidak 
ada lagi atau sangat sedikit 
sekali air hujan yang dapat 
diresapkan kedalam tanah 
sebagai cadangan air tanah, 
dan sebagian besar di alirkan 
sebagai aliran permukaan 
sehingga kapasitas saluran 
drainase terutama di kawasan 
perkotaan menjadi tidak 
memadai.
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Kelima, tidak adanya kesadaran 
dan kepekaan lingkungan dari 
perilaku masyarakat. Kegiatan 
pembuangan sampah dan limbah 
padat industri menyebabkan 
terjadinya pendangkalan dan 
penyumbatan aliran sungai 
(Marfai, 2005). 

Selain banjir, kekeringan juga 
merupakan bencana alam terkait 
dengan sumberdaya air. 
Kekurangan sumberdaya air 
dalam kurun waktu yang lama 
akan mengakibatkan kekeringan. 
Kekeringan dapat dikategorikan 
menjadi tiga, yaitu 1) Kekeringan 
meteorologis yaitu keadaan 
suatu wilayah pada saat-saat 
tertentu terjadi kekurangan 
(defisit) air karena hujan lebih 
kecil daripada nilai 
evapotranspirasinya (penguapan 
air). Di wilayah ini terjadi 
kekurangan air pada musim 
kemarau sehingga masyarakat 
sudah terbiasa dan 
menyesuaikan aktivitasnya 
dengan iklim setempat. Hanya 
saja, penyimpangan musim 
masih dapat terjadi. 
Penyimpangan inilah yang sering 
menimbulkan bencana 
kekeringan. 2) Kekeringan 
hidrologis merupakan gejala 
menurunnya cadangan air (debit) 
sungai, waduk-waduk dan danau 
serta menurunnya permukaan air 

tanah sebagai dampak dari 
kejadian kekeringan. 
Keberadaan hutan perlu 
dipertahankan dan dilestarikan 
agar dapat menyimpan air cukup. 
Dan 3) Kekeringan pertanian, 
kekeringan muncul karena kadar 
lengas tanah di bawah titik layu 
permanen dan dikatakan 
tanaman telah mengalami 
cekaman air (Bakosurtanal dan 
PSBA UGM, 2002). 

Implikasi dari bencana 
kekeringan terhadap pertanian 
adalah berupa kegagalan panen. 
Sebagai contoh, gagal panen 
yang terjadi di daerah Nusa 
Tenggara Timur (NTT) yang 
disebabkan minimnya curah 
hujan melanda 117 kecamatan 
mencakup 1.108 desa di 16 
kabupaten/kota. Jumlah 
penduduk korban gagal panen 
mencapai 101.973 kepala 
keluarga (KK) atau 452.920 jiwa 
(Indomedia, 2005). Di berbagai 
daerah di Indonesia, terutama 
bagian timur, yang curah 
hujannya relatif lebih rendah 
dibandingkan di bagian barat, 
maka pada musim kemarau 
panjang lebih sering terkena 
bencana kekeringan, gagal 
panen dan gizi buruk.

  

Dengan demikian, untuk 
meminimalisir potensi bencana 
alam terkait air maka sejatinya 
kita  melakukan pengelolaan 
sumber daya air  dengan 
memperhatikan keserasian 
antara konservasi dan 
pendayagunaan, antara hulu dan 
hilir, antara pemanfaatan air 
permukaan dan air tanah, serta 
antara pemenuhan kepentingan 
jangka pendek dan kepentingan 
jangka panjang. Dalam hal ini 
pembangunan ketersediaan air 
baku berskala kecil akan lebih 
diutamakan agar rakyat kecil 
lebih dapat menikmatinya. 
Prioritas utama pada pemenuhan 
kebutuhan pokok rumah tangga 
terutama di wilayah rawan defisit 
air, wilayah tertinggal, dan 
wilayah strategis. Pengendalian 
daya rusak air terutama 
diarahkan untuk penanggulangan 
banjir dengan menggunakan 
pendekatan vegetatif melalui 
konservasi sumberdaya air dan 
pengelolaan daerah aliran 
sungai. Peningkatan partisipasi 
masyarakat dan kemitraan di 
antara stakeholders terus 
diupayakan tidak hanya untuk 
kejadian banjir, tetapi juga pada 
tahap pencegahan serta 
pemulihan pasca bencana. 
Penanggulangan banjir haruslah 
sudah diutamakan, demikian 
pula pengelolaan bencana 
kekeringan.
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Tips Kesehatan

