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PENGANTAR
REDAKSI

 Pengantar Redaksi | Majalah Air

Merdeka!

75 tahun sudah, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan.
Pada peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-75 ditahun ini, bangsa Indonesia 

kembali menghadapi sebuah perjuangan yang tak mudah, yaitu melawan 
COVID-19. Bencana yang tak pernah terpikirkan ini sudah menelan banyak 

korban jiwa, juga membuat banyak orang kehilangan pekerjaan 
atau usahanya. Tidak hanya itu, banyak kegiatan yang gagal terlaksana atau 

terhenti untuk sementara sampai batas waktu yang tak bisa ditentukan. Hari 
berganti hari, bencana ini seakan terasa berat untuk dilawan.

Namun…

Kalah bukan pilihan. Sebagai bangsa yang tangguh, yakinlah kalau kita mampu 
hadapi dan menang atas bencana ini. Setiap orang punya peran. Tenaga 

medis berjuang sekuat tenaga memberikan pertolongan bagi para korban.
Para ilmuwan pun demikian, tanpa kenal lelah terus mencoba untuk menemu-

kan formulasi vaksin yang tepat. Pemerintah juga bergerak cepat, berupaya 
semaksimal mungkin untuk memberi solusi dari berbagai sisi,

salah satunya melalui P3TGAI, untuk membantu masyarakat 
terdampak COVID-19 dan para petani.

Apa lagi perjuangan yang harus kita lakukan
agar bisa bertahan hingga akhirnya menang?

Ayo bersama-sama untuk saling mendukung
dan membantu dengan segala kemampuanmu.

Ayo bersama-sama untuk tidak hanya mengeluh,
namun tetap semangat berbuat sesuatu yang baik walau terasa lelah.

Ayo bersama-sama untuk tidak menyerah begitu saja,
dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kamu berada.

Ayo bersama-sama untuk peduli akan keselamatan sesama,
walau hanya dari hal simpel saja,

sesederhana memakai masker senantiasa.

Karena maskerku bisa menyelamatkanmu,
dan maskermu akan menyelamatkanku.

Ayo bersama-sama, kita lawan COVID-19!

Ahmad, warga Desa Cijeruk yang 
sangat terbantu dengan selesainya 
pembangunan Air Tanah untuk Air 
Baku di desa tersebut

Digital Expo Kementerian PUPR
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Menteri PUPR Basuki beri semangat ke orang PUPR
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L i p u tan utama

1   7 Agustus menjadi momen yang 
sangat penting bagi kita bangsa 
Indonesia dimana setiap tahun-

nya, pada tanggal tersebut  dipe-
ringati sebagai Hari Kemerdekaan 
Indonesia. Dalam rangka memper-
ingati Hari Kemerdekaan Indonesia, 
rupanya sudah menjadi tradisi bagi 
kita untuk merayakannya dengan be-
ragam kegiatan seperti mengadakan 
berbagai perlombaan, hiburan, dan 
tak lupa upacara memperingati Hari 
Kemerdekaan RI.

Namun  peringatan Kemerdekaan 
Indonesia kali ini terasa cukup ber-
beda dengan masih adanya pandemi 
COVID-19 yang sudah berlangsung 5 
bulan terakhir. Adanya pandemi ini 
mengharuskan kita untuk mengiku-

ti protokol kesehatan dengan tidak 
membuat atau datang ke keramaian, 
selalu menjaga jarak dengan orang 
lain, wajib menggunakan masker, 
rajin mencuci tangan atau menggu-
nakan hand sanitizer.

Namun ternyata pandemi ini tidak 
menghalangi insan PUPR dalam 
menyemarakkan peringatan Hari Ke-
merdekaan Indonesia yang ke 75 ta-
hun ini. Beradaptasi dengan keadaan 
baru, Kementerian PUPR melalui 
Generasi Muda PUPR menyeleng-
garakan berbagai macam lomba 
untuk memeriahkan Peringatan Ke-
merdekaan Indonesia. Dengan ga-
gasan baru, memanfaatkan teknolo-
gi, dan tetap mengikuti protokol 
untuk tidak bertatap muka, hampir 

 MERDEKA!
MERDEKA! 
MERDEKA!

Kiri : 
Lomba Penataan 
Ruang Kerja

Kanan : 
Lomba Video Kreatif
Protokol COVID-19

Panggung Merdeka PUPR
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seluruh lomba-lomba yang diseleng-
garakan dalam rangka memperi- 
ngati Kemerdekaan Indonesia inipun 
diselenggarakan secara virtual.

Beberapa  lomba  tersebut   diantara-
nya adalah Lomba Esai, Lomba 
Frame Picture Kementerian PUPR, 
Lomba Video Kreatif Protokol 
Covid-19 PUPR, Ranking 1 PUPR dan 
Lomba Penataan Ruang Kerja. Selain 
penyelenggaraan lomba-lomba di 
atas, ada juga beberapa rangkaian 
kegiatan lainnya seperti Pojok Peduli 
COVID-19 berupa penyelenggaraan 
tes rapid untuk para pedagang di 

sekitar lingkungan PUPR, live pod-
cast bersama Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono dan yang tidak kalah 
menarik adalah diluncurkannya pa-
meran virtual infrastruktur Digital 
Expo yang bertajuk“75 Tahun PUPR 
Sigap Membangun Negeri”.

Pameran virtual ini menyajikan be-
ragam informasi terkait pemba- 
ngunan pekerjaan umum dan peru-
mahan rakyat dari masa ke masa. 
Penyajian dalam pameran virtual 
ini dibagi menjadi empat periodisa-
si yaitu periode awal kemerdekaan 
1945-1966, periode tinggal landas 

Atas : 
Rangkaian Kegiatan
Menyambut HUT ke-75 RI

Bawah : 
Ranking 1 Kementerian PUPR
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pembangunan 1966-1998, periode 
reformasi 1998-2014 dan periode 
menuju Indonesia maju 2014-2021. 
Pameran virtual ini sudah dapat 
diakses sejak hari Senin, 17 Agustus 
2020 lalu melalui halaman http://
digitalexpo.pu.go.id/ 

Dalam peluncuran pameran virtual 
ini, Menteri PUPR Basuki Hadimul-
jono menyampaikan pesan bah-
wasanya “Dalam adaptasi kebiasaan 
baru ini saya minta para pegawai 
untuk dapat bekerja lebih efektif dan 
efisien dengan pengaturan sistem 
kerja seperti shift operation, peng- 
aturan ruang kerja yang aman dan 
produktif, dan penerapan protokol 
kesehatan. Di samping itu diperlu-

kan peningkatan kualitas layanan 
teknologi informasi dan komunikasi, 
salah satunya adalah pameran virtu-
al ini”.

Sebagai pelengkap dalam rang-
ka menyemarakkan Kemerdekaan 
Indonesia, Menteri Basuki Had-
imuljono juga memberikan pesan 
kemerdekaan dalam syair yaitu 
dengan tayangan video penampilan 
beliau bersama dengan Iwan Fals 
yang membawakan lagu Hio. Lagu 
ini merupakan ciptaan Sawung Jabo 
yang memiliki pesan sangat dalam 
tentang kejujuran, kesederhanaan, 
dan keadilan. 

