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2021
Bukan awal tahun yang mudah untuk memulai langkah. 
Banyak dari kita yang harus mengalami bencana banjir 

yang melanda beberapa daerah di Indonesia. Sedikit 
banyak, terbersit kekhawatiran untuk melanjutkan 

rencana ke depan, apalagi pandemi COVID-19 masih 
menyerang berbagai sektor di negeri ini. Namun, 

tantangan bukan jadi penghalang untuk 
berhenti berjuang.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan terus 
melanjutkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur 
sumber daya air di berbagai daerah untuk mewujudkan 
ketahanan air dan kedaulatan pangan di negeri ini. Satu 

per satu sarana dan prasarana dibangun, diperbaiki, dan 
dipelihara agar kebutuhan akan air bisa terpenuhi 

sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat, 
dan bencana bisa terus diminimalisir.

Selain membangun dan membenahi secara struktural, 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga terus 

menggalakkan program non struktural dalam rangka  
pengelolaan sumber daya air terpadu melalui sosialisasi 

dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada 
di Indonesia agar infrastruktur bisa semakin

bermanfaat bagi masyarakat. 

Akhir kata, selamat menikmati sajian Majalah AIR kali 
ini. Semoga saja, cerita yang ada bisa menginspirasi 

kita semua, bahwa kelestarian air di Indonesia adalah 
tanggung jawab kita bersama.

Ket. Foto Cover : 
Food Estate di 
Sumatera Utara

Menteri PUPR Basuki kunjungi lokasi Sabo Dam 
di DI Yogyakarta

Bencana banjir kerap melanda beberapa 
daerah di Indonesia

 Lokasi Food Estate terletak di Desa Ria-Ria, 
Kabupaten Humbang Hasundutan

PENGANTAR
REDAKSI

 Pengantar Redaksi | Majalah Air
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Bencana gempa bumi sering terjadi di Indonesia
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L i p u tan utama

PUPR Lakukan 
Penanganan 

Darurat Bencana
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Menindaklanjuti perintah Pres-
iden RI Joko Widodo, Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumah-
an Rakyat (PUPR) turut membantu 
penanganan darurat bencana tanah 
longsor di Kabupaten Sumedang, 
Provinsi Jawa Barat, gempa bumi 
di Provinsi Sulawesi Barat dan ban-
jir di Kalimantan Selatan. Bencana 
tanah longsor terjadi pada Sabtu 
(9/1/2021) di Kabupaten Sume-
dang, Jawa Barat yang menyebabkan 
kerusakan rumah warga dan korban 
jiwa. Gempa berkekuatan magnitu-
do 6,2 SR mengguncang Kabupaten 
Majene dan sekitarnya pada Jumat 
(15/1/2021). 

Sementara di Provinsi Kalsel, ben-
cana banjir terjadi di Kota Banjarma-
sin dan kabupaten sekitarnya seperti 
Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Ba- 
langan, dan Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan, sejak Kamis (14/1/2021). 

Setelah meninjau lokasi bencana, 
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
memberi perintah ke seluruh jajaran 
Kementerian PUPR untuk memper-
cepat penanganan bencana longsor. 

"Terdapat langkah dalam penanga-
nan bencana longsor yang disiapkan. 
Pertama, Kementerian PUPR telah 
mengerahkan alat berat untuk mem-
bantu proses evakuasi. Kami sudah 
siapkan, karena area yang sempit 
maka tidak cukup menampung alat 
berat lainnya," kata Menteri Basuki. 

Selanjutnya penanganan kedua ada-
lah berkaitan dengan penguatan 
struktur tanah, sehingga bencana 
serupa tidak kembali terjadi. Da-
lam pelaksanaannya, Menteri Basu-
ki mengatakan, Kementerian PUPR 
akan berkoordinasi dengan instansi 
terkait, diantaranya Badan Geolo-
gi, Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM). Dari hasil tin-
jauan di lapangan, Menteri Basuki 
menilai kawasan tersebut masuk da-
lam kategori zona merah rawan ben-
cana longsor. 

Penanganan rehabilitasi dan rekon-
struksi, lanjut Menteri Basuki yang 
tidak kalah penting adalah melaku-
kan relokasi permukiman warga. 
Menteri Basuki mengatakan dalam 
hal ini akan bekerja sama dengan 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ajak intansi lainnya ikut 
bergerak cepat dalam membantu para korban bencana

L i p u tan utama

Penanganan Darurat Bencana 
di Provinsi Jawa Barat, 
Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat
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Pemerintah Kabupaten Sumedang 
untuk penyediaan lahannya. 

"Sudah disampaikan dengan Pe-
merintah Daerah kedepannya harus 
direlokasi. Bapak Sekda sudah men-
gidentifikasi yang di bagian atas ada 
132 rumah dan di bawah ada 92 ru-
mah," tutur Menteri Basuki. 
Sementara Sekretaris Daerah (Sek-
da) Sumedang Herman Suryatman 
menyatakan mendukung penye-
diaan lahan untuk relokasi warga. 
"Pembangunannya dari Kementerian 
PUPR, kami akan siapkan tanahnya di 
sejumlah tanah kas desa di wilayah 
Cimanggung. Dengan catatan, loka-
si yang akan disiapkan benar-benar 
aman dari bencana," kata Herman 
Suryatman. 

Untuk mendukung penanganan 
tanggap darurat bencana longsor, 
Kementerian PUPR melalui Balai 
Prasarana Permukiman Wilayah 
(BPPW) Jawa Barat telah mengerah-
kan 2 unit Mobil Tanki Air dan 2 unit 
Hidran Umum kapasitas 2.000 liter 
serta 1 unit Excavator dari Balai Be-
sar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. 

Bencana gempa bumi di Sulawesi Barat

Terkait bencana yang terjadi di 
dua provinsi ini, Menteri PUPR Ba-
suki Hadimuljono juga telah meme- 
rintahkan jajarannya untuk berge-
rak cepat melakukan penanganan 
tanggap darurat dengan menunjuk 
Direktur Preservasi Jalan dan Jem-
batan Wilayah II, Ditjen Bina Mar-
ga Thomas Setiabudi Aden sebagai 
Komandan lapangan penanganan 
darurat bencana gempa di Sulbar 
dan Direktur Sungai dan Pantai, 
Ditjen Sumber Daya Air Bob Arthur 
Lombogia untuk penanganan banjir 
di Kalsel. Keduanya akan mengkoor-
dinir balai-balai teknis di lingkungan 
Kementerian PUPR di provinsi untuk 
melaksanakan penanganan tanggap 
darurat.

Lebih jauh Menteri Basuki menga-
takan bahwa penanganan bencana 
merupakan tanggung jawab bersa-
ma dan harus dilakukan melalui ker-
jasama yang baik antara pemerintah, 
masyarakat, dan swasta. "Kita minta 
kontraktor yang tengah membangun 
infrastruktur di sekitar Sulbar mau-
pun Kalsel untuk membantu penang- 
anan tanggap darurat. Misalnya di 

Sulbar membantu proses pembersi-
han puing-puing bangunan, di Kalsel 
misalnya membantu mobilisasi ba-    
han banjiran dan perahu karet untuk 
evakuasi warga," kata Menteri Basu-
ki. 

Beberapa kontraktor yang bekerja di 
Sulbar dan Sulteng adalah PT Waski-
ta Karya (Persero) Tbk, PT Hutama 
Karya (Persero), dan PT Brantas Abi-
praya (Persero).  Sementara di Kalsel,  
PT Waskita Karya (Persero) dan PT 
Adhi Karya. 
Sebagai upaya penanganan darurat 
bencana gempa di Sulbar, Kemen- 
terian PUPR telah mengerahkan alat 
berat untuk memulai pembersihan 
puing-puing bangunan di Kabupaten 
Mamuju dan Majene yang kondisi-     
nya paling parah. Alat berat yang 
telah dikerahkan berupa 9 excavator,    
1 unit backhoe loader, 1 unit dozer, 1 
unit tronton, 5 unit dump truck, dan 
1 unit mobil crane. 

