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PENGANTAR
REDAKSI

 Pengantar Redaksi | Majalah Air

THE SHOW MUST GO ON, meski pandemi.

Pandemi COVID-19 masih menghantam berbagai sisi di negeri ini. 
Bencana ini telah memberi dampak signifikan bagi banyak orang di 

berbagai daerah. Salah satu solusi sudah dan sedang
dijalankan oleh Ditjen SDA, agar masyarakat terdampak tetap 

memiliki pendapatan, dengan menjalankan Padat Karya Tunai. 
Bukan itu saja, pembangunan infrastruktur lainnya juga tak boleh 

terhenti, meski banyak tantangan, satu per satu diselesaikan
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pada edisi 99 ini, Majalah AIR membahas upaya-upaya yang
dilakukan Ditjen SDA untuk Indonesia, mulai dari program Padat 

Karya Tunai juga pembangunan tampungan air berupa bendungan 
dan embung untuk mendukung kebutuhan masyarakat akan air 

baku. Ada lagi cerita menarik tentang Sumber Daya Air
lainnya yang patut Sahabat SDA baca. 

Tak lupa, Majalah AIR kembali mengingatkan kepada semua
Sahabat SDA bahwa PANDEMI INI BELUM BERAKHIR,

tetap semangat menerapkan protokol kesehatan di mana pun kalian 
berada. Terus dukung program Ditjen SDA untuk

kemajuan infrastruktur Indonesia.
Selamat membaca dan Stay Safe, Sahabat SDA.

P3TGAI siap tingkatkan 
hasil panen para petani
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Siaga Hadapi Musim
Penghujan 2020

Ditjen SDA

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

Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen 
SDA) punya strategi khusus dalam 
menghadapi potensi banjir dimusim 
penghujan 2020-2021. 

Strategi ini muncul setelah Kemen-
terian PUPR berkoordinasi dengan 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika (BMKG). Dari pertemuan 
tersebut, Direktur Jenderal SDA Jarot 

Widyoko mendapat informasi terkait 
kondisi La Nina yang bisa terjadi di 
Indonesia. Kondisi ini bisa menye-
babkan beberapa wilayah di Indone-
sia   mengalami  curah  hujan yang 
cukup tinggi yang intensitasnya bisa 
mencapai 30-40 persen. 

Ada banyak wilayah di Indonesia 
yang diperkirakan bisa mengalami 
kondisi La Nina tersebut. Pulau Su-
matera diperkirakan mengalaminya 
pada bulan Oktober yang puncak- 

nya terjadi di November 2020. Pulau 
Jawa juga diperkirakan mengalami 
dampak yang sama pada Oktober 
hingga November, dan puncak mu-
sim penghujannya baru terjadi di 
Februari 2021. 

Selanjutnya Pulau Kalimantan 
diperkirakan mengalami kondisi La 
Nina pada Oktober yang puncak- 
nya dimulai dari Desember hingga 
Januari 2021. Kemudian Pulau Su-
lawesi bisa terjadi di November, dan 

Dirjen SDA Jarot Widyoko jelaskan kesiapsiagaan Ditjen 
SDA dalam menghadapi musim penghujan 2020.
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puncak musim penghujannya relatif 
lebih lama dibanding yang lain, Janu- 
ari hingga April 2021. Kondisi lebih 
tenang bakal dirasakan penduduk 
Pulau Bali dan Nusa Tenggara kare-
na keduanya diperkirakan tidak akan 
mengalami La Nina, namun pun-
cak hujan tetap terjadi di Februari 
2021. Sedangkan di Pulau Maluku 
diperkirakan mengalami kondisi La 
Nina di bulan Oktober yang puncak 
hujannya dimulai Januari 2021. Un-
tuk Pulau Papua diperkirakan tidak 
akan mengalami kondisi La Nina, 
hanya saja puncak musim hujannya 
baru dimulai Desember tahun ini. 

Dari hasil 
p r a k i r a a n 
t e r s e b u t , 
warga di 
Pulau Suma-
tera, Jawa, 
Kalimantan, 
S u l a w e s i 
dan Maluku 
harus tetap  
siaga. "In-
formasi ini 
kami sam-
paikan kepada 34 Balai Besar Wilayah     
Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai 
(BWS) yang tersebar di Indonesia 
agar berjaga secara maksimal," kata 
Dirjen SDA Jarot Widyoko saat jumpa 
pers yang digelar secara virtual pada 
16 Oktober 2020. 

Jarot menambahkan bahwa prasara-
na waduk yang sudah ada harus di-

manfaatkan. Indonesia sudah punya 
242 bendungan dengan total daya 
tampungnya sebesar 7,2 milyar me-
ter kubik (m3). Saat ini tampungan 
tersebut telah terisi 2,8 milyar m3. 
Maka sisa volume tampungan menyi-
sakan 4,4 milyar m3. Ditjen SDA juga 
sedang membangun 65 bendungan, 
sebagian dari jumlah tersebut sudah 
ada yang selesai. Nantinya, bendung-     
an-bendungan baru itu bisa diman-
faatkan untuk mereduksi banjir yang 
volumenya berkisar 13.458,33 m3. 

Saat ini, Ditjen SDA juga terus ber- 
sinergi dengan BMKG terkait infor-
masi prakiraan hujan untuk bebe- 

rapa waktu kedepan. "Kami akan 
melakukan pengaturan muka air di 
bendungan untuk mengendalikan 
banjir. Meski demikian, kehadiran 
bendungan tersebut tidak serta mer-
ta menghilangkan banjir di berbagai 
wilayah, kami hanya bisa memini- 
malisirnya agar dampaknya tidak 
terlalu besar," jelasnya.

Untuk menangani banjir di Indone-
sia, pada tahun 2020 ini Ditjen SDA 
sudah mengalokasikan anggaran se-
besar Rp 4,5 triliun. Anggaran terse-
but dialokasikan untuk normalisasi 
sungai senilai Rp 2,9 triliun, pemeli-
haraan sungai Rp 500 miliar, draina-
se Rp 100 miliar, perkuatan tebing 
sungai Rp 600 miliar, kolam reten-
si Rp 200 miliar, dan perencanaan 
teknis Rp 200 miliar. "Perencanaan 
teknis ini seperti program pembang- 
unan saluran pengendali banjir di 
Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika 
yang akan selesai akhir 2020. Kolam 
retensi sungai bendung di Palembang 
juga sudah siap beroperasi," tambah       

Jarot.
 
Untuk per-
s i a p a n 
p e n a n g a -                
nan banjir 
lainnya, Jarot 
menjelaskan 
bahwa saat 
ini terse-
dia sandbag 
s e b a n y a k 
3 2 7 . 9 6 3 , 

geobag 15.902, kawat bronjong 
65.274, 102 unit dump truck, 13 unit 
mobil pick up, 13 unit truck  trailer, 
138 unit excavator, 49 unit amphibi-
ous excavator, 51 unit mobile pump, 
60 unit perahu karet, dan 18 unit 
mesin outboard yang tersedia di 
seluruh BBWS dan BWS. Dan jumlah 
tersebut belum termasuk peralatan 
dan bahan banjiran yang tersedia di 



8

L i p u tan utama

instansi lain, pada masing-masing 
wilayah kerja BBWS dan BWS. 

Jarot menekankan perlu ada kerjasa-
ma dari semua stakeholder untuk 
menanggulangi banjir. Menurutnya 
penting mensosialisasikan 'air kem-
bali ke bumi' dengan adanya kesada-
ran dalam pembangunan biopori. 
"Ini perlu partisipasi semua stake-
holder dan masyarakat. Kami harap-
kan jadi dorongan moral dan kita 
gaungkan kembalikan air ke bumi," 
pungkas Jarot.

Dalam jumpa pers secara virtual 
tersebut, Direktur Bendungan dan 
Danau Airlangga Mardjono menam-
bahkan sudah ada 15 bendungan 
yang segera beroperasi. Dengan be-
gitu terdapat tambahan tampungan 
sebanyak 1,24 miliar m3, atau 9 per-
sen dari total tampungan air. Pada 
tahun 2024, 65 bendungan tersele-
saikan, maka akan ada tambahan 
sekitar 2,59 miliar m3. "Mudah-mu-
dahan di 2024 daya tampung ben- 
dungan bisa mencapai 16,209 miliar 
m3," jelas Airlangga.

Kendati begitu, kondisi ini masih jauh 
dari rata-rata jumlah air yang ada di 
Indonesia. Sebab dalam setahun, 
baik musim hujan maupun kemarau, 
rata-rata debit air berkisar 3 triliun 
m3. "Kalau kita bicara La Nina saya 
kira masih sangat jauh," tandasnya. 

Bentuk kesiapsiagaan lainnya dari 
Ditjen SDA adalah penambahan jum-
lah alat berat. Airlangga menjelas-
kan bahwa sudah tersedia 4 buah 
weedharvester, 14 unit excavator 
standard, 4 unit long arm. Selain 
itu, ada 9 unit exca long, dan 6 unit 

exca mini, yang semuanya ditarget-
kan siap 100 persen pada Oktober 
tahun ini. "Adapun alat berat yang 
ditargetkan siap 100 persen pada 
November tahun ini, yaitu lima unit 
amphibius long arm mini, enam unit 
pompa banjir, dua unit alat bor, dua 
unit pompa irigasi, empat unit speed 
boat, sembilan unit MTA, 14.000 
kawat bronjong, dan 1.000 unit geo-
bag," papar Airlangga. 

