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T A J U K 

 
PENGENDALIAN BANJIR KOTA MEDAN DAN 
SEKITARNYA SERTA KETAHANAN PANGAN 

 

Penanganan banjir Kota Medan dan sekitarnya perlu koordinasi antar instansi khususnya 

Pemerintah Kota Medan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Sehingga 

menangananya dapat terintegrasi dan memudahkan pengananannya apakah itu normasisasi 

sungai ataupun peningkatan tanggul sungai. Oleh sebab itu kehadiran dari TKPSDA WS 

Belawan Ular Padang ini yang terdiri dari instansi pemerintahan dan lembaga masyarakat 

dapat menjawab permasalah ini. 

Kota Medan dilintasi beberapa Sungai, antara lain Sungai Belawan anak sungainya Sungai 

Badera, Sungai Deli anak sungainya Sungai Babura, Sei Sikambing anak sungainya Sungai 

Putih, Sungai Kera dan Sungai Percut. Diantara sungai tersebut tercatat Sungai Babura 

adalah sungai yang paling sering mengalami banjir hal ini disebabkan oleh berkurangnya 

kapasitas sungai dengan banyaknya pemukiman didaerah bantaran sungai. Yang secara 

kewenangan adalah kewenangan dari Balai Wilayah Sungai Sumatera II sedangkan didalam 

pelaksanaanya terkendala akses alat berat dikarenakan pemukiman masyarakat yang ada 

sehingga Pemerintah Kota Medan harus dapat menjamin tersediaan jalan akses serta dapat 

mengrealokasikan pemukiman masyarakat ke rusunawa ataupun ganti rugi lahan.     

Selain dari pada peningkatan kapasitas sungai perlu dibuatnya kolam-kolam 

retarding/resapan sehingga air dapat tertahan terlebih dahulu didalam tanah sebelum 

masuk ke sungai. Mengendalikan sampah perkotaan sehingga masyarakat tidak perlu 

membuangnya ke sungai atau ke anak-anak sungai. 

Didalam pendukung program ketahanan pangan, Balai Wilayah Sungai Sumatera sedang 

melakukan pekerjaan Peningkatan D.I. Sei Padang dan D.I. Belutu Di Kabupaten Serdang 

Bedagei dengan pembangunan Bendung Sei Padang dan Bendung Sei Belutu. Dimana Kab. 

Serdang Bedagei terdapat 2 DAS besar, yaitu DAS Sei Padang dan DAS Sei Belutu serta 1 DAS 

kecil di antaranya, yaitu DAS Sei Martebing. Pada tiga DAS tersebut terdapat daerah 

persawahan yang luas tetapi masih didukung jaringan irigasi sederhana, bahkan ada yang 

masih seperti tadah hujan. Terdapat banyak persawahan yang tidak mendapatkan cukup air 

sementara di sungai lainnya terdapat air berlebih. Terdapat 17.940 Ha daerah irigasi di DAS 

Sei Padang – Sei Martebing – Sei Belutu.  

     

.   
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Pelaksanaan Sidang Pleno Kedua TKPSDA  

WS Belawan Ular Padang Tahun Anggaran 2015 
 

Terlaksananya Sidang Pleno Kedua bertempat di Hotel Santika dyandra yang mengundang Kepala Seksi 
Pelaksana Balai Wilayah Sungai Sumatera II Bapak Ir. Junjungan Saragih, ME sebagai narasumber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan TKPSDA WS 

Belawan Ular Padang berjalan 

dengan hikmad yang dibuka 

oleh Kepala Dinas Pengelolaan 

Sumber Daya Air Provinsi 

Sumatera Utara selaku ketua 

harian TKPSDA WS Belawan Ular 

Padang. Acaranya ini dihadiri ke-

24 anggota TKPSDA WS Belawan 

Ular Padang yang akan berakhir 

masa jabatan di 2015 ini. 

 

Para peserta rapat sangat 

antusias dengan materi yang 

disampaikan narasumber. Ada 2 

(dua) topik pembahasan yaitu : 

1. Pengendalian Banjir Kota 

Medan Dan Sekitarnya Dan 

Sistem Sungai Deli – Percut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

3. Peningkatan D.I. Sei Padang Dan 

D.I. Belutu Di Kabupaten 

Serdang Bedagei. 

