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NOTULENSI SIDANG PLENO - I 

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA)  

WS BELAWAN ULAR PADANG 

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

 

I. DATA SIDANG 

1.  Jenis Sidang  : Sidang Pleno - I TKPSDA WS Belawan Ular Padang 

2.  Hari, Tanggal Sidang : Selasa, 25 Otkober 2016 

3. Tempat Sidang : Hotel Hermes Palace 

4. Acara Sidang  : 1.  Laporan Sekretariat TKPSDA WS Belawan Ular Padang 

2. Paparan Pemberdayaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat 

oleh Bapak Triyono Tulus Setyawan Kasubdit Kelembagaan, Dit Bina 

PSDA 

3.  Paparan Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Sungai Bersih Sehat 

dan Produktif oleh Ibu Endang Rohjiani Ketua FKWA DIY 

5. Pembukaan Sidang : Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara  

 

Sesi I :  Paparan dan Diskusi Tanya Jawab dengan materi Paparan Pemberdayaan Kelembagaan 

dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Bapak Triyono Tulus Setyawan Kasubdit 

Kelembagaan, Dit Bina PSDA. 

 

 

No. Nama / Instansi Kritik, Masukan dan Saran Tanggapan 

1. Bapak Drs. Abdul 

Khalik, M.AP 

Ketua Komunitas 

Cinta Melestarikan 

Sungai Bahilang 

(K’CAMBAH) Kota 

Tebing Tinggi 

 

1. Melihat kondisi Sungai 
Padang, umumnya sebagian 
besar perkebunan. Karena 
perkebunan maka hanya 
pada wilayah terbatas yang 
ada penduduknya mis di kec. 
Hilir. Masalahnya 
perkebenunan ini tidak 
memiliki kesadaran terhadap 
peduli sungai yaitu PTPN 3 
dan PTPN 4. Mereka 
melakukan tindakan merusak 
yaitu bantaran sungai 
digunakan sebagai areal 
perkebunan. Misal : tanaman 
karet dan tanaman sawit 
alasan mereka 10 meter dari 
bibir sungai tidak 
digunankan. 

2. Disekitar perkebunan di 

1. Pemerintah sudah 
mengisntruksikan kepada 
Pemda dan Pemko untuk 
meninjau dan meyelidiki 
apakah terjadi 
pelanggaran. Misal di 
Garut ada 6 (enam) 
instansi yang telah 
diperiksa Polda Jabar. 
Sehingga lebih intensif 
soal perizinian (IMB). 
Kedepannya harus hati-
hati dikarenakan arahnya 
nanti ke tindakan hukum / 
pidana. Di BWS Sumatera 
II ada PPNS yang 
bertugas mencatat 
pelanggaran dan 
disampikan ke kepolisian. 
TKPSDA memberikan 
input dan memunculkan 
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berikan izin oleh PTPN untuk 
berusaha. 

3. Kawasan Serdang Bedagai, 
Tebing Tinggi dan 
Simalungun ada kesadaran. 
Tapi banyak dari instansi 
pemerintah PSDA dan 
Kehutanan sangat sedikit 
penganggaran di APBD. 
Selama 10 tahun terakhir 
tidak pernah mendapatkan 
hibah sehingga merasa 
berjuang sendiri, padahal 
kesadaran masyarakat sudah 
mulai tumbuh. 

 

rekomendasi, dan dikirim 
ke Pusat untuk diteruskan 
ke PTPN melalui balai. 
Balai harus mengirim 
surat teguran ke PTPN 3 
dan 4  melalui bukti foto. 
Teguran ke perusahaan 
lebih mudah ketimbang 
ke masyarakat. 

2. Pemberdayaan dimulai 
dari mengidentifikasi. 
Dimulai dari susur sungai, 
tergantung dari proposal 
oleh kelompok. Harus 
akuntabel dan dapat 
dipertanggungjawabkan 
dan disetujui oleh 
anggota melalui rapat 
anggota.  

