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Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum

Dirgahayu Kemerdekaan Republik 
Indonesia ke-67!

Tahun ini mengambil tema Dengan 
semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, 
Kita Bekerja Keras untuk kemajuan 
bersama, kita tingkatkan pemerataan 
hasil-hasil pembangunan untuk 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Adapun tugas Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian 
Pekerjaan Umum mewujudkan 
kemanfaatan pengelolaan sumber daya 
air untuk kemakmuran rakyat.

Edisi Juli-Agustus ini mengangkat 
tentang rapat kerja terbatas yang 
dilaksanakan Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air Kementerian 
Pekerjaan Umum. Rakertas ini 
merupakan tindak lanjut dari Mid Term 
Review (MTR), untuk mengukur dan 
mengevaluasi progress pelaksanaan 
lapangan baik fisik dan keuangan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air. Dalam rangka mendorong 
progress pelaksanaan dilapangan maka 
diperlukan kerjasama yang harmonis 
antara unit pelaksana teknis BBWS dan 
BWS dengan penyedia jasa konsultansi 
dan konstruksi dengan tidak melupakan 
aspek tepat waktu tepat mutu dan tepat 
sasaran.

Pada kesempatan edisi ini pula, kami 
memotret penandatanganan nota 
kesepahaman antara berbagai pihak, 
sebagai langkah awal untuk membangun 
kerjasama, alih teknologi dan alih 
pengetahuan dalam pengelolaan sumber 
daya air.

Tak Lupa kami mengucapkan Selamat 
Hari Raya Idul Fitri 1433, mohon maaf 
lahir dan batin.

EDITORIAL

REDAKSI

Air Baku Telaga Gede, Jawa Tengah
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LAPORAN UTAMA
PEMERATAAN SARANA DAN PRASARANA 
INFRASTRUKTUR SDA

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
Kementerian PU melakukan beberapa 
penandatanganan kerjasama dan kontrak 
dalam bidang infrastruktur ke-PU-an. 
Kerjasama yang dilakukan dalam rangka 
pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur 
yang ada di beberapa wilayah di Indonesia.

LAPORAN KHUSUS
LANGKANYA AHLI BIDANG RAWA

Keberadaan ahli di bidang rawa yang 
menguasai kompetensi komprehensif baik 
dalam technical engineering maupun social 
engineering dewasa ini teramat langka. 
Padahal, tidak dapat dipungkiri bahwa rawa 
mempunyai manfaat nyata bagi kehidupan 
dan penghidupan bangsa Indonesia, 
terutama untuk meningkatkan produksi 
pertanian secara umum (tanaman pangan dan 
perkebunan) dan mendukung pengembangan 
wilayah berbasis pertanian.
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LAPORAN KHUSUS
RAPAT KOORDINASI BERKALA DITJEN 
SDA

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen 
SDA), Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen 
PU) mengadakan Rapat Koodinasi Berkala 
(Rakorla) untuk mengetahui progres fisik dan 
keuangan serta mengidentifikasi permasalahan 
yang terjadi di lapangan, 3 Agustus 2012, di 
Jakarta. 

DAFTAR ISI
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FOKUS
MENGUBAH MINDSET PENGELOLAAN 
SUMBERDAYA AIR DARI MANAJEMEN 
KONSTRUKSI KE MANAJEMEN 
PELAYANAN KEPADA PENGGUNA SUMBER 
DAYA AIR 

Sejak tahun 1960-an, irigasi telah menjadi 
tulang punggung pembangunan sektor 
pertanian sekaligus pendukung ketahanan 
pangan pada hampir seluruh negara 
berkembang di dunia, termasuk Indonesia. 
Namun sejak satu dasawarsa terakhir telah 
terjadi pengurangan laju luasan jaringan irigasi 
yang sangat signifikan. Bahkan hasil penelitian 
terkini menunjukkan bahwa diantara sejumlah 
negara di Asia, Indonesia memiliki persentase 
luas irigasi teknis terendah dibandingkan 
dengan luas lahan pertaniannya.

FOKUS
EMISI GAS RUMAH KACA PADA SEKTOR 
SUMBER DAYA AIR

Keberadaan emisi gas rumah kaca sebagian 
dihasilkan dari alam secara alamiah dan 
sisanya berasal dari kegiatan pembangunan 
terutama dari kegiatan di bidang kehutanan, 
lahan gambut, limbah, pertanian, transportasi, 
industri dan energi. 

22
PROFIL INFRASTRUKTUR
PEMBANGUNAN BENDUNGAN 
PANDANDURI

Wilayah Lombok Timur bagian selatan adalah 
daerah kritis air yang curah hujannya sangat 
kecil 800 mm/th dan tidak memiliki sumber 
air yang layak, dengan jumlah penduduk 
mencapai 1.065.379 jiwa.
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LAPORAN UTAMA

PEMERATAAN SARANA DAN 
PRASARANA INFRASTRUKTUR SDA

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU melakukan beberapa penandatanganan kerjasama 
dan kontrak dalam bidang infrastruktur ke-PU-an. Kerjasama yang dilakukan dalam rangka pemerataan 
sarana dan prasarana infrastruktur yang ada di beberapa wilayah di Indonesia.

Penandatanganan kerjasama dan kontrak ini salah satu langkah untuk mempercepat pembangunan 
sarana dan prasarana infrastruktur di seluruh Indonesia. Mengingat infrastruktur memegang peranan 
penting dan vital dalam mendukung ekonomi, sosial-budaya, kesatuan dan persatuan terutama sebagai 
modal sosial masyarakat dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat.

Untuk dengan adanya kegiatan ini khususnya bidang sumber daya air dapat membuat kita lebih 
peduli dan perhatian terhadap keadaan sumber daya air di Indonesia sehingga dapat mengembangkan 
pengelolaan sumber daya air ke arah yang lebih baik dan dengan segera masyarakat dapat merasakan 
manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari.(tim)

Media Informasi Sumber Daya Air   LAPORAN UTAMA
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Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan 
penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Lahan, Transportasi dan Kelautan Direktorat 
Jenderal Kebijakan Sumber Daya Air, Republik Korea, 17 Juli 2012, di Jakarta. Memorandum 
of Understanding (MoU) ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kebijakan Sumber Daya Air 
Republik Korea dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU, Republik Indonesia.

“Penandatanganan MoU Pengelolaan Sumber Daya Air 
merupakan langkah nyata dalam mendorong kerjasama 
untuk mempererat antara Indonesia dan Korea,” ujar 
Hasan, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dalam 
sambutannya.

Sebelum ditandatangai MoU ini, telah dilakukan 
kerjasama antara beberapa mitra Indonesia dan Korea 
di sektor pengelolaan sumber daya air. Ditahun 2010 
saja sudah dilakukan kerjasama dalam hal Engineering 
GS dan Konstruksi Corp untuk pembangunan Bendung 

Karian yang terletak di Sungai Ciujung dan Cidurian. 
Pembangunan Bendung Karian, ditujukan untuk 
memasok kebutuhan air, industri di kawasan Serang, 
Tangerang dan Jakarta serta untuk suplai air irigasi di 
daerah Ciujung dan Rancasumur.

Hasan menambahkan Korea juga terlibat dalam dua 
proyek yaitu pembangunan Transfer Water Interbasin 
Cibaratua-Cilaku di Jawa Barat dan Rehabilitasi Irigasi 
Strategis untuk wilayah barat Indonesia.

PENANDATANGANAN KERJASAMA
KOREA DAN INDONESIA 
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“Proyek pertama akan dilaksanakan pada 2013 dengan jumlah total 
USD 75 Juta. Namun, saat ini kita masih mengusulkan studi kelayakan dan 
DED untuk KOICA. Sementara untuk proyek kedua menelan biaya sebesar 
USD 84,7 juta yang direncanakan akan dilaksanakan tahun ini,” ujar hasan.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004 pengembangan manajemen sumber daya 
air dan pengembangan manajemen sudah berkonsep menjadi Integrated 
Water Resources Management (IWRM), yang didasarkan pada keberlanjutan 
ekonomi, efisiensi, pemerataan dan lingkungan.

Hasan berharap penandatanganan informasi dan pengalaman dari kerjasama 
bilateral mengenai pengelolaan sumber daya air terus berlanjut untuk 
meningkatkan usaha bersama dan mendapatkan pengalaman yang baru dan 
sharing pengetahuan.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Inspektur Jenderal Kementerian PU 
Basoeki Hadimoeljono Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Hartanto, 
Direktur Irigasi Imam Agus Nugroho dan Direktur Bina Penatagunaan SDA 
Arie Setiadi Moerwanto serta delegasi dari Kemeterian Lahan, Transportasi 
dan Kelautan Direktorat Jenderal Kebijakan Sumber Daya Air. (anj/ech)

GLOSSARY
Bendung adalah bangunan 
melintang alur sungai yang 
berfungsi untuk meninggikan 
muka air. 

Sungai adalah tempat-tempat 
dan wadah-wadah serta jaringan 
pengaliran air mulai dari mata 
air sampai muara dengan 
dibatasi kanan dan kirinya serta 
sepanjang pengalirannya oleh garis 
sempadan.
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Bendungan yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2014 berlokasi di Kabupaten Banyuwangi 
dan Situbondo terletak di bagian timur dari provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penghasil 
beras bagi daerah tersebut. Namun, wilayah ini belum dikembangkan secara maksimal karena 
masalah keterbatasan air. Pembangunan Bendungan Bajulmati diharapkan dapat mendukung 
program pemerintah yaitu ketahanan pangan. 

Direktorat Jenderal SDA melalui Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Brantas melaksanakan penandatanganan 
kontrak dengan PT Brantas Abipraya, 12 Juli 2012, di 
Jakarta.

“Pembangunan Bendungan Bajulmati diharapkan dapat 
meningkatkan produksi padi di kabupaten tersebut 
dan tentu saja dapat meningkatkan taraf hidup bagi 
masyarakat setempat, guna memiliki kehidupan yang 
jauh lebih baik serta kebutuhan air yang tercukupi,” ujar 
Moh. Hasan.

Manfaat dibangunnya Bendungan Bajulmati ini yaitu 
penyediaan air baku untuk air bersih sebesar 110 ltr/det 
yang terdiri dari kebutuhan air bersih, 50 ltr/det untuk 
18.000 KK penyediaan air baku sebesar 60 lt/det untuk 
pelabuhan dan industri; peningkatan penyediaan air 
irigasi untuk menunjang intensifikasi dan ekstensifikasi 
pertanian seluas 1.800 ha; pembangkit Micro Hydro 
sebesar 350 KW dan pengembangan pariwisata, 
perikanan dan konservasi air.