(kompusda hana)

L i p u tan utama

Berbeda-beda namun tetap 
satu dan semangat 
membangun infrastruktur 
untuk Indonesia



Pameran virtual ini menyajikan beragam 
informasi terkait pembangunan 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat 
dari masa ke masa. Penyajian dalam  

pameran virtual ini dibagi menjadi 
empat periodisasi yaitu periode awal 

kemerdekaan 1945-1966, periode tinggal 
landas pembangunan 1966-1998, periode 
reformasi 1998-2014 dan periode menuju 

Indonesia maju 2014-2021. Pameran 
virtual ini sudah dapat diakses sejak hari 

Senin, 17 Agustus 2020 lalu melalui 
halaman http://digitalexpo.pu.go.id/
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Kolam Retensi Cieunteung 
Berhasil Minimalisir Banjir

Kolam Retensi Cieunteung 
juga dijadikan spot jogging 
baru oleh warga Bandung
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Dari SDa untuk i nD oneS i a

Beberapa daerah di Indonesia 
kerap menjadi “langganan” 
banjir bila hujan tiba, salah sa-

tunya Kota dan Kabupaten Bandung. 
Secara geografis, daerah ini dike- 
lilingi oleh pegunungan, sehingga 
bentuk morfologi wilayahnya meru- 
pakan cekungan besar bagaikan 
sebuah mangkok  raksasa. Kota     
Bandung  berada  pada  ketinggian    
±768 m di atas  permukaan laut, 
dengan titik tertinggi berada di se-
belah Utara dengan ketinggian 1.050 
meter di atas permukaan laut dan 
sebelah Selatan merupakan kawasan 
rendah dengan ketinggian 675 me-
ter di atas permukaan laut, sehingga 
menyebabkan air akan bermuara di 
dataran paling rendah atau di daerah 
Bandung Selatan yaitu Dayeuhkolot, 
Bojongsoang, Baleendah dan Cieun-
teung. Inilah yang menjadi salah 
satu faktor seringnya daerah Sela-
tan Bandung mengalami banjir.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ke-
menterian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) melalui 
Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air (Ditjen SDA) pun membang- 
un beberapa infrastruktur sumber 
daya air untuk meminimalisir banjir 
di Bandung dan sekitarnya. Berbagai 
program tersebut dikerjakan oleh 
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 
Citarum, salah satunya Kolam Reten-
si Cieunteung.

Kolam Retensi Cieunteung yang sele-
sai dibangun pada Desember 2018 
ini berfungsi untuk meminimalisir 
banjir dengan cara menampung de-
bit air Sungai Citarum lalu dialirkan 
kembali setelah debit Sungai Citarum 
menurun. Dengan jumlah pompa se-
banyak 4 buah dengan kapasitas to-
tal 12.50 m3/detik, kolam retensi ini 
dapat  mengurangi  waktu  genangan 

pada area seluas 
39 hektar, 1250 rumah, bangunan, 
jalan provinsi dan arteri di Kelurahan 
Baleendah dan Kelurahan Andir. Se-
lain itu luas genangan kolam retensi 
yang mencapai 4,75 hektar ini dapat 
menampung sekitar 190.000 m3 air 
buangan Sungai Citarum. “Dulu ka-
lau banjir, air yang tergenang bisa 
bertahan sampai 3 minggu di daerah 
Baleendah dan sekitarnya, setelah 
ada kolam retensi ini, air yang ter-
genang hanya bertahan sekitar 3-4 
jam saja,” tutur Sub Koordinator  

Pengendalian Pelaksanaan 
Danau dan Bendungan 
BBWS Citarum Andri Far-
han.

Ditambah selesainya per-
baikan tanggul Sungai Cis-
angkuy sepanjang 1500 m 
dan perbaikan Sungai Cita-
rum sepanjang 830 m, maka 

Kolam Retensi Cieunteung 
dapat mereduksi banjir seluas 

91 hektar, 3100 rumah, fasilitas 
umum, jalan di kawasan Bandung 
Selatan. Selain sebagai infrastruktur 
pengendali banjir, Kolam Retensi 
Cieunteung dapat menjadi kawasan 
wisata bagi warga sekitar. Terdapat 
jogging track sepanjang 1.357 me-
ter yang mengelilingi kolam retensi 
tersebut. 

(kompusda)

Kolam Retensi Cieunteung 
berhasil minimalisir banjir di daerah ini
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Curug Putri Pelangi
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Dari SDa untuk i nD oneS i a

Tak Hanya Indah, 
Curug Putri Pelangi 

Menyimpan Segudang Manfaat 
untuk Tajurhalang
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Ibarat seorang manusia yang 
memiliki paras rupawan sekaligus 
cerdas, Curug Putri Pelangi rupa- 

nya tak hanya sekedar indah untuk 
dilihat namun juga mempunyai ba-
nyak manfaat, khususnya bagi war-
ga Desa Tajurhalang. Curug  Putri  
Pelangi adalah sumber mata air di 
permukaan yang mengalir menjadi 
air terjun, berlokasi di Desa Tajur-
halang, Kabupaten Bogor. Dengan 
keindahannya, pemerintah desa se-
tempat menjadikan Curug Putri Pe-
langi menjadi salah satu destinasi 
wisata di daerahnya.

Meskipun di curug ini air sangat 
melimpah, ternyata masyarakat di 
Desa Tajurhalang ini sempat tidak 
memiliki akses air bersih untuk se-
hari-hari, jika kemarau datang maka 
kekeringan selalu melanda wilayah 
ini, masyarakat pun semakin kesu-
litan untuk mendapatkan air. Me-
mang, wilayah di kaki Gunung Salak 
ini memiliki beberapa mata air na-
mun tidak pernah termanfaatkan 
atau hanya terbuang sia-sia.

Hal itulah yang melatarbelakangi 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) melalui 
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 
Ciliwung Cisadane di Direktorat Jen-
deral Sumber Daya Air melakukan 
pekerjaan penyediaan air baku untuk 
rumah tangga di wilayah ini pada ta-
hun 2019 silam.

Indra Aria (PPK Air Tanah dan Air 
Baku BBWS Ciliwung Cisadane) men-
jelaskan, pekerjaan penyediaan air 
baku di desa ini dilaksanakan dengan 
melakukan tangkapan mata air di 
Curug Putri Pelangi ke 4 (empat) bak 
penampungan air yang kemudian 

disalurkan melalui pipa dengan pan-
jang kurang lebih 2,1 km dengan out-
come 4,5 liter per detik dan mampu 
melayani kurang lebih 75 Kepala 
Keluarga dan 286 orang. Pekerjaan 
penyediaan air baku di Desa Tajur-
halang merupakan pekerjaan yang 
bersifat swakelola, artinya dalam 
pekerjaan ini melibatkan masyarakat 
setempat untuk menggarapnya. Tak 
hanya itu, beberapa warga di Desa 
Tajurhalang juga secara sukarela 
menghibahkan tanah di sekitar tem-
pat tinggal mereka untuk dibuat bak 
penampungan air.

Keberhasilan BBWS Ciliwung Cisa- 
dane dalam penyediaan air bersih 
untuk Desa Tajurhalang ternyata 
juga tak luput dari kendala, dian-
taranya adalah topografi wilayahnya 
yang berupa pegunungan sehingga 
distribusi material pembangunan 

Bak Penampungan Air Baku

menjadi cukup sulit, namun berkat 
kerjasama yang apik antara BBWS Ci-
liwung Cisadane dengan masyarakat 
setempat maka kendala tersebut 
bukanlah menjadi masalah yang ber- 
arti. “Memang warga disini sangat 
menyambut dengan adanya peker-
jaan ini, karena mereka sangat mem-
butuhkan air bersih, jadi masyarakat 
benar-benar mendukung pekerjaan 
ini dan benar-benar membantu 
kami, mulai dari hibah tanah sampai 
pada saat distribusi material mas-
yarakat mau membawakannya ke 
lokasi pekerjaan yang kami bangun 
dan juga membantu pengerjaannya”, 
jelas Indra Aria.

Setelah pekerjaan penyediaan air 
baku di Curug Putri Pelangi ini sele-
sai, selanjutnya untuk operasi dan 
pemeliharaannya diberikan ke pihak 
desa. Iwan Maulana (Kepala Sek-
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si Kesejahteraan Desa Tajurhalang) 
menjelaskan bahwa operasi dan 
pemeliharaan dari BBWS Ciliwung 
Cisadane diserahkan ke desa, kemu-
dian dari pihak desa menyerahkan 
ke wilayah masing-masing karena 
memang sampai saat ini dari pihak 
desa belum ada petugas khusus yang 
menangani hal tersebut.