Ditjen SDA juga memanfaatkan me-
dia sosial sebagai kanal informasi da-
lam upaya mengatasi banjir. Dengan 
media ini, masyarakat dapat melapor 
terkait kondisi atau pelaporan keja- 
dian banjir melalui WhatsApp Cen-
ter, maupun penggunaan hashtag 
#Banjir #Kebanjiran di Twitter yang 
bertujuan menciptakan sistem res-
pon cepat.

Diakhir jumpa pers, Jarot menam-
bahkan bahwa pelaporan dari mas-
yarakat akan diterima oleh Pos 
Pendukung SDA. Kemudian akan 
diteruskan ke Pos Siaga Banjir pada 
masing-masing BBWS/BWS yang 
langsung  berkoordinasi  dengan 
BNPB, BPBD, dan Pemda untuk 
melakukan penanganan bersama. 

"Maka dalam menghadapi musim 
penghujan 2020-2021 ini, kami di 
Ditjen SDA telah siap dan berkomit-
men untuk terus meningkatkan ke-
siapsiagaan dalam menghadapi po-
tensi bencana banjir," tuntas Jarot. 

(kompusda sandro)
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Jarot menambahkan bahwa pelaporan 
dari masyarakat akan diterima oleh Pos Pendukung 
SDA. Kemudian akan diteruskan ke Pos Siaga Ban-
jir pada masing-masing BBWS/BWS yang langsung 
berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan Pemda untuk 
melakukan penanganan bersama. "Maka dalam 
menghadapi musim penghujan 2020-2021 ini, kami di 
Ditjen SDA telah siap dan berkomitmen untuk terus 
meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi 
potensi bencana banjir," tuntas Jarot
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Buka Lapangan Pekerjaan Dengan P3T GAI
BBWS Cidanau Ciujung Cidurian

Pemulihan ekonomi Indonesia 
di masa pandemi COVID-19 ini 
sangat diperlukan khususnya 

dalam hal ketahanan pangan. Demi 
memenuhi kebutuhan pangan di 

Indonesia dan juga menciptakan 
lapangan pekerjaan, maka pe-

merintah berinisiasi melaku-
kan program Padat Karya 

Tunai (PKT) yang pekerjaan-
nya langsung menyentuh ke 

masyarakat. 

Salah satu yang dilaku-
kan oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum 
dan Perumah-

an Rakyat 

(PUPR) melalui Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air (Ditjen SDA) ada-
lah dengan adanya kegiatan Pro-
gram Percepatan Peningkatan Tata 
Guna Air Irigasi yang dilaksanakan 
langsung oleh kelompok Petani Pe-
makai Air (P3A) yang ada di setiap 
Provinsi. Di Banten misalnya, tahun 
2020 ini terdapat 278 lokasi yang 
dilaksanakan tersebar di 4 (empat) 
Kabupaten dan Kota, yaitu Kabupa- 
ten Serang, Kota Serang, Kabupaten 
Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. 
Progres per bulan Agustus 2020 su-
dah mencapai 77,35 % untuk keuan-
gan dan progres fisik 73,19 %. Dari 
278 lokasi tadi sudah berjalan dan 
selesai 170, 44 selesai , sisanya 126 
masih dalam pelaksanaan.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Cidanau Ciujung Cidurian, 

Saroni Sugiarto mengatakan bahwa 
sistem pemilihan lokasi P3TGAI 

adalah melalui sistem bo-
ttom up yaitu pengajuan 

proposal      kepada 
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Pemerintah Pu-
sat, selain itu juga ada aspirasi dari 
masyarakat yang disampaikan pada 
wakil rakyat wilayah mereka. ”Lalu 
kita lakukan validasi, terutama yang 
ada sumber airnya, tim pendamping 
validasi sehingga nanti dipilih lokasi 
yang merupakan lahan irigasi untuk 
perbaikan saluran,” jelas Saroni.

Sementara untuk keterlibatan tena-
ga kerja merupakan komponen mas-
yarakat yang ada di sekitar kegiatan 
P3TGAI atau masyarakat yang ter-
kena dampak dari COVID-19 seperti 
pegawai yang di PHK dari Jakarta, 
dan pernah bekerja menjadi TKI 
atau yang memang belum beker-

ja. Adapun sistem 
pembayaran dikelo-

la langsung oleh P3A 
dengan pola pemba-

yaran setiap minggu atau 
setiap hari sesuai kesepaka-

tan bersama. 

Saroni mengatakan tenaga kerja 
yang telah terserap sekitar 4.500 
orang yang terbagi menjadi 2 (dua) 
kelompok yakni laki-laki dan pe- 
rempuan. “Ada 3.554 pekerja laki-la-
ki dan 456 perempuan,” jelasnya. 

Pola pelaksanaan PKT nanti juga ha-
rus memperhatikan protokol jaga 
jarak untuk pencegahan penyeba-
ran COVID-19 dengan tetap melak-
sanakan protokol kesehatan seperti 
pemakaian masker, selalu mencuci 
tangan dan menjaga jarak satu sama 
lain dalam bekerja. 

Hal ini Saroni akui masih awam 

dilakukan oleh para pekerja P3TGAI 
namun BBWS C3 selalu mensosia- 
lisasikan pada mereka.

“Masyarakat sangat senang dengan 
adanya P3TGAI, program ini dilak-
sanakan oleh masyarakat itu sendiri 
sehingga rasa memiliki terhadap in-
frastruktur SDA,  ini menjadi bagian 
yang mendukung perekonomian 
masyarakat karena layanan airnya 
ada setiap saat, bisa meningkatkan 
produksi tanam mereka sehingga 
bisa mendukung ketahanan pangan 
kita, saya harap bisa terus berlanjut,” 
kata Kepala BBWS C3 ini. 

(kompusda dinda)

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Cidanau Ciujung Cidurian, 

Saroni Sugiarto mengatakan 
bahwa sistem pemilihan lokasi 
P3TGAI adalah melalui sistem 
bottom up yaitu pengajuan 
proposal kepada Pemerintah 

Pusat, selain itu juga ada 
aspirasi dari masyarakat yang 

disampaikan pada wakil rakyat 
wilayah mereka.
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Bendungan Tukul 
dibangun oleh BBWS 
Bengawan Solo
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Siap Bantu Warga Paci tan
Kepala BBWS Bengawan Solo Agus 
Rudiyanto menjelaskan bahwa 

Bendungan Tukul diharapkan dapat 
menyuplai air irigasi seluas 600 hektar 
untuk Daerah Irigasi (DI) Gayuhan, DI 
Kerti, DI Krai, DI Krajan, DI Mlati yang 

kesemuanya adalah lahan pertanian 
produktif.

Bendungan Tukul



Besarnya potensi sumber daya 
air pada beberapa daerah di 
Indonesia menjadi satu keung-

gulan untuk dikelola agar komoditas 
pertaniannya bisa meningkat. Hal 
ini pula yang dilakukan Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (Kementerian PUPR) melalui 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA) yaitu memanfaatkan 
potensi sumber daya air yang ada 
untuk kebutuhan masyarakat, salah 
satunya dengan membangun waduk 
atau bendungan. 

Program pembangunan bendung- 
an diberbagai daerah di Indonesia 
merupakan upaya Kementerian 
PUPR melalui Ditjen SDA untuk men-
dukung terwujudnya target Nawa- 
cita, yaitu ketahanan air dan pangan 
di Indonesia. Satu dari sekian banyak 

bendungan tersebut adalah Ben- 
dungan Tukul. 

Bendungan Tukul yang sedang di- 
bangun oleh BBWS Bengawan Solo 
merupakan salah satu Proyek Stra- 
tegis Nasional (PSN). Pembangunan 
bendungan ini dilaksanakan dalam 
rangka mewujudkan Infrastruktur 
Sumber Daya Air yang mendukung 
ketahanan pangan, dan untuk me-
menuhi kebutuhan air baku bagi 
masyarakat di wilayah Kabupaten 
Pacitan. 

Bendungan Tukul merupakan ben- 
dungan dengan tipe urugan ran-
dom zonal inti tegak yang memiliki 
tampungan total sebesar 8,68 juta 
meter kubik, dengan tinggi ben-                 
dungan 71,20 meter dari dasar ga-
lian. Bendungan ini memiliki panjang 

233 meter, dan lebar bendungan 10 
meter. Luas genangan waduk yaitu 
44,81 hektar yang meliputi Desa Ka-
ranggede. 

Kepala BBWS Bengawan Solo Agus 
Rudiyanto menjelaskan bahwa 
Bendungan Tukul diharapkan dapat 
menyuplai air irigasi seluas 600 hek-
tar untuk Daerah Irigasi (DI) Gayu-
han, DI Kerti, DI Krai, DI Krajan, DI 
Mlati yang kesemuanya adalah la-
han pertanian produktif. “Selain itu, 
bendungan ini akan menyediakan 
air baku sebesar 300 liter per detik 
untuk Kabupaten Pacitan, mereduksi 
debit banjir sebesar 44,86 m3/detik 
(Q100), juga berpotensi sebagai 
pembangkit listrik sebesar 2x132 
kW, konservasi sumber daya air, juga 
objek pariwisata baru di wilayah Pa- 
citan,” tutur Agus Rudiyanto.

Dari SDa untuk i nD oneS i a

14

Bendungan Tukul siap 
pasok air baku bagi warga 
Pacitan
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Kepala SNVT Pembangunan Ben- 
dungan BBWS Bengawan Solo Dony 
Faturochman menambahkan bah-
wa pembangunan Bendungan Tukul 
direncanakan selesai tahun 2021. 
“Pada awal Oktober 2020 yang lalu, 
sudah dilakukan pengisian awal 
waduk, dan kami harapkan bendung- 
an ini dapat beroperasi pada tahun 
2022. 