Bendungan Bajulmati merupakan bendungan dengan 
tipe Center Core Rock Fill Dam, dengan daerah tangkapan 
air seluas 98,43 km2, kapasitas total waduk 10.000.000 
m3, luas genangan waduk 91,93 ha dan luas lahan total 
115,443 ha.(anj/eny)

PENANDATANGANAN KONTRAK 
PEKERJAAN PEMBANGUNAN 

BENDUNGAN BAJULMATI

GLOSSARY
Bendungan adalah setiap penahan buatan, jenis urugan 
atau jenis lainnya, yang menampung air atau dapat 
menampung air baik secara alamiah maupun buatan, 
termasuk pondasi, tebing tumpuan, serta bangunan 
pelengkap dan peralatannya.

Air Baku adalah Air yang dipergunakan sebagai bahan 
pokok untuk diolah menjadi air minum.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan 
pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang 
jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi 
air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
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Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung melakukan penandatanganan kontrak 
untuk tiga paket pekerjaan konstruksi pembangunan Bendungan Jatigede dengan PT Waskita Karya, 
PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya, 14 Agustus 2012, di Jakarta. Penandatanganan kontrak pekerjaan 
konstruksi pembangunan Bendungan Jatigede tersebut disaksikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya 
Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Moh. Hasan didampingi Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, 
Priyo Sambodo.

Ketiga paket pekerjaan tersebut adalah Perkuatan Lereng 
Kanan Kaki Bendungan Jatigede, Perkuatan Lereng Kiri 
Kaki Bendungan Jatigede dan Pembangunan Jalan Lingkar 
Bendungan Jatigede Ruas Darmaraja-Wado Tahap 1.

Pekerjaan Perkuatan Lereng Kanan Kaki Bendungan 
Jatigede akan dikerjakan oleh PT Waskita Karya dengan 
nilai kontrak sebesar 89 milliar, Pekerjaan Perkuatan 
Lereng Kiri Kaki Bendungan Jatigede akan dikerjakan 
oleh PT Wijaya Karya dengan nilai kontrak sebesar 88 
milliar sedangkan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar 
Bendungan Jatigede Ruas Darmaraja-Wado Tahap 1 akan 
dikerjakan oleh PT Adhi Karya. Ketiga pekerjaan tersebut 
didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Perubahan (APBN-P) melalui dana Sisa Anggaran Lebih 
(SAL) dengan nilai kontrak di atas 50 milliar. Ketiga 
pekerjaan tersebut akan dimulai pada Agustus 2012 dan 
diperkirakan selesai pada pertengahan Desember 2012.

Kepala SNVT Pembangunan Bendungan Jatigede, 
Airlangga Mardjono mengatakan bahwa pekerjaan 
Perkuatan Lereng Kanan Kaki Bendungan Jatigede 
dan Perkuatan Lereng Kiri Kaki Bendungan Jatigede 
merupakan amanat hasil simposium yang diadakan 
oleh SNVT Pembangunan Bendungan Jatigede, BBWS 
Cimanuk-Cisanggarung pada tahun 2011 untuk 
melakukan penguatan-penguatan di lereng kiri dan 
kanan yang dikhawatirkan akan terseret oleh gerakan 
tanah yang ada di daerah hilir.

Sedangkan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar 
Bendungan Jatigede Ruas Darmaraja-Wado Tahap 1 
merupakan sebagian program dari dampak sosial. (ech/
eny)

PENANDATANGANAN KONTRAK 
PEKERJAAN KONSTRUKSI 
PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE
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Pembangunan Bendungan Pandanduri terletak di sungai Palung Desa Terara, Santong dan Suwangi, 
Kecamatan Terara dan Sakra, kabupaten Lombok Timur, provinsi Nusa Tenggara Barat. Wilayah 
tersebut merupakan daerah kritis yang curah hujannya sangat kecil 800 mm/th dan tidak memiliki 
sumber air yang layak.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I 
melaksanakan penandatanganan kontrak paket pekerjaan 
BWS Nusa Tenggara I TA 2012 dengan para penyedia 
jasa yang diantaranya adalah PT. Waskita Karya dan 
PT. Brantas Abipraya, disaksikan oleh Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air, Moh. Hasan, 12 Juli 2012, di Gedung 
Ditjen SDA dan Penataan Ruang, Jakarta.

Adapun paket pekerjaan pembangunan bendungan 
pandanduri menelan biaya sebesar Rp 432 miliar. 
Sebenarnya sejak tahun 1969 telah dilaksanakan 
study dan pengembangan sumber daya air serta usaha 
peningkatan pengelolaan pertanian dengan sistem 
Gogorancah.

Rencana pengembangan secara terpadu untuk mengatasi 
kekeringan di pulau Lombok melalui sistem HLD (High 
Level Diversion) dengan potensi areal seluas 50.695 ha 
telah dilaksanakan sejak tahun 1982. Namun, sampai 
saat ini pengembangan sistem HLD jurang sate kompleks 
dan sistem Batujai-pengga baru mencapai areal 29.945 
ha sehingga terdapat lahan hujan seluas 20.750 ha masih 
belum tertangani dengan baik, salah satunya wilayah 
Pandanduri.

Manfaat dari Bendungan Pandanduri nantinya adalah 
penyediaan air untuk lahan irigasi yang ada secara 
kontinyu untuk melayani areal sawah dengan luas total 
5.168 Ha pada sistem Sungai Palung (DI Pandanduri 
2.511 ha dan DI Suwangi 2.657 ha dan memberikan 
suplesi kepada sistem Sungai Gambir seluas 3.011 ha 
(DI Ineratu, DI Pelapak, DI Penendem, DI Tundak dan 
DI Pelambik)); mengurangi debit banjir di sungai bagian 
hilir bendungan dari debit puncak 1517,95 m3/det; 
meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar bendungan 
melalui pengembangan perikanan air tawar dan 
mendukung pengembangan sektor pariwisata kabupaten 
Lombok timur dan terbukanya lapangan kerja baru di 
bidang pariwisata bagi masyarakat di sekitar bendungan.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air Moh. Hasan mengatakan pekerjaan 
pembangunan Bendungan Pandanduri ini sudah di 
tunggu oleh masyarakat banyak guna mendorong 
peningkatan produksi padi agar meningkat. (anj/tin)

PENANDATANGANAN KONTRAK
BENDUNGAN PANDANDURI
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Keberadaan ahli di bidang rawa yang menguasai kompetensi komprehensif baik dalam technical 
engineering maupun social engineering dewasa ini teramat langka. Padahal, tidak dapat dipungkiri 
bahwa rawa mempunyai manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, terutama 
untuk meningkatkan produksi pertanian secara umum (tanaman pangan dan perkebunan) dan 
mendukung pengembangan wilayah berbasis pertanian.

Dalam sambutan Direktur Jenderal Sumber Daya Air 
yang dibacakan oleh Direktur Bina Program, Mudjiadi, 
pada acara Pelatihan Peningkatan Kemampuan Bidang 
Perencanaan Teknis Rawa, 20 Juni 2012, di Palembang, 
mengatakan bahwa pelatihan ini diharapkan dapat 
mencetak dan membekali sumber daya manusia yang 
berkualitas dan kompeten dalam perencanaan teknis 
rawa.

Mudjiadi menjelaskan begitu besarnya fungsi rawa bagi 
bangsa, tidak ada pilihan selain mengatur pengelolaan 

rawa dengan tetap melihat fungsi konservasi dan budi 
daya yang berbasis sumber daya air dalam satu kesatuan 
pengelolaan.

“Pada prinsipnya, kegiatan rawa harus dilakukan secara 
menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan 
dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi 
rawa yang berkelanjutan dan didasarkan pada Pola dan 
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai,” 
imbuh Mudjiadi.

LANGKANYA AHLI BIDANG RAWA
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Indonesia sendiri memiliki total 
areal lahan rawa seluas 33,4 juta Ha 
yang tersebar di Sumatera (28%), 
Kalimantan (35%), Sulawesi (5%) 
dan Papua (32%). Berdasarkan studi 
awal, dari total 33,4 juta Ha lahan 
rawa, sebesar 10,92 juta atau 33% 
diantaranya merupakan rawa yang 
potensial dikembangkan untuk 
pertanian, terdiri dari rawa pasang 
surut seluas 8,44 juta Ha dan rawa 
lebak seluas 2,35 juta Ha.

Dalam pelatihan teknis yang 
diselenggarakan pada tanggal 20 
Juni sampai dengan 30 Juni 2012 
dandiikuti oleh peserta dari Balai/
Balai Besar Wilayah Sungai dan 
Dinas PU Provinsi. (kty)

GLOSSARY

Rawa adalah Lahan genangan air 
secara alamiah yang terjadi terus 
menerus atau musiman akibat 
drainase alamiah yang terhambat 
serta mempunyai ciri-ciri khusus 
secara fisik, kimiawi, dan biologis.
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Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) 
mengadakan Rapat Koodinasi Berkala (Rakorla) untuk mengetahui progres fisik dan keuangan serta 
mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan, 3 Agustus 2012, di Jakarta.

Adapun progres fisik keuangan mengenai Ditjen SDA 
mengalami peningkatan. Progres fisik dan keuangan dari 
Ditjen SDA per tanggal 15 Juni 2012 keuangan sebesar 
20,6 persen dan fisik 24,99 persen meningkat sampai 
dengan status per tanggal 1 Agustus 2012 dengan progres 
keuangan sebesar 46,74 persen dan progres sebesar fisik 
38,75 persen.

“Progres keuangan dan fisik Ditjen SDA mengalami 
peningkatan. Namun demikian perlu percepatan dalam 
peningkatan progres dengan mendorong percepatan 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan, Belum 

terverifikasinya sejumlah paket-paket kontraktual yang 
ada disebabkan belum menyertakan rencana progres dan 
jenis pengadaannya” ujar Moh. Hasan.

Dari 4.012 paket kontraktual di lingkungan Ditjen 
Sumber Daya Air sudah terkontrak sebanyak 3.833 paket. 