Selain pekerjaan air baku di Desa Ta-
jurhalang ini, Indra menyampaikan 
bahwa BBWS Ciliwung Cisadane juga 
menggarap beberapa pekerjaan lain-
nya, beberapa diantaranya adalah 
pekerjaan yang bersifat swakelo-
la yaitu pekerjaan air baku untuk 
pedesaan di empat lokasi lainnya 
yang masih di Kabupaten Bogor, dan 
pekerjaan air tanah berupa pem-
bangunan sumur bor di 3 lokasi di 
Kabupaten  Bogor. Pekerjaan   lain- 
nya yang bersifat kontraktual saat 
ini sedang dilakukan pelelangan 
multi years contract untuk penye-
diaan air baku di Kecamatan Jonggol 
dan Klapanunggal Kabupaten Bogor 

yang rencananya akan dilaksanakan 
dalam 3 tahun anggaran sejak 2020 
hingga 2022 nanti. Selain itu BBWS 
Ciliwung Cisadane juga berencana 
untuk melaksanakan kegiatan Pem-
bangunan Akuifer Buatan Simpanan 
Air Hujan (ABSAH) yang bertujuan 
menampung air hujan untuk air baku 
yang nantinya akan disalurkan untuk 
rumah tangga dan masyarakat di 
Jawa Barat.

Itulah sedikit penjelasan tentang 
pekerjaan penyediaan air baku di 
Desa Tajurhalang, Kabupaten Bogor 
dan sedikit ulasan tentang Curug Pu-
tri Pelangi yang ternyata lebih dari 
sekedar destinasi wisata, Curug ini 
mempunyai manfaat yang sangat be-
sar dalam memenuhi kebutuhan air 
bersih warga Desa Tajurhalang. 

(kompusda hana/amsori)

PPK Air Tanah dan Air Baku BBWS 
Ciliwung Cisadane Indra Aria

Dari SDa untuk i nD oneS i a

Asep Somantri 
Warga Desa 
Tajurhalang

Iwan Maulana 
Kepala Seksi 
Kesejahteraan Desa 
Tajurhalang

Alhamdulillah berkat 
bantuan penyaluran air 

dengan pipa-pipa dari Kementerian 
PUPR melalui BBWS Ciliwung 

Cisadane, masyarakat disini sangat 
terbantu dalam memenuhi 

kebutuhan air bersih sehari-hari. 
Sebelum adanya bantuan ini, 

masyarakat disini kalau butuh air 
bersih harus ke Pancuran (Sungai/ 

Curug) dulu yang jauh, tapi 
alhamdulillah sekarang sudah lebih 

mudah dengan adanya pipa.

Asep Somantri, 
Warga Desa Tajurhalang
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Bantu Masyarakat
Terdampak COVID-19,
BBWS Cimanuk Cisanggarung 
Percepat Program 
Padat Karya Tunai
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Dari SDa untuk i nD oneS i a

Meski pandemi, 
masyarakat tetap 

semangat berjuang 
bangun saluran 

irigasi

“Saat ini pandemi COVID-19 masih 
melanda negara kita, dan ini berimbas 
pada perekonomian para petani. Tidak 
hanya itu, banyak juga tenaga kerja 
yang terkena pemutusan hubungan 
kerja sehingga banyak yang akhirnya 
pulang ke desa. Untuk itu, Ditjen SDA 
mempercepat pelaksanaan P3TGAI, 
yang diharapkan dapat membantu 
penghasilan petani dan masyarakat 
terdampak COVID-19,” lanjut Ismail.



Dari SDa untuk i nD oneS i a

Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
melalui Direktorat Jende-         

ral Sumber Daya Air terus bergerak 
memberi solusi bagi masyarakat 
terdampak COVID-19, salah satu 
program yang dipercepat yaitu pe- 
nyaluran Program Padat Karya Tunai 
guna mengurangi angka penganggu-
ran dan mempertahankan daya beli 
masyarakat ditengah ketidakpastian 
perekonomian pada masa pandemi 
COVID-19. Program ini pun segera 
dijalankan oleh Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah 
Sungai (BWS) yang tersebar di Indo-
nesia.

P3TGAI merupakan kegiatan yang 
bertujuan untuk meningkatkan ki-
nerja irigasi desa guna kesejahte- 
raan petani, peningkatan ekonomi 
masyarakat sekitar, serta berkon-
tribusi untuk ketahanan pangan. 

Tenaga kerja perempuan ikut 
berpartisipasi pada P3TGAI di 

Kabupaten Kuningan

Kegiatan P3TGAI
di Kabupaten Kuningan

20
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P3TGAI tersebut terus digalakkan 
ke berbagai daerah di Indonesia, 
satu diantaranya ada di Kabupaten 
Kuningan yang dijalankan oleh Balai 
Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cima-
nuk Cisanggarung. Pekerjaan yang 
dilakukan di Desa Nanggerangjaya, 
Kecamatan Mandirancan, Kabupaten 
Kuningan, Jawa Barat tersebut beru-
pa perbaikan saluran irigasi tersier, 
peningkatan layanan saluran irigasi 
dari saluran tanah menjadi saluran 
pasangan beton ataupun batu kali.

Kepala BBWS Cimanuk Cisang-
garung, Ismail Widadi mengatakan 
bahwa program P3TGAI merupakan 
kegiatan yang sudah pernah dilaku-
kan oleh Ditjen SDA Kementerian 
PUPR dalam rangka meningkatkan 
pendapatan petani, dan saat ini men-
jadi salah satu solusi untuk mengge- 
rakkan roda perekonomian bangsa 
ditengah pandemi COVID-19. “Saat 
ini pandemi COVID-19 masih melan-
da negara kita, dan ini berimbas pada 
perekonomian para petani. Tidak 
hanya itu, banyak juga tenaga kerja 
yang terkena pemutusan hubungan 
kerja dari berbagai perusahaan di Ja-
karta sehingga banyak yang akhirnya 
pulang ke desa. Untuk itu, Ditjen SDA 
mempercepat pelaksanaan P3TGAI, 
yang diharapkan dapat membantu 
penghasilan petani dan masyarakat 
terdampak COVID-19,” lanjut Ismail.

P3TGAI yang dikerjakan oleh BBWS 
Cimanuk Cisanggarung sudah 
menyerap sekitar 2800 tenaga ker-
ja baik dari petani yang memiliki 
sawah sendiri maupun masyarakat 
yang terdampak COVID-19. “Saat ini 
proses kegiatannya sudah menyer-
ap sekitar 60 persen dari total an-
ggaran yang disediakan, dan untuk 
menyelesaikan 508 titik lokasi P3T-
GAI yang menjadi kewenangan kami, 
ada beberapa hal yang akan kami 
lakukan untuk menyerap anggaran 

berikutnya, yaitu secara bertahap. 
Tahap I ada 287 titik, dan tahap II si-
sanya 221 titik,” jelas Kepala BBWS 
Cimanuk Cisanggarung.

Program ini secara ekonomi dapat 
menambah penghasilan para 
petani dan masyarakat terdampak 
COVID-19 melalui upah harian dari 
pengerjaan P3TGAI, selain itu po-
tensi kehilangan air di saluran irigasi 
bisa berkurang, sehingga air bisa op-
timal masuk ke sawah-sawah petani 
yang bisa berdampak pada mening-
katnya produksi dari padi tersebut. 
Pelaksanaan P3TGAI di lapangan 

tetap mematuhi protokol kesehatan 
pencegahan COVID-19. Semoga pro-
gram P3TGAI bisa tetap digalakkan 
kedepannya, karena sangat mem-
bantu para petani yang punya ke- 
terbatasan dana untuk memperbaiki 
saluran tersier (dari semula saluran 
tanah menjadi lining dari pasangan 
batu) milik mereka, agar pasokan 
air untuk sawah bisa tetap terjaga, 
produksi padi meningkat, dan bisa 
mendukung ketahanan pangan di  
Indonesia. 