Di kota Medan dan di sekitarnya 

melintas beberapa sungai 

utama, yaitu: 

 Sungai Belawan anak 

sungainya Sungai Badera; 

 Sungai Deli anak sungainya 

Sungai Babura, Sei 

Sikambing anak sungainya 

Sungai Putih; 

 Sungai Kera 

 Sungai Percut 

Sungai Deli dan Sungai Percut 

adalah sungai yang mengalir 

membelah kota Medan. 

Sungai ini sering mengalami 

banjir dan melimpasi areal di 

sekitarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peristiwa banjir yang pernah 

terjadi, yakni :  

 Banjir Sungai Deli tanggal 

26 Nopember 1990 yang 

melimpasi daerah utara 

Kota Medan dengan luas 

genangan 45 km2 dan 

mengakibatkan korban 

jiwa. 

 Banjir Sungai Percut 

tanggal 23 Desember 

1992 yang melimpasi 

daerah utara Kota Medan 

dengan luas yang hampir 

sama dengan yang 

diakibatkan banjir Sungai 

Deli. 

 Di periode setelah tahun 

2000-an, Sungai Belawan 

juga mulai tercatat 
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sebagai sungai yang sering 

mengalami banjir. 

 Kota Belawan dan daerah 

sekitar pantai di Utara 

Kota Medan juga mulai 

tercatat sebagai daerah 

yang rutin mengalami 

banjir ROB. 

 

Penyebab dari banjir ini secara 

umum yaitu : 

 Kapasitas alir sungai yang 

lebih kecil dari debit air di 

sungai (sungai belum 

pernah ditangani); 

 Terjadinya 

penghempangan di sungai 

yang diakibatkan oleh 

besarnya sedimentasi, 

endapan sampah, blocking 

karena tersangkutnya 

kayu dan sampah, adanya 

bangunan-bangunan di 

alur sungai; 

 Rusaknya tanggul sungai 

atau berpindahnya alur 

sungai akibat erosi, 

sementara itu daya gerus 

air saat ini terus 

meningkat akibat 

meningkatnya sedimen 

yang dibawa air; 

 Meningkatnya debit air 

sungai hingga sering 

melebihi kapasitas desain 

alir sungai, yang 

disebabkan: 

 Lancarnya aliran air 

pasang/ombak laut masuk 

ke arah darat akibat 

dibukanya alur untuk 

melepas air dari darat ke 

laut atau akibat hilangnya 

hutan bakau sebagai zona 

penyangga; 

 Dataran banjir/lembah 

sungai yang berubah 

menjadi diusahai 

masyarakat dan menjadi 

tempat bermukim 

masyarakat (air menjadi 

dianggap keluar); 

 Turunnya elevasi muka 

tanah. 

Penanganan yang telah 

dilakukan BWS SII, yaitu : 

1. Peningkatan kapasitas 

Sungai Deli, dari muara 

sampai ke pertemuan 

Sungai Deli – Sungai Babura, 

24 Km 

2. Peningkatan kapasitas 

Sungai Deli, dari pertemuan 

Sungai Deli – Sungai Babura 

sampai ke daerah kantor 

DPRD 

3. Peningkatan kapasitas Sei 

Sikambing, 18 Km 

4. Peningkatan kapasitas 

Sungai Putih, 8 Km 

5. Peningkatan kapasitas 

Sungai Kera, 4.50 Km 

6. Peningkatan kapasitas 

Sungai Badera, dari Paluh 

Besar sampai ke Helvetia, 

17.30 Km 

7. Peningkatan kapasitas 

Sungai Serdang, mulai 800 

m dari muara sampai 

Jembatan Segitiga, 8.30 Km 

8. Pembangunan 

Pengendalian Banjir Kota 

Medan Sistem Sungai Deli – 

Percut menjadi Q25 

Pembangunan dan penanganan 

yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan Pengendalian 

Banjir Kota Medan adalah: 

 Untuk meningkatkan 

menjadi pengendalian 

banjir Q-40 tahunan maka 

dibutuhkan: 

~ Pembangunan 

Bendungan Lau 

Simeme di Sungai 

Percut 

~ menaikkan mercu 

Bendung Pembagi 

Deli setinggi 0,50 m 

~ menurunkan mercu 

Bendung Kanal Banjir 

(Floodway) setinggi 

0,50 m. 

