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SDA Tetap Semangat 
Bangun Infrastruktur Sumber Daya Air Untuk Indonesia!

Penghujung tahun 2020 yang tak mudah, namun Ditjen SDA tetap 
bekerja membangun Indonesia. Sudah hampir setahun, pandemi 

COVID-19 menghantam berbagai sektor yang ada dinegeri ini. 
Sudah banyak masyarakat yang terkena dampak dari bencana ini. 
Namun, perjuangan tak boleh berhenti. Meski banyak tantangan, 

perjuangan harus tetap dilanjutkan, demikian halnya Ditjen SDA 
yang mendapat amanah untuk membangun dan membenahi 

infrastruktur sumber daya air di Indonesia.

Satu solusi yang diberikan dalam menghadapi dampak pandemi 
COVID-19 adalah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur 

sumber daya air untuk mensukseskan program Food Estate yang 
akan mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Di Kalimantan 
Tengah, satu per satu pekerjaan pada program Food Estate yaitu 

pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi diselesaikan agar 
manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Tak lupa, Ditjen 

SDA tetap fokus membangun berbagai tampungan air berupa 
bendungan, bendung, embung diberbagai daerah untuk

mendukung ketahanan air di Indonesia.

Begitu juga dukungan Ditjen SDA terhadap Kawasan Strategis 
Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba yang diharapkan bisa 

memberikan kontribusi untuk pariwisata dan perekonomian di 
negeri ini, dan kegiatan penyelamatan sumber-sumber air alami 

seperti Situ, dan lainnya juga terus dikerjakan oleh Ditjen SDA.

Sembari berjuang, satu pesan baik yang tetap dipegang orang-
orang SDA adalah agar selalu bekerja dengan menerapkan protokol 

kesehatan demi keselamatan bersama. 

Meski BERAT, kita harus TETAP SEMANGAT!

Curug Putri Pelangi 
di Desa Tajurhalang

Spillway Bendungan L
ausimeme
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terus menjaga kekompakan dan ker-
jasama konsistensi, semangat dan 
kepercayaan masyarakat dengan 
memperlihatkan kinerja terbaiknya, 
terutama dalam memberikan perha-
tian pada kualitas belanja APBN.

Selain upacara bendera, ada beber-
apa kegiatan menarik lainnya yang 
diselenggarakan dalam rangka mem-
peringati Hari Bakti PU. Kegiatan 
tersebut diantaranya adalah pena-
naman pohon, perlombaan, pamer-
an foto, pameran virtual 75 Tahun 
PUPR,  Senior Dialogue dan Festival 
Bakti PUPR untuk Negeri.

75 Tahun Bakti PUPR 
Sigap Membangun Negeri

3 
Desember, menjadi momen 
bersejarah bagi Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Peruma-

han Rakyat. 75 tahun yang lalu, 7 
pegawai PU gugur demi memper-
tahankan Kantor Departemen Per-
hubungan dan Pekerjaan Umum 
yang kini disebut Gedung Sate dari 
serangan Belanda. Mereka adalah 
Soehodo, Didi Hardianto Kamarga, 
Muchtaruddin, Rio Soesilo, Soeben-
gat, Ranu dan Soerjono, mereka ada-
lah Pahlawan Sapta Taruna. Sejak 
saat itu, 3 Desember selalu diperin-
gati sebagai Hari Bakti PU.

Pada tahun 2020 ini Hari Bakti PU 
diperingati dengan tema “75 Ta-
hun Bakti PUPR Sigap Membangun 
Negeri”. Tema ini selaras dengan 
yang disampaikan oleh Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono 
dalam sambutannya pada upacara 
memperingati Hari Bakti PU ke-75 
di kantor Kementerian PUPR, Jakar-
ta (3/12/2020) yang diikuti secara 
virtual oleh seluruh Balai-balai Ke-
menterian PUPR dari Sabang sampai 
Merauke sesuai Protokol Kesehatan 
COVID-19.

Ia menyampaikan bahwa pemban-
gunan infrastruktur tetap menjadi 
prioritas Kabinet Indonesia Maju 
(periode 2020– 2024) sesuai visi 
Presiden Joko Widodo. Oleh kare-
nanya Menteri Basuki juga meminta 
kepada seluruh insan PUPR untuk 

Sebagai puncak dari rangkaian ke-
giatan dalam rangka memperin-
gati Hari Bakti PU ke 75, Kemen-

terian PUPR melakukan penghijauan 
di area infrastruktur PUPR dengan 
melakukan penanaman pohon se-
cara serentak dengan total 176.241 
pohon. Kegiatan ini dilakukan se-
bagai upaya memperbaiki kualitas 
lingkungan menjadi lebih baik.

Kegiatan penanaman pohon di 
lingkungan Ditjen Sumber Daya Air 
dilakukan oleh Balai Besar/Balai 
Wilayah Sungai Ditjen Sumber Daya 
Air berjumlah 54.600 batang po-
hon yang terdiri dari 12 Balai Besar 

Kementerian PUPR 
Tanam 176.241 Pohon 

Secara Serentak
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sanakan oleh 33 Balai, terdiri dari 7 
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Na-
sional (BBPJN), dan 26 Balai Pelak-
sanaan Jalan Nasional (BPJN). Jum-
lah pohon yang ditanam sebanyak 
41.123 batang pohon. Selain itu 40 
BUJT ikut berpartisipasi melakukan 
penanaman sebanyak 74.996 batang 
pohon. 

Selanjutnya, penanaman pohon 
oleh 28 Balai Prasarana Permukiman 

Wilayah (BPPW) Ditjen Cipta Karya 
dengan total luas area sekitar 
135.932 meter persegi dan ditanami 
4.402 pohon.

Sedangkan di lingkungan Ditjen  Pe-
rumahan, penanaman pohon dilak-
sanakan di lokasi-lokasi Rumah 
Susun yang dibangun tahun 2018 – 
2020, baik yang sudah selesai mau-
pun konstruksi dengan jumlah 1.150 
batang pohon.

Wilayah Sungai (BBWS) dan 25 Balai 
Wilayah Sungai (BWS). Penanaman 
dilakukan di 67 lokasi terdiri dari 40 
Bendungan, 9 Bendung, 11 Embung, 
4 Danau, 1 Situ, dan 2 Pantai. Area 
penanaman di bendungan terdiri 
dari 3 (tiga) area yaitu sabuk hijau 
(greenbelt), area disposal, dan area 
fasilitas umum.

Di lingkungan Ditjen Bina Marga, 
kegiatan penanaman pohon dilak-

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
memberikan sambutan dalam Upacara 
Peringatan Hari Bakti PU ke 75



Dalam acara penghijauan 
yang dipusatkan di Bendun-
gan Gondang, Karanganyar, Jawa 
Tengah (5/12) Menteri Basuki dalam 
sambutannya secara virtual men-
yampaikan kegiatan penghijauan ini 
tidak hanya dilaksanakan pada Hari 
Bakti PU saja, tetapi secara mas-
if dan berkelanjutan dalam rangka 
membuka lapangan kerja dan men-
jadi potensi untuk pengembangan 
ekonomi hijau (green economy) se-
suai arahan Presiden Joko Widodo.

Staf Ahli Menteri PUPR (SAMPU) 
Bidang Sosial Budaya dan Peran 
Masyarakat Sudirman menambah-
kan bahwa jenis pohon yang ditanam 

p a d a 
dasarnya dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yai-
tu pohon untuk memperkuat fung-
si utama infrastruktur dan pohon 
produktif yang  bernilai ekonomi 
terutama dari buahnya. Selain itu, 
teknis penanamannya sudah diatur 
sedemikian rupa, dengan memper-
hatikan kondisi lahan di area infras-
truktur, jenis pohon, hingga metode 
pemeliharaannya.

Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh 
balai-balai di Indonesia, Bupati Ka-
ranganyar Juliyatmono, Ketua Ika-
tan Pensiunan Pekerjaan Umum dan 

Perumahan 
Rakyat (IPPU) 

Djoko Murjanto, serta ko-
munitas dan perwakilan Gerakan Na-
sional Kemitraan Penyelamatan air 
(GNKPA) serta komunitas-komunitas 
binaan organisasi dan balai-balai di 
lingkungan Kementerian PUPR. 

Bupati Karanganyar Juliyatmono da-
lam sambutannya menyampaikan 
bahwa atas nama masyarakat Ka-
ranganyar menyampaikan terimak-
asih kepada Kementerian PUPR atas 
pembangunan berbagai infrastruk-
tur. 

“Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
adalah Menteri paling keren di Indo-
nesia karena kerja kerasnya selama 6 

L i p u tan utama



tahun ini. Pembangunan infrastruk-
tur sudah dilihat dan dirasakan man-
faatnya oleh masyarakat, di Kabupat-
en Karanganyar sendiri dibangun 2 
(dua) bendungan yaitu Gondang dan 
Jlantah yang akan memberi manfaat 
besar bagi warga Karanganyar,” 
tuturnya.

L i p u tan utama
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Penanaman Pohon di Bendungan Teritip

Penanaman Pohon di Green Belt 
Bendungan Sadawarna
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Launching Prangko Seri Bendungan

Masih dalam rangka memper-
ingati Hari Bakti PU ke 75, Ke-
menterian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat melalui Di-
rektorat Jenderal Sumber Daya Air 
bekerjasama dengan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika dan PT 
Pos Indonesia meluncurkan Prangko 
dengan seri Bendungan.

Bendungan terpilih dalam seri Prang-
ko ini karena pembangunan bendun-
gan merupakan salah satu Proyek 
Strategis Nasional yang dikerjakan 
oleh Kementerian PUPR. Hingga saat 
ini, Kementerian PUPR mengelola 
202 bendungan, jumlah tersebut 

akan bertambah menjadi 244 bend-
ungan di tahun 2024 nanti. 

Dalam Prangko seri Bendungan ini 
memuat beberapa gambar dari 
Bendungan, Bendungan tersebut 
diantaranya adalah Bendungan Jati-
luhur, Bendungan Batu Bulan, Bend-
ungan Jatigede dan Bendungan Rak-
namo. Bendungan-bendungan ini 
pun dipilih karena pembangunannya 
mewakili Pembangunan Bendungan 
dari masa ke masa.

Peluncuran Prangko Seri Bendungan 
ini dilaksanakan pada 3/12 sebagai 
salah satu rangkaian acara Festival 

Hari Bakti PU yang diadakan di Audi-
torium Kementerian PUPR. Kegiatan 
ini ditandai dengan penandatanga-
nan Sampul Halaman Pertama oleh 
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
yang didampingi oleh Dirjen SDA Jar-
ot Widyoko. Peluncuran Prangko seri 
Bendungan ini juga merupakan ben-
tuk penghargaan kepada para insan 
PUPR yang dalam 75 tahun ini terus 
berkarya dalam membangun negeri. 

(kompusda hana)

10 Peluncuran Prangko Seri 
Bendungan oleh Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono dan 
Dirjen SDA Jarot Widyoko
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BENDUNGAN JATILUHUR
Bendungan Jatiluhur merupakan bendungan terbesar di Indonesia yang 
memiliki tampungan sebesar 3 miliar m3. Peletakan batu pertama pem-
bangunan Bendungan Jatiluhur dilakukan oleh Presiden Pertama RI, 
Ir. Soekarno pada tahun 1957 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto 
pada tanggal 26 Agustus 1967. 

BENDUNGAN BATU BULAN
Bendungan Batu Bulan terletak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara 
Barat. Pembangunan fisik Bendungan Batu Bulan telah dimulai ditahun 
1997 dan diresmikan oleh Presiden RI ke 5, Megawati Soekarno Putri 
pada tanggal 8 Mei 2003. 

BENDUNGAN JATIGEDE
Bendungan Jatigede terletak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 
Bendungan ini merupakan bendungan terbesar kedua di Indonesia 
dengan volume tampungan mencapai 980 juta m3. Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Basuki Hadimuljono 
melakukan pengisian awal Bendungan Jatigede pada tanggal 31 Agus-
tus 2015. 

BENDUNGAN RAKNAMO
Bendungan Raknamo terletak di 
Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara 
Timur. Bendungan ini merupakan 
bendungan pertama yang dibangun 
saat pemerintahan Presiden Joko 
Widodo. 

Presiden Joko Widodo melakukan 
groundbreaking Bendungan Rakna-
mo pada tanggal 20 Desember 2014 
dan meresmikan Bendungan Rakna-
mo pada tanggal 9 Januari 2018.

Prangko Seri Bendungan
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Daerah Irigasi Rawa di Dadahup
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Food Estate di Indonesia saat ini 
menjadi salah satu isu yang han-
gat untuk dibahas, selain kare-

na ini merupakan hal baru, apa lagi 
sih yang membuat ini menjadi topik 
hangat?
Apa itu sebetulnya Food Estate Ka-
limantan Tengah? Food Estate mer-
upakan Lumbung Pangan baru di luar 
Pulau Jawa yaitu berlokasi di Provin-
si Kalimantan Tengah sebagai salah 
satu upaya Pemerintah dalam men-
capai Ketahanan Pangan Nasional.

Tulisan ini akan membahas terkait 
pekerjaan Food Estate di Kalimantan 
Tengah dan merangkumnya dalam 5 
Fakta Unik Food Estate Kalimantan 
Tengah. 

Simak sampai akhir ya!

5 Fakta Unik Food Estate 
Kalimantan Tengah

Dari SDa untuk i nD oneS i a
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Food Estate Kalimantan Tengah 
termasuk dalam Program Strategis 
Nasional (PSN) 2020-2024.

Program Food Estate dilakukan di lahan 
Kawasan Eks-Pengembangan Lahan 
Gambut (PLG)

satu solusi dari Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kri-
sis pangan akibat pandemi COVID-19 yaitu dengan mengatasi 
ketahanan pangan nasional dimasa pandemi COVID-19.

Dalam publikasi Organisasi Pangan dan Pertanian 
(FAO) ada peringatan bahwa pandemi COVID-19 
yang melanda seluruh dunia berdampak pada 
krisis pangan di dunia. Menanggapi peringatan 
tersebut, Presiden Joko Widodo memerintah-
kan seluruh jajaran Kementerian untuk memper-
siapkan program strategis nasional guna men-
gatasi krisis pangan yang diprediksi juga dapat 
melanda Indonesia. 

Salah satu tugas Kementerian PUPR dalam hal ini 
adalah dalam Program Ketahanan Pangan Nasi-
onal yaitu dengan melaksanakan pengembangan 
Food Estate. Food Estate ini merupakan konsep 
pengembangan pangan yang dilakukan secara ter-
integrasi mencakup pertanian, perkebunan, bah-
kan peternakan di suatu kawasan. Pengembangan 
Food Estate ini diharapkan dapat menjadi lum-
bung pangan baru di luar Pulau Jawa. 

Itulah beberapa hal yang membuat Food Estate 
Kalimantan Tengah termasuk dalam PSN 2020 – 
2024, dimana PSN ini diharapkan menjadi salah 

Program Food Estate dilakukan di lahan Kawasan Eks-Pengem-
bangan Lahan Gambut (PLG) dan Bentuk Pekerjaan yang dilaku-
kan adalah Rehabilitasi Irigasi di Kawasan Budidaya.

Kawasan Eks-PLG merupakan dataran muara sungai yang did-
ominasi oleh lahan gambut. Lahan gambut ini terdiri dengan 
kedalaman lebih dari 0,5 yang meliputi sekitar ±920.000 Ha, 
di mana sekitar ±450.000 Ha memiliki kedalaman lebih dari 3 
m. Gambut dalam telah dirancang untuk dilindungi secara legal 
berdasarkan PP No 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pera-
turan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 
Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Sisanya seluas ±532.000 
Ha lebih banyak terdiri dari tanah mineral.

Dari total zonasi makro Kawasan Eks-PLG seluas ±1.4620.000 
Ha, potensi Wilayah Pengembangan sesuai Kawasan Budidaya 
adalah seluas 292.500 Ha. Dari luas tersebut terdapat tanah po-
tensial dengan luas 165.000 Ha di mana luas ini terbagi menjadi 

1
2

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
dan Dirjen SDA Jarot Widyoko tinjau 
lokasi Food Estate di Kalimantan 
Tengah
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Kalimantan Tengah menjadi 
pioneer dilaksanakannya 
kegiatan Food Estate

Pekerjaan Food Estate melibatkan 
masyarakat terdampak COVID-19

luas fungsional 85.000 Ha dengan keterangan re-
habilitasi daerah irigasi seluas 57.200 Ha, kondisi 
irigasi baik seluas 28.300 Ha dan sisa luas fung-
sional yang perlu peningkatan irigasi seluas 79.500 
Ha. 

Program Food Estate yang digadang-gadang akan 
menjadi lumbung pangan nasional akan dilak-
sanakan dibeberapa provinsi di Indonesia dan 
Kalimantan Tengah adalah provinsi pertama dilak-
sanakannya program Food Estate. 

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Pa-
langkaraya Dwi Cahyo Handono menjelaskan bah-
wa program Food Estate mencakup wilayah Kabu-
paten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas yang 
terdiri dari beberapa Daerah Irigasi Rawa (DIR) 
yang juga terbagi dalam 4 daerah kerja yaitu daer-
ah kerja A (227.100 ha), daerah kerja B (161.480 
ha), daerah kerja C (568.635 ha) dan daerah kerja 
D (162.278 ha). 

