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Pengantar 
Redaksi

Tahun Baru, Suasana Baru dan pastinya Semangat Baru yang kita ha- 
rapkan akan selalu menemani perjalanan Direktorat Jenderal Sumber 

Daya Air dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Menyambut tahun 2019 ini, Majalah Air masih setia menyuguhkan 
tulisan dan berita seputar kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, khususnya yang Ditjen SDA kerjakan. 

Masih ada sejumlah liputan tentang Bendungan, Embung dan juga 
infrastruktur SDA lainnya di seluruh Indonesia. Misalnya saja dalam 

kolom Pengendalian Daya Rusak, Majalah Air akan membahas menge-
nai Pengendali Banjir Rob Kota Semarang, Normalisasi Kali Pepe dan 
Sungai Bengawan Solo, serta Kontribusi Penanganan Bencana Banjir 

dari Hulu ke Hilir.

Pada Kolom Ketahanan Pangan, kita akan membahas mengenai Ben-
dung Kamijoro serta Pertukaran Teknologi untuk Irigasi dan Drainase.

Mengobati rasa rindu pada Para Menteri PU terdahulu, di kolom 
persona Majalah Air akan menyajikan wawancara singkat bersama 

Suyono Sosrodarsono dan Djoko Kirmanto. 

Tak lupa kami juga akan mengabari persiapan Ditjen SDA salam me- 
nyambut Peringatan Hari Air Dunia ke-XXVII Tahun 2019 ini. 

Sekali lagi, Selamat Tahun Baru 2019, Sobat SDA!

Semoga Ditjen SDA menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya 
dan semakin Jaya! Jaya! Jaya!

Selamat Tahun Baru 2019!
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Kementerian PUPR 
Targetkan Infrastruktur 

Pengendali Banjir Rob 
Kota Semarang 

Rampung Pertengahan 2019

Guna menangani banjir rob 
atau masuknya air laut yang 
menggenangi daratan yang 

kerap melanda sebagian wilayah di 
Semarang, Direktorat Jenderal Sum-
ber Daya Air  tengah menyelesaikan 
sejumlah infrastruktur pengendali 
banjir rob Kota Semarang.

Beberapa waktu lalu (24/2), Men-
teri PUPR Basuki Hadimuljono da-
lam kunjungannya ke lokasi pem-
bangunan pintu muara Kali Sringin 
mengatakan dengan telah beropera- 
sinya pompa di Sungai Sringin dan 
Tenggang sudah dapat mengatasi 
banjir rob yang sering menggenangi 
wilayah Genuk, Kaligawe dan seki-
tarnya.

Menteri Basuki mengungkapkan, 
untuk menahan limpasan rob, diba-
ngun tanggul rob yang membentang 
sepanjang 2,17 km dari Kampus Uni-
versitas Islam Sultan Agung (Unis-
sula), melingkari kawasan industri 
Terboyo hingga Kali Sringin. "Saya 
instruksikan juga sepanjang tanggul 
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dirapihkan dengan penerangan yang 
baik, ditanami pohon sehingga bisa 
digunakan untuk aktivitas sosial bah-
kan olahraga, seperti untuk dayung," 
ujarnya.

Kementerian PUPR melalui Balai Be-
sar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali 
Juana bekerjasama dengan Pemerin-
tah Kota Semarang, sejak Desember 
2016 memulai pekerjaan pembangu-
nan pengendali banjir rob Semarang 
yang dibagi dalam 2 paket pekerjaan 
yakni Sistem Polder Sringin dan Teng-
gang. Saat ini pekerjaan kedua paket 

progres fisiknya telah mencapai 90% 
dan ditargetkan rampung pada Juni 
2019.

Pekerjaan Paket I mencakup pem-
buatan kolam retensi Banjardowo 
berkapasitas 30.000 m3, normalisasi 
serta perbaikan parapet Kali Sringin, 
pembangunan pintu muara dan Pol-
der Kali Sringin dengan tanggul dari 
Kali Tenggang ke Sringin. Polder Sri-
ngin tersebut dilengkapi dengan 
pompa berkapasitas 5 x 2 m3/detik 
yang dapat berfungsi memompa air 
rob kembali ke laut. 