Ke depan diharapkan sisa dari paket kontraktual tersebut 
dapat terkontrak. Dalam arahan lainnya Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air menghimbau kepada masing-masing 
BBWS dan BWS untuk menangani permasalahan potensi 
kekeringan di masing-masing wilayahnya.

RAPAT KOORDINASI BERKALA
DITJEN SDA
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Turut hadir dalam acara Rakorla tersebut adalah 
Sekretaris Ditjen SDA Mudjiadi, Direktur Bina Program 
Eko Subekti, Direktur BPSDA Arie Setiadi Moerwanto, 
Direktur Irigasi dan Rawa Imam Agus Nugroho, Direktur 
Operasi dan Pemeliharaan Hartanto dan Direktur Sungai 
dan Pantai Pitoyo Subandrio, Sekretaris Harian Dewan 

SDA Nasional Imam Anshori dan Kepala BBWS Pemali 
Juana Isprasetya Basuki, BBWS Bengawan Solo Hari 
Suprayogi dan BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian Abdul 
Hanan Ahmad serta BBWS Serayu Opak, Adang Saf 
Ahmad.(anj)
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BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I

PETA

PROFIL BALAI

Provinsi Sulawesi Utara memiliki wilayah seluas 15.364,29 km² dan jumlah penduduk 2.189.273 jiwa.
Terdapat 4 kota dan 9 kabupaten di Prov. Sulawesi Utarayaitu:

1. Kota Manado
2. Kota Bitung 
3. Kota Tomohon
4. Kota Kotamobagu
5. Kabupaten Sangihe
6. Kabupaten Talaud
7. Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) 
8. Kabupaten Minahasa
9. Kabupaten Minahasa Utara 
10. Kabupaten Minahasa Selatan*
11. Kabupaten Minahasa Tenggara* 
12. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*
13. Kabupaten Bolaang Mongondow

Provinsi Sulawesi Utara berada pada posisi 00°16’LU–05°34’LU dan 123°08’BT-127°11’BT, sebelah Utara berbatasan 
dengan Laut Sulawesi, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, sebelah Timur berbatasan dengan Laut 
Maluku, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

Provinsi Sulawesi Utara terletak di dekat garis khatulistiwa dan dicirikan oleh suhu dan kelembaban yang relatif 
tinggi sepanjang tahun. Ada dua musim yaitu musim kemarau yang umumnya berlangsung dari bulan April s.d. 
September dan musim hujan yang berlangsung dari bulan Oktober sampai Maret.

Suhu mengalami sedikit perubahan dalam satu tahun yaitu antara 26ºC s.d. 28ºC. Rata-rata curah hujan efektif tahunan 
(80%) tertinggi di Minahasa, Bolaang Mongondow Selatan berkisar 1.200 sampai 1.800 mm, daerah yang terendah 
curah hujannya adalah kepulauan Sangihe, kepulauan Talaud dan kepulauan Sitaro dengan rata-rata sekitar 300 
sampai 900 mm. 1.837 km.
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Potensi dan Prasarana
SDA BWS I
1. SUNGAI
 
Di Wilayah Sungai Sulawesi I, terdapat 3 wilayah sungai 
yang menjadi kewenangan Pemerintah yaitu:

1. Wilayah Sungai Sangihe Talaud (Wilayah Sungai 
Strategis Nasional)

2. Wilayah Sungai Tondano Likupang (Wilayah Sungai 
Strategis Nasional)

3. Wilayah Sungai Dumoga Sangkup (Wilayah Sungai 
Lintas Provinsi)

Sedangkan satu wilayah sungai yaitu wilayah Sungai 
Poigar-Ranoyapo, merupakan wilayah sungai yang 
menjadi tanggung jawab pengelolaan pemerintah 
provinsi (Wilayah Sungai Lintas Kabupaten).

NAMA SUNGAI

Dumoga
Sangkub
Hanga
Ongkau Mongondow
Tuadaan
Ayong
Nuangan
Lobong
Milanggodaa
Moayat
Pusian
Tobayagan
Kotulidan
Potule
Moyosiboi
Sonduk
Matabulu
Salongo

PANJANG (KM)

87,2
53,6
43,3
42,1
37,5
30,2
22,7
20,8
19,0
17,2
16,3
16,1
13,2
12,1
11,2
11,2
9,6
9,1

WATER DISTRICT

Lolak
Bayan
Toraut
Pusian
Onggak Dumoga
Ilanga
Onggak Mongondow
Kosingolan
Gamputa
Bolangitan
Tumpah
Dutula Saibuah
Mayosibai
Ayong
Dutula Biniha
Pinolosian3
Pinolosian2
Tapa T
Tubig Mataindo
Pinolosian2
Tubig Tobayagan
Dumagin
Nuangan1
Nuangan
Mobolog
Lunsio
Kotabunan2
Tombolikat
Kotabunan3

 WS Dumoga-Sangkup

M3/DETIK

 4.06
 3.63
 2.28
 7.06
 3.42
 5.16
 9.83
 4.27
 3.64
 8.39
 2.10
 1.64
 5.13
 12.05
 2.04
 4.24
 7.92
 1.24
 3.79
 2.41
 3.73
 3.40
 4.60
 6.67
 1.61
 2.21
 6.10
 1.60
 5.58

 129.80

PROSENTASE

 3.13%
 2.80%
 1.75%
 5.44%
 2.63%
 3.97%
 7.58%
 3.29%
 2.81%
 6.47%
 1.61%
 1.26%
 3.95%
 9.28%
 1.57%
 3.27%
 6.10%
 0.96%
 2.92%
 1.86%
 2.87%
 2.62%
 3.55%
 5.14%
 1.24%
 1.70%
 4.70%
 1.24%
 4.30%

 100.00%

JUTA M3/TAHUN

 128.00
 114.45
 71.81
 222.61
 107.75
 162.69
 310.10
 134.75
 114.91
 264.67
 66.11
 51.78
 161.72
 380.04
 64.21
 133.70
 249.91
 39.20
 119.52
 76.04
 117.67
 107.14
 145.13
 210.48
 50.92
 69.58
 192.27
 50.56
 175.89

 4,093.61
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PROFIL BALAI

2. AIR TANAH
 
Data Air Tanah di WS Dumoga Sangkub 

3. IRIGASI
 
Berikut ini adalah daftar daerah irigasi di Sulawesi Utara

KABUPATEN/KECAMATAN

Bolaang Mongondow
Bolaang
Lolak
Lolayan
Dumoga Utara
Nuangan
Pinolosian
Bolaang Uki
Sang Tombolang
Dumoga Barat
Dumoga Timur
Posigadon
Poigar
Kotabunan
Passi
Modayag
Bolaang Mongondow Utara
Pinogaluman
Kaidipang
Bolangitang
Sangkup
Bintauna
Kota Kotamubago
Kotamubago
Gorontalo
Atongila
Kabila
Minahasa
Maesaan
Tompaso Baru

Jumlah Total

DATA AIR TANAH KM2

NO

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
II
1
2
3
4
5
III
1
IV
1
2
V
1
2

JUMLAH
(KM2)

 
   
 5,496.57
 211.77
 507.87
 183.74
 580.80
 314.02
 467.65
 518.26
 438.06
 273.79
 108.48
 181.92
 720.42
 188.93
 326.47
 474.40
 1,573.97
 373.44
 533.31
 144.55
 76.30
 446.37
 42.48
 42.82
 7.53
 1.82
 5.71
 1.56
 1.04
 0.52

 7,122.44

AKUIFER
PRODUKSI
SEDANG

 2,132.28
 92.55
 281.90
 28.23
 321.40
 68.95
 43.87
 283.21
 255.02
 197.60
 71.51
 169.40
 272.93
 -
 45.70
 -
 813.87
 158.76
 288.92
 135.31
 (54.70)
 285.58
 -
 -
 7.53
 1.82
 5.71
 -
 -
 -

 2,953.68

AKUIFER
PRODUKTIF

 363.74
 -
 -
 15.31
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 188.02
 -
 103.43
 56.98
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 36.11
 36.11
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 
 399.85

AKUIFER
PRODUKTIF

KECIL

 2,192.53
 119.22
 225.98
 92.41
 168.40
 133.93
 301.46
 218.23
 183.05
 76.19
 31.06
 12.52
 259.47
 138.76
 104.72
 127.14
 760.10
 214.68
 244.39
 9.24
 131.00
 160.79
 0.90
 0.90
 -
 -
 -
 0.91
 0.78
 0.13

 2,954.44

AIR TANAH
LANGKA

 617.70
 -
 -
 28.23
 90.99
 111.14
 122.31
 16.82
 -
 -
 5.91
 -
 -
 50.17
 -
 192.12
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 0.65
 0.26
 0.39
 
 399.85

DAERAH
AIR TANAH

LANGKA

 190.32
 -
 -
 19.55
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 72.62
 98.15
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 5.82
 5.82
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 
 196.13

DAERAH IRIGASI

DI Kosinggolan
DI Toraut
DI Sangkub

TOTAL

LOKASI

Bolaang Mongondow
Bolaang Mongondow

Bolaang Mongondow Utara

LUAS

5.381
7.800
3.601

16.782

KETERANGAN

Utuh Kabupaten
Utuh Kabupaten
Utuh Kabupaten
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Permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan irigasi:

• Masalah pembebasan lahan terutama pada pembangunan bendung dan pembangunan jaringan irigasi yang baru.

• Khusus kegiatan irigasi terdapat pekerjaan yang dibiayai oleh dana BLN (JBIC ODA Loan IP-509) melalui program 
DISIMP (Desentralized Irrigation System Improvement Project), yang dimulai sejak tahun 2005.

Permasalahan yang dihadapi dalam Pemberdayaan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Swasta dan Pemerintah

• Pembinaan P3A sudah dilaksanakan secara kontinu namun dalam pengoperasian dan pemeliharaan jaringan 
irigasi P3A kurang mendapatkan bimbingan aplikasi dari petugas OP karena kenyataan sekarang ini juru pengairan 
maupun petugas penjaga bendung dan penjaga pintu air sudah tidak menjalankan tugasnya di lapangan karena 
tidak lagi tersedia upah bagi petugas OP.

4. PANTAI
 
• Tahun 2008 dilakukan pembangunan prasarana pengamanan pantai sepanjang 1130 m, di Pantai Ratatotok, Pantai 

Kota Bunan, Pantai Belang, Pantai Tahuna, Pantai Kema dan Pantai Inobonto.