6 Tips Berhubungan Intim 
untuk Pria Berumur
Seiring dengan bertambahnya usia, kegiatan seks tidak lagi sama seperti saat Anda masih muda. Ada 

banyak perubahan yang terjadi, baik secara fisik maupun mental. Namun, hal itu tidak menghalangi Anda 
dan pasangan untuk dapat menikmati kepuasan seperti saat muda dulu. Banyak orang lanjut usia (lansia) 

yang terus bisa menikmati kehidupan seksual mereka hingga usia 80-an bahkan seterusnya. Melakukan seks 
saat tua dapat menjaga keintiman Anda dengan pasangan.

Apa perubahan yang terjadi saat pria 
bertambah tua?Seiring dengan bertambahnya 

usia,  akan menurun dan kadar testosteron
perubahan fungsi seksual biasanya terjadi. Gaya 
hidup yang tidak sehat juga bisa menyumbang 
perubahan seksual terkait usia. Perubahan ini bisa 
menunjukkan ciri-cirinya secara perlahan atau 
bahkan datang begitu saja dengan mengejutkan. 
Perubahan fisik yang dilansir dari situs kesehatan 

Mayo Clinic antara lain

Ÿ Orgasme menjadi lebih singkat.

Ÿ Ejakulasi kurang kuat dan air mani menjadi 
lebih sedikit.

Ÿ Butuh waktu lebih lama untuk mencapai ereksi.

Ÿ Kesulitan mempertahankan ereksi.

Anda mungkin merasa sedikit cemas tentang 
perubahan ini, tapi ingat perubahan ini bukanlah 
akhir dari kenikmatan seks. Beradaptasi dengan 
perubahan yang terjadi pada tubuh dapat 
membantu Anda mempertahankan kehidupan 
seks saat tua agar tetap sehat dan memuaskan.

Tips berhubungan seks bagi pria 
berumur

Seks dan keintiman menjadi bagian berharga dari 
hidup Anda. Salah satu cara mencapai keintiman ini 
ialah dengan berhubungan seks. Melakukan seks 
saat tua akan tetap menyenangkan asalkan Anda 
tahu cara menyiasatinya. Jangan takut akan 
perubahan pada diri Anda. Berikut ini beberapa tips 
untuk menjaga kehidupan seks Anda agar tetap 
sehat dan menyenangkan di usia senja:

1. Berbicara dari hati ke hati pada pasangan

Seks yang baik bergantung pada komunikasi yang 
terbuka dari pasangan Anda. Seiring bertambahnya 
usia Anda dan pasangan, maka segalanya akan 

berubah, termasuk kehidupan seksual. Perubahan ini tentu membutuhkan pengertian serta kesabaran dari 
kedua belah pihak.

Dengan menjaga komunikasi dengan berbicara secara terbuka dan dari hati ke hati, maka keintiman pun 
agar tetap terjaga dengan baik. Dengan begitu Anda dan pasangan akan dapat menyesuaikan diri dengan 
perubahan yang terjadi tanpa perdebatan yang dapat memicu konflik.

2. Jaga kondisi kesehatan 

dan menerapkan gaya hidup 

sehat

Kondisi kesehatan seperti 
tekanan darah tinggi 
(hipertensi), diabetes, penyakit 
jantung, dan penyakit kronis 
tertentu dapat membuat Anda 
dan pasangan sulit 
mendapatkan kehidupan seks 
yang sehat. Dengan 

melakukan gaya hidup sehat, 
Anda secara otomatis 
mengurangi dampak negatif 
yang mungkin terjadi pada 
kehidupan seks Anda.