Untuk DIR Dadahup (Blok A) rehabilitasi dan pen-
ingkatan irigasi seluas 2.100 Ha sudah mulai diker-
jakan sejak September 2020 dan ditargetkan sele-
sai diakhir tahun 2020.

Adanya program Food Estate sebagai salah satu PSN 2020 – 2024 
ini bertujuan untuk menangani krisis pangan di Indonesia yang 
disebabkan pandemi COVID-19. Selaras dengan tujuan tersebut, 
dalam pekerjaan ini khususnya di Kalimantan Tengah, Kasatker 
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfatan Air BWS Kalimantan IV 
Firmelin menjelaskan bahwa akan ada pekerjaan yang di Padat 
Karya-kan dengan menggunakan tenaga kerja warga lokal. Tu-
juannya untuk membantu masyarakat disekitar pekerjaan Food 
Estate yang terdampak COVID-19 sehingga hal ini diharapkan 
akan membantu percepatan pemulihan ekonomi masyarakat di 
Kalimantan Tengah.

3 4
Kepala BWS Kalimantan IV 
Palangkaraya Dwi Cahyo Handono 
jelaskan tinjau pekerjaan Food Estate

Kasatker SNVT PJPA BWS Kalimantan IV 
Firmelin terangkan progres pekerjaan 
Food Estate
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Program Food Estate merupakan 
kerjasama Kementerian PUPR dengan 
beberapa instansi lainnya5

Dalam melaksanakan Pekerjaan Food Estate di Kalimantan Ten-
gah, Kementerian PUPR tidak bekerja sendiri melainkan mel-
ibatkan kerjasama dari beberapa pihak diantaranya dengan 
Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Pertahanan, Ke-
menterian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan dan BUMN lainnya.

Pengembangan program Food Estate dilakukan bersama Ke-
menterian BUMN melalui skema investasi. Beberapa peran 
dari setiap Kementerian dalam kerjasama ini berbeda-beda 
sesuai dengan tupoksi masing-masing Kementerian, diantaran-
ya: Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana 
dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar ka-
wasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer 
sedangkan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa 
PDTT dengan memberikan dukungan sarana produksi (saprodi), 
pengembangan teknologi dan SDM, dan lain sebagainya.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Jarot Widyoko me-
nekankan, “kunci dari program pengembangan Food Estate ada-
lah ketersediaan air untuk irigasi, bersamaan dengan teknolo-
gi pertaniannya. Sinergi perencanaan infrastruktur irigasi dan 
pertanian yang dilakukan antara Kementerian PUPR bersama 
Kementerian Pertanian bertujuan untuk mengembangkan Food 
Estate yang modern dan terintegrasi dari hulu ke hilir”.

Itu tadi sedikit informasi tentang Pekerjaan Food 
Estate yang terangkum dalam 5 Fakta Unik Food 
Estate Kalimantan Tengah, kita doakan bersama 
agar pekerjaan ini lancar dan dapat selesai tepat 
waktu sehingga manfaat dari pekerjaan ini dapat 
segera dirasakan oleh masyarakat Indonesia serta 
dapat merealisasikan Ketahanan Pangan Nasional 
di Indonesia.

“Kepala Desa Bentuk Jaya Kecamatan Dadahup, 
Barsuni : mengharapkan program ini segera sele-
sai sehingga irigasi untuk pertanian di wilayah 
Dadahup dapat segera membaik dan untuk  mas-
yarakat Indonesia secara luas dapat segera mera-
sakan manfaat dari adanya lumbung pangan di 
Kalimantan Tengah. 

(kompusda hana)

Daerah Irigasi Rawa siap dikelola untuk 
dukung Food Estate di Kalimantan 
Tengah

Kepala Desa Bentuk Jaya, Kec. Dadahup
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Bendungan Napun Gete, 
Satu Mahakarya Yang Siap Hadir di NTT

17

Provinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT) dikenal sebagai salah satu 
provinsi semi kering di Indo-

nesia. Pasalnya, provinsi ini hanya 
memiliki 3 bulan musim hujan saja 
dalam setahun. Kondisi ini membuat 
provinsi NTT membutuhkan banyak 
pasokan air terutama untuk perse-
diaan saat musim kemarau tiba.

Untuk mengatasi masalah tersebut, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) melalui 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA) membangun beberapa 
bendungan di provinsi tersebut. Ada 
6 bendungan yang dikerjakan oleh 
BWS Nusa Tenggara II, dua diantara-
nya telah selesai yaitu Bendungan 
Raknamo dan Rotiklot, sementara 
tiga bendungan sedang dibangun di-
antaranya Napun Gete, Temef, dan 
Manikin, dan satu bendungan yaitu 
Bendungan Mbay akan dimulai pem-

bangunannya pada tahun 2021.

Meski ditahun ini, pandemi COVID-19 
menyerang berbagai sektor, namun 
pembangunan infrastruktur harus 
tetap berjalan agar manfaatnya bisa 
segera dirasakan oleh masyarakat. 
Ditengah berbagai kesulitan teknis 
selama pandemi COVID-19, pem-
bangunan bendungan di berbagai 
daerah yang dikerjakan oleh Ditjen 
SDA bertujuan untuk mengkonser-

Bendungan Napun Gete siap pasok air irigasi 
di Kabupaten Sikka



Bendungan Napun Gete di NTT
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Progres fisik Bendungan Napun Gete 
sudah diatas 90%18
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vasi sumber daya air serta mengen-
dalikan daya rusak air dalam rang-
ka mewujudkan ketahanan air dan 
kedaulatan pangan. 

Dari 4 bendungan yang sedang diba-
ngun oleh BWS NT II, pembangunan 
Bendungan Napun Gete yang berlo-
kasi di Kecamatan Waiblama, Kabu-
paten Sikka, Nusa Tenggara Timur 
telah memasuki tahap impounding 
(pengisian awal waduk). Kegiatan 
impounding yang dilaksanakan pada 
Senin, 28 Desember 2020 ini mer-
upakan bagian dari tahapan peker-
jaan yang harus dilaksanakan sebe-
lum pelaksanaan pekerjaan secara 
keseluruhan diselesaikan.

Direktur Bendungan dan Danau 
Airlangga Mardjono menjelaskan 
bahwa pengisian awal waduk mer-
upakan tahap akhir dalam pem-
bangunan bendungan yang sangat 

penting, dimana pada tahap ini 
bendungan membutuhkan peman-
tauan dan evaluasi yang intensif un-
tuk menjamin keamanan bendungan 
dalam proses ke tahap sertifikasi izin 
operasi bendungan. 

Kegiatan impounding yang turut di-
hadiri oleh Kepala Dinas PU Kabu-
paten Sikka, Perwakilan DPRD Kabu-
paten Sikka, Kepala BWS NT II Agus 
Sosiawan, Kasubdit Wilayah II Direk-
torat Bendungan dan Danau Adi Rus-
man, Kepala Balai Teknik Bendungan 
Duki Malindo, Kepala SNVT Pemba-
ngunan Bendungan BWS NT II Fery 
Moun Happy dan pejabat lainnya 
tersebut dilaksanakan dengan pro-
tokol kesehatan yang ketat, seperti 
melakukan rapid test antigen, me-
makai masker, juga menjaga jarak.

Dalam sambutannya, Kepala BWS 
Nusa Tenggara II Agus Sosiawan 

mengatakan bahwa Bendungan Na-
pun Gete dengan volume tampungan 
total 11,22 juta meter kubik dan luas 
genangan sekitar 99,78 hektar akan 
mengairi Daerah Irigasi di Kabupaten 
Sikka seluas 300 hektar. Bendungan 
yang sudah mencapai progres fisik 
96% ini juga akan berfungsi untuk 
penyediaan air baku 214 liter/detik 
dan mereduksi banjir sebesar 219,43 
m3/detik. Selain itu, bendungan ini 
juga memiliki potensi PLTMH sebe-
sar 0,1 MW dan dapat dimanfaatkan 
untuk konservasi sumber daya air di 
Kabupaten Sikka. 

(kompusda sandro)

Kanan : Direktur Bendungan dan Danau 
Airlangga Mardjono tanam pohon 
di Bendungan Napun Gete.

Kiri: Kepala BWS NT II Agus Sosiawan ikut 
hijaukan Bendungan Napun Gete.