Selain itu, Kementerian PUPR juga 
mengerahkan sarana dan prasarana 
air bersih dan sanitasi bagi pengung-
si dan masyarakat terdampak, men-
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cakup 6 unit mobil tangki Air, 30 unit 
tangki air, 1 unit mobil toilet, dan 10 
unit tenda darurat.  Langkah lanjutan 
adalah audit kerusakan bangunan 
dan infrastruktur, terutama kantor 
pemerintahan dan fasilitas publik 
seperti rumah sakit, pasar dan infra-
struktur pendukung perkotaan dan 
irigasi. Hasil audit akan menjadi data 
untuk program penanganan rehabili-
tasi dan rekonstruksi untuk memper-
cepat pemulihan ekonomi di Sulbar. 

Untuk Provinsi Kalsel, dukungan 
tanggap darurat Kementerian PUPR 
diantaranya dilakukan Balai Wilayah 
Sungai (BWS) Kalimantan II, Dit-
jen SDA dengan memberikan ban-
tuan 4  buah perahu karet serta 8 
pelampung kepada Pemkab Banjar 
untuk  evakuasi warga terdampak 
banjir. Pada posko pengungsi, disa-            
lurkan oleh BPPW Kalsel, Ditjen Cip-
ta Karya sementara sebanyak 1 unit 
Mobil Tangki Air berkapasitas 4000 
liter dan Hidran Umum berkapasitas 
2000 liter untuk pemenuhan kebutu-
han air bersih, serta mobil toilet dan 
mobil tinja untuk keperluan sanitasi. 

Selain itu, untuk pemulihan konek-
tivitas, dilakukan perbaikan/peng-
gantian Jembatan Tabunio II pada 
Lintas Selatan Kalsel (Sp Liang Ang- 
gang-Pelaihari-Batu Licin) dengan 
jembatan Bailey. Kementerian PUPR 
melalui Balai Pelaksanaan Jalan Na-
sional (BPJN) Kalsel juga melakukan 
penanganan pada Jembatan Salim 
di Lintas Tengah Kalsel (Banjarma-
sin-Tanjung-Batas Kaltim) yang putus 
akibat banjir dengan membangun 
jembatan sementara berupa sheet-
pile baja untuk orang dan kendaraan 
kecil. Selanjutnya sebagai alas jem-
batan sementara, BWS Kalimantan II 

mengirimkan 1.000 sand bag berisi 
pasir/tanah. 

Selain di Kabupaten Banjar, banjir 
juga menggenangi sejumlah wilayah 
di Kota/Kabupaten sekitarnya, se- 
perti Kota Banjarmasin, Kabupaten 
Tanah Laut, Kabupaten Balangan, 
Kabupaten Banjarbaru, dan Kabu-
paten Hulu Sungai Selatan. Tim tang-
gap darurat Kementerian PUPR terus 
berkoordinasi dengan tim gabungan 
yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, 
dan BPBD untuk melakukan pen-
dataan kerusakan dan korban banjir 
serta mengevakuasi warga ke lokasi 
yang lebih aman. 

(kompusda – Biro Komunikasi Publik)



11

L i p u tan utama

Bantuan terus diberikan bagi para korban 
bencana gempa bumi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kunjungi 
lokasi bencana di Sumedang, Jawa Barat

PUPR sigap melakukan 
tanggap darurat bencana
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Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono saat meninjau 
banjir di Kawasan Kota Lama 
Semarang
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i n frast r uktur sda

Banjir di Kawasan Kota Lama Semarang 
terjadi akibat luapan Kali Beringin Mangkang dan 
Kali Plumbon Kaligawe. Meluapnya kedua kali ini 

merupakan dampak siklus hujan lebat 50 tahunan. 
Pada saat yang bersamaan, air pasang pun tingginya 

mencapai 1.4 meter, hal ini menambah lambatnya 
air dari kedua sungai tersebut masuk ke laut.

BBWS Pemali Juana 
Maksimalkan 

Pompa Air Untuk Tangani 
Banjir Semarang
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Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
mendengarkan pendapat warga 
Semarang terkait banjir

i n frast r uktur sda
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Menteri Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat (PUPR) Basuki Ha- 
dimuljono saat meninjau banjir di 
Kawasan Kota Lama Semarang pada 
awal Februari 2021 mengatakan 
akan memaksimalkan seluruh pom-
pa air yang dikelola oleh Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen 
SDA) melalui Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Pemali Juana. Ter-
kait hal tersebut, BBWS Pemali Jua-
na telah melakukan beberapa upaya 
penanganan untuk mengatasi banjir 
di Kota Semarang diantaranya be-
rupa pengoperasian pompa banjir 
dan pengiriman kantong pasir (sand-
bag). Pompa-pompa banjir terse-
but diantaranya adalah Pompa Kali                  
Sringin, Pompa Kali Tenggang, Pom-
pa Tawang, dan Pompa Kali Banger.

Ditjen SDA melalui BBWS Pema-

li Juana secara berkelanjutan tel-
ah melakukan berbagai upaya pe-     
nanganan banjir di Kota Lumpia 
ini, mulai dari hulu hingga ke hilir, 
seperti pembangunan kanal banjir, 
normalisasi sungai, tanggul rob, sta-
siun pompa, kolam retensi, terma-
suk Bendung Gerak di Kanal Banjir 
Barat (KBB). Bendung Gerak tersebut 
berfungsi sebagai penahan intrusi 
air laut dan menjaga debit air, serta 
penggelontoran (flushing) sedimen 
sungai untuk pengendalian banjir di 
wilayah barat Kota Semarang. Pada 
saat musim hujan, bendung ini akan 
berfungsi menahan aliran air sungai 
yang masuk KBB dan pada saat ele- 
vasi 2,5 meter, kemudian akan dialir- 
kan ke laut. 

Sedangkan pada saat musim kema-
rau, bendung sepanjang 155,5 meter 

tersebut berfungsi sebagai penam-
pungan air atau long storage berka- 
pasitas 700.000 m³. 

Sementara untuk penanganan banjir 
rob yang sering terjadi di utara kota 
Semarang, telah dibangun sejumlah 
infrastruktur pengendali banjir dan 
rob yang dilakukan BBWS Pemali 
Juana bekerja sama dengan Peme-       
rintah Provinsi Jawa Tengah dan 
Kota Semarang. Untuk menahan 
limpasan rob, dibangun tanggul rob 
yang membentang sepanjang 2,17 
km dari Kampus Universitas Islam 
Sultan Agung (Unissula), melingkari 
kawasan industri Terboyo hingga Kali 
Sringin. 

(KompuSDA Kety • Biro Komunikasi Publik • 

BBWS Pemali Juana)
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BBWS Pemali Juana Reduksi 
Banjir Rob Pekalongan dengan 
Pembangunan Tanggul

i n frast r uktur sda

Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air (Ditjen SDA) melalui Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Jua-
na telah merampungkan pemba-         
ngunan infrastruktur Pengendalian 
Banjir dan Rob Pekalongan yang 
menggunakan sistem polder be-
rupa long storage dengan tanggul 
pembatas atau disebut tanggul rob 
sepanjang 7,2 km. Pembangunan 
tanggul bertujuan untuk mengering-
kan kawasan yang selama ini selalu 
tergenang rob, serta memisahkan 
antara zona pemukiman penduduk 
yang kering dan zona tambak yang 
dibiarkan tergenang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljo-
no mengatakan, dengan ketinggian 
tanggul rob yang tepat, diharapkan 
dapat bermanfaat untuk jangka wak-
tu yang panjang. "Biasanya polder 
itu berbentuk kolam, tetapi kare-
na berada di wilayah permukiman 
dan tambak, kita buat long storage 
dimana pada bagian ujungnya kita 
pasang pompa," terang Basuki Hadi-         
muljono. 