 Untuk meningkatkan lagi 

menjadi pengendalian 

banjir Q-100 tahunan 

maka dibutuhkan: 

~ Pembangunan 

Bendungan Namo 

Batang di Sungai Deli. 

Secara kriteria, Kota Medan 

sebagai kota metropolitan sudah 

selayaknya didukung 

pengendalian banjir dengan 

tingkat pengendalian minimal Q-

50 tahunan. 

Sungai-sungai di Kota Medan 

dan sekitarnya, yang belum 

ditangani, tetapi saat ini telah 

sering mengalami banjir atau 

dianggap telah keluar dari 

wadah air (dianggap banjir) atau 

sangat penting dijaga untuk 

tidak sampai banjir antara lain: 

 Peningkatan kapasitas 

Sungai Deli, mulai dari 

kantor DPRD sampai ke 

Bendung Pembagi Deli 

 Peningkatan kapasitas 

Sungai Babura, Sungai 

Belawan, Sungai Batu 

Gingging  

 Pengendalian banjir ROB 

Kota Belawan 

Pengendalian banjir bila hanya 

dilakukan di sungai tidak akan 

dapat memberikan hasil yang 

optimal dan tidak 

berkelanjutan. 

Untuk itu dibutuhkan 

penanganan-penanganan lain 

di luar sungai, antara lain: 

 Mengendalikan lokasi-

lokasi penahan air 
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(retarding basin) yang ada 

agar tidak berubah fungsi; 

 Membuat kolam-kolam 

retarding / situ penahan 

air, sebagai kompensasi 

dari terjadinya perubahan 

tutupan lahan, yaitu di 

DAS Sei Sikambing, Sei 

Putih, Sei Selayang, Sei 

Sulang Saling, dan Badera, 

sehingga air tidak 

langsung masuk ke alur 

anak sungai secara 

bersamaan; 

 Membuat kolam-kolam 

retarding  / situ penahan 

air, sebagai tempat 

penampungan limpasan 

air permukaan di daerah 

utara Kota Medan 

sebelum dapat di lepas ke 

laut; 

 

Peningkatan D.I. Sei Padang 

Dan D.I. Belutu Di Kabupaten 

Serdang Bedagei. Di Kab. 

Serdang Bedagei terdapat 2 

DAS besar, yaitu DAS Sei 

Padang dan DAS Sei Belutu 

serta 1 DAS kecil di antaranya, 

yaitu DAS Sei Martebing. 

Pada tiga DAS tersebut 

terdapat daerah persawahan 

yang luas tetapi masih 

didukung jaringan irigasi 

sederhana, bahkan ada yang 

masih seperti tadah hujan. 

Terdapat banyak persawahan 

yang tidak mendapatkan 

cukup air sementara di sungai 

lainnya terdapat air berlebih. 

Terdapat 17.940 Ha daerah 

irigasi di DAS Sei Padang – Sei 

Martebing – Sei Belutu. 

Untuk meningkatkan daerah 

irigasi yang ada di DAS Sei 

Padang maka saat ini sedang 

dilaksanakan pembangunan 1 

buah Bendung Sei Padang 

(tipe bendung gerak) dengan 

kontrak tahun jamak. 

Pembangunan Bendung Sei 

Padang dimaksudkan untuk: 

 Menggantikan fungsi 

Bendung Paya Lombang 

yang merupakan bendung 

tetap dari konstruksi 

bronjong untuk mengairi 

area 1558 Ha; 

 Menggantikan fungsi Free 

Intake Langau yang 

mengairi area 2000 Ha; 

dan 

 Menggantikan fungsi Free 

Intake Bajayu yang 

mengairi area 4000 Ha, 

dengan total luas areal 

7558 Ha. 

Kebutuhan kegiatan selanjutnya 

yang direncanakan adalah: 

 Peningkatan Jaringan 

Irigasi Bajayu, yaitu 

peningkatan saluran 

pembawa, saluran 

pembuang, bangunan air, 

dan bangunan pelengkap 

untuk daerah irigasi seluas 

4000 Ha; 

 Peningkatan Jaringan 

Irigasi Paya Lombang dan 

Jaringan Irigasi Langau, 

yaitu peningkatan saluran 

pembawa, saluran 

pembuang, bangunan air, 

dan bangunan pelengkap 

untuk D.I. Paya Lombang 

seluas 1558 Ha dan D.I. 