(kompusda)

Saluran irigasi yang diperbaiki ini 
akan tingkatkan produksi padi

Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung Ismail 
Widadi tinjau pelaksanaan P3TGAI
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Bangunan ini memasok air untuk 35 
Kepala Keluarga di Desa Cijeruk
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Akhirnya, Warga 
Desa Cijeruk Bisa 

Nikmati Air

Pertumbuhan penduduk yang 
pesat serta perubahan tata la-
han yang tidak teratur dapat 

mendorong pemanfaatan air tanah 
yang berlebihan oleh masyarakat. 
Apabila hal ini tidak dikendalikan 
maka keseimbangan dan kelestarian 
air tanah bisa terganggu. Inilah yang 
kemudian dialami oleh warga Desa 
Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabu-
paten Bogor, Jawa Barat. Perubahan 
tata guna lahan di hulu Gunung Salak 
menyebabkan sumber air (mata air) 
semakin berkurang yang akhirnya ti-
dak dapat lagi memenuhi kebutuhan 
air baku masyarakat di Desa Cijeruk 
yang menggantungkan kebutuhan 
airnya pada mata air tersebut, apala-
gi saat musim kemarau tiba. 

Tak tinggal diam, Direktorat Jende-
ral Sumber Daya Air (Ditjen SDA) be-
gerak memberi solusi. Melalui BBWS 
Ciliwung Cisadane, Ditjen SDA mem-

bangun pekerjaan Air Tanah untuk 
Air Baku di desa tersebut. ”Pembang- 
unan pekerjaan Air Tanah untuk Air 
Baku di desa ini selesai kami kerjakan 
pada tahun 2019 kemarin. Airnya 
diambil dari tanah dengan menggu-
nakan pompa dengan kapasitas 0,8 
liter per detik, kemudian ditampung 
pada tampungan air dengan kapasi-
tas tampung 5000 liter. Dari tampun-
gan ini, air dibagikan ke warga Desa 
Cijeruk. Dari target 100 KK yang akan 
mendapatkan air, saat ini baru 35 
KK yang sudah mendapatkan air. Hal 
ini disebabkan biaya pemasangan 
pipa-pipa sambungan rumah dan 
pembelian watermeter dibebankan 
kepada warga desa,” jelas PPK Air 
Tanah dan Air Baku BBWS Ciliwung 
Cisadane Indra Aria Wisnuwardana. 

Untuk pekerjaan ini, BBWS Ciliwung 
Cisadane terlebih dahulu melak-
sanakan kajian geolistrik dari data 
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terkait lokasi kekeringan di wilayah 
Ciliwung Cisadane untuk melihat po-
tensi air tanah di daerah tersebut. 
Indra menambahkan bahwa selama 
proses pekerjaan Air Tanah untuk 
Air Baku tersebut, tidak ada masalah 
sosial yang dihadapi. “Setiap usulan 
kegiatan yang kami terima dari desa 
akan dikaji dulu. Usulan tersebut ha-
rus memenuhi dua kriteria penting 
yaitu ada potensi air tanah, dan ada 
lokasi untuk pembangunan bangu-
nannya.  Jadi warga Desa Cijeruk su-
dah setuju kalau lokasi ini dijadikan 
untuk bangunan pada pekerjaan Air 
Tanah untuk Air Baku. Kalau terkait 
masalah teknis, biasanya pekerjaan 
pengeboran akan memakan durasi 
yang agak lama apabila ketemu ba-
tuan yang agak keras. Selain itu, ti-
dak ada masalah lagi selama proses 
pekerjaannya,” jelas Indra ke ma-
jalah AIR.

Setelah selesai dibangun, mainte-
nance pada pekerjaan Air Tanah un-
tuk Air Baku tersebut diserahkan ke 
warga Desa Cijeruk. ‘’Kami biasanya 

patungan untuk biaya pemeliharaan, 
juga operasional untuk listrik agar 
pompanya bisa tetap nyala dan 
ngirim air ke rumah warga,’’ ujar          
Ahmad, warga Desa Cijeruk.

Terkait pekerjaan air tanah, BBWS 
Ciliwung Cisadane telah memba- 
ngun tiga pekerjaan Air Tanah untuk 
Air Baku pada tahun 2019 lalu, dan 
sedang mengerjakan tiga pekerjaan 
lagi pada lokasi yang berbeda dita-
hun ini. Untuk pekerjaan tersebut, 
BBWS Ciliwung Cisadane menggu-
nakan sistem padat karya, agar bisa 
melibatkan masyarakat setempat 
ikut menjadi tenaga kerja. Selain un-
tuk memenuhi kebutuhan air baku 
rumah tangga, pekerjaan Air Tanah 
dan Air Baku juga bermanfaat untuk 
memenuhi kebutuhan air di tempat 
ibadah dan sekolah. 

(kompusda sandro)

”Pembangunan pekerjaan Air Tanah untuk 
Air Baku di desa ini selesai kami kerjakan 
pada tahun 2019 kemarin. Airnya diambil 

dari air tanah dengan menggunakan 
pompa dengan kapasitas 0,8 liter per 

detik, kemudian ditampung pada 
tampungan air dengan kapasitas tampung 
5000 liter. Dari tampungan ini, air dibagikan 
ke 35 rumah warga Cijeruk,” jelas PPK Air 

Tanah dan Air Baku BBWS Ciliwung Cisadane 
Indra Aria Wisnuwardana.
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Indra Aria Wisnuwardana, PPK Air Tanah dan 
Air Baku BBWS Ciliwung Cisadane tinjau kondisi 
ketersediaan air di Desa Cijeruk
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Charisal 
Akdian Manu

Dalam rubrik lebih dekat kali ini kita akan berbin-
cang dengan Bapak Sekretaris Jenderal Direk-
torat Jenderal Sumber Daya Air, Ir. Charisal        

Akdian Manu, M.Si.

Yuk kita simak bincang-bincangnya.

Apa tantangan yang dihadapi di masa pandemi COVID-19 
ini dalam mendukung pembangunan infrastruktur 
sumber daya air?

Pandemi COVID-19 ini memang suatu 
bencana yang tidak pernah kita duga 
sebelumnya, dan bagaimanapun me-
mang memberikan dampak dalam 
seluruh sektor termasuk pembangu-
nan infrastruktur sumber daya air. 

Salah satu yang menjadi tantangan 
dalam pembangunan infrastruktur 
sumber daya air, terutama di lapa-
ngan, karena beberapa daerah ada 
yang menerapkan karantina mandiri 
14 hari. Jadi, sebelum pekerja ke lo-
kasi kerja dia diwajibkan untuk isola-
si mandiri selama 14 hari, saat akan 
meninggalkan lokasi kerja dan masuk 
wilayah mereka masing-masing juga 
diwajibkan isolasi mandiri 14 hari. 

Sehingga ini cukup menyita waktu 
dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Namun akhirnya kita mengubah tan-
tangan tersebut menjadi peluang. 
Daripada pekerja harus melakukan 
isolasi mandiri sebanyak dua kali, 
lebih baik kita meningkatkan kiner-
ja pekerja di lapangan dengan tetap 
tinggal di lokasi kerja, bekerja deng-
an lebih maksimal, bekerja lembur, 
dan pada akhirnya dapat berdampak 
pada percepatan proses kegiatan di 
lapangan.
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Bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan bagi 
orang-orang SDA yang bekerja di lapangan maupun      
di kantor?

Pemerintah dalam hal ini Presiden 
sudah membentuk Gugus Covid se-
bagai komite percepatan penanga-
nan COVID-19, yang kemudian juga 
ditindaklanjuti oleh Kementerian 
melalui Staf Ahli Menteri PUPR yang 
kemudian dilanjutkan lagi di lintas 
Unit Organisasi dengan Direktur Jen-
deral sebagai Penanggung Jawabnya 
kemudian diturunkan lagi ke Balai 
di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah 
salah satu bentuk kepedulian Organi- 
sasi dalam Penanganan pandemi ini.