3. Dimulai dari cinta sungai 
bersih pada tahun ini dan 
diharapkan kelompok 
yang eksis tersebut 
mendapat prioritas untuk 
mendapatkan bantuan 
dan mereka harus 
berbadan hukum dan 
dapat bekerja sama 
dengan BWS Sumatera II 
dan Cipta Karya 
(pengelolaan limbah dan 
sampah) dan 
membangkitkan kegiatan 
ekonomi di daerah 
bantaran sungai. 

 

2. Bapak H. Samsuri, ST 
Dinas PU Kab. Deli 
Serdang 

1. Berangkat dari TKPSDA 
melalui Keputusan Menteri 
(lebih kurang 6 tugas pokok). 
Eksekusinya tidak ada. Hanya 
membahas dan 
menyampaikan. Orientasi 
yang diminta masyarakat 
adalah eksekusi. Problem 
yang besar adalah iklim yang 
ada di kabupaten. Iklim 
penduduk di Sumatera Utara 
berbeda dengan Jawa. 
Berbeda pola pikir, berbeda 

1. TKPSDA saat di dinas 
merupakan eksekutor. 
Yang berkaitan dengan 
aspek penataan sosial 
adalah pemda. Peraturan 
Gubernur tentang 
sempadan biasanya 
kajiannya ada di BWS 
Sumatera II tapi tetap 
yang mengeksekusi ada 
kabupaten. 

2. Perizinan ada di daerah 
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kemauan. Di Kab. Deli 
Serdang, bukan sungai yang 
dipelihara malah sungai yang 
ditutup. Apakah TKPSDA bisa 
kearah sana (eksekusi) 
masalah sempadan sungai? 
Banyak hal di lapangan yaitu 
kewenangan 
(pusat/provinsi/kabupaten) ? 
Yang mana menajdi 
kewenangan 
(pusat/provinsi/kabupaten)? 
Apakah semuanya menjadi 
tugas TKPSDA? Yang 
diperlukan dari TKPSDA 
adalah wilayah. Perda 
Gubernur No. 5 tentang 
sempadan, tetapi rata-rata 
dipinggiran sungai banyak 
rumah yang sudah 
bersertifikat. Untuk 
kabuPAten khusus Deli 
Serdang masih bersifat 
impian atau bayangan untuk 
mengimplementasikan yang 
dipaparkan tadi.  Sebelum 
tahun 1995 mereka telah 
menempati di sekitar sungai 
sebelum peraturan dibuat. 

2. Daerah pinggiran sungai yang 
dulu bertanggul sekarang 
tidak bertanggul. Ini 
dikarenakan pencurian. Telah 
dilaporkan ke balai melalui 
lisan dan HP. Juga dikirimkan 
foto-foto ke balai. 
Masyarakat yang mencuri 
sepertinya merupakan 
organisasi. 

 

bukan di pusat. Kontrol 
tetap ada di 
kabupaten/kota. Pemda 
telah mengeluarkan izin 
tata ruang. Boleh 
masyarakat menempati 
tapi perizinannya tidak 
diterbitkan lagi. Jalan 
tengah dalam 
mengaturnya adalah 
sungai tidak dibelakangi 
rumah dan minimal 
ambulans bisa lewat. Mau 
tidak mau suka tidak suka 
harus minta tolong ke 
Bupati dan Walikota, 
bukan Balai. Balai tidak 
dapat jalan dan kerja 
sendiri. Pusat tidak akan 
tahu / berjalan. Balai dan 
kabupaten harus bersama 
dalam kajian penetapan 
sempadan. 

3. Bapak Bisman Agus 
Ritonga 

BAPPEDA Kota 
Tebing tinggi 

 

Terkait dengan yang dibahas. 
Sepakat soal anggaran. Masalah 
kewenangan Sungai Padang dan 
Bahilang tidak ada. 
Pemberdayaan Pusat hampir 
sama dengan Cipta Karya. Air 
minum dan drainase dibentuk 
Komunitas Peduli Sungai (KPS). 
Pusat mendorong daerah. 
Pemda banyak penugasan. UU 

Walaupun yang memfasilitasi 
adalah pusat, tetap yang 
didepan adalah Pemda. Dan 
dukungan ini yang diperlukan 
Pusat. Dikarenakan yang 
punya rakyat adalah pemda. 
Pusat juga disupport oleh 
NGO. 
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No. 2 tentang pajak dan retribusi 
daerah. Di kota Tebing Tinggi 
PAD sebesar 95 persen untuk 
anggota dewan. Melihat struktur 
APBD hanya 17 persen belanja 
modal. Untuk drainase tidak 
sampai 1 persen, air minum 2 
persen, dan air limbah 2,7 
persen. 
 