• Permasalahan yang dihadapi pada pekerjaan ini antara lain adalah daerah pemukiman penduduk berada pada 
garis pantai yang mengakibatkan penanganan sering kali terhambat akibat adanya penolakan dari masyarakat 
karena letak rencana bangunan pengaman pantai yang akan dibangun berada tepat di rumah-rumah penduduk.

PANTAI
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DANAU

Bunung
Iloloi
Limboto
Linau
Luak
Mala
Tondano
Tonsawan

KABUPATEN

Minahasa
Minahasa
Gorontalo
Minahasa

Bolaang Mongondow
Minahasa
Minahasa
Minahasa

LUAS DANAU
(KM2)

 0,80
 0,60
 49,00
 0,60
 0,50
 6,30
 45,00
 0,50

LUAS CATCHMENT
(KM2)

 0,80
 0,60
 49,00
 0,60
 0,50
 6,30
 45,00
 0,50

CURAH HUJAN
(KM2)

2129
2744
1440
2744
1843
2469
2000
2662

SUB DAS

Biyonga
Alo

Pohu
Alahu

LUAS (Ha)

27.347,63
23.621,42
24.474,86
12.726,26

(%)

25,62
11,14
16,37
19,44

PANJANG SUNGAI (m)

289.348
421.452
557.942
232.282

KETERANGAN

terjal
landai
miring
miring

Danau Tondano Danau Limboto

Sebagai gambaran, luas DAS Limboto atau DAS Bone Bolango adalah 91.113,13 ha. DAS ini terdiri dari 4 sub DAS 
dengan rincian sebagai berikut:

5. DANAU
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Tabel Peruntukan Lahan DAS Danau Limboto. 

Berdasarkan data yang ada, luas 
penggunaan lahan di DAS Limboto 
didominasi oleh hutan 25,82% 
dan ladang/tegalan 21,76%. Rata-
rata pengelolaan ladang belum 
menerapkan teknik RLKT sehingga 
menyebabkan tingkat bahaya erosi 
tinggi dan terjadinya lahan kritis.

Status kawasan hutan di DAS Limboto adalah sebagai berikut:

KEGIATAN

Pemukiman
Tegalan/ladang
Kebun campuran
Sawah
Perkebunan rakyat
Hutan
Belukar
Rumput/alang-alang 
Bandar udara
Danau
Rawa danau

Jumlah

LUAS (Ha)

12.962,22 
19.841,22 
1.951,22 
7.741,22 

11.775,75 
23.527,22 
12.367,25 
1.286,52 

152,22 
3.222,52 

539,13 
     

91.161,13 

PERSENTASE (%)

12,22 
21,76 

2,14 
8,49 

12,92 
25,81 
11,37 

1,41 
2,16 
3,32 
2,59 

122,22 

STATUS FUNGSI KAWASAN HUTAN 

Hutan Suaka Alam
Hutan Lindung
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi Tetap

Jumlah

LUAS (Ha)

1.937,72 
8.157,82 

19.528,92 
5.357,22

 
     34.981,42 

(%)

5,54 
23,32 
55,83 
15,31

 
122,22 

6. PENGENDALIAN BANJIR

• Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2008 meliputi:
1. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir 1950 m
2. Pembangunan Sabo Dam/Bangunan Pengendali Sedimen 3 Buah
3. Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai 1.130 m

• Permasalahan utama dalam pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir dan perbaikan sungai adalah pembebasan 
lahan dan penyebaran pemukiman penduduk yang berada di daerah bantaran sungai sehingga penanggulangan 
banjir tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Disamping itu terjadi kerusakan hutan di daerah hulu DAS akibat 
dari eksploitasi hasil hutan.
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DAERAH IRIGASI SANGKUB
 
A. INFORMASI UMUM

• Daerah Irigasi Sangkub berada di Provinsi Sulawesi Utara pada 0º49’–0º59’ LU dan 123º 31’–123º 39’ BT yang 
terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya berada di Kecamatan Sangkub dan Kecamatan Bintauna. 
Daerah Irigasi Sangkub berada ±250 km sebelah barat Manado.

• Daerah Irigasi Sangkub direncanakan akan mengairi areal persawahan di 12 desa, yaitu pada Kecamatan Sangkub 
5 desa dan Kecamatan Bintauna 7 desa.

• Gambaran kondisi kondisi lokasi Daerah Irigasi Sangkub adalah sebagai berikut:
- Sarana dan prasarana yang ada cukup baik, meliputi: listrik, transportasi dan fasilitas umum serta pendidikan.
- Sawah yang ada merupakan sawah tadah hujan dengan luas total 1.572,39 Ha.
- Ladang dan kebun dengan luas = 1.007,04 Ha
- Lahan yang belum terbuka (semak belukar) = 1.021,58 Ha
- Produksi padi = 3,50 ton/ha (gabah kering giling)

Proyek Unggulan BWS Sulawesi I
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• Dengan dibangunnya Irigasi Teknis diharapkan akan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Kondisi 
yang nantinya terjadi setelah adanya proyek adalah:
- Luas sawah Irigasi Teknis = 3.601 Ha
- Pola tanam = Padi – Padi – Palawija
- Produksi padi = 6 ton/ha
- Banjir yang selama ini selalu terjadi setiap tahunnya terutama di Desa Pangkusa akan dapat teratasi.

B. DATA TEKNIS BENDUNG

• Lokasi bendung berada ± 100 m ke arah down-stream dari pertemuan sungai Biyau dan sungai Ilanga
• Konstruksi bendung digunakan beton Cyclop yang dilapisi beton bertulang mutu K300
• Lebar total bendung = 100 m
• Tinggi Mercu = 4,50 m
• Bentuk Mercu bular R = 2,00 m dengan kemiringan 1 : 1
• Kolam olak type MDO dengan panjang lantai olak = 26 m
• Panjang lantai depan (upron) = 33,50 m yang terbagi dalam 7 pias
• Lebar pintu penguras lebar = 2,00 m, jumlah = 4 bh (kiri = 2 bh, kanan = 2 bh) 
• Pintu intake lebar = 1,50 m, jumlah = 4 bh (kiri = 2 bh, kanan = 2 bh)
• Panjang Kantong Lumpur kanan = 153 m, kiri = 150 m
• Dinding penahan digunakan beton bertulang mutu K175, tinggi = 10,05 m
• Panjang tanggul banjir = 920 m dengan tinggi rata-rata = 6,00 m
• Jembatan beton berada di up-stream bendung dengan panjang 100 m yang terbagi dalam 5 bentang.

C. DATA TEKNIS JARINGAN IRIGASI

• Sangkub Kanan
- Luas = 1825,85 ha
- Panjang Saluran = 27.663,97 m (Primer = 12.525,30 m; Sekunder = 15.138,67 m)
- Jumlah Bangunan Sadap/Bagi Sadap = 20 bh, Bangunan Muka = 2 bh, Gorong-gorong = 18 bh, Talang = 1 bh

• Sangkub Kiri
- Luas = 1775,35 Ha
- Panjang Saluran = 28.290,20 m (Primer = 11.600,81 m; Sekunder = 16.689,39 m)
- Jumlah Bangunan Sadap/Bagi Sadap = 22 bh’ Bangunan Muka = 2 bh, Gorong-gorong = 20 bh)
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Wilayah Lombok Timur bagian selatan adalah daerah kritis air yang curah hujannya sangat kecil 
800 mm/th dan tidak memiliki sumber air yang layak, dengan jumlah penduduk mencapai 1.065.379 
jiwa. Sejak dulu wilayah selatan merupakan wilayah yang kritis air dan puncaknya terjadi pada tahun 
1969 dimana pada saat itu terjadi kemarau panjang dan musibah kelaparan. Salah satu penyebab kritis 
air tersebut adalah karean curah hujan relative kecil yaitu 800–1000 mm/tahun yang terjadi hanya 
selama ±3 bulan. 

Kondisi topografi Lombok Selatan merupakan lereng 
paling hilir Gunung Rinjani dan pegunungan sekitarnya 
sehingga sumber air yang berasal dari wilayah tersebut 
tidak mencapai di wilayah Lombok selatan.

Untuk mengatasi hal tersebut sejak tahun 1969 telah 
dilaksanakan study dan pengembangan sumber daya air 
serta usaha peningkatan pengelolaan pertanian dengan 
sistem Gogorancah. Rencana pengembangan secara 
terpadu untuk mengatasi kekeringan di Pulau Lombok 
melalui sistem HLD (High Level Diversion), dengan 
potensi areal seluas 50.695 Ha yang telah dilaksanakan 
sejak tahun 1982.

Namun, sampai saat ini pengembangan sistem HLD 
Jurang Sate Komplek dan Sistim Batujai–Pengga baru 
mencapai areal ±29.945 ha, sehingga terdapat lahan 
hujan seluas 20.750 ha yang masih belum tertangani 
dengan baik, salah satunya adalah wilayah Pandanduri.

Kondisi curah hujan di wilayah Pandanduri sangat kecil 
rata-rata 900–1.250 mm/tahun dengan durasi 2–3 bulan. 
Aliran air hujan pada daerah tangkapan seluas 69,16 
km3 tiap tahun yang dialirkan melalui Sungai Palung 
terbuang ke Laut Selatan.

PEMBANGUNAN BENDUNGAN PANDANDURI



Media Informasi Sumber Daya Air • JULI–AGUSTUS 2012 23

Pembangunan Bendungan Pandanduri yang terletak di Sungai Palung Desa Terara, Santong dan Suwangi, Kecamatan 
Terara dan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bendungan Pandanduri memiliki catchment area seluas 64,51 km2 dengan tipe bendungan utama adalah Zonal 
dengan inti tegak dengan tinggi bendungan 42,00 m, sedangkan untuk bendungan pengelak (cofferdam) adalah zonal 
inti tegak dengan tinggi cofferdam 24,00 m. Luas daerah genangan yang dimiliki oleh Bendungan Pandanduri adalah 
315,70 ha, daya tampung waduk sebanyak 27,20 juta m3.

Biaya konstruksi untuk Bendungan Pandanduri Rp 520 miliar dan biaya konstruksi untuk peningkatan jaringan irigasi 
Rp 80 miliar.