Langau seluas 2000 Ha; 

Untuk meningkatkan daerah 

irigasi yang ada di DAS Sei 

Belutu dan Sei Martebing 

maka saat ini sedang 

dilaksanakan pembangunan 2 

buah bendung, yaitu Bendung 

Sei Belutu dan Bendung Sei 

Sibarau dengan kontrak tahun 

jamak. 

Pembangunan Bendung Sei 

Belutu dimaksudkan untuk: 

 Menggantikan fungsi Free 

Intake Sei Belutu untuk 

mengairi D.I. Belutu; 

Pembangunan Bendung Sei 

Sibaru dimaksudkan untuk: 

 Mengambil air dari Sei 

Sibarau untuk mensuplesi 

ke D.I. Belutu, D.I. 

Martebing, dan lainnya. 

Pembebasan tanah untuk 

Bendung Sei Sibarau dan 

salurannya sedang dalam 

penyelesaian. Diharap dapat 

bebas seluruhnya dalam tahun 

2015 ini. 
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SAJIAN KHUSUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidang Komisi Kedua ini 

dipimpin oleh Rafriandi 

Nasution (Ketua Umum DPD 

Pemuda Tani Indonesia PTI-HKTI 

Provsu). 

Kesepakatan bersama oleh 

anggota TKPSDA WS Belawan 

Ular Padang sebagai hasil Sidang 

Komisi Kedua, yaitu : 

1. Pelaksanaan kunjungan 

lapangan akan 

dilaksanakan pada awal 

Desember 2015. 

2. Usulan mengenai beberapa 

lokasi kunjungan lapangan, 

seperti ; 

a. Rencana lokasi 

Bendungan Lau 

Simeme. 

b. Peninjauan banjir ROB 

di rencana 

pembangunan tanggul 

banjir Belawan. 

3. Pada Sidang Pleno 

selanjutnya agar diundang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para bakal calon walikota 

medan untuk dapat 

melakukan jejak pendapat 

mengenai pengendalian 

Banjir Kota Medan. 

Pengendalian Banjir Kota Medan Dan Sekitarnya Serta 

Peningkatan Daerah Irigasi 
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Tebing Tinggi - GUBERNUR 

Sumatera Utara Gatot Pujo 
Nugroho melakukan peletakan 
batu pertama pembangunan 
Bendungan Sei Padang, yakni 
bendungan sistem gerak yang 
diperkirakan selesia pada Juli 
2017.  
 
Dengan beroperasinya 
bendungan tersebut, 
persoalan banjir tahunan di 
Tebing Tinggi dan kekeringan 
irigasi seluas 7.558 hektar di 
Serdang Bedagai akan teratasi. 
Bendungan gerak Sei Padang 
nantinya akan mengairi 
Daerah Irigasi (DI) Bajayu 
seluas 4.000 ha, DI 
Payalombang 1.558 ha dan DI 
Langau  2.000 ha, yang 
pelaksanaannya oleh Balai 
Wilayah Sungai Sumatera 
(BWSS) Wilayah II. Bendungan 
ini menelan biaya Rp 220,52 
miliar dengan waktu 
pelaksanaan 1.260 hari kerja  
dan diperkirakan selesai pada 
juli 2017.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gubsu dalam sambutannya 
mengatakan, bahwa ia sudah 
memaparkan pembangunan 
bendungan yang 
diistilahkannya Bajayu (Batak,  
Jawa dan Melayu) kepada 
Presiden RI Jokowi pada saat 
pertemuan presiden dengan 
gubernur se Indonesia di 
Istana Bogor, Senin 
(24/11/2014).  Gatot 
menyampaikan apresiasi 
kepada P3A, GP3A dan IP3A 
dan masyarakat setempat 
yang sudah mendeklarasikan 
mendukung pembangunan 
bendungan.  
 