4. Bapak Ir. Boas 
Hutaglung, M.Sc 

Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian / 
Pelayanan 
Masyarakat 

 

Sungai Deli kira-kira 10 (sepuluh) 
tahun yang lalu telah dikerjakan 
oleh Balai dan dialihkan Sungai 
Deli ke Sungai Percut. 
Pengalihan airnya tidak dapat 
dibebaskan tanahnya. Sekitar 3 
(tiga) tahun yang lalu telah 
disurvey mereka mengatakan 
bahwa mereka mau dilunaskan 
dengan harga yang pantas. Dana 
telah tersedia tapi Pemda 
mengatakan tidak sanggup 
membebaskan tanahnya. Contoh 
Kampung Aur. Mereka telah 
hidup disana sekitar 40 tahun. 
Kondisi tersebut sangat sulit 
membebaskannya. Kenapa itu 
tidak bisa dibebaskan? Mereka 
mau dibangun rumah susun. Tapi 
Pemko Medan tidak sanggup. 
Apa yang harus dibuat? 
 

Pembebasan lahan harus 
dilakukan sendiri oleh Pusat 
melalui UU No. 23. Soal harga 
tidak bisa dilakukan secara 
sepihak, harus melalui 
Appraisal yaitu harga standar 
yang ditetapkan oleh pihak 
independen. Permasalahan 
Kampung Aur kompleks. 
Tanah mereka ada di badan 
sungai bukan di bantaran 
sungai dan tidak bersertifikat. 
Dibuat tanggul untuk apa. 

 

5. Bapak Hakiki 

Go River Indonesia 
Pecinta Sungai Deli 

1. Permasalahan sungai deli. 
Tadi pagi Sungai Deli banjir 
bandang, padahal di medan 
tidak ada hujan. Di hulu tidak 
baik. Mengapa Sungai Deli 
tidak menjadi prioritas. 
Padahal permasalahan 
Sungai Deli kompleks?  

2. Jika kampong aur 
dipindahkan, bagaimana 
developer memakai 
badan/bantaran sungai? Cth 
rumah sankit berada di 
sungai deli. 

 

1. Perizinan bappeda 
orientasi nya ada PAD. 
Sementara Pusat adalah 
basmi pungli. TKPDSA 
strategis dalam 
melakukan tindakan. 

2. Rekomendasi teknis 
dibuat di balai, melalui 
kajian. Dulu yang 
menerbitkan perizinan 
adalah pemda. Kalau ada 
pelanggaran disitu tugas 
balai adalah mencatat, 
tidak bisa mengeksuisi. 
Balai mensurati 
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Sesi II :  Paparan dari Narasumber 2 (dua), yaitu ; 

a. Paparan Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Sungai Bersih Sehat dan Produktif 

oleh Ibu Endang Rohjiani Ketua FKWA DIY. 

 

No. Nama / Instansi Kritik, Masukan dan Saran Tanggapan 

1. Bapak Ir. Boas 

Hutagalung. Msc 

 

Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian / 

Pelayanan 

Masyarakat 

 

1. Pembenahan banjir pada 
sungai Deli sudah lama, sampai 
saat ini belum teratasi 
dikarenakan sebahagian 
masyarakat yang tinggal di 
pinggiran sungai Deli tidak ingin 
pindah padahal dana sudah ada 
untuk mendiskusikan 
mengalokasi penduduk yang 
berada di pinggiran sungai Deli. 
Solusi apakah yang lebih baik 
untuk mengatasi penduduk yang 
berada di sungai Deli tersebut 
agar bisa di eksekusi? 