Manfaat dari Bendungan Pandanduri ini adalah untuk penyediaan air untuk kahan irigasi yang ada secara kontinyu 
untuk melayani areal sawah dengan luas total 5.168 ha. Pada sistem Sungai Palung (DI. Pandanduri 2.511 ha dan DI 
Suwangi 2.657 ha), mengurangi debit banjir di sungai bagian hilir bendungan dari debit puncak 1.517,94 m3/det untuk 
debit banjir PMF menjadi 1.170 m3 debit yang keluar dari spillway dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar 
bendungan melalui pengembangan perikanan air tawar serta mendukung pengembangan sektor pariwisata Kabupaten 
Lombok TImur dan terbukanya lapangan kerja baru dibidang pariwisata bagi masyarakat disekitar bendungan.

DATA TEKNIS BENDUNGAN

Daerah Aliran Sungai
Catchment Area : 64,51 km2

Panjang sungai : 32,35 km

Bendungan Utama
Tipe : zonal dengan inti tegak
Tinggi Bendungan : 42,00 m
Panjang Puncak : 950 m
Lebar Puncak : 10,00 m
Elevasi Puncak : el. 284,00 m
Elevasi Dasar Sungai : el. 246,00 m

Bendungan Pengelak (Cofferdam)
Tipe : zonal dengan inti tegak
Tinggi Cofferdam : 24,00 m
Lebar Puncak : 6,00 m
Panjang Puncak : 550 m
Elevasi Puncak : el. 271,00 m
Elevasi Dasar Sungai : el. 247,00 m

Daerah Genangan
Luas Daerah Genangan : 315,70 ha
Volume Tampungan Waduk : 27,20 juta m3

Volume Tampungan Mati : 1,27 juta m3
Elevasi Muka Air Normal : el. 281,50 m
Elevasi Muka Air Banjir : el. 282,75 m
Elevasi Muka Air Minimum : el. 264,00 m
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Sering di lingkungan kantor, kita mendengar pimpinan dalam pengarahan kepada bawahannya untuk 
mengubah mindset agar program-program yang ditetapkan instansinya dapat dilaksanakan dengan 
baik. Apa sebenarnya mindset itu? Apabila kita buka berbagai kamus dan pendapat para ahli maka 
akan banyak dijumpai pengertian mindset dari definisi yang panjang sampai yang simpel. Salah satu 
diantaranya pengertian mindset adalah “pola pikir seseorang yang mendasari perilaku dan tindakan 
sehari-hari”. Dengan pengertian sederhana tersebut mindset terbentuk karena seseorang melakukan 
tindakan atau perbuatan berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama.

Sebagai ilustrasi sederhana, seseorang pegawai yang 
pertama kali masuk di institusi pengelola sumberdaya 
air melaksanakan tugas mulai dari merencanakan, 
mendisain, melaksanakan pelelangan dan melaksanakan 
pengawasan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan 
kontraktor secara terus menerus dalam waktu yang 
relatif lama, baik ketika dia berstatus sebagai staf, kepala 
unit sampai pimpinan unit, maka kepada diri orang 
tersebut diperkirakan terbentuk pola pikir bahwa itulah 
kegiatan pengelolaan sumber daya air. Suatu kejadian 
nyata seorang teman yang sampai pensiun pengelolaan 
sumber daya air ya yang diketahui adalah membangun 
bendungan, waduk, bendung, saluran dan bangunan air 
lainnya. Apabila kegiatan sejenis dilakukan oleh sebagian 
besar orang dalam suatu organisasi maka pola pikir itu 
dapat menjadi pola pikir organisasi keseluruhan.

Apabila suatu saat pimpinan meminta untuk mengubah 
pola pikir lama dalam mengelola sumber daya air 
menjadi pola pikir pelayanan kepada pengguna sumber 
daya air, dapat dipastikan tidak dengan mudah dapat 
dilaksanakan, sebab mengubah pola pikir yang sudah 
mendarah daging menjadi pola pikir baru dalam hal ini 
pelayanan sumber daya air memerlukan upaya luar biasa.

Pengertian pengelolaan sumber daya air sebagaimana 
tercantum dalam UU 7/2004 adalah upaya merencanakan, 
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi 
penyelenggaraan konsevasi sumberdaya air, 
pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya 
rusak air. Secara ringkas tujuan akhir pengelolaan sumber 
daya air adalah air tersedia secara berkesinambungan, 
air yang ada dapat dimanfaatkan oleh semua yang 
membutuhkan dan kekuatan yang merusak dari air dapat 
dikendalikan untuk meminimalkan kerugian yang akan 
diterima oleh lingkungan dan masyarakat.

MENGUBAH MINDSET PENGELOLAAN SUMBERDAYA 
AIR DARI MANAJEMEN KONSTRUKSI KE MANAJEMEN 
PELAYANAN KEPADA PENGGUNA SUMBER DAYA AIR 
(SEBUAH GAGASAN)
Oleh : Ir. Suharto Sarwan,M.Si.
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Semua upaya yang dilakukan termasuk membangun prasarana sumber daya air adalah untuk memenuhi dan 
meningkatkan pelayanan kepada seluruh pengguna sumberdaya air di wilayah sungai yang bersangkutan. 

Penulis mencoba membuat daftar pelayanan sumberdaya air yang diperlukan/diharapkan oleh masyarakat dari para 
pengelola sumberdaya air wilayah sungai berdasarkan peraturan perundangan bidang sumber daya air yang saat ini 
sudah terbit. Setidak-tidaknya terdapat 40 jenis pelayanan yang diperlukan masyarakat yang hidup di wilayah sungai. 
Jenia-jenis pelayanan tersebut adalah:
1) Pelayanan perizinan/rekomendasi teknis pengunaan sumber daya air.
2) Pencatatan HAK Guna Air (HGA) yang ada karena ketentuan Perundangan dan Hak Guna Air yang ada karena 

perijinan.
3) Pemenuhan HGA baik yang tanpa izin maupun yang menggunakan izin/alokasi air untuk pemegang hak guna 

air dan pemegang izin penggunaan air.
4) Pelayanan terhadap manajemen penangan banjir kepada masyarakat (penyediaan peta rawan banjir, peringatan 

dini banjir, evakuasi, dsb).
5) Pelayanan monitoring terhadap kualitas air dan informasi kepada masyarakat agar kesehatan lingkungan sungai 

dan masyarakat pengguna air terjamin/terpelihara.
6) Pelayanan manajemen asset sehingga aset SDA yang digunakan untuk melayani masyarakat selalu dalam 

performance/kinerja optimal.
7) Pelayanan data dan informasi tentang SDA (SISDA) yang selalu diupdate dan dapat diakses oleh masyarakat 

luas.
8) Pelayanan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana SDA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

pengguna SDA.
9) Pengumpulan, evaluasi, dan publikasi data hidrologi wilayah sungai.
10) Pengaturan daerah sempadan sumber air dan pemanfaatannya.
11) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.
12) Penyuluhan dan pemberdayaan terhadap perlindungan dan pelestarian sumber air.
13) Pengisian air pada sumber air.
14) Pengaturan pengendalian pemanfaatan tanah di daerah hulu.
15) Pengaturan upaya pengawetan air (menyimpan air yang berlebihan, menghemat air secara efisien dan efektif, 

serta mengendalikan penggunaan air tanah.
16) Penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air.
17) Pemantauan kualitas air pada sumber air.
18) Pengaturan pengendalian kerusakan sumber air. 
19) Penetapan zona pemanfaatan sumber air.
20) Penyusunan peruntukan air pada sumber air.
21) Penetapan peruntukan air pada sumber air.
22) Penyusunan rencana penyediaan air tahunan.
23) Penetapan rencana penyediaan air tahunan.
24) Perubahan rencana penyediaan air tahunan.
25) Menyusun penetapan tarif biaya pengelolaan sumber daya air.
26) Penetapan tarif biaya pengelolaan sumber daya air.
27) Perencanaan pengembangan sumber daya air.
28) Upaya pencegahan bencana (fisik dan non fisik) pada hulu dan hilir wilayah sungai.
29) Penetapan kawasan rawan bencana pada wilayah sungai.
30) Penetapan sistem peringatan dini banjir pada wilayah sungai.
31) Penetapan prosedur operasi standar prasarana dan sarana pengendalian daya rusak air.
32) Penyebarluasan informasi dan penyuluhan bencana.
33) Pelatihan tanggap darurat bencana karena banjir dan tanah longsor
34) Pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana.
35) Perencanan pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.
36) Upaya penanggulangan pada saat terjadi bencana.
37) Upaya pemulihan akibat bencana
38) Peningkatan pemberdayaan dan kemitraan dengan para pemilik kepentingan sumber daya air.
39) Peningkatan komuniksi, koordinasi dan kerjasama antar pemilik kepentingan sumber daya air.
40) Penyelesaian sengketa, gugatan, dan membantu penyidikan terhadap pelanggaran PSDA. Pembaca dapat 

menambahkan daftar di atas lebih banyak lagi.
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FOKUS

SEBERAPA BANYAK KITA SUDAH MELAYANI SUMBER DAYA AIR KEPADA PENGGUNA.

Untuk dapat memberikan berbagai pelayanan sumber daya air kepada para pengguna, jelas diperlukan banyak hal 
antara lain berapa potensi air di wilayah sungai yang dapat dikelola, berapa air yang dapat dikelola sudah dimanfaatkan, 
dimanfaatkan untuk kegiatan apa saja, dimana lokasi pengambilannya, dengan cara apa mengambilnya, siapa yang 
mengatur jatah air yang boleh diambil, bagaimana membuang air limbah habis pemakaian, bangunan apa yang 
diperlukan untuk dapat memenuhi pelayanan tersebut dan seterusnya... Satu hal yang sangat penting adalah sumber 
daya manusia yang mempunyai budaya kerja pelayanan rekan-rekan yang bekerja di BWS/BBWS dapat menjawab 
dari daftar sementara 40 diatas berapa itemkah yang sudah anda lakukan masing-masing di BWS/BBWS?. Pertanyaan 
sederhana yang umumnya sulit dijawab oleh rekan-rekan yang bekerja di BBWS/BWS adalah apakah air yang ada di 
wilayah sungai sudah anda rencanakan dan diatur pembagiannya untuk setiap kelompok pengguna air (pertanian, 
PDAM, indutrsi, PLTA, PLTM, dan lain-lain).