Selama proses pembangunan, ada 
tantangan yang kami hadapi di   
lapangan yaitu kondisi Geologi yang 
menantang dengan adanya 9 titik lo-
kasi longsoran di lereng hilir baik kiri 
dan kanan bendungan, dan adanya 7 
fault/sesar baik di hulu maupun hilir 
Bendungan Tukul sehingga diperlu-
kan penanganan khusus agar kondisi 

tubuh bendungan stabil dan rembe-
san bisa dikontrol dengan baik ser-
ta hilir bendungan tukul stabil dari 
longsoran melalui teknologi penang- 
anan longsoran dan drain terkini,” 
jelas Dony Faturochman.

Selain itu, BBWS Bengawan Solo juga 
bekerja lebih ekstra karena kondisi 
area lokasi konstruksi yang cukup 
sempit akibat genangan berupa long 
storage membuat proses konstruksi 
memerlukan manajemen konstruksi 
dan penerapan SMK3 yang lebih di-
siplin dan ketat.

Ditengah pandemi ini, pembangu-
nan bendungan Tukul tetap dijalan- 
kan agar dapat segera beroperasi 
dan memberi manfaat bagi mas-

Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Bengawan 
Solo Dony Faturochman tinjau Bendungan Tukul

yarakat. Sebagai tindakan preventif 
dalam pencegahan dan pengenda-
lian COVID-19, BBWS Bengawan Solo 
pun membentuk SATGAS Pencegah-
an Penyebaran COVID-19 Bendungan 
Tukul yang memiliki tugas antara lain 
mengamankan ruang  kerja dengan 
melakukan penyemprotan disinfek-
tan secara rutin, menyediakan sara-
na dan prasarana pendukung bagi 
para karyawan, memberikan vita-
min dan makanan penambah daya 
tahan tubuh, juga melakukan rapid 
dan SWAB test secara rutin kepada 
seluruh karyawan. 

(kompusda sandro)
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Ditjen SDA
Siap Minima lisir Banjir di Jakar ta Dengan 
Bendungan Ciawi dan Sukamahi
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Direktorat Jende-       
ral Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA) bertang-

gung jawab untuk meru-
muskan dan melaksanakan 
kebijakan dibidang penge-

lolaan sumber daya air yang 
terpadu dan berkelanjutan. 

Didalamnya terdapat beberapa 
pilar diantaranya konservasi sumber 
daya air, pendayagunaan sumber 

daya air, dan pengendalian daya ru-
sak untuk meminimalir dampak yang 
diakibatkan bencana, salah satu-  
nya banjir yang terjadi di Jakarta dan 
Jawa Barat.

Salah satu upaya yang dilakukan 
Ditjen SDA untuk hal tersebut ya-
itu dengan membangun dua ben-     
dungan kering pertama di Indonesia, 
yaitu Bendungan Ciawi dan Ben- 

dungan Sukamahi yang dikerjakan 
oleh BBWS Ciliwung Cisadane. Saat 
ini kedua bendungan yang terletak 
di Bogor tersebut masih dalam tahap 
pembangunan. 

Bendungan Ciawi dibangun deng-
an kapasitas tampung 6,05 juta m3    
dengan debit banjir 111,75 m3/detik 
dan luas genangan sebesar 39,40 
hektar. Sementara Bendungan Suka-

Bendungan Ciawi 
di Jawa Barat



Dari SDa untuk i nD oneS i a

mahi memi-
liki kapasitas 

tampung 1,68 juta 
m3 dengan debit banjir 
15,47 m3/detik. Ben- 
dungan Ciawi adalah 
salah satu dari dua ben- 

dungan kering (dry dam) 
yang berada di hulu Su-

ngai Ciliwung. Bendungan ini 
merupakan bagian dari rencana 

induk pengendalian banjir di Ibuko-
ta Jakarta sebagai wujud komitmen 
Kementerian PUPR untuk pengenda-
lian banjir dari hulu hingga hilir Su-
ngai Ciliwung. Jika kedua bendungan 
ini telah beroperasi, akan mereduksi 
banjir sekitar 11,9 persen.

Dirjen SDA Jarot Widyoko men-
jelaskan bahwa kedua bendungan 
ini merupakan bendungan kering 
pertama di Indonesia. “Keunikan-
nya dibanding bendungan lain-               
nya yaitu usia ketahanannya lebih 
lama dibanding bendungan pada 
umumnya, dimana bendungan ke-
ring umurnya bisa sepanjang masa. 
Sistem dry dam merupakan pengen-
dalian banjir yang dilakukan dengan 
mengalirkan debit banjir melalui te-
rowongan. Pada awal banjir, elevasi 
muka air berada pada elevasi yang 
rendah, air mengalir dengan kondi-
si bebas melalui terowongan. Hal 
tersebut akan memperlambat ke-
naikan muka air di hulu bendungan 
sehingga debit banjir hanya mengalir 
sesuai kapasitas terowongan”, tutur 
Jarot.

Proses pembebasan lahan pemba- 
ngunan Bendungan Ciawi dan Suka-
mahi yang dikerjakan oleh BBWS Cili-
wung Cisadane menjadi pengalaman 
yang berharga karena sejak proses 
pengumpulan data awal sudah meli- 
batkan banyak pihak, diantaranya 

jajaran di tingkat kecamatan, desa 
dan pemuka masyarakat yang kemu-
dian dilanjutkan oleh Badan Pertana- 
han Nasional Kabupaten Bogor dan 
Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan.

Selain pembangunan Bendungan Ci-
awi dan Bendungan Sukamahi, untuk 
pengendalian banjir Sungai Ciliwung 

(dari hulu ke hilir) juga ada kegiatan 
yang lainnya yang dilakukan oleh 
BBWS Ciliwung Cisadane yaitu  nor-
malisasi Sungai Ciliwung, Sudetan Ci-
liwung ke KBT, Penambahan Pintu Air 
Manggarai, Penambahan Satu Pintu 
Air Karet dan Peningkatan Kapasitas 
Sungai Ciliwung Lama. 

(kompusda sandro)
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Dirjen SDA Jarot Widyoko 
menjelaskan bahwa kedua bendungan ini 

merupakan bendungan kering 
pertama di Indonesia.

 “Keunikannya dibanding 
bendungan lainnya yaitu usia ketahanannya 

lebih lama dibanding bendungan pada umum-
nya, dimana bendungan kering umurnya bisa 
sepanjang masa. Sistem dry dam merupakan 

pengendalian banjir yang dilakukan 
dengan mengalirkan debit banjir melalui 

terowongan. Pada awal banjir, elevasi 
muka air berada pada elevasi yang rendah, air 

mengalir dengan kondisi bebas melalui te-
rowongan. Hal tersebut akan memperlambat 

kenaikan muka air di hulu bendungan 
sehingga debit banjir hanya mengalir sesuai 

kapasitas terowongan”, 

tutur Jarot.

Dirjen SDA Jarot Widyoko jelaskan 
manfaat Bendungan Ciawi
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Bantu Gerakkan Ekonomi Me la lui P3T GAI
BBWS Citanduy

Pandemi COVID-19 belum ber- 
akhir, namun kita harus tetap 
bertahan hidup. Dasar itulah 

yang menjadi alasan Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) untuk menggencar-
kan Program Padat Karya Tunai yang 
langsung kembali ke rakyat dalam 
rangka pemulihan ekonomi nasional. 
Program Padat Karya Tunai juga ber-
tujuan menciptakan lapangan kerja.

Padat Karya Tunai yang dilakukan 
oleh Kementerian PUPR dilaksanakan 
melalui pembangunan infrastruktur 
yang melibatkan masyarakat/warga 
setempat sebagai pelaku pembangu- 
nan, khususnya infrastruktur berska-
la kecil atau pekerjaan sederhana 
yang tidak membutuhkan teknologi, 
yang mana untuk Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dilak-
sanakan melalui Program Percepa-
tan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi 
(P3TGAI). Program ini dilaksanakan 

di seluruh BBWS/BWS Ditjen SDA. 
Beberapa waktu lalu, tim Majalah 
Air melakukan safari perjalanan ke 
sejumlah BBWS/BWS yang berada 
di wilayah Jawa, salah satunya BBWS 
Citanduy yang berada di Banjar, Cia-
mis. 

Di sana, kami diterima oleh Kepala 
BBWS Citanduy, Bambang Hidayah. 
Dirinya memberi satu contoh lokasi 
kegiatan P3TGAI yang berada di Desa 
Margahayu, Manonjaya, Kabupaten 
Tasikmalaya. “Untuk 2020 di BBWS 
Citanduy ada 3 (tiga) tahap, tar-
get keseluruhan 480 lokasi, dan itu 
tersebar di 2 (dua) provinsi, 2 (dua) 
kotamadya di Tasik dan Banjar, serta 
5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten 
Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, 
Kuningan dan satu lagi di Kabupa- 
ten Cilacap, Jawa Tengah,” ujar Bam-
bang. 

Terdapat 363 lokasi pekerjaan P3T-

GAI di Jawa Barat dan 117 lokasi di 
Jawa Tengah dengan persentase lo-
kasi P3TGAI yang telah dilaksanakan 
sebesar 25 % di Provinsi Jawa Tengah 
dan 75% di Jawa Barat. Lalu, meng- 
ingat P3TGAI ini langsung menyentuh 
masyarakat, bagaimanakah cara 
masyarakat khususnya kelompok 
tani dalam mengajukan pekerjaan?