Untuk hal penerapan protokol kese- 
hatan khususnya di lingkungan Di-
rektorat Jenderal Sumber Daya Air, 
kita sudah menerapkan beberapa hal 
diantaranya dengan membenahi pe-
nataan ruang kerja, pembatasan kel-
uar masuk kantor, penerapan jadwal 
pegawai dengan sistem WFH (Work 
From Home) dan WFO (Work From 
Office), melakukan disinfektan untuk 
Gedung kantor, menyiapkan hand 
sanitizer di setiap ruangan, menye-
lenggarakan tes rapid untuk pegawai 
secara berkala dan jika diperlukan 
melakukan tes swab jika ditemui ada 
kasus.

Penerapan protokol Kesehatan 
di lapangan pada dasarnya tetap 
mengikuti anjuran dari Pemerintah 
untuk menggunakan masker, rajin 
mencuci tangan serta menjaga ja-
rak. Selain itu, penerapan protokol 
kesehatan di lapangan tidak bisa 
terlepas dari penerapan K3 (Kese-

hatan dan Keselamatan Kerja) yang 
memang sudah dari dulu jauh sebe-
lum adanya pandemi sudah selalu 
kita terapkan. Memang Kementerian 
PUPR sejak dulu sudah menekankan 
kepada seluruh penyedia jasa agar 
memenuhi proposal rencana kerja 
K3, jika hal ini tidak dipenuhi maka 
dapat digugurkan. 

Sampai saat ini ada pandemipun kita 
tetap berkomitmen melaksanakan 
prinsip K3 secara konsisten. Secara 
umum K3 adalah semua kondisi dan 
faktor yang dapat berdampak pada 
keselamatan dan Kesehatan kerja 
tenaga kerja maupun orang lain, 
tujuannya adalah untuk memeli-
hara Kesehatan dan keselamatan 
lingkungan kerja. Jadi penerapan 
protokol Kesehatan di lapangan bu-
kan lah suatu masalah karena kita 
sudah terlebih dahulu menerapkan 
prinsip K3.

Kuncinya, baik di kantor maupun di 
lapangan adalah kedisiplinan dari 
masing-masing pribadi untuk mengi-
kuti protokol kesehatan dengan 3M 
yaitu Menggunakan masker, Men-
cuci tangan dan Menjaga jarak, ser-
ta harus berani menegur orang yang 
tidak patuh protokol, jika dalam 
keadaan darurat tidak bisa mencu-
ci tangan maka bisa menggunakan 
hand sanitizer. 

Masing-masing harus sadar diri  
mengamankan diri jangan menung-

gu fasilitas dari kantor, meskipun 
memang dari instansi pasti me-        
nyiapkan, tetapi minimal masing- 
masing juga siap dan upayakan ke- 
luar rumah hanya untuk hal yang 
penting saja. Selain hal itu jangan 
lupa untuk menjaga imunitas tubuh, 
ada baiknya dengan mengonsumsi 
vitamin untuk meningkatkan imuni-
tas tubuh, olahraga rutin dan selalu 
menerapkan pola hidup sehat.  
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Sampai saat ini, apa yang terus menyemangati Bapak 
untuk tetap maksimal dalam berkontribusi pada pem-
bangunan infrastruktur sumber daya air?

Hal yang terus menyemangati saya 
untuk terus maksimal pada pemba-
ngunan infrastruktur sumber daya 
air karena saya selalu mengingat 
saya selalu punya hutang. Pertama, 
saya mempunyai hutang kepada 
Tuhan. Tuhan sudah memberikan 
saya kehidupan dan melimpahkan 
banyak kebaikan kepada saya, maka 
selanjutnya adalah bagaimana kita 
sebagai manusia melakukan peker-
jaan yang mencerminkan kemuliaan 
Tuhan. Kita harus mawas diri. Tuhan 
sudah memberi banyak hal kepada 
kita, apa yang akan kita kerjakan un-
tuk membayar hal itu? 

Karena itulah saya bersyukur diberi 
kehidupan itu, maka itu menjadi 
hutang saya untuk bekerja sesuai 
dengan kemampuan saya, sesuai 
dengan ilmu yang saya miliki.

Kedua, hutang saya kepada orang 
tua. Melalui orang tua, Tuhan mem-
berikan tanggung jawab kepada me- 
reka untuk menjadikan anak-anak-
nya menjadi orang yang mandiri. 
Orang tua mempunyai peran per-
tama disitu. Bagaimana orang tua 
mempersiapkan anak-anaknya untuk 
di masa yang akan datang. Orang tua 
saya memang bukan orang dengan 
Pendidikan tinggi, tapi mereka sela-
lu memastikan bahwa anaknya akan 
mendapatkan pendidikan yang baik. 

Saya teringat kata-kata orang tua 
saya, “kami tidak akan mewariskan 
ke kalian sebuah kekayaan, tapi 
kami akan memberikan Pendidikan 
semaksimal mungkin untuk kalian 
karena ilmu tidak akan habis se-
dangkan harta dapat menimbulkan 
konflik.” Itu adalah cita-cita yang 

Apa pesan yang ingin disampaikan untuk 
teman-teman SDA se-Indonesia, khususnya 
para generasi muda?

sangat mulia, dan itulah mengapa ini 
menjadi salah satu yang juga terus 
menyemangati saya.

Ketiga, tentu saya juga berhutan pada 
Negara serta pimpinan-pimpinan 
saya, karena melalui itu semua saya 
bisa seperti ini dan menikmati apa 
yang ada sekarang. Jadi karena itulah 
saya juga merasa memiliki hutang 
dan saya terus bersemangat untuk 
membayarnya.

Jadi pada intinya saya selalu mera-
sa memiliki hutang kepada Tuhan, 
orang tua, dan Negara. Dengan itu 
saya akan selalu semangat untuk 
melunasinya. Hutang ini baru lunas 
saat kita nanti mati.

Ya, sebenarnya masa yang saya ala-
mi dan generasi muda alami saat 
ini seperti hidup di alam yang ber-
beda. Setiap generasi mempunyai 
tantangannya masing-masing, tetapi 
yang perlu diingat bahwa tujuan kita 
dalam mengelola sumber daya air 
adalah untuk mewariskan mata air 
untuk generasi mendatang, bukan 
mewariskan air mata. Untuk men-

capai cita-cita tersebut, kita sebagai 
insan PUPR jangan lupa untuk selalu 
menerapkan nilai yang sudah menja-
di roh untuk Kementerian PUPR yaitu 
nilai iProve; integritas, professional, 
berorientasi misi, visioner, dan be-
retika akhlakul karimah.  

Dengan menerapkan nilai-nilai terse-
but kita juga dapat bekerja sesuai 
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dengan motto kita untuk Bekerja 
Keras, Bergerak Cepat dan Bertin-
dak Tepat. Saya rasa di era kemajuan 
teknologi ini untuk mencapai motto 
tersebut bukanlah hal yang susah. 
Teknologi tentu sangat memperce-
pat kita dalam bekerja dan memban-
tu pekerjaan lebih akurat dan tepat. 
Tambahan dari saya, selain hal-hal 
tersebut, kita semua juga harus se-
lalu kompak dalam bekerja dan peka 
terhadap perubahan.

Untuk generasi muda khususnya, 
jangan menjadi pemilih dimana ka-
lian ditempatkan. Kita ini di Nega-
ra Indonesia, mengangkat Bhineka 
Tunggal Ika, jadi dimana saja kita be-

rasa, disitulah kita mengabdi. Ambil 
makna dimanapun kita berada. Li-
hatlah setiap tantangan yang di de-
pan kalian menjadi sebuah peluang. 
Selalu ingat, dimana bumi dipijak, 
disitu langit dijinjing. Selain itu, gen-
erasi muda juga harus pandai dalam 
membangun jaringan, kita memiliki 
banyak asosiasi-asosiasi yang bisa 
dimanfaatkan seperti HATHI, KNIBB, 
GNKPA, dan sebagainya. Terakhir, 
generasi muda harus bisa berinova-
si memberikan terobosan-terobosan 
baru dan tidak lupa untuk selalu se-
mangat.