Kegiatan 
impounding 
Bendungan 
Napun Gete
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Bendungan Lausimeme,
Solusi Untuk Banjir di Medan

Indonesia adalah salah satu neg-
ara di dunia yang pertumbuhan 
penduduknya cukup pesat dari 

tahun ke tahun. Populasi manusia 
yang terus naik ini juga berpengaruh 
terhadap peningkatan kebutuhan 
airnya. Meningkatnya angka per-
tumbuhan penduduk tersebut juga 
turut menuntut pembangunan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana 
diberbagai bidang, khususnya sum-
ber daya air. 

Bukan hanya itu, perubahan iklim 
juga menjadi tantangan dalam 
penyediaan air baku, panjangnya 
musim kemarau mengakibatkan 
kekeringan, dan meningkatnya in-
tensitas hujan dan permukaan air 
laut yang berdampak pada banjir. 
Adapun tantangan lainnya adalah 
degradasi daerah aliran sungai di 
daerah hulu, menurunnya debit pada 
sumber air dan tinggi laju sedimen-
tasi pada tampungan-tampungan 
air seperti waduk, embung, danau, 
dan situ. Di samping itu, kualitas air 
juga semakin turun akibat tingginya 
tingkat pencemaran pada sungai dan 
sumber-sumber air lainnya. 

Berbagai tantangan ini menuntut Di-
rektorat Jenderal Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA), Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) untuk terus meningkatkan 
program pembangunan dan peme-
liharaan infrastruktur bidang sum-
ber daya air yang berkelanjutan. 
Berbagai program ini dikerjakan se-

Atas:  Bangunan 
Fasilitas di Bendungan 

Lausimeme

Bawah: Spillway 
Bendungan Lausimeme
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rius oleh Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) dan Balai Wilayah Sungai 
(BWS) yang merupakan perpanjan-
gan tangan Ditjen SDA di seluruh 
daerah di Indonesia. Demikian pula 
dengan BWS Sumatera II yang se-
dang menghadapi tantangan dalam 
penyediaan kebutuhan air baku baik 
untuk irigasi dan air minum, juga 
pemeliharaan infrastruktur sumber 
daya air untuk sungai dan pantai.

Medan, adalah salah satu kota yang 
sarat akan nilai budaya, juga kuliner 
yang begitu menggoda, bahkan du-
riannya sudah melegenda. Namun, 
salah satu kota terbesar di Indonesia 
ini masih sering dilanda banjir. Un-
tuk meminimalisir bencana ini, salah 
satu solusi yang disiapkan oleh Ditjen 
SDA adalah membangun Bendungan 
Lausimeme yang berlokasi di Desa 
Kuala Dekah, Kecamatan Sibiru-biru 

Kepala BWS Sumatera II Maman 
Noprayamin jelaskan progres 
pembangunan Bendungan 
Lausimeme ke tim Majalah Air

Tunnel Bendungan 
Lausimeme

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Su-
matera Utara.

Kepala BWS Sumatera II Maman 
Noprayamin menjelaskan bahwa 
bendungan ini merupakan alternatif 
untuk mengatasi permasalahan ban-
jir di Kabupaten Deli Serdang yang 
terjadi akibat besarnya debit banjir 
Sungai Percut dan Sungai Deli. “Se-
lain itu, bendungan dengan tipe inti 
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tanah urugan batu yang memiliki 
tinggi puncak bendungan 77 meter 
dengan volume tampungan efektif 
airnya sebesar 16,67 juta meter ku-
bik tersebut memiliki nilai strategis 
karena dapat mereduksi banjir se-
besar 68,17 meter kubik per detik 
sehingga diharapkan bisa mengatasi 
permasalahan banjir di Kota Medan 
dengan kala ulang 40 tahunan,” jelas 
Maman Noprayamin.

Kasatker Pembangunan Bendun-
gan BWS Sumatera II Marwansyah 
menambahkan bahwa Bendungan 
Lausimeme akan mendukung sa-
rana dan prasarana olahraga yang 
rencananya akan digunakan dalam 
pelaksanaan Pekan Olahraga Nasi-
onal (PON) yang akan diselengga-
rakan pada tahun 2024 di Aceh dan 
Sumatera Utara. “Selain untuk mer-
eduksi bencana banjir yang sering 
terjadi, tentu saja manfaat penting 
dari tampungan air tersebut untuk 
memenuhi kebutuhan air baku mas-
yarakat. Luas genangan waduk (tam-
pungan) yang mencapai kurang lebih 

153 hektar ini akan menyediakan air 
baku sebesar 3.000 liter per detik. 
Ini bisa membantu kebutuhan mas-
yarakat yang ada di Kabupaten Deli 
Serdang dan sekitarnya,” tambah 
Marwansyah.

Pembangunan Bendungan Lausi-
meme ditargetkan selesai pada tahun 
2023. Apabila selesai nanti, Bendun-
gan Lausimeme juga berfungsi untuk 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 
sebesar 2,8 Megawatt, dan bisa 
menjadi kawasan wisata baru di Deli 
Serdang yang diharapkan mampu 
meningkatkan perekonomian mas-
yarakat setempat. 

(kompusda sandro)

Kepala BWS Sumatera II Maman Noprayamin 
menjelaskan bahwa bendungan ini merupakan 
alternatif untuk mengatasi permasalahan banjir 
di Kabupaten Deli Serdang yang terjadi akibat 

besarnya debit banjir Sungai Percut 
dan Sungai Deli.

Bendungan Lausimeme di 
Sumatera Utara
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Hidden Gem 
di Puncak Bogor : 
Situ Telaga Saat

Ada yang tahu di mana titik nol ki-
lometer dari Sungai Ciliwung? Yaitu 
Sungai dengan panjang 110 km yang 
mengalir melintasi Kabupaten Bogor, 
Kota Bogor, Kota Depok, hingga DKI 
Jakarta.

Nah titik nol kilometer Sungai Cili-
wung ada di Puncak Bogor, lebih te-
patnya di Situ Telaga Saat yang berlo-
kasi di Desa Tugu Utara, Kecamatan 
Cisarua, Kabupaten Bogor.

Sejak dilakukannya penataan atau 
revitalisasi Situ Telaga Saat oleh 
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 
Ciliwung Cisadane pada tahun 2019, 
Telaga Saat kini menjadi ‘hidden 
gem’ atau bisa kita artikan wisa-
ta tersembunyi di Puncak Bogor. 
Bagaimana tidak, wisata alam yang 
murah, mudah dijangkau dan soal 
keindahannya jangan ditanya. Kalian 
akan disuguhi pemandangan Situ 
di tengah perkebunan teh dengan 
dibalut kabut dan udara yang sangat 
sejuk.

Lalu, apa yang melatar belakangi 
revitalisasi Situ Telaga Saat? Kepala 
Desa Tugu Utara Asep Ma’mun men-
jelaskan bahwa sebelum revitalisasi 
di tahun 2019, Situ Telaga Saat su-
dah pernah mengalami revitalisasi 
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Situ Telaga Saat di Kabupaten Bogor



di tahun 2002. Namun waktu itu Situ 
Telaga Saat tidak terawat sehingga 
terjadi sedimentasi yang luar biasa 
dan banyaknya gulma di sekitar Situ. 
Hingga akhirnya pada tahun 2018 
ada inisiasi dari Komandan Korem 
061/SK, Mohamad Hasan dengan 
beberapa komunitas pegiat lingkun-
gan bekerja sama dengan BBWS Cili-
wung Cisadane. 

Pada saat itu dilakukan pengerukan 
dari luas yang awalnya 1,8 hektar 
menjadi 4,8 hektar. Kemudian pada 
tahun 2019 revitalisasi ini dilanjut-
kan oleh BBWS Ciliwung Cisadane 
dengan melakukan penataan di Ka-

wasan Situ Telaga Saat, sehingga Ka-
wasan Situ Telaga Saat menjadi lebih 
luas lagi dengan total luas 5,2 hektar. 
BBWS Ciliiwung Cisadane juga mem-
buat pulau di tengah Situ berbentuk 
kepala burung Elang, harapannya, 
pulau tersebut dapat digunakan un-
tuk berkumpul dan bersarang bu-
rung Elang Jawa di wilayah tersebut.

Kasatker SNVT Pembangunan Bend-
ungan BBWS Ciliwung Cisadane Doni 
Hermawan menerangkan, bahwa 
Situ sendiri terdiri dari Badan Situ 
(tempat air) dan sekelilingnya yang 
disebut dengan Sempadan Situ, dan 
Sempadan Situ ini lah yang juga pa-
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26

tut diperhatikan untuk dilakukan pe-
nataan. 