Terdapat Perkumpulan Petani Pe-
makai Air (P3A) yang akan mengaju-
kan permohonan ke BBWS Citanduy 
untuk melakukan peningkatan reha-
bilitasi di desa-desa, dan pemilihan 
P3A harus ada pengusulan dari mas-
yarakat. Umumnya pengajuan pro-
posal dilakukan karena masih banyak 
yang kekurangan air dalam mengo-
lah   pertanian.    “Mereka    mengu-
sulkan ke kita, lalu kita verifikasi ke 
lapangan lalu ajukan ke pusat, jadi 
prioritas,” jawab Bambang.

Menambahkan pernyataan Kepala 

P3TGAI siap tingkatkan 
hasil panen para petani
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BBWS Citanduy, Kepala Satuan Kerja 
BBWS Citanduy Bidang Operasi dan 
Pemeliharaan, Wempy Nauw meng-
atakan bahwa kelompok P3A yang 
telah mengajukan proposal akan di-
verifikasi oleh tim lapangan. Di Desa 
Margahayu sendiri, kegiatan P3TGAI 
merupakan proyek tahap ke-2. “Tar-
get kerja teman-teman di lapangan 
sebelah sisi kanan sepanjang 400an 
meter yang melibatkan tenaga kerja 
kurang lebih 32 orang per harinya 
baik laki-laki maupun perempuan, 
pekerjaan tersebut ditargetkan bisa 
mengairi sekitar 30 hektar sawah,” 
ujar Wempy. 

Sementara Wakil Ketua P3A Desa 
Margahayu, Lili Suprayadi menga-
takan pekerjaan-pekerjaan yang 
dilakukan oleh masyarakat disana 
adalah pekerjaan pembuatan salu-
ran air, saluran tersier dari Sungai 
Ciwuluk. “Awalnya, kami melihat 
keadaan saluran irigasi tersier ini 
apabila hujan tidak turun dalam satu 
minggu saja, maka air tidak mengalir, 
jadi kami berharap kelompok P3A 
dengan ini lebih mudah mendapat-
kan air,” jelas Lili.

Para pekerja setiap harinya berjum-
lah 32 pekerja dengan sistem bergan-
tian setiap minggu dengan maksud 
agar seluruh masyarakat merasakan 
pekerjaan yang ada di proyek terse-
but, dan juga melibatkan tenaga ker-
ja perempuan. Upah harian juga di-
bayarkan oleh P3A langsung kepada 
para pekerja. Umumnya merupakan 
masyarakat yang terkena dampak 
dari COVID-19 seperti korban PHK.

Tentunya pelaksanaan P3TGAI tidak 
selalu mulus, terutama dari segi lo-
kasi yang menyebar ke pelosok men-
jadi salah satu kendala BBWS Citan-
duy dalam pekerjaan. Dikarenakan 

pengiriman dan pengangkutan ma-
terial pekerjaan yang cukup jauh, na-
mun masyarakat tetap bersemangat 
melakukan pekerjaan ini.

Bambang berharap agar masyarakat 
dapat memanfaatkan dengan baik 
kegiatan P3TGAI ini khususnya di-
masa pandemi. “Harapan kami se-
moga bermanfaat terutama dimasa 
pandemi ini masyarakat memanfaat-
kan dengan baik, infrastruktur kami 
harap dirawat dengan baik. Dengan 
adanya P3TGAI ini, luas lahan yang 
terairi juga bertambah, petani di-
harapkan bisa semakin mandiri kare-
na para petani betul-betul merasa 

memiliki sarana dan 
prasarana tersebut, 
jadi akan dirawat 
dengan sebaik mungkin,” t u t u r 
Kepala BBWS Citanduy.

Tak lupa, selain untuk mempercepat 
pemulihan ekonomi dan mening-
katkan daya beli masyarakat, pola 
pelaksanaan Padat Karya Tunai di 
lapangan juga memperhatikan pro-
tokol kesehatan untuk pencegahan 
penyebaran COVID-19, seperti tetap 
memakai masker dan selalu mencuci 
tangan. 

(kompusda dinda)

Terdapat 363 lokasi pekerjaan P3TGAI di Jawa 
Barat dan 117 lokasi di Jawa Tengah dengan 

persentase lokasi P3TGAI yang telah 
dilaksanakan sebesar 25 % di Provinsi Jawa 

Tengah dan 75% di Jawa Barat.

BBWS Citanduy bantu gerakkan ekonomi 
masyarakat di Desa Margahayu melalui 
P3TGAI
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Embung Gedebage dibangun 
oleh BBWS Citarum
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Harapan Baru Bagi Warga Bandung
Embung Gedebage,

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

tunya Kota dan Kabupaten Bandung. 
Secara geografis,  daerah   ini   dikeli-
lingi oleh pegunungan, sehingga 
bentuk morfologi wilayahnya me- 
rupakan cekungan besar bagaikan 
sebuah mangkok raksasa. Kota Ban-
dung berada pada ketinggian ±768 
m di atas permukaan laut, dengan 
titik tertinggi berada di sebelah 
Utara dengan ketinggian 1.050 me-
ter di atas permukaan laut dan se-
belah 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 Selatan 
Bandung mengalami banjir, salah sa-
tunya Gedebage.

Gedebage merupakan salah satu 
wilayah yang kerap menjadi langga-
nan banjir saat musim hujan tiba. 
Dampak banjir ini semakin meresah-
kan warga, tidak hanya karena ke- 
rugian harta benda, namun mereka 
khawatir akan penyakit kulit yang 
sering ikut terbawa air atau yang 
dikenal dengan water borne disease. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Ke-
menterian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) melalui 

Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air (Ditjen SDA) pun membangun 
Embung Gedebage untuk meng- 
endalikan banjir di Gedebage dan 
sekitarnya. Pembangunan Embung 
Gedebage ini telah selesai dikerja-
kan oleh Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Citarum. 

Kehadiran Embung Gedebage men-
jadi nafas baru bagi ratusan keluar-
ga yang tinggal di daerah tersebut, 
yang selama ini kerap dilanda ban-
jir apabila hujan datang. “Embung 
Gedebage yang memiliki luas sekitar 
7,2 hektar tersebut berfungsi untuk 
meminimalisir banjir, dengan cara 
membendung debit air yang berasal 
dari tiga sungai di sekitarnya, kemu-
dian ditampung untuk sementara 
di Embung Gedebage, sebelum me-

ngalir ke Sungai Citarum,” tutur Sub 
Koordinator Pengendalian Pelaksa-
naan Danau dan Bendungan BBWS 
Citarum Andri Farhan.

Pembangunan Embung Gedebage 
juga ditata sedemikian rupa dengan 
mengelilingi Masjid Raya Al-Jabar, 
sehingga tampak seperti masjid ter-
apung yang diharapkan bisa menjadi 
objek wisata baru di Bandung. Air 
yang ditampung di Embung Gede-
bage juga bisa dimanfaatkan untuk 
kebutuhan di masjid saat musim 
kemarau tiba. Kawasan ini menjadi 
salah satu destinasi wisata baru di 
Bandung yang kerap dipakai untuk 
wisata keluarga. 

(kompu sandro)

Pembangunan Embung 
Gedebage ditata 
sedemikian rupa agar 
kawasan ini bisa 
menjadi objek wisata 
baru.
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Kerjakan Pada t Karya T unai di Jawa 
T engah dan Jawa T imur

BBWS Bengawan Solo

Ditengah pandemi COVID-19, 
Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 

(Kementerian PUPR) melalui Di-
rektorat Jenderal Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA) tetap melaksanakan 
pembangunan dan pemeliharaan 
infrastruktur sumber daya air di 
seluruh pelosok negeri, dengan 
harapan manfaat dari berbagai infra-
struktur tersebut bisa langsung dira-
sakan oleh masyarakat, salah satu-
nya adalah program yang dikerjakan 
oleh BBWS Bengawan Solo.

Pada tahun 2020 ini, BBWS Benga-
wan Solo sedang mengerjakan be-
berapa Proyek Strategis Nasional, 

seperti pembangunan beberapa 
bendungan, pembangunan tanggul 
untuk normalisasi sungai sebagai 
penanganan bencana banjir, ser-
ta perbaikan, rehabilitasi, dan pe- 
ningkatan jaringan irigasi tersier di 
pedesaan melalui Program Percepa-
tan Peningkatan Tata Guna Air Iri-
gasi (P3TGAI) yang juga mendukung 
kedaulatan pangan nasional.

Pelaksanaan pembangunan ber-
bagai infrastruktur tersebut tetap di-
jalankan dengan mematuhi protokol 
kesehatan pencegahan COVID-19, 
termasuk P3TGAI yang dikerjakan di 
daerah pedesaan. P3TGAI merupa-
kan kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja irigasi desa 
guna kesejahteraan petani, pening-
katan ekonomi masyarakat sekitar, 
serta berkontribusi untuk ketahanan 
pangan. P3TGAI yang pelaksanaan-
nya melalui Padat Karya Tunai (PKT) 
tersebut bertujuan untuk memban-
tu penduduk setempat termasuk 
petani, yang dalam pembangunan 
saluran irigasinya dilakukan secara 
partisipatif dan akan diberikan upah 
sehingga menambah penghasilan 
mereka. Kegiatan ini berupa per-
baikan saluran irigasi tersier, pen-
ingkatan layanan saluran irigasi dari 
saluran tanah menjadi saluran pa- 
sangan beton ataupun batu kali.