 

2. Pada waktu priode 
sebelumnya saya perna 
melakukan pembenahan untuk 
mengatasi banjir dikota medan 
dengan membuat kolam retensi, 
ada 4 lokasi yang saya studykan 
tetapi sampai saat ini belum di 
lanjutkan lagi dan data tersebut 
masih saya simpan.contoh pada 
sungai Belawan bias dibuat 
sementara untuk penyimpanan 
air sebesar 40 hektar air, dan 
sungai Deli di sekitaran Apros 
bisa menyimpan 10 hektar air. 
Kapan pada Kota Medan untuk 
dibuatkan kolam Retensi untuk 
menggurangi banjir yang terjadi 
di Kota Medan? 

1. Untuk pembenahan sungai 
Deli memang sudah lama 
direncanakan, setidaknya kita 
harus mendekatkan kepada 
masyarakat disana minimal 30 
kelurga saja untuk 
mempermudah mengalokasi 
permasalahan banjir di Kota 
Medan, Untuk pembebasan 
lahan pada sungai Deli belum 
diketahui lokasi mana saja 
yang akan di benahi karena 
kensep belum ada dan 
selanjutnya akan segera 
dibahas. 

 

2. Di Kota Medan sudah ada 1 
(satu) kolam retensi yang 
memang belum cukup luas, 
memanfaatkan tanah 
Pemprov yang berada di jalan 
Ring didaerah sawah-sawah, 
sekitaran arah tuntungan 
untuk menampung 
sementara jika terjadi banjir di 
Kota Medan. Untuk retensi 
memang masih memakai 
tanah Pemprov. Mengenai 
ROB belum diketahui lahan 
mana saja yang ingin 
dibebaskan, dan belum 
mengetahui Model dan 
Konsepnya karena tidak 
gampang. 

 

2. Bapak Abdul Khalik 
Ketua Komunikasi 
Melestarikan Sungai 
Bahilanh 
(K’CAMBAH)  

1. Jika di daerah pinggiran sungai 
Jogja dapat ditata seperti itu 
karena mungkin di Jogja memiliki 
Suku budaya yang sama, 
berbeda dengan yang ada di 

1. Setiap daerah pasti 
memiliki perbedaan suku dan 
budaya bukan hanya di 
Medan saja, di Jogja juga 
seperti itu, Kita harus duduk 
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Kota Tebing Tinggi Medan atau tepatnya di 
pinggiran Sungai Deli karena 
masalah Kota Medan memiliki 
Suku dan Budaya yang berbeda – 
beda, disepanjang sungai Deli 
memiliki komunitas berbeda-
beda, maka dari itu lebih sulit 
untuk mendiskusikan penataan 
pada pinggiran sungai Deli 
tersebut. Apakah yang bisa 
dilakukan untuk dapat 
mendiskusikan penataan ini 
kepada para masyarakat yang 
berada di pinggiran Sungai Deli 
tersebut? 

 

2. Mengenai Anggaran Kota 
Medan untuk Irigasi sangat 
sedikit, dibandingkan Kota- kota 
lain, Apakah anggaran itu bisa di 
perbesar? 

 

bareng untuk mendiskusikan 
rencana yang akan di bangun 
dan harus diikuti para Tokoh 
– tokoh seperti Wakil Wali 
Kota, Lurah, Camat di RT dan 
RW agar lebih mudah untuk 
mendekatkan kita kepada 
masyarakat setempat dan 
akan menciptakan yang lebih 
baik. 

 

2. Diawal – awal dana tidak 
terlalu besar dikarenakan 
Kota Medan tidak memiliki 
Irigasi, untuk pembebasan 
pada Kota Medan memang 
belum tetapi tentang 
pemanfaatan lahan akan 
mulai. 

3. Bapak Susilo 
Dinas Kehutanan 
Kota Medan 

1. Pengalaman yang sudah terjadi 
pada Kota bandung merupakan 
suatu kejadian yang nyata, 
apakah daerah Medan akan 
seperti itu juga? 

1. Banjir di Bandung seperti itu 
dikarenakan tanah di 
Bandung Cekung sehingga 
dapat menarik mobil dan lain 
– lain, sedangkan pada Kota 
Medan memiliki tanah yang 
rata sehingga tidak akan 
terjadi seperti di Bandung. 

 

 

 

 

Medan,  25 Oktober 2016 

Notulensi 
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