Dalam Peraturan Menteri PUPR No-
mor 28 Tahun 2015 diatur bahwa 
Sempadan Situ berjarak 50 meter, 
sehingga jika ini tidak dilakukan pe-
nataan dapat beresiko akan okupasi 
oleh masyarakat, selain itu dengan 
adanya penataan ini diharapkan 
dapat meningkatkan pariwisata 
yang akan berdampak meningkatkan 
ekonomi masyarakat, sebagai arbo-
retum, cagar alam dan titik nol kilo-
meter Sungai Ciliwung.

PPK Danau Situ dan Embung BBWS 

Kasatker SNVT Pembangunan Bendungan 
BBWS Ciliwung Cisadane Doni Hermawan 
menerangkan, bahwa Situ sendiri terdiri 

dari Badan Situ (tempat air) dan 
sekelilingnya yang disebut dengan 

Sempadan Situ, dan Sempadan Situ ini lah 
yang juga patut diperhatikan untuk 

dilakukan penataan.
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Ciliwung Cisadane Eko Triaji menam-
bahkan bahwa penataan Situ Telaga 
Saat juga berfokus pada sedimenta-
si di Situ Telaga Saat dimana saat ini 
daerah tangkapan dari Situ Telaga 
Saat sudah mulai rusak sehingga hal 
ini perlu ditata ulang untuk mengem-
balikan fungsi alami Situ Telaga Saat. 

“Bentuk penataan yang dilakukan 
oleh BBWS Ciliwung Cisadane di-
antaranya adalah pengerukan sed-
imentasi yang bertujuan mengem-
balikan kapasitas air Situ dan juga 
pembuatan jogging track yang dib-
uat sebagai pengaman situ serta bisa 
digunakan untuk mengelilingi Situ,” 

tutur Eko Triaji.

Gimana Sahabat SDA? Menarik ban-
get kan. Situ Telaga Saat memang 
sangat layak untuk masuk dalam 
daftar wisata yang wajib dikunjungi, 
nah tapi ada yang perlu diperhati-
kan, dimanapun Sahabat SDA ber-
wisata alam jangan lupa untuk selalu 
menjaga kebersihan dengan mem-
buang sampah pada tempatnya, jan-
gan merusak lingkungan dan tetap 
menjaga kelestarian alamnya. 

(kompusda hana)

Penataan kawasan Situ Telaga Saat oleh BBWS 
Ciliwung Cisadane

Kasatker SNVT 
Pembangunan 
Bendungan BBWS 
Ciliwung Cisadane 
Doni Hermawan 
jelaskan manfaat 
pekerjaan di Situ 
Telaga Saat

PPK DSE BBWS 
Ciliwung Cisadane 
Eko Triaji jelaskan 

penataan kawasan 
Situ Telaga Saat



BWS Sumatera II Dukung 
KSPN Danau Toba 

Melalui Pelebaran Alur Tano Ponggol
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Program Kawasan Strategis Pari-
wisata Nasional atau yang dike-
nal dengan KSPN merupakan 

salah satu program prioritas nasi-
onal yang menjadi tanggung jawab 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (Kementerian 
PUPR). Program ini identik den-
gan pembangunan fisik dan non 
fisik disekitar wilayah KSPN terpilih 

dengan tujuan bisa meningkatkan 
pendapatan masyarakat disana, juga 
meningkatkan perekonomian Indo-
nesia.

Terkait pembangunan fisik, ada be-
berapa sarana dan prasarana yang 
dibangun dan dibenahi diwilayah 
KSPN yang tentunya disesuaikan 
dengan kebutuhannnya mas-

ing-masing agar kegiatan pariwisata 
meningkat, begitu juga dengan kual-
itas hidup masyarakatnya. Semen-
tara terkait pembangunan non fisik 
melalui pemberdayaan sumber daya 
manusia diwilayah KSPN tersebut.

Menurut UU No.10 Tahun 2009, 
KSPN merupakan kawasan yang 
memiliki potensi perkembanngan 
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Danau Toba semakin siap bertaraf internasional
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pariwisata yang berpengaruh pent-
ing terhadap beberapa aspek yaitu 
perekonomian, sosial, pertahanan 
juga keamanan. Dan untuk menca-
pai tujuan tersebut, Kementerian 
PUPR pun menggenjot pembangu-
nannya pada wilayah KSPN terpilih, 
salah satunya Danau Toba yang ada 
di Provinsi Sumatera Utara. Melalui 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA), pekerjaan yang dilaku-
kan pada wilayah tersebut yaitu 
Pelebaran Alur Tano Ponggol. 

Pelebaran Alur Tano Ponggol yang 
dikerjakan oleh BWS Sumatera II 
yaitu melebarkan alur yang awaln-
ya 25 meter menjadi 70 meter, dan 
pengerukan sedimentasi disekitar 
alur yang awalnya 0,5 meter men-
jadi 4,5 meter. Selain itu, dilakukan 
perkuatan tebing pada sisi kiri dan 
kanan pada alur tano ponggol be-
rupa sheet pile yang dikomposit-
kan dengan struktur beton capping 
beam, juga pembangunan tanggul 
setinggi 3 meter yang lebar toppin-
gnya 5 meter.

PPK Danau Situ Embung BWS Suma-
tera II Darma Agus menjelaskan bah-
wa pekerjaan Pelebaran Alur Tano 
Ponggol ditargetkan selesai pada 
tahun 2022, dan baru dapat diman-
faatkan pada tahun 2023. “Manfaat 
yang akan dirasakan oleh masyarakat 
adalah memudahkan sistem trans-
portasi mereka, yang awalnya harus 
menggunakan sistem transit dari air 
ke darat (Desa Silalahi Sitongging – 
Darat – Kota Pangururan), sekarang 
bisa dengan transportasi air (Desa 
Silalahi Sitongging – Kota Panguru-
ran), sehingga lebih efisien. Selain 
itu, pelebaran alur tano ponggol juga 
bertujuan untuk memberikan kes-
empatan bagi wisatawan yang ingin 

Pelebaran Alur Tano Ponggol di Danau Toba

PPK DSE BWS Sumatera II Darma Agus, dan Konsultan 
Supervisi Nasir jelaskan terkait pekerjaan Pelebaran Alur 

Tano Ponggol ke tim Majalah AIR

30



Dari SDa untuk i nD oneS i a

mengelilingi Pulau Samosir menggu-
nakan kapal pesiar berukuran besar,” 
jelas Darma Agus.

Pada pekerjaan Pelebaran Alur Tano 
Ponggol ini, BWS Sumatera II juga 
bersinergi dengan Balai Jalan Nasion-
al yang bertugas melaksanakan pem-
bangunan jembatan dengan tinggi 
15 meter di atas permukaan air agar 
kapal yang akan melintas tidak ter-
ganggu. Untuk pekerjaan jembatan 
tersebut, Balai Jalan Nasional sudah 
melakukan kontrak pada Desember 
2020, dan pekerjaannya ditargetkan 
selesai pada akhir tahun 2022.

Dimasa pandemi ini, pekerjaan 
Pelebaran Alur Tano Ponggol juga 
melibatkan masyarakat terdampak 

31
Pekerjaan ini diharapkan bisa tingkatkan 

kegiatan pariwisata di Danau Toba

COVID-19 menjadi tenaga kerja. 
“Ada 50 masyarakat setempat yang 
ikut dilibatkan menjadi tenaga kerja 
untuk pekerjaan ini,” jelas Nasir se-
laku Konsultan Supervisi. 

Pemerintah yakin bahwa sektor 
ekonomi yang dapat rebound den-
gan cepat adalah sektor pariwisata, 
semoga dengan Pelebaran Alur Tano 
Ponggol tersebut, Danau Toba bisa 
mendukung produktivitas untuk sek-
tor pariwisata Indonesia. 

(kompusda sandro)
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Leb i h D ekat Dengan

“Indonesia itu memiliki potensi 
sumber air yang berlimpah yai-
tu 3 triliun m3 setiap tahunnya, 

dan jumlah ini merupakan nomor 
lima terbesar di dunia. Namun, seti-
ap tahunnya kita mengalami krisis air 
baik secara kualitas maupun kuanti-
tas. Karena jumlah air yang masih 
bisa ditampung hanya 12,46 miliar 
m3 dari jumlah potensi air yang ada,” 
tutur Airlangga Mardjono saat mem-
buka obrolan dengan Majalah AIR. 

Lulusan Magister Teknik Sipil dan 
Lingkungan dari Universitas Gajah 
Mada (UGM) ini diberi amanah se-
bagai Direktur Bendungan dan Da-
nau, Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air (Ditjen SDA) sejak tahun 
2020 hingga saat ini. Sebelumnya, 
ia berhasil memimpin orang-orang 
SDA yang ada di BWS Bali Penida 
dalam membangun dan memben-
ahi infrastruktur sumber daya air 
yang ada di Pulau Dewata tersebut. 
Kini, pria yang akrab disapa Ari ini 
memiliki tanggung jawab penuh atas 
pengelolaan sumber daya air melalui 
pembangunan berbagai tampungan 
air (bendungan, bendung, dan em-
bung), juga pembenahan berbagai 
sumber air alami seperti danau dan 
situ yang ada di Indonesia.

“Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air (Ditjen SDA) bertugas merumus-
kan dan melaksanakan kebijakan 
dibidang pengelolaan sumber daya 
air terpadu dan berkelanjutan yang 
didalamnya terdapat beberapa pi-
lar yaitu konservasi sumber daya 
air, pendayagunaan sumber daya 
air, dan pengendalian daya rusak air 
yaitu ketahanan terhadap berbagai 

bencana yang diakibatkan oleh air 
seperti banjir, dan sebagainya. Inilah 
yang kemudian menjadi tanggung 
jawab masing-masing Direktorat 
yang ada di Ditjen SDA,” jelas Ari. 

Direktorat Bendungan dan Danau 
telah membangun bendungan se-
cara masif pada periode 2014-2019 
yaitu 61 bendungan, dan telah sele-
sai 15 bendungan. Sedangkan 46 
bendungan lainnya masih dalam 
tahap proses pembangunan. Satu 
per satu secara bertahap disele-
saikan, yang diharapkan tuntas se-
belum tahun 2024. Pembangunan 
tersebut nantinya diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan air yang tiap 
tahun meningkat seiring meningkat-
nya jumlah penduduk di Indonesia. 
“Indonesia sudah punya lebih dari 
200 bendungan, dengan tambahan 
61 bendungan tadi maka luas Daerah 
Irigasi (DI) yang bisa diairi (disuplai) 

oleh bendungan bertambah 35%. 
Dari 761 ribu hektar menjadi 1,1 juta 
hektar, jika pembangunan semua 
bendungan tersebut sudah selesai. 
Selain itu, tampungan air tentunya 
ikut bertambah sebanyak 23%. Dulu-
nya hanya 12,46 miliar m3 air menja-
di 16,29 miliar m3 air. Dan tentunya 
layanan air baku juga akan mening-
kat sekitar 24%, yang tadinya 169 
m3 menjadi 224 m3. Ada lagi potensi 
listrik yang bisa bertambah sebesar 
4%,” tambah Ari. 

Berbagai bendungan yang dibangun 
oleh Direktorat Bendungan dan Da-
nau tersebut tidak hanya berman-
faat sebagai tampungan air untuk 
Daerah Irigasi dan air baku, namun 
juga ditata sedemikian rupa agar 
bisa meningkatkan perekonomi-
an masyarakat yang ada di sekitar 
bendungan. Caranya? “Air itu kan 
sumber daya yang mengalir (flowing 

Airlangga Mardjono
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resources) dari tempat tinggi ke tem-
pat yang lebih rendah. Saat ini, kami 
sudah dan sedang mengembangkan 
program pembangunan bendungan 
yang landscape-nya ditata sedemiki-
an rupa agar bisa menjadi objek wisa-
ta yang iconic. Tidak hanya itu, ada 
juga potensi perikanan darat yang 
bisa dikembangkan dengan berbagai 
cara yang ramah lingkungan, artinya 
tidak dengan keramba tapi meng-
gunakan pancing. Dua manfaat tadi 
yaitu pariwisata dan perikanan darat 
tentunya dapat menjadi daya ungkit 
ekonomi bagi masyarakat yang ting-
gal disekitar bendungan,” pungkas 
Direktur Bendungan dan Danau ini 
yakin.

Selama dalam prosesnya, pemban-
gunan bendungan juga merupakan 
kegiatan yang dapat menyokong 
ekonomi di Indonesia. Pasalnya, 
pembangunan bendungan yang tidak 
sebentar tersebut tentunya memer-
lukan sumber daya yang besar juga, 
seperti tenaga kerja yang jumlahnya 
tidak sedikit, bahan baku dan bah-
an lainnya yang berjumlah banyak, 
logistik dan lain sebagainya. Nah, 
selama proses pembangunan inilah 
maka sendi-sendi ekonomi yang ada 
disana ikut bergerak, diantaranya 
tempat makan, tempat penginapan 
yang melayani para pekerja, dan 
adanya sirkulasi dana yang dibelan-
jakan para penyedia jasa di lokasi 
pembangunan bendungan. Para 
tenaga kerja yang dipekerjakan juga 
melibatkan masyarakat sekitar agar 
pendapatan mereka ikut bertambah. 

Manfaat bendungan ternyata tidak 
hanya itu, ada lagi yang tak kalah 
penting. Ari menambahkan bahwa 

bendungan juga bermanfaat sebagai 
pengendalian daya rusak air, salah 
satunya banjir. “Banjir itu disebab-
kan curah hujan yang tinggi. Seiring 
berkembangnya pembangunan, dan 
jumlah penduduk Indonesia yang se-
makin banyak, menyebabkan banyak 
daerah yang dulunya berfungsi se-
bagai daerah resapan air, atau tem-
pat air parkir sebelum mengalir ke 
laut, menjadi berkurang. Karena ban-
jir itu kejadiannya peluang (frekuen-
si), jadi kita tidak bisa meniadakan 
banjir, tapi hanya bisa meminimalisir 
risiko (dampak) terhadap kerugian,” 
pungkas Ari. 

Terkait pengendalian banjir, ada dua 
pendekatan yang bisa dilakukan yai-
tu secara struktural melalui pem-
bangunan bendungan, normalisasi 
sungai, pembangu-
nan tanggul, dan 
program pemeta-
an terhadap daer-
ah rawan banjir. 
Sementara secara 
non struktural, 
melalui vegetasi 
(penanaman po-
hon), pembersihan 
sungai, dan masih 
banyak lagi. 

Selain bendungan, 
Direktur Bendun-
gan dan Danau 
Airlangga Mard-
jono beserta tim 
juga punya tang-
gung jawab ter-
hadap program 
Revitalisasi Danau. 
“Indonesia punya 
banyak danau dan 

situ yang tersebar di berbagai daer-
ah. Ada sekitar 940 danau dan situ 
yang sudah diinventarisir (disentuh 
oleh kegiatan Ditjen SDA), dan masih 
ada banyak lagi yang belum tersen-
tuh. Dari jumlah tersebut ada 15 
danau yang prioritas (bukan kritis) 
yaitu Toba, Sentarum, beberapa da-
nau kecil di sekitar Hulu Mahakam, 
Limboto, Tondano, Sentani, Poso, 
Matano, Tempe, Batur, Rawa Pening, 
Rawa Danau, Kerinci, Singkarak dan 
Maninjau. 

Dan 10 diantaranya sudah dipro-
gramkan untuk direvitalisasi secara 
bertahap dan berkelanjutan. Supaya 
bisa bermanfaat secara berkelanju-
tan, maka tidak bisa didekati secara 
fisik saja, juga dengan non fisik mis-
alnya penetapan sempadan untuk 
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mengurangi okupasi dari danau,” 
jelas Ari.

Sembari terus bekerja, tak lupa Air-
langga Mardjono selalu memberi 
semangat kepada timnya baik yang 
ada di Direktorat Bendungan dan 
Danau maupun yang tersebar di 
BBWS/BWS se-Indonesia agar tetap 
berinovasi untuk infrastruktur yang 
semakin maju. Terkait ini, ada beber-
apa inovasi yang sudah dan sedang 
dilakukan di lapangan. Pertama, un-
tuk mengurangi sedimentasi masuk 
ke dalam bendungan, saat ini sedang 
dibangun closure dike di Bendungan 
Wonogiri. Closure dike tersebut nan-
tinya akan melokalisir sumber-sum-
ber sedimentasi, dan pada bendun-
gan (genangan) dibangun tanggul 
khusus, sehingga sedimen digiring 
keluar dari area bendungan melalui 
saluran (yang sudah ada pintu dan 
tanggulnya).

Inovasi lainnya yang sedang dikem-
bangkan oleh Direktorat Bendungan 

dan Danau yaitu memodifikasi de-
sain bendungan-bendungan dengan 
bottom outlet, yang memungkink-
an mengurangi air sekaligus merilis 
sedimen yang ada. Caranya dengan 
membuat device di bagian hulunya, 
dan dioperasikan secara berkala, se-
hingga sedimen tidak menumpuk di 
bendungan. 