P3TGAI di Desa Kedungharjo Kecamatan 
Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur
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Program ini secara ekonomi dapat 
menambah penghasilan para petani 
melalui upah harian dari pengerjaan 
P3TGAI, selain itu potensi kehilangan 
air di saluran irigasi bisa berkurang, 
sehingga air bisa optimal masuk ke 
sawah-sawah petani dan berdampak 
pada meningkatnya produksi dari 
padi tersebut.

Kepala BBWS Bengawan Solo Agus 
Rudyanto menjelaskan bahwa da-
lam pelaksanaan program P3TGAI 
yang sedang dilaksanakan oleh 
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) 
dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di 
Indonesia termasuk BBWS Benga-
wan Solo dapat membantu pemu-
lihan ekonomi nasional ditengah 
pandemi COVID-19. Manfaat yang 
dihasilkan dari program ini juga cu-
kup besar, khususnya untuk mengairi 
lahan pertanian sehingga produkti-
vitas dibidang pertanian pun tetap 
meningkat.

“Untuk kegiatan P3TGAI dilak-
sanakan di 512 lokasi terdiri dari 175 
desa di Jawa Tengah dan 337 desa di 
Jawa Timur. Kegiatannya dibagi men-
jadi 3 tahap, yaitu tahap 1 ada 144 

desa, tahap 2 ada 122 desa dan tahap 
3 sebanyak 246 desa. Untuk tahap 1 
dan 2 sudah selesai dikerjakan, dan 
saat ini sudah mulai mengerjakan ke-
giatan untuk tahap 3 yaitu 246 desa,” 
jelas Agus Rudyanto.

Kepala Satker OP BBWS Bengawan 
Solo Surendro Andi Wibowo menam-
bahkan bahwa selama proses pelak-
sanaan P3TGAI, BBWS Bengawan 
Solo selalu berkoordinasi dengan 
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 
dan Kabupaten pada masing-ma-          
sing daerah, dan perangkat daerah 
lain- nya, juga TNI dan Polri untuk 
keamanan dalam pelaksanaan kegia-

tan ini. “Tenaga kerja yang dilibatkan 
pada kegiatan ini yaitu warga desa 
yang terkena Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) yang sebelumnya beker-
ja di Jakarta dan Surabaya, juga para 
petani di desa ini. Kami juga melibat-
kan tenaga kerja perempuan yang 
pekerjaannya menyesuaikan dengan 
kemampuan mereka. Penerapan 
protokol kesehatan di lapangan juga 
tetap dilaksanakan seperti peng-
gunaan masker, cuci tangan secara 
berkala, juga menjaga jarak,” tutur 
Kepala Satker OP BBWS Bengawan 
Solo Surendro. 

(kompusda sandro)

Pelaksanaan P3TGAI 
di Desa Kedungharjo

Tenaga kerja perempuan juga 
dilibatkan dalam kegiatan 

P3TGAI di Desa Kedungharjo 
Kecamatan Widang, Kabupaten 

Tuban, Jawa Timur
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Air Baku Gunung Cupu Dukung 
PDAM Berikan Pe layanan

Berakit-Rakit Kita ke Hulu, 
Berenang Kita ke Tepian

Kita tentu sepakat, bahwa air 
merupakan kebutuhan yang 
sangat mendasar bagi manusia. 

Kebutuhan air manusia pun selalu 
meningkat dari hari ke hari. Namun 
sayangnya, sampai saat ini masih 
saja ada masyarakat yang kesusah-
an dalam mengakses air. Hal ini bisa 
dikarenakan wilayahnya yang cend-
erung kering, jauh dari sumber air 
yang bersih atau sumber air yang 
tercemar dan lain sebagainya.

Kabupaten Ciamis, merupakan salah 
satu wilayah di Indonesia yang daer-
ahnya masih banyak mengalami 
kekeringan sehingga mengalami 
kesusahan dalam mendapatkan air 
baku. Untuk mengatasi hal tersebut, 
Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air (Ditjen SDA) melalui Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy 
membangun infrastruktur air baku di 
Desa Gunung Cupu, Kecamatan Cia-
mis, Kabupaten Ciamis.

Kepala BBWS Citanduy Bambang 
Hidayah menjelaskan bahwa infra-
struktur air baku yang dibangun ta-
hun 2010 hingga 2013 ini merupa-
kan bendung tetap yang dibangun 
beserta dengan intake dan jaringan 
air bakunya. Jaringan air baku ini 
memiliki Panjang mencapai 12.5 
km dengan hasil outcome  sebesar 

BBWS Citanduy bangun infrastruktur air 
baku di Desa Gunung Cupu
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225 liter per detik yang melayani 
Kecamatan Ciamis, Kecamatan Ci-
jeunjing dan Kecamatan Baregbeg di 
Kabupaten Ciamis. Dengan cakupan 
wilayah tersebut, pada tahun 2014 
dari infrastruktur air baku Gunung 
Cupu ini mampu melayani sebanyak 
7200 sambungan rumah atau sekitar 
37.600 Kepala Keluarga.

Kabupaten Ciamis menjadi salah 
satu wilayah wewenang BBWS Citan-

duy termasuk daerah prioritas dalam 
penanganan air baku oleh BBWS Ci-
tanduy karena memang wilayahnya 
masih sering mengalami kekeringan. 

Penanganan air baku ini pun juga 
dilakukan ditahun 2018 dengan 
membangun sumur bor dan pada 
tahun 2019 BBWS Citanduy juga 
melakukan membangun sumur AB-
SAH, yaitu sumur dengan akuifer 
buatan sebagai simpanan air hujan.

Adanya pembangunan infrastruk-
tur air baku ini membawa manfaat 
yang sangat besar bagi masyarakat, 
khususnya masyarakat di Kabupat-
en Ciamis, yaitu memudahkan mas-
yarakat pedesaan dalam mendapa-
tkan air bersih dan memudahkan 
dalam sistem penyediaan air minum, 
sehingga kesehatan masyarakat pun 
dapat lebih terjaga.
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"Adanya pembangunan infrastruktur air baku ini 
membawa manfaat yang sangat besar bagi 

masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten 
Ciamis, yaitu memudahkan masyarakat pedesaan 
dalam mendapatkan air bersih dan memudahkan 

dalam sistem penyediaan air minum, sehingga 
kesehatan masyarakat pun dapat lebih terjaga."
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Air Baku un tuk Layanan PDAM
Air baku Gunung Cupu memiliki 
segudang manfaat, salah satunya 
adalah sebagai sumber pengambilan 
air baku untuk PDAM Tirta Galuh Ka-
bupaten Ciamis. Saat ini pengelolaan 
PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciam-
is ada di 5 wilayah pelayanan yang 
diambil dari 8 sumber air baku ter-
masuk air baku Gunung Cupu.

Dari air baku Gunung Cupu, PDAM 

Tirta Galuh Kabupaten Ciamis 
melakukan pengambilan 300 liter per 
detik untuk pelayanan di Kabupaten 
Ciamis, diantaranya untuk Keca-
matan Ciamis, Kecamatan Cikoneng, 
Kecamatan Sindangkasih, Kecamatan 
Baregbeg dan Kecamatan Cijeunjing. 
Cece Hidayat, Direktur PDAM Tirta 
Galuh Kabupaten Ciamis menjelas-
kan, dengan adanya ketersediaan 
air baku di Gunung Cupu ini mampu 

memenuhi target pelayanan PDAM 
untuk para pelanggannya yaitu un-
tuk dapat mengakses air selama 24 
jam, artinya pelanggan dapat meng-
gunakan air bersih PDAM setiap saat.

26

Infrastruktur air baku di Desa Gunung Cupu, Kecamatan 
Ciamis, Kabupaten Ciamis
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BBWS Ci tanduy dan PDAM T ir ta Ga luh Ciamis 
T erapkan Pro toko l Keseha tan

Dimasa pandemi COVID-19 yang 
masih terus berlangsung, berbagai 
kegiatan, pekerjaan maupun bisnis 
tidak lantas menjadi lumpuh. Begitu 
pula yang terjadi di BBWS Citanduy 
dan PDAM Tirta Galuh Kabupaten 
Ciamis, pekerjaan infrastruktur Men-
teri PUPR dan pelayanan PDAM ha-
rus tetap dilaksanakan. Namun be-
radaptasi dengan keadaan yang baru 
ini, BBWS Citanduy dan PDAM Tirta 
Galuh Kabupaten Ciamis tertib untuk 
selalu melaksanakan protokol kese- 
hatan guna memerangi COVID-19 

sesuai dengan anjuran Pemerintah 
yaitu dengan selalu menggunakan 
masker, mencuci tangan, dan se- 
nantiasa menjaga jarak. “Kita selalu 
menerapkan protokol kesehatan se-
suai dengan Instruksi Menteri No-
mor 2 Tahun 2020 tentang protokol 
pencegahan penyebaran COVID-19 
dalam penyelenggaraan jasa kon-
struksi, baik itu mulai pre-construc-
tion meeting hingga saat pelaksa-
naan pekerjaan infrastruktur”, ujar           
Fabian Priandani, Kasatker PJPA 
BBWS Citanduy.

Jangan lupa, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita 
berada, agar terhindar dari penularan COVID-19. 

(kompusda hana)

Air yang penuh manfaat, jangan hanya 
digunakan sesaat. Gunakan dengan bijak, 

untuk masa depan kelak.