“Mari kita bersama 
mendukung pembangunan 
bendungan ini, karena ini 
adalah mimpi masyarakat 
Tebing dan Sergai sejak tahun 
2000. Dengan sukses 
pembangaunan ini maka 2017 
persoalan banjir di Tebing 
Tinggi dan persoalan 
kekeringan air di Serdang 
Bedagai diselesaikan,” kata 
Gubsu, Selasa (25/11/2014). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gubsu berujar bahwa Sumut 
menempati ranking kelima 
penyumbang surplus beras 
nasional. Sumut surplus 240 
ribu ton yang memberikan 
sumbangan untuk pencapaian 
target 10 juta surplus nasional 
per tahun. 
 
“Itu kontribusi ketika kondisi 
irigasi kita kupak kapik. Kalau 
beberapa bendungan sudah 
selesai dibangun, maka Sumut 
akan memberikan kontribusi 
lebih besar lagi,” ujarnya.* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perletakan Batu Pertama Pembangunan Bendung Bajayu  
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NUANSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka menjaga 

kualitas air yang didistribusikan 
kepada pelanggan sesuai 
dengan komitmen Manajemen 
PDAM Tirtanadi untuk 
meningkatkan pelayanan 
kepada pelanggan, maka PDAM 
Tirtanadi akan melakukan 
pencucian pipa transmisi 
diameter 600 mm jalur Q7 IPA 
Sunggal. 
 
“Pencucian ini harus kami 
lakukan sebagai tindak lanjut 
dari keluhan pelanggan tentang 
kualitas air yang didistribusikan 
dan juga merupakan bagian dari 
percepatan pembangunan 
penambahan kapasitas produksi 
IPA Sunggal” kata Kadiv. Public 
Relations PDAM Tirtanadi Irsan 
Effendi, S.Sos, MM. 
 
Pencucian pipa transmisi jalur 
Q7 IPA Sunggal akan 
dilaksanakan pada hari Selasa 
malam Rabu tanggal 19 Mei 
2015 dimulai pada jam 20.00 
WIB dan diperkirakan akan 
selesai pada jam 04.00 WIB 
dinihari Rabu tanggal 20 Mei 
2015. 
 
“Pipa transmisi diameter 600 
mm jalur Q7 IPA Sunggal adalah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pipa transmisi baru yang 
merupakan bagian dari 
pembangunan IPA Sunggal maka 
sebelum dioperasikan, pipa 
transmisi tersebut di cuci agar 
nantinya kualitas air yang 
didistribusikan dapat terjaga 
kualitasnya sesuai dengan 
persyaratan”, jelas Irsan Effendi. 
 
Selama pelaksanaan pekerjaan 
pencucian pipa transmisi 
diamter 600 mm tersebut, debit 
air jalur Q2 IPA Sunggal yang 
normalnya 560 l/d akan 
berkurang sebanyak 60 l/d 
untuk digunakan mencuci pipa 
transmisi 600 mm jalur Q7 IPA 
Sunggal. Sehingga wilayah yang 
disuply dari jalur Q2 akan 
mengalami gangguan air baik 
dari segi kualitas, kuantitas dan 
kontinutas. 
 
Adapun wilayah yang 
mengalami gangguan pelayanan 
selama pelaksanaan pekerjaan 
maupun beberapa saat setelah 
selesainya pekerjaan yaitu : 
 Jl. Sunggal, Jl. Sei Bilah, Jl. 
Darusalam, Jl. Ayahanda, Jl. 
Gajah Mada, Jl. S. Parman, Jl. 
Pembangunan, Jl. Karya, Jl. 
Makmur, Jl. Sekip, Jl. Danau 
Singkarak, Jl. Adam Malik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendistribusian air diwilayah 
tersebut diatas akan 
dioperasikan kembali pada jam 
04.00 WIB dinihari Rabu tanggal 
20 Mei 2015 setelah pekerjaan 
selesai namun pengisian pipa 
dan pemerataan tekanan dalam 
pipa memerlukan waktu yang 
agak lama sehingga 
pendistribusian air kepada 
pelanggan khususnya diwilayah 
tersebut diatas diperkirakan 
baru akan normal pada hari 
Kamis tanggal 21 Mei 2015. 