Jumlah pompa yang dipasang se-
banyak 7 x 2 m³/detik atau 14 m³/
detik yang melayani catchment 
area seluas 35 ribu hektar. Secara 
keseluruhan, BBWS Pemali Juana 
meletakkan beberapa rumah pom-
pa di sepanjang jalur tanggul, yakni 
di Silempeng (2 x 2.000 liter/detik), 

di Sengkarang (3 x 2.000 liter/detik), 
dan di Pabean (2 x 2.000 liter/detik).
Kepala BBWS Pemali Juana M. Adek 
Rizaldi mengatakan, untuk saat ini 
juga tengah diselesaikan tambahan 
satu rumah pompa di Mrican se-      
banyak 3 unit  pompa  yang    masing-
masing berkapasitas 2.000 liter/
detik. "Saat ini progresnya sebesar 
46% dan ditargetkan rampung akhir 
tahun 2021," ujarnya.

Adek Rizaldi menyatakan, warga 
sekitar yang selama ini terdampak 
Banjir Rob Pekalongan merasa sa-
ngat bersyukur dengan adanya pem-
bangunan tersebut. "Setelah pompa 
selesai sudah langsung kami fung-
sikan dan sudah terlihat manfaatnya 
terjadi pemisahan antara kawasan 
basah dan kering, serta berkurang- 
nya dampak banjir rob," tuturnya. 

Pembangunan pengendali banjir dan 
rob Pekalongan terbagi menjadi tiga 
paket kontraktual. Paket I berupa 
pekerjaan tanggul dan long storage 
sepanjang 2,85 km lebar 30 m, nor-
malisasi Sungai Silempeng dan pe-
masangan parapet Sungai Mrican, 
pembangunan rumah pompa Mrican 
dan rumah pompa Silempeng. Se-
mentara Paket II berupa pekerjaan 
tanggul dan long storage sepanjang 
2,2 km lebar 30 meter, dan pema-
sangan parapet Sungai Bremi dan 
Meduri sepanjang 4,46 km, pemba-

ngunan rumah pompa Sengkareng. 
Dan Paket III berupa pekerjaan tang-
gul dan long storage sepanjang 2,31 
km dan lebar 10 meter dan pemba-
ngunan rumah pompa, serta peker-
jaan parapet Jalan Kunti sepanjang 
800 m. 

(KompuSDA Kety • Biro Komunikasi Publik • 

BBWS Pemali Juana)
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BBWS Pemali Juana siap reduksi banjir rob Pekalongan
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Pembangunan prasarana pengendali banjir 
tersebut dilakukan secara terpadu mulai dari 

perbaikan/normalisasi badan sungai, 
peningkatan kapasitas sungai, pembangunan 

sistem drainase, sodetan, kolam retensi, rumah 
pompa, hingga bangunan penahan penampung 

air sepanjang sungai (long storage), 
hingga bangunan jetty di muara Bogowonto.
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D
alam mengurangi resiko banjir 
Bandara Yogyakarta Interna-
tional Airport (YIA), Direktorat 

Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen 
SDA) melalui Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Serayu Opak mem-
bangun sejumlah prasarana pengen-
dali banjir pada Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Bogowonto dan Serang. 

Pembangunan prasarana pengendali 
banjir tersebut dilakukan secara ter-
padu mulai dari perbaikan/normal-
isasi badan sungai, peningkatan ka- 
pasitas sungai, pembangunan sistem 
drainase, sodetan, kolam retensi, 
rumah pompa, hingga bangunan pe-  
nahan penampung air sepanjang 
sungai (long storage), hingga bangu-
nan jetty di muara Bogowonto.

Saat meninjau pembangunan infra-
struktur pengendali banjir Bandara 
YIA di Kabupaten Kulon Progo pada 
awal Februari 2021, Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono menargetkan 
pembangunannya selesai dalam 
dua tahun mendatang. "Agar dapat 
segera mengendalikan banjir YIA. 
Dua tahun harus selesai," pesannya 
secara tertulis. Menteri Basuki me-          
nyatakan bahwa resiko banjir Ban-
dara YIA disebabkan karena kapa-
sitas saluran drainase di kawasan 
bandara tidak mampu menampung 
debit banjir Sungai Bogowonto dan 
Serang. 

Terdapat dua langkah penanganan 
oleh BBWS Serayu Opak yakni pem-
bangunan sistem drainase dan peng- 
endalian debit sungai. Untuk sistem 
drainase diantaranya dilakukan pe- 
ningkatan kapasitas Kali Deres, Kali 

Sistem Pengendali Banjir 

Yogyakarta International 

Airport Ditargetkan Selesai 

Dalam 2 Tahun

BBWS Serayu Opak bangun pengendali banjir 
Yogyakarta International Airport

i n frast r uktur sda



20 Bahu-membahu bangun pengendali banjir

Pekerjaan ini ditargetkan selesai dalam 2 tahun

i n frast r uktur sda
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Carik Barat, sodetan Kali Turi, dan 
Longstorage Ledeng. Kemudian un-
tuk pengendalian debit pada Sungai 
Bogowonto dan Serang diantaranya 
dilakukan pengerukan dan peleba-
ran alur Sungai Jaelantoro, Plumbon, 
dan Deres. Selanjutnya pelebaran 
sungai sebagai long storage, pem-
bangunan kolam retensi Carik Timur 
dan Macanan, perbaikan pintu air, 
pemasangan pompa air, revetment, 
dan pembangunan jalan inspeksi 
Sungai Bogowonto sepanjang 2 km.

Pembangunan pengendali banjir 
Bandara YIA dibagi menjadi empat 
paket pekerjaan yang dilaksanakan 
sejak 2020. Pertama adalah Pem-
bangunan Pengaman Muara Sungai 
Bogowonto Sisi Barat yang dilak-
sanakan kontraktor PT. Bumi Kar-
sa-Abipraya, KSO dengan nilai kon-
trak Rp389,9 miliar. Paket kedua 
yakni Pembangunan Pengaman 

Muara Sungai Bogowonto Sisi Timur 
yang dilaksanakan kontraktor PT. Wi-
jaya Karya-Aneka Dharma Persada, 
KSO dengan nilai kontrak Rp375,5 
miliar. Selanjutnya paket ketiga yakni 
Pembangunan Prasarana Pengendali 
banjir Sungai Bogowonto yang dilak-
sanakan kontraktor PT. Brantas Abi-

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tinjau lokasi pengendali 
banjir Yogyakarta International Airport

Menteri PUPR beri semangat ke para pekerja di lapangan

praya dengan nilai kontrak Rp327,4 
miliar. Terakhir paket keempat yakni 
Pembangunan Prasarana Pengendali 
Banjir Sungai Serang PT. Pembangu-
nan Perumahan dengan nilai kontrak 
Rp268 miliar. 

(KompuSDA Kety • Biro Komunikasi Publik • 

BBWS Serayu Opak)
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Sabo Dam sebagai antisipasi banjir lahar Merapi

BBWS Serayu Opak Tambah Sabo Dam 

sebagai Antisipasi banjir lahar Merapi
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Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak terus melanjutkan pembangunan dan 
rehabilitasi Sabo Dam di Provinsi Jawa Tengah, untuk mengantisipasi banjir 
lahar dari Gunung Merapi. Berdasarkan hasil kajian BBWS Serayu Opak 
melalui Konsultan Yachiyo Engineering Consultant masih 
diperlukan penambahan Sabo Dam baru sebanyak 95 unit 
dengan daya tampung 12,79 juta m³.