Tiga kata yang dapat menggambarkan diri 
Bapak secara pribadi?

Optimis, disiplin dan kompak.

Kita mempunyai Tuhan, jadi kita ti-
dak punya alasan untuk tidak opti-
mis. Jika kita sudah pesimis duluan, 
maka nilai diri kita sudah jatuh.

Disiplin, keoptimisan harus diikuti 
dengan disiplin dalam melakukan 
berbagai hal.

Kompak, pekerjaan kita dilakukan 
bersama-sama, maka bekerja tanpa 
kekompakan adalah nol.

Seru sekali bincang-bincang dengan 
Bapak Sesditjen SDA, banyak sekali 
pesan-pesan yang dapat kita petik 
dan jangan lupa pesan beliau, dalam 
menghadapi pandemi COVID-19 ini 
kita harus selalu disiplin menerap-
kan protokol Kesehatan yaitu dengan 
memakai masker, mencuci tangan 
dan menjagar jarak. Jangan pernah 

segan untuk menegur orang-orang 
yang masih tidak taat, selalu men-
jaga imunitas diri dan menerapkan 
pola hidup sehat.
Dimana pun sobat SDA berada, stay 
safe, stay healthy! 

(kompusda hana/amsori)
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Suparji

Bermanfaat bagi sesama ma-
nusia bisa jadi salah satu im-
pian yang ada dibenak setiap 

orang. Seperti pepatah baik menga-
takan do good, and good will come 
to you. Tapi, ini bukan serta mer-
ta tentang balasan akan kebaikan 
yang sudah (atau yang akan) dilak-
sanakan, melainkan berbuat baik 
itu menjadi suatu kegembiraan yang 
akan memberikan kebahagiaan bagi 
jiwa setiap manusia. Prinsip ini yang 
kemudian diterapkan oleh Suparji 
ketika ia mendapatkan amanah un-
tuk mengelola infrastruktur sumber 
daya air di Indonesia.

Sejak bergabung dengan Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen 
SDA), Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat kala itu, pria 
yang menamatkan pendidikan sar-
jana dibidang perencanaan irigasi 
dan rawa ini memang sudah berniat 
untuk berkontribusi ke masyarakat 
dengan kemampuan yang ia mili-
ki. Pengalaman demi pengalaman, 
juga tantangan dari berbagai daerah 
pun ditabung untuk memperkaya 
kemampuannya, hingga ia memiliki 
kesempatan menyelesaikan pendi-
dikan pascasarjana dibidang teknik 

sipil. “Ada kebahagiaan tersendiri 
ketika saya dan tim berhasil mem-
bangun saluran irigasi permukaan, 
kemudian melihat airnya mengalir ke 
sawah masyarakat. Senang rasanya 
bisa berbuat baik dimanapun saya 
ditugaskan,” ujar Suparji yang kini 
menjabat sebagai Direktur Irigasi 
dan Rawa, Ditjen SDA.

Kini, ia diberi satu tantangan baru 
dengan program Food Estate yang 
akan segera terlaksana di Kaliman-
tan Tengah. Food Estate merupakan 
program peningkatan penyediaan       
pangan dalam menghadapi krisis 
pangan (seperti yang dinyatakan 
oleh WHO) akibat Corona Virus Di-
sease 2019 (COVID-19). Program 
ini merupakan instruksi Presiden 
Republik Indonesia Joko Widodo 
setelah melakukan kunjungan kerja 
ke  Kawasan  Belanti   Siam,  Kabupa-
ten Pisau dan Dadahup, Kabupaten 
Kapuas, Kalimantan Tengah. Provin-

si ini akhirnya dipilih sebagai pio-
neer untuk program food estate di 
Indonesia. Tidak hanya karena kri-
sis   pangan, program  food  estate 
atau yang lebih dikenal dengan lum-
bung pangan ini juga didasari karena 
adanya larangan kontrak baru dan 
penghentian ekspor oleh negara eks- 
portir yaitu Vietnam, Thailand, dan 
Rusia, juga kajian terhadap konversi 
luasan lahan pertanian setiap tahun-
nya di Indonesia. 

Suparji menjelaskan bahwa potensi 
wilayah pengembangan (kawasan 
budidaya) untuk program ini yaitu 
295.500 hektar. Dari daerah terse-
but, pengembangan kawasan po-
tensial seluas 165.000 hektar berada 
pada lahan alluvial yang artinya tidak 
menyentuh lahan bergambut tebal 
(di atas 3 meter). “Dari 165.000 hek-
tar lahan potensial tersebut, 85.500 
hektar merupakan lahan fungsional 
dengan kondisi jaringan irigasi dan 
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sawah yang relatif baik yaitu 28.300 
hektar, dan sisanya dengan kondisi 
jaringan irigasi yang perlu direhabili-
tasi seluas 57.200 hektar. Sedangkan 
sisa lahan potensial seluas 79.500 
hektar lagi memerlukan peningkatan 
jaringan irigasinya, sementara peng- 
olahan lahan sawah dan pembersi-
han sawah (land clearing) menjadi 
tanggung jawab Kementerian Perta-
nian,” jelas Direktur Irigasi dan Rawa 
ini.

Langkah percepatan pun telah 
dilakukan Direktorat Irigasi dan 
Rawa, Ditjen SDA agar program food 
estate ini bisa segera menyumbang 
dukungan untuk ketahanan pangan 
di Indonesia. Pekerjaan rehabilitasi 
dan peningkatan jaringan irigasi di 
Kalimantan Tengah tersebut dilaku-
kan dengan cara sekuensial, yang 
dimulai dengan Survei, Investigasi 
dan Desain (SID) untuk perbaikan 
dan penyempurnaan sistem tata air, 

Dokumen Lingkungan Hidup (AM-
DAL), prioritas rehabilitasi jaringan 
irigasi dan pengembangan sehingga 
diharapkan dapat produktif men-
dukung program ketahanan pangan. 
“Kami sudah melakukan rapat sin- 
kronisasi dengan berbagai Kemente-
rian dan Lembaga terkait, dan proses 
tender juga sudah dijalankan, yang 
sebentar lagi pemenangnya akan 
diumumkan. Akan kami kejar agar 
target bisa segera tercapai,” tambah 
Suparji.

Tak lupa ia memberi semangat ke 
rekan-rekan yang ikut berjuang un-
tuk mensukseskan program lum-
bung pangan nasional ini, baik yang 
ada di pusat maupun yang bergerak 
di lapangan. ‘’Dari awal, semua tim 
yang bergabung saya ajak untuk me- 
nyamakan visi dan misi biar sama-sa-
ma bergerak ke arah yang sama. Wa-
lau ada tantangan karena pandemi 
COVID-19, tapi kami yakin, dengan 

tingkat disiplin tinggi dalam penera-
pan protokol kesehatan pencegahan 
COVID-19, kami yakin niat baik ini 
akan memberi dampak positif bagi 
masyarakat Indonesia,’’ ucap Suparji 
semangat. 

(kompusda sandro)

“Dari 165.000 hektar lahan potensial tersebut, 
85.500 hektar merupakan lahan fungsional 

dengan kondisi jaringan irigasi dan sawah yang 
relatif baik yaitu 28.300 hektar, dan sisanya 

dengan kondisi jaringan irigasi yang perlu 
direhabilitasi seluas 57.200 hektar. Sedangkan 
sisa lahan potensial seluas 79.500 hektar lagi 
memerlukan peningkatan jaringan irigasinya, 

sementara pengolahan lahan sawah dan 
pembersihan sawah (land clearing) menjadi 
tanggung jawab Kementerian Pertanian,” 

jelas Direktur Irigasi dan Rawa ini.
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Berkat Saluran Irigasi 
Permanen, Para Petani Tak 

Lagi Gagal Panen

Hijaunya pemandangan yang 
ada di desa ini terasa begi-
tu menenangkan hati dan 

pikiran, ditambah udara yang segar 
dan sejuk, tempat ini terasa megah. 
Tak jauh, terlihat dua warga desa 
yang sedang asik berdiskusi di salu-
ran irigasi yang sudah terlihat rapi. 
Ternyata, mereka sedang memantau 
kondisi air di saluran irigasi tersebut 
yang nantinya akan bermuara ke 
sawah para petani yang ada di Desa 
Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Ka-
bupaten Bogor, Jawa Barat.