PERUBAHAN MINDSET PELAYANAN

Apabila dikehendaki adanya perubahan mindset dari mindset pengelolaan sumber daya air yang selama ini dari yang 
biasa kita lakukan (lebih berat di manajemen kostruksi) dan kedepan lebih diarahkan ke “manajemen pelayanan 
sumber daya air” menurut pendapat penulis diperlukan beberapa syarat mendasar antara lain:

a. Diperlukannya komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh dari jajaran pimpinan disemua level organisasi 
pengelola sumber daya air (dari pusat sampai wilayah sungai).

b. Diperlukan “politik anggaran” yang berimbang antara kebutuhan dana untuk peningkatan pelayanan dengan 
kebutuhan dana untuk investasi infrastruktur sumber daya air.

c. Harus dibuat sistim yang memungkinkan pegawai dapat mengubah mindset lama ke mindset pelayanan, antara 
lain sistim reward yang memadai antara unit-unit yang melakukan fungsi-fungsi pelayanan langsung kepada 
masyarakat dengan tingkat kesejahteraannya paling tidak sama atau tidak berbeda jauh dengan unit-unit lain yang 
melaksanakan pembangunan.

d. Diperlukan monitoring dan evaluasi yang terus menerus oleh pimpinan dengan fokus pada kinerja pengelola 
sumber daya air wilayah sungai tidak hanya sekedar progres fisik dan keuangan “pelaksanaan proyek”

TOOLS YANG DAPAT DIGUNAKAN

Alat (tools) yang dapat digunakan untuk mengubah mindset pengelola sumber daya air wilayah sungai, sebenarnya 
sudah tersedia salah satunya adalah yang disebut River Basin Organization Bench Marking (RBO-BM) yang khusus 
dibuat untuk menilai kinerja lembaga pengelola sumber daya air wilayah sungai (RBO/BBWS/BWS/PJT/BALAI 
PSDA).

RBO-BM merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan sumber daya air dari institusi 
pengelola sumber daya air wilayah sungai (UPT/BBWS/BWS/RBO). Alat ini dibuat oleh organisasi NARBO (Network 
Of Asian River Basin Organization) yang beranggotakan 14 negara di Asia termasuk Indonesia.

Secara garis besar terdapat 14 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja RBO yaitu:
1) Status badan pengelola sumberdaya air
2) Tata kelola sumberdaya air.
3) Keterlibatan pengguna
4) Umpan balik pengguna
5) Audit lingkungan
6) Kondisi kehidupan di wilayah sungai terkait
7) Pengembangan sumberdaya manusia
8) Pengembangan teknik
9) Pengembangan badan pengelola sumber daya air
10) Perencanaan tata laksana di dalam badan pengelola sumber daya air
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11) Alokasi air
12) Pengolahan data
13) Pemulihan biaya, dan
14) Effisiensi keuangan.

Setiap indikator tersebut diatas terdapat empat tingkatan pencapaian dengan nilai mulai dari 0, 05,1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 
3,0, 3,5 dan terakhir 4,0. Score darI 0,5 sd 4,0 menggambarkan tingkatan kinerja yang dicapai pada suatu periode 
tertentu penilaian kinerja badan pengelola SDA wilayah sungai.

Prinsip dasar penilaian kinerja dilakukan secara mandiri (self assesment) oleh RBO bersangkutan. Hasil penilaian 
secara mandiri selanjutnya akan dilakukan “peer review” oleh satu grup kolega dari RBO lainnya sehingga diperoleh 
tingkat kinerja yang dapat disepakati.

Keempat belas indikator akan menampilkan besaran kinerja yang diperoleh dalam suatu kurun waktu evaluasi tertentu. 
Atas hasil penilaian kinerja, selanjutnya RBO yang bersangkutan menyusun rencana aksi peningkatan kinerja yang 
akan dicapai pada tahun-tahun mendatang.

Secara ringkas RBO-BM tersebut adalah “alat” untuk menilai kinerja lembaga pengelola SDA, merencanakan 
peningkatan kinerja dari tahun ke tahun dan dapat digunakan para pimpinan di atasnya menilai kinerja keseluruhan 
unit-unit yang ada di bawahnya.

Mari kita bertekad meingkatkan layanan kepada seluruh masyarakat pengguna sumber daya air.
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FOKUS

Keberadaan emisi gas rumah kaca sebagian dihasilkan dari alam secara alamiah dan sisanya berasal 
dari kegiatan pembangunan terutama dari kegiatan di bidang kehutanan, lahan gambut, limbah, 
pertanian, transportasi, industri dan energi.

Dalam sambutan Direktur Jenderal SDA yang dibacakan 
oleh Direktur Bina Pendayagunaan Sumber Daya Air, 
Arie Setiadi Moerwanto, menyatakan bahwa berdasarkan 
Copenhagen Accord disepakati bahwa setiap negara 
harus melaksanakan aksi mitigasi pengurangan emisi gas 
rumah kaca yang lebih bersifat measurable, reportable 
and verifiable (MRV). Disamping itu juga disepakati pula 
mengenai mekanisme pendekatan pasar (carbon trading) 
dalam rangka upaya meningkatkan dan mengefektifkan 
aksi-aksi mitigasi GRK, dimana dalam mekanisme ini 
negara-negara berkembang yang dapat mewujudkan 
emisi rendah akan mendapatkan insentif dari negara 
maju untuk selanjutnya dapat digunakan dalam 
pengembangan pola kebijakan rendah emisi.

“Khusus di sektor sumber daya air, Peraturan presiden 
mengenai Rencana Aksi Nasional penurunan Emisi Gas 
Rumah Kaca terakit erat dengan sektor pertanian dan 
sektor kehutanan (lahan gambut) yang penanganannya di 
bawah Direktorat Jenderal sumber Daya Air Kementerian 
PU, dan rencana aksi yang harus dilakukan yaitu 
perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui 
pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi seluas 1,34 juta 
ha dan OP jaringan seluas 2,32 juta ha jaringan irigasi,” 
jelas Arie Setiadi Moerwanto dalam acara Sosialisasi dan 
Capacity Building Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 
Pada Sektor Sumber Daya Air, 5 Juli 2012, di Jakarta.

EMISI GAS RUMAH KACA PADA SEKTOR 
SUMBER DAYA AIR

tolong dicarikan 
gambar lagi.
gambar ilustrasi 
yang ada 
resolusinya rendah
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Di sektor kehutanan dan lahan 
gambut rencana aksi yang sudah 
ditetapkan adalah peningkatan, 
rehabilitasi, operasi dan 
pemeliharaan jaringan reklamasi 
rawa (termasuk lahan bergambut) 
melalui beberapa kegiatan antara lain 
peningkatan jaringan rawa seluas 
10 ribu ha, rehabilitasi seluas 450 
ribu ha dan opearsi pemeliharaan 
jaringan reklamasi rawa seluas 1,2 
juta ha.

Dalam Perpres Rencana aksi 
nasional Penurunan Emisi Gas 
Rumah Kaca juga disebutkan bahwa 
strategi dari rencana aksi ini adalah 
mengoptimalisasi sumber daya lahan 
dan budidaya pertanian dengan 
emisi GRK serendah mungkin dan 
mengabsorbsi CO2 secara optimal, 
serta menstabilkan elevasi muka air 
dan memperlancar sirkulasi air pada 
jaringan irigasi. 

“Kendala yang kita hadapi saat ini adalah kurangnya pengetahuan kita 
mengenai emisi karbon baik itu dari segi pengukuran emisi karbon maupun 
upaya-upaya terkait di bidang pengelolaan sumber daya air dalam rangka 
pengurangan emisi karbon itu sendiri,” ujar Arie Setiadi Moerwanto.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah awal dari tindak lanjut 
implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 
tentang Rencana Aksi nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca khususnya 
di bidang pengelolaan sumber daya air yang sejalan dengan pertemuan G-20 
di Pittsburgh dalam upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 
26% dari business as usual dengan kemampuan sendiri dan penurunan 
hingga 41% dengan bantuan negara donor.

Dengan adanya sosialisasi dan capacity building ini diharapkan dapat 
menambah wawasan kita berkaitan dengan upaya pengurangan emisi gas 
rumah kaca di sektor sumber daya air termasuk mekanisme market carbonnya, 
sehingga nantinya dapat membantu untuk operasionalisasi di lapangan, 
kegiatan MRV dan peningkatan kemampuan dalam akses market carbon atas 
aktivitas-aktivitas penurunan emisi yang telah dilakukan. (ech/anj)

GLOSSARY

Jaringan Irigasi adalah Saluran, 
bangunan, dan bangunan 
pelengkapnya yang merupakan 
satu kesatuan yang diperlukan 
untuk penyediaan, pembagian, 
pemberian, penggunaan, dan 
pembuangan air irigasi.

Rawa adalah Lahan genangan 
air secara alamiah yang terjadi 
terus menerus atau musiman 
akibat drainase alamiah yang 
terhambat serta mempunyai ciri-
ciri khusus secara fisik, kimiawi, 
dan biologis.
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PERSPEKTIF

Dalam pelaksanaan program Community Participation-Dam Operational & 
Improvement Sector Project (CP-DOISP) yang didanai melalui Bank Dunia 
Paket SDW-CS-11 (Loan IBRD No.7669-ID) selama 2 tahun tahap-1 (2011–
2012), telah ditetapkan 5 waduk & DTA yang ditangani melalui ”Rekrutmen 
Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (LSM) untuk Pelaksanaan 
Program Pengelolaan Waduk dan Daerah Tangkapan Air Waduk Berbasis 
Partisipasi Masyarakat”.

Pelaksanaan pendampingan masyarakat yang telah dilaksanakan sejak 28 
Februari 2011, telah merekrut sebanyak 14 orang fasilitator lokal, terdiri dari 
untuk kategori waduk besar 6 orang yang ditempatkan di waduk & DTA waduk 
Batutegi-Lampung, 4 orang ditempatkan di waduk dan DTA waduk Batujai-
NTB, untuk kategori waduk sedang yaitu 2 orang di tempatkan di sekitar waduk Gondang-Lamongan, 
dan kategori waduk kecil yaitu masing-masing 1 orang di waduk Gembong & waduk Malahayu-Brebes.

Dengan adanya kegiatan tersebut, maka diharapkan upaya pelestarian waduk dan DTA melalui 
peningkatan partisipasi masyarakat khususnya dalam hal ikut melakukan Pemeliharaan di sekitar 
waduk & DTA berbasis peran masyarakat dapat terwujud, sehingga kelak umur/ fungsi waduk setidak-
tidaknya bisa mendekati umur rencana. Insya Allah...

PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DI SEKITAR WADUK DALAM O & P WADUK DAN
DI SEKITAR DAERAH TANGKAPAN AIR WADUK
(catatan dari setahun perjalanan prgoram CP-DOISP 
Tahap-I)
Oleh: (Alm.) Suko Rahardjo – Koordinator Fasilitator CP-DOISP)
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SEKILAS PERJALANAN SETAHUN CP-DOISP TAHAP-1

Program CP-DOISP yang diawali bulan Maret 2011, para fasilitator mulai mempersiapkan diri mengumpulkan berbagai 
data/informasi di lapangan sekitar Waduk dan DTA yang menjadi binaannya masing-masing.

Adapun beberapa laporan yang dibuat diantaranya meliputi:
a. Gambaran umum/profil kondisi waduk dan Daerah Tangkapan Air (DTA);
b. Perencanaan wilayah/pemetaan.
c. Strategi pendekatan komunitas sekitar waduk dan Daerah Tangkapan Air. 

Dengan adanya laporan tersebut, maka para fasilitator mempunyai bahan dalam melakukan koordinasi dengan 
pihak PIU/counterpart, karena program/agenda lapangan yang akan disusun bersama masyarakat harus dilakukan 
penjajakan terhadap kemungkinan adanya anggota/kelompok masyarakat setempat yang belum paham betul maksud 
dan tujuan CP-DOISP. 

Pada awal kegiatan, para fasilitator berharap dukungan dari PIU/counterpart bisa optimal, terutama dalam hal 
dukungan pendanaan bisa dikeluarkan sesuai dengan waktu serta besaran dana yang dibutuhkan.

Namun dalam prakteknya tidak demikian, ada PPK-PIU yang tidak berani menggunakan dana CP-DOISP, ada yang 
gamang, namun ada pula PPK-PIU yang kooperatif dan memberikan dukungan dana sesuai waktu dan besaran yang 
dibutuhkan para fasilitator. 

TAHAPAN PELAKSANAAN CP-DOISP

Kegiatan tahap pertama/Persiapan yang dilakukan para Fasilitator bersama counterpart PIU meliputi antara lain:

Mobilisasi konsultan fasilitator
• Mengumpulkan data/informasi/data sekunder
 
Kegiatan selanjutnya pada tahap ke-2 (lanjutan) difokuskan pada tahap persiapan:
• mobilisasi konsultan fasilitator, 
• koordinasi, 
• review desain dan rencana kerja, 
• penyusunan rencana kerja rinci, 

Tahap pelaksanaan
• Sosialisasi (kampanye publik, FGD untuk sosialisasi)
• Pengembangan kader (identifikasi, pengembangan, pelatihan)

Tahap pelaksanaan pemberdayaan
• pembentukan kelompok masyarakat
• pemetaan sosial
• penyusunan RKM, dan
• kompilasi rencana kerja

Target akhir tahun-1 CP-DOISP adalah ditandatanganinya MOU/dokumen kesepakatan antara PIU/pengelola waduk 
dengan Forum Komunitas Waduk dan diketahui oleh pemda setempat. Namun hal ini tidak berjalan mulus, mengingat 
masih lemahnya support dari PIU/countepart kepada para fasilitator, khususnya dalam dukungan pendanaan sesuai 
jadwal dan besarannya, menjadi kendala utama untuk mencapai target capaian tahun-1, CP-DOISP tersebut.
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PELAKSANAAN CP-DOISP DI MASING-MASING WADUK & DTA

Secara umum pelaksanaan CP DOISP tahap-I (di 5 waduk) masih mengalami banyak sekali kendala, hambatan dan 
tantangan. Bahkan pelaksanaanpun menjadi tertunda oleh karena beberapa faktor internal dan eksternal.

Hambatan yang dihadapi antara lain: Revisi NOL Bank Dunia (kesalahan redaksi memakan waku 1(satu) bulan. Adanya 
adendum kontrak karena PPN 10% belum dimasukkan, adanya Amandemen Kontrak-1 karena adanya pergantian 
beberapa fasilitator CP-DOISP serta hambatan administrasi pembayaran termin yang sering mengalami kemunduran.

Di sisi lain, beberapa agenda seperti rencana diselenggarakannya pelatihan bagi para fasilitator dan counterpart/PIU 
hingga sekarang belum terlaksana, bahkan tidak jelas lagi beritanya.

Masalah produk dari watersheed specialist dan dam specialist (intermiten) yang mestinya menjadi rujukan dalam 
penyusunan pedoman CP-DOISP, karena sesuatu hal tidak bisa dipakai sebagai rujukan Penyusunan Pedoman/tata 
Cara CP-DOISP.

Masalah Pedoman Pelaksana dan Pedoman Pelaku CP-DOISP sangat terlambat untuk dibahas dan segera direspon 
Bank Dunia, yang terakhir baru diselesaikan Maret 2012, dengan dibantu dari Tim Bank Dunia (Bu Irama Abusumono), 
menjadi Pedoman/Tatacara CP-DOISP.

Dari sisi kesiapan para fasilitator di lapangan, bisa dibilang sudah siap untuk memberikan fasilitasi/pendampingan 
kepada kelompok masyarakat binaan dan membantu PIU/counterpart sesuai dengan tugas dan kewajiban para 
fasilitator sebagai pendamping lapangan.

Semboyan kami para Fasilitator:

“Sekali layar terkembang, pantang surut sebelum sampai ke tanah tujuan”.

Bisa dikatakan rata-rata dedikasi dan semangat para fasilitator untuk melaksanakan program CP-DOISP tidak diragukan 
lagi. Kesemuanya ini merupakan pengalaman berharga, terutama bagi keberlanjutan program CP-DOISP tahap-tahap 
berikutnya, agar tidak terjadi lagi, sehingga program CP-DOISP bisa berjalan on schedule.

WADUK & DTA BATUTEGI-LAMPUNG

Waduk dan Daerah Tangkapan Air (DTA) Batutegi terletak di Kab. Tanggamus, Lampung dengan luas genangan 
mencapai ±2.020 Ha, tergolong kategori waduk besar. Permasalahan pokok di sini adalah adanya kiambang/gulma air 
yang menutupi hampir 70% permukaan waduk. 

Pada daerah green belt waduk, masyarakat masih melakukan kegiatan pertanian dengan sistem membakar tanaman 
sehabis dipanen, sehingga cara ini tidak sesuai dengan kaidah konservasi.

Pelaksanaan kegiatan dilapangan yang telah di lakukan oleh para fasilitator berjalan cepat, namun kurang diimbangi 
dengan dukungan pendanaan dari PIU. Pendanaan CP-DOISP masih berasal dari dana DIPA APBN TA 2011. Ini adalah 
masalah tersendiri mengapa PPK BBWS Mesuji Sekampung belum berani menggunakan dana CP-DOISP, padahal ada 
pedoman dan manual PMM CP DOISP yang bisa dipakai sebagai rujukan. 

Pelaksanaaan pendampingan masyarakat di sekitar waduk Batutegi difokuskan pada target grup masyarakat binaan di 
3 desa sekitar waduk yaitu: desa Sinar Sekampung, desa Batutegi dan desa Air Kubang. Sedangkan desa Way Harong 
di sekitar waduk Batutegi, dikelola besama-sama oleh 6 fasiltator.

Pada masyarakat sekitar DTA difokuskan pada 3 desa DTA yaitu: desa Sinar Jawa, desa Naningan dan desa Datar 
Lebuay.
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Berbagai kegiatan yang telah dapat dilaksanakan oleh para fasilitator bersama PIU BBWS Mesuji Sekampung antara 
lain adalah: mengadakan sosialisasi baik di tingkat Kab. Tanggamus, maupun di desa-desa binaan masing-masing. 
Ada juga pelatihan pembuatan kompos dari bahan baku kiambang, yang mudah2 an bisa digunakan untuk mengatasi 
dilema kiambang di waduk Batutegi.

Hal menarik lainnya para fasilitator waduk Batutegi telah berhasil mengidentikasi beberapa titik erosi di DTA yang 
memerlukan dukungan bangunan fisik civil teknis dari BBWS Mesuji Sekampung, untuk mencegah erosi lebih parah 
lagi. Juga sudah dilakukan pematokan batas lahan antara milik warga dan milik pengelola waduk BBWS Mesuji 
Sekampung.

Hal lain yang menarik, para fasilitator telah mengumpulkan petani konservasi produktif yaitu: petani gula merah 
(nira), yang potensinya bisa ditanam di sepanjang sungai sekaligus melindungi sungai dari bahaya erosi/longsor, 
namun hasil nira bisa di poduksi menjadi gula semut yang memiliki nilai ekonomi bila dijual dipasaran.

Untuk kelompok petani konservasi lebah hutan, telah banyak jenis pohon di DTA yang digunakan tempat koloni 
lebah-lebah tersebut, yang madunya mempunyai nilai ekonomi dan kesehatan.

Untuk kelompok petani konservasi tanaman karet, perlu bantuan BBWS Mesuji sekampung untuk pengadaan bibit 
(bisa minta bibit karet gratis ke BPDAS Musi).

Perlu dukungan pihak pengelola waduk untuk menyediakan dana guna mengadakan pelatihan budi daya gula merah, 
lebah hutan dan karet.

Demikian serangakaian kegiatan para fasilitator CP DOISP waduk dan DTA Batutegi, yang sekalipun dengan dukungan 
dana yang minim dari PIU, namun semangat melaksanakan program CP-DOISP di lapangan bersama kelompok 
masyarakat perlu kita berikan penghargaan khusus.

Maju terus para fasilitator CP-DOISP waduk DTA Batutegi, selamat berjuang !!! 

WADUK & DTA BATUJAI- NTB

Waduk Batujai terletak di Kab. Lombok Tengah, NTB dengan luas genangan mencapai ±890 Ha, masih tergolong 
kategori waduk besar. Lokasi waduk saat ini berbatasan dengan Bandara Internasional Lombok (BIL), yang dalam 
prediksi ke depan, keberadaan waduk akan terancam dengan tumbuhnya aktivitas di sekeliling bandara, bila tidak 
segera di lakukan “upaya proteksi”.

Masalah lainnya adalah pada masa reformasi pernah dikeluarkan ijin Bupati kepada masyarakat sekitar waduk untuk 
menggarap lahan di green belt waduk, yang menurut pemahaman adalah lahan tidur. Dengan adanya ijin ini, kontan 
tekanan penduduk untuk mengeksploitasi waduk meningkat, bahkan bukan lagi di green belt, bahkan merambah ke 
lahan pasang surut.