“Kalau bendungan menahan air, sedang-

kan Sabo Dam menahan pasir dan batu 

sementara airnya tetap bisa lewat,” kata 

Menteri Basuki saat kunjungan kerja ke 

Sabo Dam Kali Gendol, DI Yogyakarta

i n frast r uktur sda
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BBWS Serayu Opak siap tambah Sabo Dam

Kepala BBWS Serayu Opak Dwi Purwantoro menjelaskan terkait 
pekerjaan Sabo Dam di BBWS Serayu Opak

i n frast r uktur sda
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Kepala BBWS Serayu Opak Dwi Pur-
wantoro mengatakan, melalui pen-
danaan APBN tahun 2020 juga telah 
dilaksanaan rehabilitasi dan pemba-
ngunan sabo dam baru di Kali Be-
beng, Kali Pabelan, serta Kali Lamat 
dan Senowo. “Untuk di Kali Bebeng, 
Magelang dibangun 1 sabo dam baru 
dengan anggaran Rp 13,46 miliar. Se-
lanjutnya untuk penanganan di Kali 
Lamat dibangun 1 sabo dam baru 
dan rehabilitasi 1 sabo dam di Kali 
Senowo dengan total anggaran Rp 
13,99 miliar. Terakhir di Kali Pabelan, 
Magelang juga dibangun kembali 1 
sabo dam baru dengan anggaran Rp 
18,54 miliar,” jelas Dwi Purwantoro.

Tidak hanya pembangunan, BBWS 
Serayu Opak juga melaksanakan 
beberapa rehabilitasi sabo dam. Le-
tusan dahsyat Gunung Merapi pada 
tahun 2010 mengakibatkan banjir la-
har dingin di 15 sungai yang berhulu 
di Gunung Merapi, sehingga menye-
babkan tertutupnya jalan Nasional 

Yogyakarta Magelang dan menye-
babkan kerusakan di beberapa sabo 
dam termasuk di Kali Putih. 

Untuk itu BBWS Serayu Opak melak-
sanakan Pekerjaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Sabo Dam sejak 2015. 
Di Kali Putih, dilakukan pembang- 
unan saluran pengelak (diversion 
channel) dengan anggaran tahun 
jamak 2015-2017 sebesar Rp 311 
miliar. BBWS Serayu Opak juga tel-
ah menyelesaikan rehabilitasi dan 
rekonstruksi Sabo Dam di Kali Putih, 
Kali Gendol, Kali Pabelan, dan Kali 
Lamat pada tahun 2018-2020. 

(KompuSDA Kety • Biro Komunikasi Publik • 

BBWS Serayu Opak)

S
ebagaimana dijelaskan oleh 
Menteri PUPR Basuki Hadi- 
muljono, sabo dam dibangun 

untuk menahan dan mengurangi 
kecepatan aliran lahar yang mem-
bawa material vulkanik sehingga 
dapat meminimalisir risiko bencana 
banjir lahar di hilir sungai serta men-
jaga kelestarian lingkungan sekitar 
Gunung Merapi. “Kalau bendungan 
menahan air, sedangkan Sabo Dam 
menahan pasir dan batu sementara 
airnya tetap bisa lewat,” kata Men-
teri Basuki saat kunjungan kerja ke 
Sabo Dam Kali Gendol, DI Yogyakarta 
pada awal Februari 2021.

Sampai saat ini, sebanyak 272 unit 
sabo dam telah dibangun di wilayah 
DI Yogyakarta dan Jawa Tengah de-
ngan daya tampung sebesar 13,93 
juta m³. Jumlah tersebut termasuk 
pembangunan tujuh sabo dam baru, 
selama periode 2018-2020, yang 
tersebar di Kabupaten Magelang dan 
Sleman. Selain program tersebut, 

Pembangunan Sabo Dam dapat meminimalisir risiko bencana banjir 
lahar di hilir sungai

i n frast r uktur sda



Presiden Joko Widodo 

Resmikan Bendungan Tapin

B
endungan Tapin adalah salah 
satu infrastruktur yang sudah 
direncanakan dalam pengelo-

laan sumber daya air di Indonesia. 
Bendungan ini terletak di Kabupaten 
Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. 
Pembangunan bendungan ini sudah 
dilaksanakan sejak tahun 2015 dan 
saat itu direncanakan selesai pada 
tahun 2019 meski pada akhirnya 
pekerjaan ini diperpanjang hingga ta-
hun 2020. Pekerjaan ini diselesaikan 
dengan biaya sebesar Rp 986,5 mi- 
liar dengan kontraktor PT Brantas 
Abipraya dan PT Waskita Karya.

Bendungan yang selesai digarap 
di akhir tahun 2020 ini pun kini su-
dah memasuki tahap pengisian 
dan telah diresmikan oleh Presiden 
RI Joko Widodo (Jokowi) pada 18 

26
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Februari 2021 lalu. Peresmian ben-                
dungan yang terletak di Desa Pip-
itak, Kecamatan Piani ini ditandai               
dengan penekanan tombol sirine 
dan penandatanganan prasasti oleh 
Presiden Jokowi didampingi Menteri 
PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala 
Staf Kepresidenan Moeldoko beser-
ta Pj Gubernur Kalsel Safrizal Za dan 
dilanjutkan dengan penebaran benih 
ikan ke bendungan.

Dalam sambutannya, Presiden Jo-
kowi menyampaikan bahwa Ben- 
dungan Tapin memiliki kapasitas 
tampung sebesar 56,7 juta m3 yang 
perannya sangat penting dalam 
pengendalian banjir di Provinsi Kali-
mantan Selatan, khususnya di Kota 
Rantau dan juga memperkuat keta- 
hanan pangan melalui penyediaan 
irigasi seluas 5.472 hektar. Namun 

selain itu, Presiden Jokowi juga me-
lihat potensi besar sebagai destina-
si pariwisata di Kalimantan Selatan. 
"Setelah melihat kondisi keindahan 
di sekitar bendungan saya setuju 
kalau Bendungan Tapin bisa men-
jadi objek pariwisata tidak hanya di 
Kabupaten Tapin, tetapi di Provinsi 
Kalimantan Selatan," tutur Presiden.

Selain memberikan manfaat dalam 
pengendalian banjir dan penyediaan 
irigasi, Bendungan Tapin juga ber-
fungsi dalam penyediaan air baku 
untuk wilayah Rantau sebagai Ibu 
Kota Kabupaten Tapin dan sekitar-          
nya sebesar 500 liter/detik. Hal ini se-
laras dengan yang disampaikan oleh 
Menteri PUPR bahwasanya pengelo-
laan sumber daya air dan irigasi akan 
terus dilakukan untuk ketahanan 
air dan pangan kita. “Pembangunan 

bendungan diikuti oleh pembangu-
nan jaringan air baku dan irigasinya. 
Dengan demikian bendungan yang 
dibangun dengan biaya besar dapat 
bermanfaat karena airnya dipastikan 
mengalir sampai ke pengguna,” kata 
Menteri Basuki. Namun tak hanya 
manfaat tersebut, keberadaan ben- 
dungan ini juga diharapkan dapat se-
bagai konservasi air dan untuk PLTA 
sebesar 3,30 MW.