Kepala BBWS Citanduy Bambang Hidayah menjelaskan 
tentang manfaat infrastruktur air baku
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BBWS Serayu Opak Percepa t P3T GAI
tadinya hanya mampu melayani 10 
hektar area sawah dan pertanian, 
meningkat menjadi 15 hektar. 

P3TGAI merupakan kegiatan yang 
sudah bertahun-tahun dilaksanakan 
Ditjen SDA Kementerian PUPR da-
lam rangka peningkatan layanan 
saluran irigasi, sekaligus menambah 
pendapatan petani saat menunggu 
musim panen tiba. Di tahun 2020, 
program ini menjadi salah satu solu-
si yang dipercepat pelaksanaannya 
di berbagai daerah untuk mengger-
akkan roda perekonomian bangsa 
ditengah pandemi COVID-19, karena 
banyak tenaga kerja yang terkena 
pemutusan hubungan kerja sehing-
ga mereka akhirnya pulang ke desa, 

Dari SDa untuk i nD oneS i a

Minimalisir 
Dampak Pandemi COVID-19,

Masyarakat Desa Purwomartani 
yang terdampak pandemi COVID-19 merasa terbantu 

melalui P3TGAI di desanya

Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
melalui Direktorat Jenderal 

Sumber Daya Air (Ditjen SDA) ter-
us bergerak memberi solusi bagi 
masyarakat terdampak COVID-19, 
salah satu program yang diperce-
pat yaitu penyaluran Program Padat 
Karya Tunai guna mengurangi angka 
pengangguran dan mempertahank-
an daya beli masyarakat ditengah 
ketidakpastian perekonomian pada 
masa pandemi COVID-19. Program 
ini pun telah dijalankan oleh Balai 
Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan 
Balai Wilayah Sungai (BWS) yang 
tersebar di Indonesia.

P3TGAI merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kin-
erja irigasi desa guna kesejahteraan 
petani, peningkatan ekonomi mas-
yarakat sekitar, serta berkontribusi 
untuk ketahanan pangan. P3TGAI 
tersebut terus digalakkan ke berb-
agai daerah di Indonesia, satu dian-
taranya ada di Kabupaten Sleman 
yang dijalankan oleh Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak. 
Pekerjaan yang dilakukan di Desa 
Purwomartani, Kapanewon Kala-
san, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 
tersebut berupa perbaikan saluran 
irigasi tersier, peningkatan layanan 
saluran irigasi dari saluran tanah 
menjadi saluran pasangan beton 
ataupun batu kali. Dari perbaikan ini, 
fungsi layanan saluran irigasi yang 
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Saluran irigasi yang dikerjakan pada P3TGAI 
di Desa Purwomartani, Kapanewon Kalasan, 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta 1

salah satunya Bintoro warga Desa 
Purwomartani yang dulunya bekerja 
sebagai karywan pabrik di Jakarta, 
kini harus kembali ke desanya karena 
terkena pemutusan hubungan kerja. 
Untuk itu, Ditjen SDA mempercepat 
pelaksanaan P3TGAI, yang diharap-
kan dapat membantu penghasilan 
petani dan masyarakat terdampak 
COVID-19. 

P3TGAI yang dikerjakan oleh BBWS 
Serayu Opak telah menyerap lebih 
dari 1000 tenaga kerja yang mer-
upakan masyarakat terdampak 
COVID-19, baik tenaga kerja laki-la-
ki maupun perempuan. Toro, salah 
satu perangkat Desa Purwomartani 
mengatakan bahwa ada 3 tenaga 
kerja perempuan yang dilibatkan da-
lam pelaksanaan P3TGAI di desanya. 
“Pekerjaan mereka biasanya men-
gangkat ember berisikan batu-batu 
kecil atau adukan semen. Semoga 

Tim Majalah AIR berbincang dengan Bu Sumini, salah satu tenaga 
kerja perempuan pada P3TGAI di Desa Purwomartani

dengan selesainya perbaikan salu-
ran irigasi ini, bisa meningkatkan pa-
sokan air untuk sawah dan tanaman 
pertanian warga khususnya pada 
saat musim kemarau, jadi tidak gagal 
panen lagi,” terang Toro.

Program ini secara ekonomi dapat 
menambah penghasilan para 
petani dan masyarakat terdampak 
COVID-19 melalui upah harian dari 
pengerjaan P3TGAI, selain itu poten-
si kehilangan air di saluran irigasi bisa 
berkurang, sehingga air bisa optimal 
masuk ke sawah-sawah petani yang 
bisa berdampak pada meningkatnya 
produksi dari padi tersebut. Pelaksa-
naan P3TGAI yang dikerjakan BBWS 
Serayu Opak di Desa Purwomartani 
tersebut tetap mematuhi protokol 
kesehatan pencegahan COVID-19. 

(kompusda sandro)

“Pekerjaan mereka biasanya mengangkat 
ember berisikan batu-batu kecil atau adukan 
semen. Semoga dengan selesainya perbaikan 

saluran irigasi ini, bisa meningkatkan pasokan 
air untuk sawah dan tanaman pertanian 

warga khususnya pada saat musim kemarau, 
jadi tidak gagal panen lagi,” terang Toro.
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Bob Arthur Lombogia

Dengan 3 hal yang menggam-
barkan dirinya tersebut, Bob 
bertekad untuk menyele-

saikan pekerjaan di Direktorat yang 
dia pimpin dalam menangani masa- 
lah banjir di Indonesia, terutama jika 
kita kembali ke awal tahun 2020 saat 
bencana banjir menerjang bebera-
pa daerah. Maka untuk menangani 
keadaan itu, sebut saja sejumlah 
program yang telah dilakukan baik 
yang telah selesai dan beroperasi, 
maupun yang masih dalam tahap 
pembangunan. Program-program 
tersebut antara lain untuk DKI Jakar-
ta dengan membangun tanggul pan-
tai, normalisasi Kali Ciliwung, serta 
Sudetan Ciliwung.

 Pembangunan tanggul pantai di DKI 
Jakarta saat ini masih berjalan dan 
sedang memasuki tahap desain un-
tuk fase berikutnya. Memiliki target 
33 km dibangun di pantai muara 
dan juga muara sungai, saat ini ma-
sih butuh penanganan 17 km di ba-
gian pantai dan 16 km untuk muara 
sungai-nya. Sementara untuk kegia-
tan normalisasi Kali Ciliwung masih 
harus dilaksanakan ± 17 km, untuk 
sudetan Ciliwung diharapkan akan 
selesai di tahun 2021 dari target 
1200 m, sekarang tinggal 600 m.

“Untuk program Tanggul Pantai yak-
ni melalui NCICD, kita memiliki 2 pro-
gram yang sementara kita kerja yaitu 

tanggul pantai, dan tanggul laut yang 
merupakan kerjasama trilateral an-
tara Indonesia - Korea - Belanda, di-
mana tanggul laut didesain oleh Ko-
rea, dan menyangkut analisis apakah 
itu layak atau tidak dikerjakan oleh 
Belanda. Kontraknya di September 
lalu sudah selesai, namun pihak Ko-
rea minta diperpanjang hingga De-
sember 2020, ini masih bersifat pra 
desain karena ini nanti multifungsi 
salah satunya berkaitan dengan tol,” 
tutur Bob.

Tanpa melupakan daerah lain 
yang juga memiliki masalah rutin 
tiap tahun, seperti di wilayah ce-                    
kungan Bandung, Jawa Barat, 
melalui Direktorat yang dipimpinnya, 
Bob menyebutkan rentetan daftar 
kegiatan antara lain pembangunan 
Check DAM di DAS Citarum, Flood-
way Cisangkuy yang telah selesai 
dan beroperasi menjalankan fung-
sinya mengalirkan air supaya tidak 
masuk ke Balendah, menyelesaikan 
Kolam Retensi Cienteung, serta Tero-     
wongan Nanjung yang telah selesai 
2019 kemarin, Untuk masalah banjir 
di Pekalongan dan Rob di Semarang 
akan dialokasikan tahun depan.

Dalam menjalani pekerjaannya, ten-
tu Bob selalu ada tantangan yang 
dirasa, terutama saat di lapangan. 
Diakuinya, tantangan terbesar ada-
lah saat dihadapi dengan pembe-
basan lahan. “Seringkali kami ber- 
hadapan dengan pembangunan 
yang disatu sisi sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat dan perlu dibangun 
namun disatu sisi juga terkendala 

Tegas, disiplin aturan, cepat dalam bekerja 
dan selalu berusaha fokus. Itulah sosok Bob 

Arthur Lombogia, Direktur Sungai dan Pantai, 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Leb i h D ekat Dengan
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masalah pembebasan lahan teruta-
ma di sungai. Bahwa di sungai-sungai 
kalau banjir karena sungai tidak be-
sar kapasitas tampungan. Kita tidak 
menggali dasarnya tapi juga mem-
perlebar,” jelas Bob Arthur.

Menurutnya, jika tidak bisa diperbe-
sar maka hal lain yang dilakukan ada-
lah dengan membangun tanggul dan 
hal itu tetap membutuhkan lahan, 
sulitnya lokasi untuk lahan tersebut 
telah dipenuhi pemukiman. “PUPR 
memang sudah menyiapkan aloka-
si tapi tetap tidak gampang karena 
penerimaan masyarakat berbe-
da-beda, sehingga target kita sering-

kali tidak tercapai karena itu,” ujar 
Bob yang lulus dari Universitas Sam 
Ratulangi, Manado jurusan Teknik 
Sipil. 
Meskipun begitu, pria yang mengge-
mari olahraga badminton ini tetap 
semangat. Dia menyemangati dirinya 
sendiri dan juga tim-nya agar tidak 
berhenti bekerja jika belum selesai, 
karena menurutnya dalam menyele-
saikan pekerjaan harus memiliki tar-
get dan juga inovasi.