Tak pelak lagi bila dilihat kondisi sekarang, sekalipun sudah ada SK Gubernur NTB yang melarang warga berbudidaya 
di lahan pasang surut dan green belt waduk, namun agaknya susah sekali merubah mainstream/cara berpikir aparat 
maupun masyarakat setempat. 

Namun tidak ada istilah terlambat bila kita mau bersama-sama menyelamatkan waduk Batujai, mengingat fungsi 
waduk adalah: untuk penyediaan air baku, pengendalian banjir, serta suplai air irigasi untuk areal persawahan.

Permasalahan lainnya adalah adanya kekurang harmonisan hubungan kerja antara para fasilitator CP DOISP dengan 
para counterpart/PIU BWS NT-II.
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Dalam catatan kunjungan Misi WB (Ibu Ninin K. Dewi) ke waduk Batujai akhir Maret 2012 yang lalu yang disampaikan 
oleh fasilitator ke koordinator fasilitator, dapat di jelaskan sebagai berikut: 

- Berdasarkan pedoman pelaksanaan DOISP sebelum forum dibentuk baik di zona DTA maupun zona waduk, harus 
terlebih dahulu dibentuk pokmas di masing-masing desa dampingan, tetapi PIU beralasan bahwa dana DOISP baru 
bisa cair bulan Desember 2011, sehingga tidak cukup ruang bagi mereka untuk melakukan pembentukan pokmas 
sehingga mereka melakukan jalan pintas (instan) dalam pembentukan forum, sebab syarat cairnya dana harus 
terbentuk forum terlebih dahulu, sehingga prosesnya dibalik yaitu forum terlebih dahulu dibentuk baru kemudian 
pokmas menyusul.

- Sejak dimulainya program yaitu pertengahan Maret 2011 hingga sampai sekarang masih belum bisa dilakukan 
pendampingan, ini disebabkan karena kelompok dampingan (pokmas) masih belum terbentuk, kondisi ini 
yang membuat ibu Ninin K.Dewi (perwakilan world bank) mendesak pihak PIU (counterpart) agar secepatnya 
membentuk pokmas agar proses pendampingan bisa segera dilakukan oleh fasilitator.

- Sebagai gambaran keterlibatan perempuan dalam FKPW hanya 1 (satu) orang sedangkan FKPDTA keterlibatan 
perempuan tidak ada sama sekali, ini menurut Bank Dunia keterlibatan perempuan sangat minim sekali dalam 
forum sehingga forum perlu di reorganisasi agar keterlibatan perempuan bisa lebih banyak lagi.

- Menurut misi Bank Dunia, sebelum turun kelapangan seharusnya fasilitator diwajibkan mengikuti pelatihan 
tentang program DOISP serta mekanisme pendekatan yang harus dilakukan, hal ini agar fasilitator mempunyai 
bekal yang cukup dalam melakukan pendampingan selain itu juga agar ada kesepahaman di antara semua fasilitator 
program DOISP, sehingga ada keseragaman baik penyusunan schedule, pelaksanaan di lapangan maupun capaian 
program DOISP, sehingga kesan berjalan sendiri-sendiri tidak terjadi.

Demikian beberapa catatan/komentar Bank Dunia tentang pelaksanaan CP-DOISP di waduk dan DTA waduk Batujai 
NTB.

WADUK GONDANG-LAMONGAN JATIM

Waduk Gondang teletak di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, namun masuk dalam wilayah kerja BBWS 
Bengawan Solo. Luas genangan waduk Gondang seluas ±600 Ha, tergolong katetgori waduk sedang.

Saat ini program CP-DOISP di waduk Gondang Lamongan, dianggap paling sukses dalam melaksanakan program CP-
DOISP dengan menggunakan dana Loan CP-DOISP. 

Hal ini didukung dengan statement Bank Dunia bahwa salah satu keberhasilan CP-DOISP adalah apabila sudah 
menghasilkan dokumen kesepakatan (MoU) antara Pengelola waduk dengan Forum Komunitas Peduli Waduk 
Gondang (FKPWG), diperkuat oleh Bappeda Kab. Lamongan, yang telah terlaksana akhir Desember 2011.

Menurut counterpart PIU BBWS Bengawan Solo, Ibu Yudhy, kunci keberhasilan tersebut terletak pada beberapa hal 
di antaranya adalah:
• Ada kesamaan persepsi dalam pelaksanaan CP DOISP antara pihak fasilitator dan pihak counterpart PIU dan 

bekerjasama secara harmonis dan terbuka.
• PPK BBWS Bengawan Solo berani ambil resiko penyediaan dana CP-DOISP bagi kegiatan fasilitator yang telah 

disusun bersama masyarakat dan counterpart, sesuai dengan waktu dan besaran dana yang diperlukan.
• Adanya dukungan yang kuat dari PIU–Kepala BBWS Bengawan Solo/cq; Kabid OP untuk mensukseskan program 

CP-DOISP di wilayah kerjanya.
• Adanya dukungan komitmen dari pemkab. Lamongan dalam mensukseskan program CP-DOISP di wilayahnya.
• Masyarakat dan FKPWG yang terbentuk sangat responsif dan bersemangat dalam turut serta berpartisipasi dalam 

penyelamatan waduk melalui kegiatan-kegiatan pemeliharaan waduk Gondang.
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WADUK GEMBONG-PATI JATENG 

Waduk Gembong terletak di Kab. Pati Jawa Tengah, dengan luas sekitar 123,4 Ha, dan tergolong kategori waduk kecil.
Saat ini program CP-DOISP di waduk Gembong telah berjalan dengan baik di mana sebelumnya mengalami hambatan 
Revisi DIPA yang memerlukan waktu cukup lama.

Waduk Gembong merupakan satu-satunya waduk diantara 4 waduk lainnya dalam program CP-DOISP tahap I (5 
waduk) yang PIU nya adalah Dinas PSDA Prov. Jawa Tengah. Dalam hal ini tentunya keterlibatan BBWS Pemali Juana 
tetap eksis tidak bisa ditinggalkan, teutama dalam memberikan saran teknis bagi OP waduk Gembong.

Ada hal yang berbeda dengan PIU lainnya, dimana PIU Dinas PSDA Prov. Jawa Tengah baru saja menyelesaikan 
sosialisasi CP-DOISP secara maraton (satu bulan), di 6 waduk lainnya yaitu: waduk dan DTA Wadaslintang, waduk 
Cacaban, waduk Gunung Rowo, Cengklik Plumbon, Banyukuwung, sekalipun fasilitatornya belum tersedia, sehingga 
dilaksanakan sendiri dengan melibatkan pula fasilitator CP-DOISP waduk Gembong, yang sudah tersedia fasilitatornya 
(Hasil Rekrutmen fasilitator CP-DOISP Tahap I). 

Alasan ini bisa diterima, sambil menunggu hasil tender pengadaan fasilitator CP-DOISP tahap II (untuk 10 waduk 
dan 2 DTA), sehingga bila fasilitator telah ditetapkan bisa segera bekerja bersama tim counterpart PIU Dinas PSDA 
Provinsi Jateng.

WADUK MALAHAYU-BREBES JATENG

Waduk Malahayu terletak di Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah, dengan luas genangan ±60 Ha dan tergolong kategori 
waduk kecil.

Berbeda dengan pelaksanaan program CP-DOIS pada waduk lainnya, justru masalah utama yang dihadapi oleh 
pelaksanaan CP-DOISP waduk Malahayu adalah dana DIPA TA 2011 bahkan TA 2010 konon masih dibintang. Sejauh 
mana upaya pihak PIU/BBWS Cimanuk Cisanggarung memperjuangkannya, namun belum terdengar hingga saat ini. 
Maka bisa dikatakan CP DOISP waduk Malahayu mengalami stagnant alias mati suri. Sampai kapan hal ini terjadi, 
Wallahu’alam.

PENUTUP

Banyak hal yang bisa dipetik dalam perjalanan pelaksanaan CP-DOISP Tahap-I yang masih merupakan tahap “uji coba”. 
Hal ini bisa dilihat dari alokasi dana yang dibuat rata-rata yaitu: untuk CP-DOISP waduk sebesar Rp 500 juta/2 tahun, 
dan untuk DTA sebesar Rp 2 Milyar/2 tahun, tanpa melihat luas waduk dan jumlah KK nya masing-masing waduk & 
DTA.

Namun dengan tidak bermaksud menyalahkan siapapun, program uji coba CP DOISP tahap I bisa kita ambil hikmahnya, 
agar pelaksanaan CP DOISP tahap berikutnya bisa lebih siap lagi. Semoga !!!
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Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terdapat tiga 
pilar pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber 
daya air dan pengendalian daya rusak air.

“Ketiga pilar tersebut hendaknya memperhatikan aspek 
jejak tapak air (water foot print). Konsep water foot print 
ini merupakan konsep yang memberikan gambaran 
terhadap pemanfaatan air untuk pertanian, industri, 
dan air minum yang digunakan saat ini,” jelas Djoko 
Kirmanto dalam acara Penandatanganan Kesepakatan 
Bersama Antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 

dengan Yayasan Air Adhi Eka mengenai Pengelolaan 
Sumber Daya Air, 31 Juli 2012, di Jakarta.

Konsep ini menjadi penting mengingat kondisi 
perubahan iklim global dan kondisi lingkungan yang 
semakin berubah akhir-akhir ini.

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN DITJEN 
SDA DENGAN YAYASAN AIR ADHI EKA
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Dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini langkah terpenting yang harus dilakukan adalah melalui pendekatan 
secara terpadu, fleksibel dan bertahap. “Pengalaman para pelaksana saat ini, membutuhkan masukan dan saran 
strategis dari para senior untuk mencurahkan tenaga dan pikirannya dan hal ini merupakan contoh bakti yang luar 
biasa,” jelas Djoko.

Djoko berharap dapat mendorong keterlibatan masyarakat agar lebih peduli dan menyadari betapa pentingnya air 
sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh terpadu dan berwawasan lingkungan. (anj/ech)
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SILATURAHMI MENJELANG PUASA
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UPACARA PERINGATAN
HARI KEMERDEKAAN RI KE-67

BERANDA
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HALAL BIHALAL IDUL FITRI 1433 H
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