Bendungan Tapin dibangun den-
gan tipe Timbunan Batu Zonal Inti 
Tegak, dilengkapi dengan jalan akses 
dan jalan lingkar bendungan, kantor  
pengelola, rumah dinas, tempat iba-
dah, toilet, gardu pandang, dan ru-
mah genset. Untuk bendungan uta-
ma memiliki tinggi 70 meter dengan 
terowongan pengelak sepanjang 430 
meter, cofferdam setinggi 29 meter Bendungan Tapin 

dibangun oleh BWS 
Kalimantan III

Presiden Joko Widodo resmikan 
Bendungan Tapin

i n frast r uktur sda



Bendungan Tapin

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi 

menyampaikan bahwa Bendungan Tapin 

memiliki kapasitas tampung 

sebesar 56,7 juta m3 yang perannya 

sangat penting dalam pengendalian 

banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, 

khususnya di Kota Rantau dan juga 

memperkuat ketahanan pangan melalui 

penyediaan irigasi seluas 5.472 hektar.
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serta spillway (pelimpah) sepanjang 
234 meter.

Di kesempatan lain dalam wawancara 
bersama Kepala Balai Wilayah Sungai 
Kalimantan III Fikri Abdurrachman, 
beliau menceritakan sedikit tentang 
proses pembangunan Bendungan 
Tapin, bahwa secara teknis pemba-
ngunan Bendungan ini tidak banyak 
menemui kendala yang berarti kare-
na struktur tanah dan materialnya 
sudah baik. Namun sedikit berbeda 
dalam hal sosial, karena kelompok 
masyarakat di wilayah pembangunan 
Bendungan Tapin adalah kelompok 
masyarakat Dayak, sehingga dalam 
hal pendekatan ke masyarakat juga 
menyesuaikan karakteristik kelom-
pok serta tetap menghormati adat 

istiadat yang dipercaya oleh kelom-
pok tersebut seperti halnya ada batu 
ataupun pohon yang secara spiritual 
mereka hormati, jadi kami juga ha-
rus mengikuti prosedur adat istia-
dat untuk memindahkannya dengan 
upa-cara tertentu. Meski begitu hal 
ini bukanlah suatu kendala melain-
kan menjadi pengalaman yang unik 
dalam proses pembangunan Ben-   
dungan Tapin.

Selain itu, di tahun terakhir proses 
pembangunan Bendungan Tapin pun 
juga menemui Pandemi COVID-19. 
Oleh karena itu selama pembangu-
nan di masa Pandemi para pekerja 
proyek secara rutin dilakukan tes 
rapid atau swab dan diminta untuk 
selalu mematuhi Standar Peenang-

gulangan Penyebaran COVID-19 dan 
selalu menerapkan protokol keseha-
tan sesuai yang sudah diinstruksikan 
oleh Menteri PUPR. Semoga dengan 
telah diresmikannya Bendungan Ta-
pin ini dapat memberikan manfaat 
yang besar bagi Indonesia, khusus- 
nya masyarakat di wilayah Kabu-
pa- ten Tapin, Provinsi Kalimantan         
Selatan. 

(KompuSDA Hana) 

Bendungan Tapin juga berfungsi dalam penyediaan 
air baku untuk wilayah Rantau sebagai Ibu Kota 

Kabupaten Tapin
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Pengembangan tanaman hortikultura 
diharapkan bantu masyarakat jadi lebih 
sejahtera
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F
ood Estate merupakan program pe- 
ningkatan penyediaan pangan dan juga 
sebagai salah satu upaya pemerintah 

dalam menghadapi krisis pangan (seperti 
yang dinyatakan oleh WHO) akibat pandemi 
COVID-19. Program ini merupakan instruksi 
dari Presiden Joko Widodo melalui rapat ter-
batas yang melibatkan beberapa Kementeri-
an dan Lembaga, salah satunya Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Kementerian PUPR). Pekerjaan ini dilak-
sanakan di tiga wilayah yaitu Kalimantan 
Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera 
Utara. 
 
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jen-
deral Sumber Daya Air (Ditjen SDA), khusus-
nya Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS) II 
pun menggenjot pekerjaan infrastrukturnya 
agar segera memberikan kontribusi pada 
program Food Estate tersebut. Adapun la-
han potensial pengembangan food estate di 
Sumatera Utara seluas 60.000 hektar yang 
membentang di 4 kabupaten yakni Kabupa- 
ten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, 
Tapanuli Tengah, dan Pakpak Barat. Sebagai 
tahap awal pembagunan food estate seluas 

Food Estate, 
Upaya Pemerintah

Atasi Krisis Pangan
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30.000 hektar digunakan untuk ta-
naman holtikultura seperti kentang, 
bawang merah, dan bawang putih. 

Agar program pengembangan food 
estate berhasil, Ditjen SDA harus 
menjamin ketersediaan air untuk 
irigasi, bersamaan dengan teknologi 
pertaniannya. Sinergi perencanaan 
infrastruktur irigasi dan pertanian 
tersebut pun dilakukan antara Ke-
menterian PUPR bersama Kemente-
rian Pertanian yang bertujuan untuk 
mengembangkan food estate yang 
modern dan terintegrasi dari hulu ke 
hilir sehingga nantinya tidak hanya 
dimanfaatkan saat produksi tetapi 
juga pasca produksi.

Pembangunan infrastruktur PUPR 
untuk pengembangan Food Estate 
di Humbang Hasundutan dilakukan 

secara bertahap mulai 2020-2023 
meliputi bidang Sumber Daya Air 
dengan total anggaran Rp 406,9 mi-                
liar dan konektivitas sebesar Rp 
619,1 miliar. Pada TA 2020, anggaran 
infrastruktur Sumber Daya Air sebe-
sar Rp 17,7 miliar yang digunakan 
untuk penyediaan reservoir air baku 
untuk lahan hortikultura seluas 200 
Ha senilai Rp 15 miliar, Survei Investi-
gasi Desain (SID) air baku untuk Blok 
2 seluas 1.000 Ha senilai Rp 1,5 mi- 
liar dan SID penyediaan irigasi hor-
tikultura seluas 30.000 Ha senilai Rp 
1,2 miliar. Selanjutnya untuk TA 2021 
meliputi lanjutan SID penyediaan 
irigasi hortikultura seluas 30.000 Ha 
dan penyediaan air baku bagi 1.000 
Ha lahan hortikultura dengan angga-
ran Rp 126,2 miliar. Untuk TA 2022 
dan 2023 dikerjakan pengembangan 
jaringan irigasi hortikultura dengan 

anggaran Rp. 263 Miliar untuk lahan 
seluas 30.000 Ha.

Direktur Jenderal SDA Jarot Widyo-
ko menjelaskan bahwa sumber 
air prioritas untuk kawasan Food 
Estate Kabupaten Humbahas ber-                   
asal dari 5 aliran sungai yakni Sungai 
Aek Raru, Aek Pollung, Sitahetek, 
Rugi-Rugi, dan Sihatunggal. Untuk 
penyiraman di lokasi tanam dengan 
memanfaatkan teknologi irigasi per-
pipaan "big gun sprinkler" yang dib-
uat di Bandung berbasis Usaha Kecil 
Mikro Menengah (UMKM)/produk 
rakyat. "Tahun ini kita mengadakan 
big gun sprinkler sebanyak 250 unit 
yang melibatkan 17 UMKM di Ban-
dung. Untuk 1 sprinkler terdiri dari 
64 komponen, sehingga juga turut 
mendukung pemanfaatan produk 
lokal dalam rangka Program Pemu-

Program Food Estate juga melibatkan 
masyarakat terdampak pandemi COVID-19 
sebagai tenaga kerja
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lihan Ekonomi Nasional (PEN) ter- 
hadap dampak Pandemi COVID-19," 
jelas Jarot.

Direktur Air Tanah dan Air Baku Irian-
di menambahkan bahwa pekerjaan 
yang sedang digenjot pembangu-
nannya yaitu pembuatan intake air 
baku dan reservoir serta pembuatan 
sprinkler di Desa Ria Ria, Humbang 
Hasundutan, Sumatera Utara. "Dita-
hun 2020, sedang dikerjakan penye-
diaan air baku untuk irigasi seluas 
50 hektar, dari total target 30.000 
hektar (sampai tahun 2024) yang 
tersebar di 4 Kabupaten di Suma- 
tera Utara, salah satunya Humbang 
Hasundutan," tutur Iriandi.
 