Komit Jaga Kualitas Air, Pdam Tirtanadi Cuci Pipa 

Transmisi 600 mm Jalur Q7 IPA. Sunggal 
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INSPIRASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kementerian Pekerjaan 

Umum bersama Kementerian 
Pertanian, Kementerian 
Kehutanan, Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara 
menyelenggarakan Konsultasi 
Regional Operasi dan 
Pemeliharaan Prasarana Sumber 
Daya Air. Pertemuan konsultasi 
regional yang dilaksanakan 
tanggal 14-17 Oktober 2014 
dengan tema Optimalisasi 
Pengelolaan Sumber Daya Air 
dalam Mendukung Ketahanan 
Air dan Ketahanan Pangan 
Nasional, dihadiri oleh 18 
provinsi dan 34 kabupaten di 
wilayah barat. 
 
Operasi dan Pemeliharaan 
sumber daya air merupakan 
bagian penting dari kegiatan 
pengelolaan sumber daya air 
secara keseluruhan. Operasi 
mencakup kegiatan pengaturan, 
pengalokasian, serta penyediaan 
air dan sumber air untuk 
mengoptimalkan pemanfaatan 
prasarana sumber daya air. 
Pemeliharaan mencakup 
kegiatan untuk merawat sumber 
air dan prasarana sumber daya 
air yang ditujukan untuk 
menjamin kelestarian fungsi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sumber air dan prasarana 
sumber daya air. Tujuan 
pelaksanaan operasi dan 
pemeliharaan sumber daya air 
adalah untuk menjaga kondisi 
dan fungsi prasarana sumber 
daya air agar sesuai umur 
layanan.  
“Tugas operasi dan 
pemeliharaan adalah bagaimana 
menjaga sarana dan prasarana 
sumber daya air agar sesuai 
umur layanan. Untuk itulah 
keempat pilar utama yaitu 
memperhatikan semua aset 
prasarana SDA yang akan masuk 
dalam kegiatan Operasi dan 
Pemeliharaan; menyelesaikan 
seluruh regulasi yang mendasari 
pelaksanaan legal Operasi dan 
Pemeliharaan; pemenuhan dan 
peningkatan kuantitas dan 
kualitas sumber daya manusia 
sebagai pelaksana Operasi dan 
Pemeliharaan, dan pemenuhan 
AKNOP seluruh sarana dan 
prasarana Operasi dan 
Pemeliharaan SDA. Aspek-aspek 
tersebut hendaknya menjadi 
perhatian kita bersama” jelas 
Hari Suprayogi, Direktur Bina 
Operasi Dan Pemeliharaan, 
Ditjen Sumber Daya Air (15/10). 
Dalam kegiatan operasi dan 
pemeliharaan bidang sumber  

 
daya air, telah disusun kerangka 
stratejiknya, yaitu pada tahun 
2010 – 2014, tahun OP bangkit, 
difokuskan kepada 
meningkatkan perhatian 
terhadap kegiatan operasi dan 
pemeliharaan sumber daya air, 
pada tahun 2015 – 2019 
merupakan tahun OP ideal, 
serta tahun 2020 – 2025 
merupakan tahun OP prima. 
 
“Tahun 2015 merupakan tahun 
OP ideal, tahun dimana kita 
harus fokus kepada pemenuhan 
kebutuhan terhadap 
pelaksanaan Operasi dan 
Pemeliharaan. Hal ini bisa 
berjalan apabila pilar-pilar 
utama tersebut dapat kita capai, 
dan juga didukung oleh pondasi 
pelaksanaan OP, yaitu pondasi 
kelembagaan dan pondasi 
sistem informasi sumber daya 
air yang memadai. Pemenuhan 
database menjadi hal penting 
dalam menentukan AKNOP ke 
depannya,” lanjut Hari 
Suprayogi. 
Untuk menyongsong dan 
mendukung tahun OP ideal, 
upaya terobosan yang akan 
dilakukan adalah melalui 
peningkatan kuantitas dan 
kualitas sumber daya manusia 
sebagai pelaksana OP, 
melaksanakan penilaian kinerja 
dan pengelolaan aset irigasi 
(PAI) untuk seluruh daerah 
irigasi, mengembangkan sistem 
informasi OP, serta mendorong 
dan memperkuat kelembagaan 
seperti P3A, Komisi Irigasi, dan 
yang tidak kalah pentingnya 
adalah melakukan audit teknis 
untuk mengetahui kondisi 
sarana dan prasarana sumber 
daya air di seluruh Indonesia. 
Pertemuan ini diselenggarakan 
untuk memberi masukan kepada 
pemerintah Provinsi, 
pemerintah daerah dalam 
penyusunan pembiayaan 
Operasi dan Pemeliharaan (OP) 
Prasarana SDA, kelembagaan 