Dulu, para petani di desa ini selalu 
resah akan ketersediaan air untuk 
sawah mereka. Walaupun sumber 
air yang ada di bagian hulu terbilang 
cukup, namun karena kondisi salu-
ran irigasi yang hanya terbuat dari 
tanah, maka pasokan air tak pernah 
sampai ke sawah petani yang tinggal 
di bagian hilir Desa Cibunian. Alhasil, 
para petani pun tak jarang yang ha-
rus mengalami gagal panen. “Setiap 
hari saya mengontrol persediaan air, 
dan banyak airnya yang terbuang di 
tengah  jalan  karena  saluran   irigasi-
nya yang bocor. 

Kalau musim kemarau tiba, sawah 
yang ada di bagian hilir tidak 
mendapatkan air sama sekali, se-
dangkan kalau musim hujan, maka 

bagian hulu akan becek, karena ba-
nyak air terbuang ke sisi kiri dan 
kanan saluran irigasi. Namun, kami 
tak putus asa, selalu bergotong 
royong untuk memperbaiki saluran 
seadanya agar air bisa sampai ke 
sawah, walaupun pasti ada petani 
yang harus gagal panen karena keku-
rangan air,” cerita Emang Sulaiman 
yang merupakan Ketua P3A Jaya 
Alam Semesta. 

Kondisi yang sama terjadi disetiap 
tahunnya, namun P3A Jaya Alam Se-
mesta tak menyerah. Berbagai upa-
ya dilakukan agar para petani tetap 
bisa panen. Tidak hanya itu, propo- 
sal bantuan pun mereka kirimkan ke 
pemerintah, hingga akhirnya sejak 
beberapa tahun yang lalu, P3A Jaya 
Alam Semesta pun terpilih sebagai 
salah satu lokasi pelaksanaan P3T-
GAI yang dilakukan oleh Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Ci-
sadane. Hingga awal tahun 2020 ke-
marin, mereka masih mendapatkan 
bantuan untuk memperbaiki saluran 
irigasi menjadi permanen agar pro-
duksi padi bisa meningkat. 

“Sekarang sudah ada sekitar 70 hek-
tar sawah yang bisa terairi dari salu-
ran irigasi ini, namun masih banyak 
saluran irigasi yang perlu diperbaiki 
karena sawah yang ada di desa ini 

cukup luas,” tambah Emang Sulai- 
man yang rutin memantau kondisi 
saluran irigasi Cibunian. 

Odih, warga Desa Cibunian yang juga 
anggota P3A Jaya Alam Semesta ikut 
menambahkan kalau saat ini para 
petani sudah terbantu karena air 
untuk sawah mereka sudah tercuk-
upi setelah saluran irigasinya dibuat 
menjadi permanen, walaupun masih 
ada saluran irigasi yang harus diper-
baiki. “Harapannya, ya tahun depan 
dan tahun berikutnya masih bisa 
dapat bantuan dari program P3TGAI 
lagi, biar produksi padi bisa semakin 
baik,” harap Odih. 

(kompusda sandro) 
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Odih, anggota P3A 
Jaya Alam Semesta

Emang Sulaiman, 
Ketua P3A Jaya Alam 
Semesta

Emang dan Odih 
sedang memantau 
kondisi air di Saluran 
Irigasi Cibunian
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Pendekatan Teknologi 
Non Struktural Sebagai 

Mitigasi Bencana dari MHI

Perlunya pendekatan lain 
dibidang non struktural da-
lam hal ini teknologi untuk 

pengembangan sektor sumber daya 
air terutama hidrologi sangatlah 
penting dalam mitigasi bencana hi-
drometeorologi. Selain akan sangat 
menekan kerugian dalam terjadi- 
nya bencana, kedepan penanganan 
bencana akan lebih terintegrasi satu 
sama lain.

Merujuk pada hal tersebut, 
Masyarakat Hidrologi In-
donesia (MHI) pada 28 Juli 
2020 lalu mengadakan 
E-Seminar  dengan tema 
Teknologi Non-Struktural 
dalam Mitigasi Bencana 
Hidrometereologi, 
kegiatan ini juga seka-
ligus pelaksanaan Kongres 
V dari MHI untuk memilih 
pengurus yang baru.

Dalam sambutan Ketua Umum 
MHI, Mohammad Hasan yang dalam 
hal ini diwakili oleh Hidayat Pawitan 
mengatakan bahwa bencana me- 
teorologi merupakan sebuah istilah 
yang dalam satu dekade terakhir 
marak dibahas, hidrologi merupa-
kan satu komponen dari air hujan, 

air permukaan dan air tanah. MHI 
berisikan komponen dari berbagai 
instansi dan lembaga agar peman-
faatan SDA dapat dicapai optimal 
dan semaksimal mungkin.
Masyarakat Hidrologi Indonesia 
(MHI) sendiri merupakan organisa-
si profesi dalam bidang Hidrologi 

sebagai wadah penyaluran aspirasi 
para peneliti, perekayasa, praktisi 
dan pemerhati dari berbagai sektor 
terutama yang terkait dengan bidang 
sumber daya air dan lingkungan hi-
dup. Organisasi profesi ini memiliki 

afiliasi dengan organisasi  Interna-
tional Hydrological Society atau IHS 
dengan kegiatannya melaksanakan 
tukar menukar informasi dan tek- 
nologi dalam bidang Hidrologi dan 
Sumber Daya Air. MHI kerja untuk 
mempelajari karakteristik sumber 
daya air pada Siklus Hidrologi dima-
na keterkaitan air hujan, air permu-
kaan dan air tanah harus dipahami 

dengan baik.

Sementara itu, Menteri Peker-
jaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) Basuki Ha- 
dimuljono yang sambutan-
nya diwakili oleh Direktur 
Jenderal Sumber Daya Air 
(SDA) Jarot Widyoko turut 
mengajak dan mendorong 
seluruh peserta E-Seminar 

untuk lebih memahami ten-
tang arti penting air, tantang- 

an, kebijakan-kebijakan serta 
penerapan kebijakan tersebut 

yang telah, tengah dirancang dan 
akan diterapkan guna meningkatkan 
daya saing bangsa.

“Saya mengetahui bahwa para ang- 
gota MHI bertugas di berbagai Ke-
menterian, Non Kementerian dan 
Perguruan Tinggi serta Swasta telah 
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ikut aktif mendukung dan mensuk-
seskan program pemerintah teruta-
ma dalam sektor pangan dan energi,” 
ujar Jarot menyampaikan sambutan 
Menteri PUPR.

Dari sektor SDA sendiri misalnya, 
dengan adanya peningkatan kapa-
sitas daya tampung air di Indonesia 
yang mencapai 60 m3 per kapita per 
tahun yang dilakukan melalui pem-
bangunan 60 unit bendungan, 1.000 
embung, 500.000 hektar daerah iri-
gasi, 2.500.000 hektar rehabilitasi 
jaringan irigasi dan 2.100 km peng- 
endali banjir dan pengaman pantai.

Tidak hanya dari sektor SDA, dukung-
an pemerintah dalam hal ini Kemen-
terian PUPR dalam sektor pangan 
dan energi juga datang dari Direk-
torat lain seperti Bina Marga, sek-
tor permukiman dalam pencapaian 
akses 90% terhadap air minum la-
yak; pencapaian akses 80% terhadap 
sanitasi dan persampahan. Sektor 
Perumahan serta program prioritas 
lainnya yakni peningkatan sistem 
tata air “food estate” dengan po-

E-Seminar dengan tema Teknologi Non-Struktural 
dalam Mitigasi Bencana Hidrometereologi

Para pembicara dan peserta pada seminar 
berinteraksi dengan antusias

tensi pengembangan wilayah sebe-
sar 165.000 hektar di Daerah Irigasi 
Rawa Kalimantan Tengah.