Kepala BWS Sumatera II Maman No-
prayamin juga menjelaskan bahwa 
pada tahun 2021 akan dikerjakan 
penyediaan air baku untuk irigasi              
seluas 950 hektar yang siap men-
dukung Food Estate Holtikultura 
di Sumatera Utara. "Kami juga me- 
libatkan masyarakat terdampak 
COVID-19 sebagai tenaga kerja   de-

ngan tetap menerapkan protokol 
kesehatan," jelas Maman.

Selain SDA, Kementerian PUPR juga 
mendukung konektivitas menuju 
Food Estate berupa peningkatan 
kualitas jalan utama sepanjang 15,48 
km, pembangunan jalan akses sepan-
jang 8,9 Km ke lokasi pengembang- 
an 1000 ha, dan jembatan sepan-
jang 120 meter yang pengerjaannya 
dilakukan pada 2020-2021. Dilanjut-
kan TA 2021-2022 berupa pening-
katan kulitas jalan utama sepanjang 
12,49 Km, pembangunan jalan akses 
sepanjang 14,91 Km, dan jembatan 
sepanjang 20 meter. Peningkatan 
kulitas jalan utama sepanjang 16,1 
Km dan pembangunan jalan akses 
sepanjang 15,6 Km juga dilakukan 
untuk mendukung pengembangan 
Food Estate seluas 3.000 hektar dan 
Kebun Raya 1.120 hektar yang kon-
struksinya akan dilaksanakan pada 
2022-2023. 

(KompuSDA sandro)

Sprinkler siap dukung Food Estate 
di Sumatera Utara



B
anjir. Satu kata yang se-           
ring membuat banyak orang 
sengsara. Banyak yang berta- 

nya apa saja penyebab dari bencana 
ini? Ada yang menyebut “karena 
curah hujan yang ekstrim”, ada pula 
yang mengatakan “karena sudah 
berkurangnya daya serap tanah”, 
dan masih banyak jawaban lain 
yang sering kita lihat atau dengar di 
berbagai media. Agar semakin jelas 
terkait penyebab dan solusi untuk 
meminimalisir banjir, Direktorat Jen-
deral Sumber Daya Air (Ditjen SDA) 

melalui Sekretariat 
Dewan SDA Nasional pun 

menggelar Webinar Nasional berte-
ma “Kenapa Banjir?” pada 18 Febru-
ari 2021.

Tema “Kenapa Banjir?” dalam acara 
tersebut bertepatan dengan mo-
mentum yang terjadi sejak awal 
tahun 2021 di Indonesia, dimana 
bencana banjir melanda bebera-
pa daerah di negeri ini, diantara-         
nya Kabupaten Konawe, Kabupaten 
Luwu, Kota Samarinda, Kabupaten 
Garut, Kota Bandung, DKI Jakarta, 
Kota Surabaya, Kabupaten Banyua-
sin, Kota Manado, Halmahera Utara, 

dan Banjarmasin. Dengan webinar 
ini diharapkan koordinasi berbagai 
stakeholder terkait bisa semakin 
terintegrasi dalam pengelolaan sum-
ber daya air termasuk dalam pe-           
nanganan bencana banjir baik jangka 
pendek maupun jangka panjang.

Sekretaris Jenderal Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal 
Fatah yang mewakili Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono pada saat pem-
bukaan Webinar Nasional tersebut 
mengatakan bahwa berdasarkan 
kajian Badan Nasional Penanggu-      
langan Bencana (BNPB), selain curah 
hujan ekstrim, kerusakan Daerah 
Aliran Sungai (DAS) menjadi salah 
satu pemicu penyebab banjir dan 
tanah longsor. Data dari Kementeri-
an Lingkungan Hidup dan Kehutan-
an juga menyatakan bahwa saat ini 
terdapat 14 juta hektar lahan kritis 
di Indonesia yang dapat mengancam 
kelestarian fungsi DAS, sementara 
kemampuan untuk pemulihan lahan 
kritis hanya berkisar sekitar 232.000 
hektar per tahun.

“Bencana banjir yang selalu muncul 
setiap musim penghujan, menge-
sankan bahwa banjir belum ditang- 
ani secara tuntas. Hal ini tentunya 
menjadi pemikiran kita bersama, 
apakah penanganan banjir yang 
dilakukan oleh pemerintah saat ini 
sudah tepat? Atau barangkali kita 
masih belum mau beranjak dari 
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Kepala Sekretariat Dewan SDA 
Nasional, Happy Mulya sampaikan 
laporan Webinar Nasional

Sekretariat Dewan SDA Nasional 
Gelar Webinar Nasional 

“Kenapa Banjir”?

ser ba ser b i sda



cara-cara lama yang sangat teknikal, 
dimana cara tersebut tidak berupaya 
menyelesaikan masalah, namun ha-
nya berupaya menurunkan elevasi 
muka air tanpa melihat pengaruh 
resiko banjir yang berkembang di 
masa datang. Selain itu, upaya non 
teknis pun jika ada, masih sebatas 
jadi wacana di seminar atau tulisan 
di buku, belum terasa nyata di lapa-
ngan,” tutur Zainal Fatah dalam sam-
butannya. 

Acara yang dihadiri oleh ribuan pe-
serta dari berbagai kalangan ini 
berjalan dengan baik. Para peserta 
antusias memberikan pertanyaan 
dan masukan. Adapun narasumber 
dan peserta pada Webinar Nasional 
tersebut diantaranya Kementerian 
PPN/BAPPENAS, Kementerian Koor-
dinator Bidang Perekonomian, Ke-
menterian Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan, BMKG, Kementerian ATR/
BPN, Kementerian ESDM, dan para 
penanggap (responder). 

Dalam acara ini juga ditekankan bah-
wa kegiatan visioning merupakan ke-
giatan awal yang amat penting untuk 
dapat menumbuhkan dan membawa 
komitmen   seluruh   pemilik    kepen-
tingan kepada suatu visi bersama 
yang ingin dituju. Selain itu, keber-
samaan dan kolaborasi para pihak 
terkait merupakan syarat utama un-
tuk mencapai keberhasilan pengelo-
laan resiko banjir. Nuansa ini perlu 
diupayakan menjadi nyata di lapa-  
ngan, sehingga terhadap masalah 
tertentu, masyarakat bisa memaha-
mi siapa yang sedang bekerja dan apa 
saja programnya. Dengan demikian 
diharapkan akan timbul kesadaran 
masyarakat untuk ikut berperan ser-
ta dalam pengelolaan resiko banjir 

terse-
but.

Tidak hanya 
itu, ada banyak 
saran dan masukan 
yang disampaikan para 
narasumber juga penanggap (re-
sponder) pada Webinar Nasional 
tersebut yang nantinya akan diru-
muskan menjadi sebuah kebijakan 
dalam pengelolaan resiko banjir di 
Indonesia, termasuk dari Dewan 
SDA Nasional yang disampaikan 
langsung oleh Kepala Sekretariat 
Dewan SDA Nasional, Happy Mulya. 
Adapun rekomendasi pengendalian 
resiko banjir oleh Sekretariat Dewan 
SDA Nasional diantaranya memben-
tuk Tim Pengelola Resiko Banjir pada 
masing-masing tingkat Wilayah Sun-
gai, menyusun visi bersama melalui 
proses visioning terkait Strategi   
Pengelolaan Resiko Banjir, pembeka-
lan kecakapan bagi Tim Pengelola 
Resiko Banjir, melakukan kajian eva- 
luative untuk mengetahui kondisi 

terkini melalui data juga informasi 
yang existing, dan yang terutama 
adalah menggenjot pembangunan 
prasarana pengendali banjir di ber-
bagai daerah untuk meminimalisir 
resiko banjir yang kerap terjadi. 