“Mungkin jiwa saya ada disitu (baca: 
teknik sipil), karena sejak kecil 
menyukai tantangan, apalagi yang 
berkaitan dengan bangunan, dan 

dari SD sudah suka dengan pelaja-
ran matematika, jadi kebawa sampai 
sekarang,” tutup Bob yang telah ber-
karya di Kementerian PUPR selama 
28 tahun (dari tahun 1992 sampai 
sekarang) dan mengabdikan dirinya 
di Kementerian PUPR selama 31 ta-
hun. 

(kompusda dinda)
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Direktur Sungai & Pantai mendampingi kunker 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & 

Investasi ke Terowongan Nanjung
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Iriandi Azwartika

Sepenggal lirik lagu ini, mung-
kin masih dan akan selalu 
terngiang pada ingatan pria 

kelahiran Bandung ini. Lirik ini bukan 
hanya kata-kata yang dikumandang-
kan dengan nada, melainkan simbol 
semangat para anggota pramuka 
se-Indonesia.

Sejak menempuh pendidikan di SMP 
Negeri II Purworejo hingga SMAN 1 
Purworejo, Iriandi aktif pada kegia-
tan pramuka di sekolahnya. Bahkan, 
ia pernah terpilih mewakili kon-     

tingen Jawa Tengah untuk mengi-
kuti Jambore Nasional yang 
diselenggarakan di Sibolangit, 
Sumatera Utara. Selama ku-
rang lebih satu setengah bulan, 
ia dan pramuka dari berbagai 

provinsi se-Indonesia di-
tempa dengan berbagai 

kegiatan pada program 
tahunan pramuka 
tersebut. Dari pramu-
ka, ketertarikan akan 
alam mulai tumbuh 
pada dirinya. Ia 

kemudian sering naik gunung untuk 
menikmati keindahan alam sembari 
mempelajari keunikannya. Dari sini, 
Iriandi makin yakin untuk mengeta-
hui lebih dalam tentang bumi dan 
komposisinya, yang kemudian men-
gantarkannya pada jurusan Teknik 
Geologi di UPN Veteran Yogyakarta.

Selesai menempuh pendidikan sar-
jana, Iriandi kemudian bergabung   
dengan Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat yang 
kala itu ditempatkan di Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Jua-
na, Semarang. Dari sini, ia kemudian 
malang melintang ke Kalimantan, 
Jakarta, Lampung hingga kini diberi 
amanah sebagai Direktur Air Tanah 
dan Air Baku (ATAB) di Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen 
SDA).

Sebagai pimpinan pada Direktorat 
ATAB, Iriandi bertanggungjawab 
atas pembangunan infrastruktur 
Air Tanah dan Air Baku diberbagai 
daerah di Indonesia. Menurutnya, 
Indonesia memiliki kekayaan sumber 
daya air terbesar kelima di dunia. 
“Ketersediaan air permukaan ra-
ta-rata tahunan di Indonesia sebesar 
2,78 triliun meter kubik per tahun. 
Namun, potensi ini tidak tersebar 
dengan merata karena topografi 

Gerakan Pramuka, Praja Muda Karana
Sebagai Wahana Kaum Muda
Suka Berkarya
Kader Pembangunan Sebagai Perekat Bangsa

Leb i h D ekat Dengan
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dan geografi masing-masing daerah 
di Indonesia berbeda-beda,” ujar 
Direktur Air Tanah dan Air Baku ini 
membuka obrolan dengan Majalah 
AIR. 

Kondisi inilah yang menjadi tan- 
tangan bagi Direktorat ATAB dalam 
penyediaan air baku juga penyediaan 
air irigasi. Ada banyak program yang 
telah dan sedang dikerjakan oleh 
Direktorat ATAB untuk mengatasi 
kondisi tersebut diantaranya penge-
boran air tanah, pembangunan em-
bung, juga pembuatan 
i n f ra st r u kt u r 
ABSAH yang 
m e n j a d i 
salah satu 
inovasi ter-
baru mereka.

Ditahun 2020, 
D i r e k t o r a t 
ATAB meng- 
alami refo-
cusing ang-
garan sama 
seperti unit 
o r g a n i s a -
si lainnya 
dikarenakan 
adanya pan-
demi COVID-19. 

“Anggaran awal 
yaitu 2,6 triliun rupiah            
dengan target output penyediaan 
air baku sebesar 7,2 meter kubik. 
Setelah refocusing menjadi 1,4 trili-
un rupiah, maka otomatis akan ber-

pengaruh ke target outcome kami. 
Banyak program yang kami tunda 
pelaksanaannya ditahun ini. Untuk 
program pengeboran sumur yang 
awalnya 351 menjadi 190, dan pem-
bangunan embung yang ditargetkan 
sebanyak 63 berkurang menjadi 33. 
Begitu juga untuk program rehabili-
tasi sumur yang harusnya 35 menja-
di 4. Semua program yang tertunda 
tersebut akan dilaksanakan pada TA 
2021, dan sudah dilakukan lelang 
dini untuk beberapa program. Tahun 
depan, tim kami akan bekerja lebih 

ekstra agar target bisa 

tetap tercapai,” jelas Iriandi.

Terkait tantangan dalam mem-       

bangun infrastruktur ATAB, Iriandi 
menjelaskan bahwa ada dua tanta-
ngan utama yang sering dihadapi di 
lapangan. “Ada dua kegiatan yaitu 
air baku dari air tanah, dan air baku 
dari air permukaan. Untuk yang 
sumbernya dari air tanah, seringkali 
kami harus melakukan beberapa tri-
al and error. Kita tahu kalau air tanah 
itu unpredictable, meskipun saat ini 
sudah ada teknologi yaitu survey 
pendugaan geolistrik 3D namun sur-
vey ini tidak bisa mengetahui den-
gan pasti berapa banyak air yang 
terkandung di dalam tanah tersebut, 

dan sampai kapan 
airnya bisa diam-

bil. Jadi, untuk 
memastikan-
nya tetap ha-
rus dilakukan 
pengeboran 
terlebih da-
hulu, yang 
kita sebut 
d e n g a n 
p r o g r a m 
S u m u r 
Uji Pro-

duksi. Jika 
airnya ada, 

maka kegia-
tan berikutnya 

dilanjutkan, dan 
jika airnya tidak 

ada maka galian 
tersebut akan ditutup 

sebagai abandoned well. 
Belum lagi dengan tantangan ope- 
rasional terkait pompa yang akan 
menaikkan air ke atas. Kemampuan 

Leb i h D ekat Dengan
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timalkan tampungan air pada saat 
musim hujan. 

Program ABSAH ini diadopsi dari pe-
nelitian yang dilakukan oleh PUSLIT-
BANG Kementerian PUPR, dan sudah 
diterapkan dibeberapa wilayah. Te-
knologi yang digunakan juga cukup 
sederhana dengan memanfaatkan 
atap-atap rumah masyarakat sebagai 
catchment area yang kemudian dita-
mpung pada wadah dengan ukuran 
10x4 meter dengan kedalaman 2 
meter yang memiliki 6 sekat (ker-
ikil, pasir, pasir halus, ijuk, kaporit, 
dan bagian penutup wadah) untuk 
memfilter air hujan sehingga air yang 
tertampung dalam wadah tersebut 
menjadi layak pakai. 

Program ABSAH merupakan salah 
satu program Ditjen SDA yang 
metode pelaksanaannya dengan 
Padat Karya Tunai. “Pada setiap ti-
tik (lokasi) untuk pekerjaan ABSAH 
biasanya melibatkan 15 orang tena-
ga kerja yang durasi pekerjaannya 
kurang lebih 40 hari. Setiap tahun, 
masing-masing BBWS/BWS wajib 
melaksanakan program ABSAH di 
wilayahnya dengan minimal 10 loka-
si. Dimasa pandemi seperti saat ini, 
program ABSAH sangat membantu 

masyarakat yang terkena dampak 
pandemi COVID-19. Saya sudah 
menginisiasi ke Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi untuk ikut meng-
gerakkan program tersebut, kare-
na mereka punya Program Bantuan 
Dana Desa setiap tahunnya, jadi bisa 
semakin cepat mendukung ketahan-
an air diberbagai wilayah. Saat ini 
BBWS/BWS juga sudah menggan-
deng Pemerintah Daerah setempat 
untuk bekerjasama pada program 
ABSAH tersebut,” jelas Iriandi ke Ma-
jalah AIR. 

Diakhir obrolan, alumni S2 Teknik 
Sipil ITB ini menegaskan bahwa se-
lama menjadi pimpinan, ia selalu 
menerapkan TEGAS, DISIPLIN, dan 
BERJIWA SENI agar setiap anggo-
ta didalam tim dapat sama-sama 
bekerja, dan yang terutama beker-
jasama demi pembangunan infras-
truktur untuk Indonesia. 

(kompusda sandro)

masyarakat biasanya terbatas untuk 
biaya genset dan pompa listrik. Perlu 
adanya kerjasama dari Pemerintah 
Daerah setempat terkait hal ini agar 
Sumur Produksi yang sudah kami ba-
ngun bisa beroperasi dengan maksi-
mal dalam memenuhi kebutuhan air 
baku masayarakat,” terang Iriandi.