E-Seminar tersebut diisi oleh 3 tema 
yaitu Jakarta Flood Early Warning 
System yang dibawakan oleh pihak 
swasta Deltares, Teknologi Modifika-
si Cuaca – Mengatasi Potensi Banjir 
dari BPPT serta dari BMKG menge-
nai Sistem Prediksi dan Peringatan 
Dini Hidrometeorologi. E-Seminar 
ini akan dilanjutkan dengan Kongres 
V MHI untuk laporan pertanggung-
jawaban pengurus MHI periode yang 
akan selesai serta pemilihan pengu-
rus MHI yang baru.

“Kami telah membentuk tim kecil 
dari berbagai instansi sebagai para 
pengurus, tim kecil telah bekerja 
untuk memilih pengurus baru 2020 
– 2023,” ujar Ketua Panitia MHI, Arie 
Setiadi. 

(kompusda dinda)
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Ada kurang lebih 1000 orang yang dilibatkan pada 
kegiatan Padat Karya DI Rentang
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Dirjen SDA Jarot Widyoko tinjau pelaksanaan 
program padat karya DI Rentang

Modernisasi Jaringan Irigasi DI Rentang siap ting-
katkan produksi padi di wilayah ini
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Pandemi COVID-19 menjadi 
salah satu bencana berat yang 
dihadapi oleh hampir semua 

negara, termasuk Indonesia. Ben-
cana ini menjadi mimpi buruk yang 
harus dihadapi oleh semua warga 
Indonesia, bahkan pemerintah ha-
rus berjuang ekstra agar bisa memi-     
nimalisir dampaknya. Ribuan warga 
Indonesia telah meninggal akibat 
virus Corona, dan ada puluhan ribu 
orang yang harus kehilangan peker-
jaan atau terhenti kegiatannya. Pere-
konomian Indonesia pun ikut terpu-
ruk akibat pandemi COVID-19 ini. 

Dengan berbagai tantangan yang 
ada, pemerintah tetap berjuang agar 
Indonesia bisa bertahan. Satu per 
satu solusi pun diturunkan melalui 
berbagai Kementerian, termasuk Ke-
menterian Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat (PUPR). 

Tak mau lengah, Menteri PUPR Basu-
ki Hadimuljono mengerahkan semua 
unit organisasi di Kementerian PUPR 
untuk mempercepat program Padat 
Karya dan Padat Karya Tunai diber- 
bagai sektor pembangunan infras-
truktur, salah satunya yaitu Daerah 
Irigasi (DI) Rentang yang ada di Jawa 
Barat. 

Modernisasi Jaringan Irigasi DI Ren-
tang merupakan paket pekerjaan 
yang dilaksanakan selama 12 tahun 
(sejak tahun 2014 hingga tahun 
2025) yang terdiri dari 3 kegiatan 
utama yaitu studi (DED, dll), peker-
jaan sipil dan program penunjang 
lainnya. Modernisasi Jaringan Irigasi 
DI Rentang (87.840 hektar) ini ber-
tujuan untuk mewujudkan efisiensi 
penggunaan sumber daya air yang 
tersedia di Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Cimanuk yaitu peningkatan 
efisiensi irigasi dari semula 45% 
menjadi 65% melalui modernisasi, 
dan untuk meningkatkan produksi 
padi dalam menunjang ketahanan 
pangan nasional, juga untuk mening-
katkan perekonomian dan kese-
jahteraan sosial wilayah pedesaan 
tersebut. Di tahun 2020, ada 9 paket 
pekerjaan konstruksi (modernisasi) 
yang telah ditandatangani Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen 
SDA) melalui BBWS Cimanuk Cisang-
garung dengan penyedia jasa. 

Dimasa pandemi seperti ini, paket 
pekerjaan tersebut kemudian dipa-
datkaryakan untuk membantu mas-
yarakat terdampak COVID-19. “Ada 
kurang lebih 1000 orang yang kami 
libatkan untuk kegiatan padat karya 

di DI Rentang ini. Mereka semua 
adalah masyarakat terdampak 
COVID 19 yang telah diusulkan oleh 
masing-masing Kepala Desa. Peker-
jaan mereka biasanya bersifat semi 
konstruksi yaitu pemasangan batu, 
juga kegiatan bersih-bersih saluran 
irigasi. Mereka akan mendapatkan 
upah per minggu. Harapan kami, 
program ini bisa membantu mereka 
yang kehilangan pekerjaan akibat 
COVID-19,” jelas Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air Jarot Widyoko yang 
meninjau pelaksanaan kegiatan pa-
dat karya di lokasi tersebut. 

Meski dipercepat, pelaksanaan pro-
gram padat karya DI Rentang tetap 
dijalankan sesuai dengan protokol 
kesehatan pencegahan COVID-19, 
seperti menjaga jarak fisik, menggu-
nakan masker, dan juga penyediaan 
fasilitas cuci tangan bagi para tenaga 
kerja. 

(kompusda sandro)

Bantu Masyarakat Terdampak 
COVID-19, Ditjen SDA Laksanakan 

Padat Karya DI Rentang



Curug Mara memiliki tinggi sekitar 25 meter

Bebatuan dengan berbagai bentuk unik sangat 
pas untuk dijadikan spot foto
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Curug Mara, 
salah satu spot indah 

di Cigamea

Lagi dan lagi, ada saja keinda-
han alam Indonesia yang 
membuat kita terpana. Ba-

nyak diantaranya yang sudah ter-
kenal karena telah resmi menjadi 
obyek wisata, tapi masih banyak pula 
yang belum sering dikunjungi orang, 
namun tetap menawarkan pesona 
keindahan alam yang istimewa.

Kali ini, Jelajah Indonesia mampir ke 
salah satu curug yang ada di Jawa 
Barat, yaitu Curug Mara. Curug yang 
terletak di Kampung Cigamea, Situ 
Udik, Kecamatan Cibungbulang, Ka-
bupaten Bogor ini memiliki tinggi 
sekitar 25 meter. Untuk sampai di air 
terjun indah ini, kamu harus mele-
wati Wisata Situ Udik ataupun Ka-
wasan Peternakan Sapi Perah yang 
sudah melegenda di daerah ini. Dari 
sini, kamu bisa lanjut bertanya ke 
warga sekitar agar bisa sampai ke 
Curug Mara.

Sesampainya di pintu masuk curug, 
ada tiket masuk yang dikenakan bagi 
setiap pengunjung. Oh ya, disaran- 
kan untuk tidak berangkat kesana 
seorang diri, karena perjalanan dari 
pintu masuk menuju curug cukup 
menantang dan agak licin. Kamu 
akan menyusuri tebing yang ada di 
pinggir sungai, kemudian turun ke 

bawah melewati jalan 
setapak yang agak eks-
trim, disertai bebatuan 
licin. Bagi yang memiliki 
jiwa adventure, petualangan 
ini patut dicoba.
 
Tak usah bimbang, karena perjala-
nan yang menantang tadi akan ter-
bayar ketika kamu sampai tepat di 
bawah curug. Derasnya air terjun 
yang  segar  akan   membuat se- 
mangatmu kembali  bugar.  Curug 
Mara yang memiliki bentuk ram-
ping ini juga dikelilingi oleh tebing 
tegak lurus dan pepohonan hijau. 
Banyak juga bebatuan yang bentuk- 
nya menarik semakin memperindah 
tampilan curug. Airnya? Cukup be-
ning dan segar untuk kamu nikmati 
setelah perjalanan yang menguras 
energi tadi, dan jangan lupa untuk 
mengabadikan momen istimewa 
pada setiap sudut indah yang ada di 
sana. Jadi, udah siap berpetualang 
ke Curug Mara? 

(kompusda sandro)

J e L a Jah i nD oneS i a

39



40