(KompuSDA Sandro/Sekretariat Dewan SDA 

Nasional)
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Para peserta webinar 
antusias memberi-
kan masukan untuk 
Strategi Pengelolaan 
Resiko Banjir
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Pada tanggal 31 Januari 2021, dilak-
sanakan acara baru dari jurusan 
Teknik Pengairan Universitas Brawi-
jaya bernama Global Water Assem-
ble. Global Water Assemble adalah 
acara yang mempertemukan be-
berapa pihak untuk mendiskusikan 
seputar permasalahan yang terkait 
dengan sumber daya air. Acara ini 
memiliki tiga rangkaian acara yak-
ni Water Symposium, Water Work 
Planning, dan Water Conference. 
Acara yang mempertemukan maha-
siswa dari beberapa jurusan untuk 
mendiskusikan tata ruang wilayah 
sebagai solusi permasalahan banjir 
DAS Ciliwung adalah Water Confer-
ence.

Water Conference merupakan per-
temuan mahasiswa untuk bertukar 
pendapat mengenai suatu masalah 
terkait dengan permasalahan sum-
ber daya air. Acara ini menampilkan 
beberapa pembicara dari mahasiswa 
jurusan terkait dan dipimpin oleh 
seorang moderator. Dalam diskusi ini 
moderator memberikan pertanyaan 
kepada pembicara lalu pembicara 
dapat mengemukakan pendapatnya 
dan juga bertanya kepada pembi- 
cara lain terkait permasalahan yang 
dibahas. Adapun permasalahan yang 
diangkat adalah mengenai usut tun-

tas banjir di DAS Ciliwung dengan pe-
nataan wilayah. Pada akhir sesi akan 
dilakukan sesi diskusi audience, di-
mana audience dapat ikut berdiskusi 
bersama pembicara. Water confer-
ence dilaksanakan pada tanggal 6 
Januari tahun 2021 dengan meng-
gunakan media Zoom Meeting. Aca-
ra ini mengundang beberapa per-
wakilan mahasiswa dari Indonesia 
yakni mahasiswa Teknik Pengairan 
Universitas Brawijaya, mahasiswa 
Teknik Sipil & Lingkungan Institut 
Pertanian Bogor, mahasiswa Teknik 
dan Pengelolaan Sumber Daya Air 
Institut Teknologi Bandung, dan ma-
hasiswa Perencanaan Wilayah Kota 
Universitas Gadjah Mada.

Pada sesi diskusi 1 ini moderator 
memberikan sejumlah pertanyaan 
kepada para pembicara dan pem- 
bicara dapat mengemukakan 
pendapatnya terkait pertanyaan 
yang telah diberikan. Topik pemba-
hasan pada sesi 1 adalah mengenai 
kondisi dari DAS Ciliwung yang ber-
potensi mengakibatkan terjadinya 
banjir. Dari sesi diskusi ini pembicara 
memberikan pendapatnya dimana 
salah satu penyebab utama terjadi- 
nya banjir di DAS ciliwung adalah 
karena tata guna lahannya yang ma-
sih belum efektif. Pada bagian hulu 

banyak terjadinya perubahan tata 
guna lahan yang awalnya lahan ter-
buka hijau menjadi lahan terbangun, 
tercatat pada tahun 2010 bahwa 
dibangun sebanyak 2.470 villa yang 
artinya banyak sekali penanam mo-
dal yang memanfaatkan area terse-
but sebagai sektor industri pariwisa-
ta. Dan pada bagian hulu juga banyak 
mengalami pergeseran tata guna 
lahan yang semula di dominasi oleh 
area hutan dikonversi menjadi lahan 
pertanian karena banyak masyarakat 
setempat yang bermata pencaharian 
sebagai petani, hal tersebut sudah 
jelas mempengaruhi laju infiltrasi air 
di tanah menjadi lebih lambat se-
hingga air lebih mudah mengalami 
pelimpasan. 

Selain itu masih banyak masyarakat 
yang mendirikan perumahan semi 
permanen di sekitar sungai sehingga 
berakibat pada mengecilnya kapa-
sitas sungai dalam menampung air. 
Hal tersebut diperparah pada bagian 
hilir yang mengalami peningkatan 
pembangunan serta arus urbanisasi 
sehingga peningkatan kebutuhan air 
meningkat sehingga pengambilan 
air tanah yang semakin besar juga 
mengakibatkan penurunan muka air. 
Masyarakat di bagian hilir memili-
ki mata pencaharian yang berfokus 
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Mahasiswa Diskusi Tata Ruang 

Ciliwung di Acara Water Conference
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pada ekonomi tersier atau perda-                 
gangan dan tidak berfokus pada 
mata pencaharian ekonomi primer 
dimana mata pencaharian ini meli- 
batkan alam secara langsung se- 
hingga dapat menyelamatkan lahan 
terbuka hijau di bagian hilir DAS Ci-
liwung. Kondisi hidrologi juga mem-
pengaruhi terjadinya banjir terutama 
terkait curah hujan dengan intensi-
tas yang tinggi. Intensitas curah hu-
jan ini dipengaruhi oleh kondisi iklim 
setempat yang nantinya berakibat 
pada pergeseran musim. Umumnya 
musim hujan terjadi selama 6 bulan 
dan musim kemarau selama 6 bulan. 

Hal tersebut mengalami peruba-
han dimana terjadi kemarau yang 
berkepanjangan dan hal ini berpen-
garuh besar dalam perencanaan 
pembangunan dan perubahan struk-
tur bangunan air di wilayah setem-
pat. Apabila kita menggunakan data 
yang bersifat anomali maka akan 
berpengaruh terhadap perencanaan 
struktur bangunan yang tidak sesuai 
dengan kondisi saat ini.

Delegasi dan moderator saling 
berdiskusi di acara Water 
Conference

Pada sesi diskusi 2 ini moderator 
memberikan sejumlah pertanyaan 
kepada para pembicara dan pem- 
bicara dapat mengemukakan 
pendapatnya terkait pertanyaan 
yang telah diberikan dan pembicara 
juga bisa saling berdiskusi satu sama 
lain. Topik pembahasan pada sesi 2 
adalah mengenai dampak dari banjir 
di DAS Ciliwung. Dari sesi diskusi ini 
pembicara memberikan pendapat-
nya bahwa kejadian banjir tentu san-
gat berdampak besar terhadap mas-
yarakat, dan lingkungan itu sendiri. 
Adapun dampak yang ditimbulkan 
adalah kurangnya kebutuhan air 
bersih karena suplai air bersih sudah 
tercemar oleh luapan air sungai yang 
tercampur oleh material atau limbah 
sehingga tidak layak untuk dikon-
sumsi. 

Lalu menurunnya ekonomi mas-
yarakat karena banjir mengakibat-
kan masyarakat tidak bisa melakukan 
aktivitasnya seperti biasa dan ber-
dampak pada perekonomian mas-
yarakat. Dan kesehatan masyarakat 
semakin terganggu karena konsumsi 
air yang tidak sehat bisa menyebab-
kan sakit perut (diare), dan demam 
berdarah karena banyaknya genang-
an air yang menjadi sarang nyamuk. 
Banyaknya korban yang meninggal 

dunia serta luka-luka karena ban-
jir bandang. Rusaknya infrastruktur 
yang ada di sekitar wilayah DAS. Ba- 
nyaknya sedimen yang dibawa dari 
material pemukiman di sekitar DAS 
mengakibatkan sedimen tersebut 
akan terbawa aliran kembali menuju 
sungai sehingga terjadi pendangka-
lan sungai. 