Tahun 2015 Tahun OP Ideal 
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serta pengelolaan DAK bidang 
sumber daya air.  
Acara ini turut dihadiri oleh 
Direktur Bina Operasi dan 
Pemeliharaan, Ditjen Sumber 
Daya Air, Kementerian 
Pekerjaan Umum, Direktur 
Pengelolaan Air Irigasi, 
Kementerian Pertanian, Direktur 
Perencanaan dan Evaluasi 
Pengelolaan DAS, Kementerian 
Kehutanan, Direktur Fasilitasi 
dan Penataan Ruang, Ditjen Bina 
Pembangunan Daerah, 
Kementerian Dalam Negeri.(Ard-
datin SDA) 
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Biasanya, orang kesulitan 

untuk bisa tidur cukup. Orang 
dewasa membutuhkan waktu 
tidur 7-9 jam. Tetapi ternyata, 
jika Anda terus-terusan tidur 
lebih lama dari 9 jam, ini bisa 
menimbulkan masalah 
kesehatan. 
 
1. Depresi 
Studi terhadap kembar dewasa 
di tahun 2014 menunjukkan, 
durasi tidur yang lama 
meningkatkan resiko terkena 
gejala depresi. Peserta studi 
yang tidur antara 7-9 jam 
memiliki 27 persen sifat bawaan 
gejala depresi, sementara yang 
tidur 9 jam atau lebih memiliki 
49 persen sifat bawaan gejala 
depresi. 
 
2. Merusak Otak 
Studi tahun 2012 yang meneliti 
perempuan berusia lanjut 
menemukan, dalam periode 
enam tahun otak fungsi otak 
memburuk bagi mereka yang 
tidur terlalu lama (atau terlalu 
sebentar). Perempuan yang 
tidur selama lebih dari 9 jam 
(atau kurang dari 5 jam) 
mengalami perubahan pada 
otak seakan usia mereka dua 
tahun lebih tua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sulit Hamil 
Tahun 2013 tim riset Korea 
menganalisa kebiasaan tidur 
lebih dari 650 orang yang tengah 
menjalani proses bayi tabung. 
Hasilnya, tingkat kehamilan 
paling tinggi ditemukan pada 
perempuan yang tidur selama 7-
9 jam dan paling rendah pada 
perempuan yang tidur selama 9-
11 jam. 
 
4. Diabetes 
Di Quebec, peneliti menemukan 
dalam periode enam tahun, 
warga yang tidurnya lebih dari 8 
jam beresiko dua kali lipat 
terkena diabetes tipe 2 atau 
toleransi glukosa terganggu, 
dibandingkan yang tidurnya 7-8 
jam. 
 
5. Tambah Gemuk 
Peneliti di Quebec juga 
memantau pertambahan berat 
badan dan kadar lemak selama 
enam tahun. Mereka yang tidur 
9-10 jam, 25 persen lebih 
mungkin beratnya naik 5 kilo, 
walau sudah memperhitungkan 
pola makan dan aktivitas fisik. 
 
6. Masalah Jantung 
Hasil riset yang dipresentasikan 
tahun 2012 di pertemuan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
American College of Cardiology 
menunjukkan, tidur selama 8 
jam atau lebih berhubungan 
dengan bertambahnya resiko 
terkena masalah jantung. 
Peneliti menganalisa data dari 
lebih 3000 orang. Peserta yang 
tidurnya lama, dua kali lebih 
besar resikonya terkena angina 
dan 1,1 kali beresiko terkena 
penyakit arteri koroner. 
 
7. Kematian Dini 
Di tahun 2010 dari 16 studi yang 
berbeda, peneliti menemukan 
peningkatan resiko kematian 
dini pada mereka yang tidur 
terlalu sebentar dan terlalu 
lama. Tidur lebih dari 8 jam 
dikaitkan dengan 1,3 resiko 
lebih besar mengalami kematian 
dini diantara 1.382.999 peserta 
studi. Sumber: 
huffingtonpost.com 
 
 

 

 

 

 
 

7 Alasan Tidur Kelamaan Tidak Lebih Baik dari 
Kurang Tidur 
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