Sementara terkait sumber air per-
mukaan, Iriandi menambahkan 
bahwa Direktorat ATAB bertugas 
membangun bangunan pengambi-
lan air (intake), jaringan transmisi 
untuk membawa air, dan reservoir 
sebagai wadah penampungan air 
baku tersebut. Jika air sudah sampai 
di reservoir, maka kemudian air baku 
diproses menjadi air bersih (unit pro-
duksi) yang kemudian nantinya didis-
tribusikan ke masyarakat. “Setelah 
ketiga bangunan ATAB tersebut kami 
bangun dengan fungsi maksimal (full 
capacity by design) yang disesuaikan 
dengan potensi sumber airnya, maka 
kemudian dilanjutkan oleh Direk-
torat Jenderal Cipta Karya untuk 
kegiatan produksi dengan memba-
ngun EPAL dan Water Treatment, 
sementara kegiatan distribusi air ke 
masyarakat merupakan kewenangan 
PDAM,” tambahnya lagi. 

Selain kegiatan tersebut, Direktorat 
ATAB sejak tahun 2016 juga melaku-
kan satu inovasi yang disebut den-
gan program ABSAH (Akuifer Bua-
tan Simpanan Air Hujan) atau yang 
lebih dikenal dengan rain harvesting 
(memanen air hujan). Program ini 
dilatarbelakangi karena ketersediaan 
air merupakan hal penting disaat 
kondisi iklim yang tak menentu, dan 
beberapa wilayah di Indonesia sering 
mengalami kekeringan saat musim 
kemarau. Atas dasar inilah, diper-
lukan upaya untuk memaksimalkan 
potensi sumber air dengan mengop-

Program ABSAH yang sedang 
digalakkan Direktorat ATAB
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komun i taS

HIPPA Sumber Makmur
Semangat Go tong Royong

Para petani yang tinggal di 
Desa Kedungharjo, Kecamatan 
Widan, Kabupaten Tuban, 

Provinsi Jawa Timur terbilang berun-
tung, karena meski musim kemarau 
tiba, sawah yang mereka kelola tetap 
bisa mendapatkan air dari Sungai 
Bengawan Solo melalui Bendung 
Gerak Babat yang lokasinya tak jauh 
dari desa tersebut. Namun, air yang 
masuk ke sawah selalu tidak maksi-
mal karena saluran irigasi yang masih 
terbangun dari tanah tersebut sering 
kali bocor yang menyebabkan air ter-
buang di jalan. Kondisi ini mengaki-
batkan hasil panen para petani tidak 
maksimal.

Meski demikian, mereka tak putus 
asa. Berbagai upaya dilakukan, dian-
taranya bergotong royong memper-
baiki saluran irigasi yang bocor, juga 
tak lelah mengajukan proposal ban-
tuan pembangunan saluran irigasi ke 
pemerintah setempat. Perjuangan 
ini pun membuahkan hasil. Berawal 
dari proposal yang diajukan ke Dinas 
Pekerjaan Umum Tingkat Provinsi, 
kemudian diteruskan ke BBWS Ben-
gawan Solo sebagai perwakilan Di-
rektorat Jenderal Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA) di wilayah tersebut, 
akhirnya Desa Kedungharjo akhirn-
ya terpilih menjadi salah satu lokasi 

untuk kegiatan P3TGAI yang dilak-
sanakan oleh BBWS Bengawan Solo.

“Kami selaku pengurus HIPPA (Him-
punan Petani Pemakai Air) sangat 
berterima kasih kepada Pemerintah 
Pusat yang telah membuat Program 
Percepatan Peningkatan Tata Guna 
Air Irigasi (P3TGAI) karena akhirnya 
kami dapat membangun saluran iri-
gasi permanen dengan melibatkan 
masyarakat juga para petani di desa 
ini,” jelas pengurus HIPPA Sumber 
Makmur, Sualim.

Panjang saluran irigasi yang dikerja-
kan di Desa Kedungharjo yaitu 600 
meter (300 meter di sisi kanan, dan 
300 meter di sisi kiri) dengan tinggi 
kurang lebih 1 meter dengan jenis 
pekerjaan dari pasangan batu. Se-
mentara untuk tenaga kerja yang 
terserap dalam pekerjaan P3TGAI 
ini kurang lebih sebanyak 900 orang 
yang dilaksanakan dalam kurun wak-
tu 50 hari, per harinya ada kurang 
lebih 18 sampai dengan 20 orang 
yang bekerja. Kegiatan ini juga mel-
ibatkan tenaga kerja perempuan 
yang pekerjaannya disesuaikan den-
gan kemampuan mereka. 

Makruf, salah satu warga Desa Ke-
dungharjo merasa sangat terbantu 

dengan adanya P3TGAI di desanya. 
“Sebelumnya saya bekerja pada pe-
rusahaan mebel di Surabaya yang 
kemudian terkena PHK (Pemutusan 
Hubungan Kerja) karena adanya 
pandemi COVID-19. Alhamdulillah 
dapat diterima pada kegiatan P3T-
GAI ini, jadi saya bisa tetap bekerja 
dan dapat upah untuk menyambung 
hidup keluarga kami. Semoga pro-
gram ini bisa terus berlanjut,” ung-
kap Makruf. 

Sualim yang kesehariannya bekerja 
sebagai petani juga mengurus HIPPA 
Sumber Makmur, berharap supaya 
P3TGAI di Desa Kedungharjo bisa 
tetap dilanjutkan agar semua saluran 
irigasi di desa tersebut menjadi per-
manen, sehingga panen para petani 
ikut meningkat. 

(kompusda sandro)
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Pembangunan saluran irigasi 
permanen oleh HIPPA Sumber Makmur
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HIPPA Sumber Makmur bersama masyarakat 
terdampak COVID-19 bekerja sama membenahi 
saluran irigasi di Desa Kedungharjo



J e L a Jah i nD oneS i a

38

Kelestarian air kalau dijaga, bisa kasih manfaat 
istimewa bagi kita semua
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Curug Cihurang
Bisa Bikin Pikiranmu T enang

Ada satu julukan bagi Indo-
nesia yang mungkin sering 
kamu dengar, yaitu “Surganya 

Air Terjun”. Sebutan ini memang tak 
salah, karena banyak sekali air terjun 
yang ada di Indonesia, mungkin tak 
terhitung jumlahnya. Dari banyak-
nya daerah yang punya air terjun 
keren dan unik, Kabupaten Bogor 
menjadi salah satu destinasi yang 
wajib dikunjungi kalau kamu ingin 
menenangkan pikiran atau sekedar 
bersenang-senang dengan pesona 
yang ditawarkan oleh air terjun di 
daerah ini. 

Di daerah ini, air terjun sering dise-
but dengan curug. Dari banyaknya 
curug yang tersebar di Kabupaten 
Bogor, Curug Cihurang bisa masuk 
ke dalam list perjalanan wisata-
mu. Curug Cihurang yang berada di 
kawasan Taman Nasional Gunung 
Halimun Salak merupakan curug 
pertama yang akan kamu temui saat 
masuk ke daerah ini. Konon katanya, 
ada banyak curug dengan berbagai 
pesonanya yang masih terawatt den-
gan baik di taman nasional ini. Akses 
menuju Curug Cihurang masih terbil-
ang mendatar dan sangat gampang 
unntuk dilalui oleh para pengun-
jung, baik anak-anak juga dewasa. 
Jaraknya yang hanya sekitar 1 kilo-

meter dari gerbang Taman Nasional 
Gunung Halimun Salak membuat 
curug ini menjadi salah satu curug 
yang paling sering dikunjungi.

Setelah melewati pintu gerbang, 
kamu akan disuguhkan dengan pe-
mandangan hijau yang terdiri dari 
berbagai jenis pohon yang dile-
starikan oleh pengurus di kawasan 
tersebut. Curug Cihurang memiliki 
dua air terjun yang tidak terlalu ting-
gi dan letaknya saling berdekatan. 
Dibawahnya terpampang sebuah 
kolam dilengkapi dengan luncuran 
yang bisa digunakan sebagai arena 
bermain anak-anak. Airnya cukup se-
gar dan bersih apabila kamu berniat 
untuk nyebur ke kolam atau sekedar 
ingin merasakan guyuran air segar di 
bawah curug. Di sekitar curug juga 
tersedia beberapa saung yang bisa 
dimanfaatkan untuk bersantai sem-
bari menikmati bekal makanan yang 
dibawa oleh masing-masing pengun-

jung, atau sekedar menyeruput teh 
hangat beserta cemilan ringan dari 
warung yang ada di sekitar curug.

Tidak hanya itu kemewahan yang 
ditawarkan oleh Curug Cihurang, 
karena tak jauh dari situ tersedia 
area perkemahan yang bisa dipakai 
anak muda juga keluarga yang ingin 
menikmati suasana segar dan se-
juk selama berhari-hari. Udara yang 
bersih ditambah dengan air curug 
yang jernih mengalir di sepanjang 
kali (sungai), dan pepohonan hijau 
di sekitarnya membuat Curug Cihu-
rang menjadi salah satu tempat yang 
layak untuk kamu perhitungkan agar 
pikiranmu kembali tenang. Sepulang 
dari Cihurang, kamu pasti akan setu-
ju kalau ternyata sumber-sumber air 
yang kita jaga bersama, bisa mem-
berikan manfaat istimewa bagi kita 
semua. 

(kompusda sandro)

Curug Cihurang berada di Taman Nasional 
Gunung Halimun Salak
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