Peningkatan kadar BOD & COD dari 
hulu ke hilir akibat adanya penumpu-
kan sampah dan limbah rumah tang-
ga dari pemukiman sehingga terja- 
dinya pencemaran limbah di sungai. 
Pembangunan yang ada di sekitar 
DAS semakin terhambat dan bisa 
menurunkan nilai lahan itu sendiri. 
Adapun upaya untuk meminimalisir 
terjadinya banjir adalah dengan mi- 
tigasi bencana. 

Ada tiga komponen utama dalam 
mitigasi bencana yakni hazard, vul-
nerability, dan capacity. Ketiga hal 
tersebut harus berjalan dengan se-
laras. Salah satu contoh yakni dalam 
mereduksi komponen hazard maka 
bisa dilakukan dengan pemerintah 
menerapkan kebijakan struktural dan 
non struktural secara efektif karena 
masing-masing kebijakan perlu dise-
suaikan lagi dengan kondisi dari DAS 
Ciliwung. Lalu diperlukan sosialisasi 
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kepada masyarakat setempat, salah 
satunya ialah dengan green educa-
tion yakni mengajarkan masyarakat 
sejak dini terkait pentingnya menja-
ga dan mengelola DAS menjadi ka-
wasan ramah lingkungan sehingga 
nantinya tidak merusak kondisi DAS 
itu sendiri. Selain itu masyarakat 
juga harus mandiri dalam menang-
gapi bencana tanpa menunggu ban-
tuan dari pemerintah, salah satu 
upaya yang bisa diterapkan adalah 
masyarakat bisa memetakan dae-
rah rawan banjir  sebelum terjadinya 
banjir dan mereka bisa sigap meng- 
atasi permasalahan banjir tersebut 
karena sudah mempunyai persiapan 
sebelumnya.

Delegasi dari Universitas Gajah Mada sedang menyampaikan 
pendapatnya

Pada sesi diskusi 3 ini moderator 
memberikan sejumlah pertanyaan 
kepada para pembicara dan pem- 
bicara dapat mengemukakan 
pendapatnya terkait pertanyaan 
yang telah diberikan dan pembicara 
juga bisa saling berdiskusi satu sama 
lain. Topik pembahasan pada sesi 3 
adalah mengenai manajemen tata 
ruang wilayah terkait permasalahan 
banjir di DAS Ciliwung. 

Dari sesi diskusi ini pembicara mem-
berikan pendapatnya bahwa tata 
ruang bisa menjadi kunci untuk per-
baikan kondisi DAS. Namun untuk 
menunjang kondisi DAS yang baik, 
rencana tata ruang perlu memperha-
tikan beberapa aspek yakni econom-
ic growth, ecology conservation, dan 
social equality. Ketiga aspek tersebut 
perlu dipertimbangkan agar adanya 
keseimbangan antar ketiga aspek 
tersebut. Sehingga pelaksanaanya 
perlu ditinjau kembali, karena pada 

daerah hulu sendiri pelaksanaanya 
masih belum optimal dimana ma-
sih banyak pemberian izin pemba-
ngunan villa di dekat bantaran sun-
gai seperti yang terjadi di daerah 
Puncak, Bogor. Selain itu disekitar 
bantaran sungai ciliwung terdapat 
banyak bangunan yang hak guna 
bangunannya hampir habis. Hal ini 
dapat menjadi momentum untuk 
membangun     ruang    terbuka   biru. 
Pembangunan ini dapat terwujudkan 
bila pemerintah mengambil keputu-
san untuk tidak memperpanjang hak 
guna bangunan yang berada di dekat 
bantaran sungai. 

Namun, hal ini tidak bisa dilakukan 
secara langsung. Karena pada ke- 
nyataannya banyak hal yang harus 
dipertimbangkan dalam memutus-
kan kebijakan ruang terbuka biru. 
Salah satu pertimbangannya mem-
bangun ruang untuk perniagaan 
untuk kepetingan perekonomiaan. 

Dalam pelaksanaannya, rencana tata 
ruang perlu mempertimbangkan dua 
kebijakan yakni kebijakan struktural 
dan non-struktural, dimana kebi-
jakan struktural lebih beriorientasi 
pada pembangunan fasilitas untuk 
mengendalikan air baik dari sisi kua-
litas maupun kuantitas, sementara 
kebijakan non struktural lebih ber-
fokus pada pengendalian sumber 
daya alam untuk tujuan lingkungan. 
Kedua kebijakan tersebut dinilai 
penting dalam menangani perma- 
salahan DAS. 

Hal ini dikarenakan adanya perbe-
daan penanganan di tiap wilayah se-
hingga kedua kebijakan tersebut ha-
rus berjalan beriringan. Namun pada 
kenyataannya, kebijakan non struk-
tural masih sangat sulit untuk dilak-
sanakan. Hal ini karena masyarakat 
masih sangat sulit untuk disadarkan 
oleh pemerintah terkait pentingnya 
melaksanakan kebijakan non struk-



ser ba ser b i sda

tural. Adapun solusi atas permasala-
han banjir di DAS Ciliwung dengan 
penataan wilayah adalah dengan 
mengembalikan fungsi hulu. Dimana 
pembangunan di hulu sangat pesat 
dan membuat wilayah resapan air 
berkurang dan mengakibatkan ter-
jadinya limpasan. 

Pengembalian fungsi hulu ini bisa 
menerapkan baik kebijakan struk-
tural dan non struktural, yakni 

membangun bendungan sebagai 
pengendali banjir, pembangunan pe-
rumahan dengan konsep eco green, 
bangunan pengumpul air hujan, dan 
lain sebagainya. Selain itu juga diper-
lukan penerapan normalisasi sungai 
sehingga diharapkan dapat mengem-
balikan kapasitas tampungan sungai. 

Kemudian alternatif lainnya adalah 
dengan modifikasi saluran sungai. 
Apabila di saluran sungai terdapat 

Pada sesi diskusi audience ini audi-
ence juga bisa ikut berpendapat dan 
bertanya kepada para pembicara 
terkait topik pembicaraan yang telah 
dibahas sebelumnya. 

Dari sesi diskusi ini pembicara & 
audience berdiskusi terkait perma-
salahan drainase di Daerah Aliran 
Sungai Ciliwung. Dimana salah satu 
audience bertanya bahwa “kenapa 
drainase tidak menjadi prioritas uta-
ma dalam menghadapi permasalah-
an banjir di DAS Ciliwung?”. 

Dari sesi diskusi ini pembicara 

memberikan pendapatnya bahwa 
tata ruang tetap menjadi prioritas 
utama dimana tata ruang ini bisa 
efektif apabila tata ruang memper-
timbangkan seimbangnya kebijakan 
struktural dan non struktural seperti 
manajemen lahan untuk daerah ter-
buka hijau dan pembangunan ben=-
dungan ataupun penyimpanan air 
sejenisnya. 

Drainase juga sebenarnya bisa men-
jadi prioritas tersendiri dengan 
mempertimbangkan jenis tanah dan 
kondisi hidrologinya, karena tidak 
semua wilayah punya perencanaan 

yang sama. Sehingga dalam peren-
canaan drainase perkotaan diper-
lukan analisis data debit rencana 
yang sesuai dengan kondisi lapan-
gan sehingga perencanaan drainase 
dapat direaliasikan dengan tepat dan    
mengurangi resiko terjadi banjir. 

(Muhammad Dafa Aprilio)

suatu bangunan, maka perlu dilaku-
kan tinjauan ulang untuk mengeta-
hui apakah bangunan tersebut bisa 
diganti dengan bangunan lain yang 
dapat menekan resiko banjir.

Salah satu audience 
water conference sedang 
memaparkan pendapatnya 
sekaligus bertanya
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