Menghindari alkohol dan rokok 
bisa menjadi salah satu cara 
terbaik untuk menjaga 
kesehatan tubuh yang akan 
berdampak pada kehidupan 
seks Anda. Alkohol dan rokok 
dapat dapat menghalangi 

kemampuan seseorang untuk 
mencapai ereksi. Kedua zat ini 
mengubah aliran darah di 
tubuh Anda dan bisa 
membatasi jumlah darah yang 
masuk ke penis. Hal inilah 
yang menyebabkan 
ketidakmampuan pria untuk 
mengalami ereksi, sulit 
mempertahankan ereksi atau 
ereksi yang tidak sekuat 
biasanya.
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Selain itu, penting bagi Anda untuk mengonsumsi 
makanan sehat dan menjaga berat tubuh agar 
tidak terjadi obesitas. Kelebihan berat badan 
membuat tekanan pada tubuh Anda yang dapat 
menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang 
pada akhirnya mengganggu kehidupan seks 
normal. Dengan mengonsumsi makanan sehat 
dan menurunkan kelebihan berat badan Anda bisa 
mencegah masalah seksual.

3. Bereksperimen dengan waktu dan posisi 

seks

Terkadang, mengubah waktu dan posisi seks bisa 
meringankan masalah seksual. Anda bisa 
menyesuaikan hal ini dengan kondisi kesehatan 
Anda. Coba perhatikan, apakah masalah 
kesehatan Anda berkurang pada pagi atau malam 
hari? Maka Anda dan pasangan dapat 
berhubungan intim ketika rasa sakit di tubuh Anda 

tidak sedang 
kambuh.

Berganti posisi 
seksual juga bisa 
membantu 
mengurangi rasa 
sakit ketika 
berhubungan 
seksual, terutama 
yang 
berhubungan 
dengan radang 
sendi. Sehingga, 
melakukan seks 
saat tua tetap 
terasa 
menyenangkan.

4. Usahakan 

untuk tetap aktif 

secara seksual

Intensitas seks 
yang rutin bisa 
meningkatkan 

performa seksual Anda. Bahkan membantu Anda 
untuk hidup lebih lama. Mengurangi seks atau 
bahkan tidak melakukan seks sama sekali dalam 
jangka waktu yang lama akan membuat Anda 
lebih sulit secara seksual nantinya. Untuk itu, 
jangan biarkan perubahan fisik dan hormon 
menghalangi Anda dan pasangan untuk 
melakukan seks.

5. Kelola emosi Anda dalam menghadapi 

perubahan fungsi seksual

Seiring bertambahnya usia, Anda pasti mengalami 
perubahan tertentu dalam fungsi seksual. Bila 
terjadi perubahan ini, jangan panik. Sebaliknya, 
anggap mereka sebagai masalah yang harus 
dipecahkan. Jika Anda bereaksi secara emosional 
terhadap masalah ini, Anda bisa 
memperburuknya.

6. Melakukan seks dengan 

aman

Semua orang yang aktif secara 
seksual harus memerhatikan 
cara seks mereka, apakah 
dilakukan dengan aman atau 
tidak. Penyakit menular 
seksual dan HIV meningkat 
pada orang dewasa yang lebih 
tua. Anda tidak bisa berasumsi 
bahwa hubungan seks Anda 
dan pasangan bebas risiko 
hanya karena Anda dan 

pasangan Anda menjadi 
semakin tua.

Sebenarnya, seiring 
bertambahnya usia pasangan 
seksual Anda, maka riwayat 
seksualnya pun menjadi lebih 
banyak. Untuk itu, tetap 
lakukan seks yang aman agar 
Anda dan pasagan terhindar 
dari risiko penyakit menular 
seksual.

Tanamkan dalam pikiran 
bahwa seiring bertambahnya 

usia, wajar jika banyak terjadi 
perubahan kemampuan dan 
kebutuhan seksual Anda dan 
pasangan. Anda tetap perlu 
terbuka untuk menemukan 
cara baru menikmati seks saat 
tua.

Sumber : 

https://hellosehat.com/hidup
-sehat/seks-asmara/seks-
saat-tua/
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