Diakhir wawancara, Airlangga Mard-
jono menjelaskan bahwa akan ada 
18 bendungan baru yang akan diba-
ngun selain 61 bendungan (peri-
ode 2014-2019) tersebut. Untuk 18 
bendungan tersebut, masih dianal-
isis terkait pembiayaannya, apakah 
dari APBN, KPBU atau ikut melibat-
kan pihak swasta. “Sudah banyak 
bendungan dan infrastruktur lainn-
ya yang terbangun, dan masih akan 
bertambah terus setiap tahunnya. 
Semua itu dilakukan agar air yang 
merupakan sumber kehidupan bisa 
tetap lestari dan dinikmati baik se-
cara kualitas maupun kuantitas. Saya 
berharap kita semua, khususnya gen-

erasi muda mau ikut berkontribusi 
merawat prasarana sumber daya 
air yang sudah ada, juga menjaga 
sumber-sumber air dan lingkungan 
sekitar untuk kebutuhan kita bersa-
ma. Karena memang sudah menjadi 
tanggung jawab kita lah untuk me-
wariskan mata air bukan air mata,” 
pesan Ari semangat. 

(kompusda sandro)

“Indonesia sudah punya lebih dari 200 bendungan, 
dengan tambahan 61 bendungan tadi maka luas 
Daerah Irigasi (DI) yang bisa diairi (disuplai) oleh 

bendungan bertambah 35%. 

Dari 761 ribu hektar menjadi 1,1 juta hektar, jika 
pembangunan semua bendungan tersebut sudah sele-

sai. Selain itu, tampungan air tentunya ikut 
bertambah sebanyak 23%. Dulunya hanya 

12,46 miliar m3 air menjadi 16,29 miliar m3 air. 

Dan tentunya layanan air baku juga akan meningkat 
sekitar 24%, yang tadinya 169 m3 menjadi 224 m3. Ada 

lagi potensi listrik yang bisa bertambah sebesar 4%,” 
tambah Ari.
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Lilik Retno Cahyadiningsih

Kesetaraan gender kian kini 
tak sekedar menjadi isu untuk 
diperbincangkan, kini kese-

taraan gender makin giat diwujud-
kan/diimplementasikan di dalam ke-
hidupan. Kesetaraan gender artinya 
merujuk pada suatu keadaan setara 
antara laki-laki dan perempuan da-
lam pemenuhan hak dan kewajiban, 
dari sinilah bahwa semua orang ha-
rus menerima perlakuan yang sama 
dan tidak didiskriminasi berdasarkan 
gender yang bersifat kodrati. Salah 
satu bentuk nyata dari kesetaraan 
gender adalah peran aktif perem-
puan di dunia kepemimpinan. 

Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat dengan 
keberadaan perempuan sebagai 
pemimpin bukanlah hal yang baru. 
Khususnya di Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air (Ditjen SDA), kita 
punya pemimpin perempuan yaitu 
Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, M.A. 
yang saat ini menjabat sebagai Direk-
tur Bina Operasi dan Pemeliharaan.

Sebagai ‘Srikandi SDA’, Lilik Retno 
Cahyadiningsih mengemban amanah 
sebagai seorang pemimpin untuk 
Direktorat Bina Operasi dan Peme-
liharaan (Dit. Bina OP) namun juga 
tetap berperan sebagai ibu dan is-
tri di dalam rumah tangganya. Lalu 
bagaimana cerita Lilik dalam melak-
sanakan dua peran ini sekaligus? 

Tahun 2020 memang menjadi salah 
tahun yang cukup penuh dengan 
tantangan, ia menjelaskan bahwa 
ditahun ini terjadi restrukturisasi 
organisasi dan Direktorat Bina OP 
merupakan salah satu yang baru di 
struktur organisasi Ditjen SDA seh-
ingga pasti ada sebuah transisi yang 
mengharuskan adaptasi baru. Peru-
bahan bentuk yang semula berdasar-
kan bidang saat ini berubah menjadi 
berdasarkan wilayah. Sehingga den-
gan konsep wilayah mengharuskan 
kita memahami keseluruhan OP un-
tuk seluruh bidang di suatu wilayah. 
Tentu hal tersebut bukan hal yang 
mudah juga bagi teman-teman di 
Dit. Bina OP, sehingga kami secara 
bersama-sama masih melakukan 
penyesuaian dalam pelaksanaanya.

Tantangan selanjutnya masih berkai-
tan dengan restrukturisasi organisa-
si, tugas OP kali ini juga mendapat 
tambahan tugas-tugas dari Bina 
Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) 
seperti kelembagaan, pembinaan 
TKPSDA, P3A, PJT I, PJT II, BPJSDA 
serta yang berkaitan dengan pen-
gaturan, peraturan seperti adanya 
Undang-Undang SDA Nomor 17 Ta-
hun 2019 dan yang terbaru UU Cipta 
Kerja. Jadi, memang tanggung jawab 
Direktorat Bina OP kali ini semakin 
banyak dengan masing-masing tar-
get waktu yang sudah ditentukan, 
dan ini menjadi tantangan yang ha-
rus kita hadapi.

Tak sampai disitu, tahun 2020 segala 
aspek terkena dampak dengan adan-
ya Pandemi COVID-19, tak terkecua-
li Dit. Bina OP. Untuk kegiatan fisik, 
secara keseluruhan tetap berjalan 
dengan tetap menerapkan protokol 
kesehatan untuk pencegahan penye-
baran COVID-19, jadi bagaimana 
pun hal ini cukup berdampak pada 
kecepatan pekerjaan karena adanya 
pengurangan jumlah pegawai yang 
bekerja. Jadi, beberapa pekerjaan 
yang di tahun 2020 belum tercapai 
akan segera dikejar dalam pelaksa-
naan di tahun 2021 mendatang.

Di sisi lain, dari hasil evaluasinya, Dit. 
Bina OP tahun 2020 cukup berhasil 
dalam melaksanakan kegiatan Padat 

Leb i h D ekat Dengan
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Karya dimasa pandemi COVID-19 ini 
yang bertujuan untuk menggenjot 
perekonomian masyarakat dengan 
memberikan program padat karya 
dengan penerima yang ditargetkan 
adalah petani sekitar wilayah peker-
jaan, masyarakat terdampak PHK 
karena pandemi COVID-19 yang ban-
yak tersebar di wilayah Jawa Barat, 
Lampung, Jawa Tengah dan Jawa 
Timur, dan juga para Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) yang dipulangkan 
karena pandemi. Kegiatan padat 
karya difokuskan pada pemberian 
dana langsung kepada penerima 
dan pekerjaan tersebut bermanfaat 
dalam meningkatkan produktivitas 
pangan disuatu wilayah. Sehingga, 
dengan adanya program pa-
dat karya ini diharapkan 
dapat meningkatkan 
ekonomi serta ketah-
anan pangan di In-
donesia di tengah 
pandemi yang masih 
berlangsung ini. Be-
berapa bentuk kegia-
tan padat karya yang 
dilaksanakan oleh Dit. 
Bina OP diantaranya adalah 
Program Percepatan Peningka-
tan Tata Guna Air (P3TGAI), padat 
karya untuk pekerjaan ABSAH, padat 
karya dalam hal pengendalian banjir 
di sungai, dan lain sebagainya.

Sebagai Srikandi SDA, Lilik juga tak 
luput dalam memperhatikan isu gen-
der di pekerjaan yang dilaksanakan 
karena pada dasarnya kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Ditjen SDA adalah 
untuk seluruh masyarakat Indone-
sia tanpa membedakan kelompok 
tertentu ataupun gender tertentu, 
sehingga dalam pemberdayaan 
masyarakat pun seperti program 
padat karya juga akan selalu meli-
batkan semua gender. Dit. Bina OP 
juga berkontribusi untuk komuni-
tas-komunitas yang bergerak bersa-

ma dengan Ditjen SDA, Dit.Bina OP 
membersamai komunitas sejak per-
encanaan sampai pelaksanaan, dan 
juga selalu memberikan pemaha-
man apa manfaat dari setiap peker-
jaan yang tak hanya terbatas pada 
materi sehingga komunitas mau ikut 
berkontribusi bersama.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, 
sebetulnya Lilik ini sosok yang seper-
ti apa ya?
Beliau dapat menggambarkan dirin-
ya dalam 3 kata, yaitu Hands, Head, 
dan Heart. Hands menggambar-
kan bagaimana saya setiap harinya 
bekerja sebagai Direktur Bina OP 

maupun melaksanakan peran se-
bagai Ibu adalah dengan niat untuk 
ibadah. Head artinya bagaimana 
pikiran saya dan ilmu yang saya mili-
ki dapat saya gunakan untuk berkon-
tribusi dalam saya bekerja. Heart 
berkaitan dengan bagaimana sikap 
saya dengan sesama, karena saya 
tidak mungkin bekerja seorang diri, 
dan pada dasarnya semua orang ha-
rus dihormati dan dihargai, jadi ini 
lebih kepada bagaimana kita mema-
nusiakan manusia.

Sebagai seorang Ibu untuk 
anak-anaknya, Lilik selalu menga-
jarkan tentang kemandirian untuk 
anak-anaknya, “sejak kecil saya su-
dah menyiapkan anak-anak saya 

agar menjadi mandiri karena saya 
tahu tantangan anak-anak saya di 
masa depan akan jauh lebih berat 
dari apa yang sudah saya hadapi”, 
terangnya.

Beruntung, Lilik berada dikeluarga 
yang sangat mendukungnya didalam 
pekerjaannya, “anak-anak dan kelu-
arga bisa memahami pekerjaan saya 
dan saya selalu menanamkan kalau 
sama anak-anak harus selalu pen-
gertian dan apa adanya karena anak 
tahu ketika kita menyampaikan yang 
tidak apa adanya, dan sampai saat 
ini yang masih membuat saya tetap 
semangat dalam melaksanakan 

pekerjaan karena saya percaya da-
lam waktu tertentu dan tem-

pat tertentu, Allah pasti 
punya rencana yang 

terbaik untuk saya. 
Jadi saya akan selalu 
berdoa dan berusa-
ha dengan semangat 
biar Allah yang me-

nentukan hasilnya”.

Salut ya menyimak so-
sok Srikandi SDA yang satu 

ini karena sangat mengagumkan. 
Sebagai Srikandi SDA yang berhasil 
menjalankan peran seorang pemi-
mpin perempuan pada organisasi, 
juga peran Ibu didalam keluarganya, 
Lilik berhasil menginspirasi perem-
puan Indonesia lainnya. 

Untuk para Srikandi di Indonesia di 
luar sana semoga sedikit cerita dari 
Lilik dapat menginspirasi kita semua, 
untuk dapat selalu menjadi perem-
puan, pemimpin dan Ibu yang tang-
guh. 

(kompusda hana)
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Meski Ditolak Puluhan Kali, 
Erwin Tetap Tak Berhenti

Ungkapan baik ini bisa dijadikan 
penyemangat bagi setiap Saha-
bat SDA yang sedang menghada-

pi banyak tantangan dalam menjala-
ni berbagai kegiatan, atau mungkin 
cerita yang satu ini juga bisa mem-
beri semangat…

Setiap orang punya kekurangan dan 
kelebihannya masing-masing. Dan 
kedua hal ini seringkali mengantar-
kan setiap orang ke perjuangan yang 
berbeda-beda pula. Erwin, salah sa-
tunya.

Karena tuli, Erwin sampai puluhan 
kali mendapat penolakan ketika 
melamar pekerjaan, karena diang-
gap tidak bisa produktif nantinya. 
Namun, lulusan Seni Rupa dari Uni-
versitas Negeri Jakarta ini tak patah 
semangat. Bersama dua sahabatnya, 
Andhika dan Putri yang mendapat 
pengalaman sama (lamaran kerja di-
tolak), akhirnya sepakat untuk mem-
buka usaha sendiri.

Perjalanan baru mereka akhirnya 
dimulai. Berbekal tabungan dan ban-
tuan dari orang tua mereka, akhirn-
ya berdirilah Kopi Tuli. Kedai kopi ini 
hadir bukan hanya untuk membukti-

kan “when your disability becomes 
your ability” tapi juga menjadi media 
komunikasi bagi teman-teman tuli 
lainnya untuk ikut meluaskan baha-
sa isyarat ke masyarakat. Kedai kopi 
ini juga menjadi sebuah pembuktian 
bahwa teman-teman tuli bisa tetap 
produktif dengan berbagai keahlian 
yang mereka miliki. 

Mendirikan sebuah usaha tentu 
tidak semudah membalikkan tel-
apak tangan, ada perjuangan yang 
mereka lakukan sebelumnya. Erwin 
bersama Andhika dan Putri telah 
melakukan riset dari satu kedai kopi 
ke kedai kopi lainnya. Tujuh bulan la-
manya, mereka berkelana dari BSD 
(Tangerang Selatan) hingga Bandung 
untuk mempelajari citarasa kopi 
dan keunikan yang ditawarkan 
oleh masing-masing kedai 
kopi. Disetiap kunjungann-
ya, mereka aktif bertanya 
ke para barista tentang 
dunia kopi. 

Tak jarang pula, mereka 
belajar lewat berbagai 
sumber yang ada didun-
ia maya, ikut training 
singkat, dan terus ber-
eksperimen dengan 
espresso machine 
yang mereka beli 
hasil patungan ber-
sama. Hingga akh-
irnya pada 12 Mei 
2018, mereka me-
mantapkan langkah 

dengan membuka Kopi Tuli di De-
pok, Jawa Barat. Di kedai ini, mereka 
mengajak teman tuli lainnya untuk 
sama-sama berkarya dan produktif 
dengan bakat mereka. Berkat kegigi-
han mereka bertiga, kini Kopi Tuli 
sudah melayani pelanggan di Depok 
dan Duren Tiga (Jakarta Selatan). 
Dari pengalamannya, Erwin punya 
pesan baik bahwa apapun kondisin-
ya, tetap yakin dan jangan menyer-
ah, karena pasti ada jalan. 

(kompusda sandro)

Semesta bersama 
mereka yang pantang 
menyerah walau jalan 
sedang sangat terjal 

[Sofie Syarief]
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Indonesia memiliki banyak sum-
ber air yang patut dijaga keles- 
tariannya agar keberlangsungan 

sumber daya air untuk mendukung 
kehidupan manusia bisa terus terja-
ga, salah satunya adalah Curug Putri 
Pelangi.

Curug Putri Pelangi yang terletak di 
Desa Tajurhalang, Kabupaten Bogor, 
Jawa Barat ini merupakan salah satu 
destinasi wisata yang menawarkan 
keindahan alam dan kesegaran ala-
mi. Pesona curug ini telah banyak 
dinikmati oleh pengunjung baik war-
ga sekitar maupun pengunjung dari 
berbagai daerah. Namun, manfaat 
curug ini bukan semata sebagai ob-
jek wisata saja, tapi juga merupakan 
sumber mata air permukaan yang 
mengalir menjadi air terjun, dan me-
masok air baku bagi warga yang ting-
gal di desa tersebut.

Meskipun airnya melimpah, ternyata 
warga Desa Tajurhalang pernah tidak 
memiliki akses air untuk sehari-hari, 
jika kemarau datang maka kekerin-
gan selalu melanda wilayah ini, mas-
yarakat pun semakin kesulitan untuk 
mendapatkan air. Memang, wilayah 
di kaki Gunung Salak ini memiliki be-
berapa mata air namun tidak pernah 
termanfaatkan atau hanya terbuang 
sia-sia.
Hal inilah yang melatarbelakangi 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) melalui 

Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air (Ditjen SDA) membangun penye-
diaan air baku untuk rumah tangga 
di wilayah tersebut. Pekerjaan yang 
dilakukan oleh BBWS Ciliwung Cisa- 
dane tersebut dilaksanakan dengan 
melakukan tangkapan mata air di 
Curug Putri Pelangi yang ditampung 
oleh 4 (empat) bak penampungan air 
yang kemudian disalurkan melalui 
pipa dengan panjang kurang lebih 
2,1 km dengan outcome 4,5 liter per 
detik dan mampu melayani kurang 
lebih 75 Kepala Keluarga.
 
Pekerjaan penyediaan air baku di 
Desa Tajurhalang merupakan peker-
jaan yang bersifat swakelola, arti- 
nya dalam pekerjaan tersebut meli-
batkan masyarakat setempat untuk 
menggarapnya. Tak hanya itu, be-

berapa warga di Desa Tajurhalang 
juga secara sukarela menghibahkan 
tanah di sekitar tempat tinggal me- 
reka untuk dibuat bak penampungan 
air. Meski secara topografi, wilayah-
nya berupa pegunungan yang tentu 
saja menjadi tantangan dalam distri-
busi material pembangunan, namun 
berkat kerjasama yang baik antara 
BBWS Ciliwung Cisadane dan warga 
setempat, maka pekerjaan tersebut 
bisa terselesaikan, dan warga sudah 
bisa menikmati limpahan air dari 
Curug Putri Pelangi untuk kebutuhan 
air sehari-hari. Kini, warga Desa Ta-
jurhalang dengan telaten merawat 
Curug Putri Pelangi dan pekerjaan 
air baku yang telah terbangun, agar 
manfaatnya bisa terus dirasakan 
oleh warga. 

(kompusda sandro)

Tak Hanya Indah,Curug Putri Pelangi 
Juga Pasok Air Baku Untuk Warga

J e L a Jah i nD oneS i a

Bak Penampungan Air
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Curug Putri Pelangi di Desa Tajurhalang
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