Sementara itu, untuk pekerjaan  Pa-
ket II berupa pembuatan kolam re-
tensi Rusunawa Kaligawe berkapasi-
tas 66.000 m3, pembangunan pintu 
muara dan Polder Tenggang di muara 
Kali Tenggang, dengan tanggul pena-
han di kawasan terminal dan industri 
Terboyo dan normalisasi serta per-
baikan parapet Kali Tenggang. Polder 
Tenggang dilengkapi pompa berka- 
pasitas 6 x 2 m3/detik. 

Menteri PUPR, Dirjen SDA dan Kepala BBWS Pemali Juana 
di Pompa Kali Seringin, Jawa Tengah

Pompa Kali Seringin,
Jawa Tengah
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Bendung Gerak 
Kanal Banjir Barat (KBB) 
Semarang

Selain meninjau pembangunan 
Polder Sringin, Menteri Basuki 
juga meninjau pembangunan 

bendung gerak/ karet di sungai Kanal 
Banjir Barat (KBB) yang juga menjadi 
bagian infrastruktur pengendali ban-
jir di Kota Semarang.

Pada saat musim hujan, air yang ma-
suk di Sungai KBB akan ditahan ben-
dung tersebut. Saat ketinggian air 
mencapai elevasi 2,5 meter, maka air 
langsung didorong oleh karet ke hilir 
sungai dan masuk ke laut. Sementara 
pada musim kemarau bendung karet 
sepanjang 155,5 meter tersebut juga 

berfungsi sebagai long storage yang 
dapat menampung sekitar 700.000 
m3 air.

Pengerjaan proyek pembangunan 
bendung karet KBB tersebut telah 
dilakukan sejak November 2017 lalu 
dengan nilai kontrak Rp 147,24 mil-
iar. 

Konstruksi dikerjakan oleh kontrak-
tor PT Adhi Karya dan Minarta. Saat 
ini progres fisiknya sebesar 68,3% 
dan ditargetkan beroperasi pada 
sekitar Mei-Juni 2019. 
(BiroKompu/KompuSDA)

Bendung Gerak Kanal 
Banjir Barat, Semarang

Pada saat musim hujan, 
air yang masuk di Sungai 

KBB akan ditahan 
bendung tersebut. 
Saat ketinggian air 

mencapai elevasi 2,5 
meter, maka air langsung 

didorong oleh karet 
bendungan 

ke hilir sungai dan 
masuk ke laut.



10 Kontribusi Penanganan 
Bencana Banjir 
dari Hulu ke Hilir

Dirjen SDA, Sesditjen SDA, Kapus Bendungan serta Kapus Air Tanah 

dan Air Baku dalam Jumpa Pers di Jakarta

Bencana banjir yang terjadi 
di Indonesia dewasa ini ter-
jadi karena berbagai sebab. 

Selain curah hujan lebat sekitar 51 
milimeter per hari sampai dengan 
100 milimeter per hari, atau sangat 
lebat yang mencapai lebih dari 100 
milimeter per hari, maupun curah 
hujan sedang sebesar 21 milimeter 
per hari sampai dengan 50 milimeter 
per hari namun terjadi dalam waktu 
lama dengan kapasitas sungai kecil 
yang merupakan salah satu penye-
bab terjadinya bencana banjir. 

Perubahan iklim, perubahan lingku-
ngan seperti alih fungsi lahan, 
pencemaran sungai oleh limbah in-
dustri dan rumah tangga, ditambah 
lagi sedimentasi, juga memerlukan 
perhatian khusus sebagai beberapa 
penyebab terjadinya bencana banjir 
di sebuah daerah.

“Salah satu kontribusi penanganan 
banjir yang dilakukan oleh Ditjen 
SDA selama kurun waktu Tahun Ang- 
garan 2015-2019 adalah menarget-
kan pembangunan pengendali ban-

jir sepanjang 3.090 kilometer dan 
sampai dengan akhir Tahun  Angga-
ran 2018 telah terealisasi sepanjang 
868,81 kilometer,’’ jelas Direktur 
Jenderal SDA Hari Suprayogi dalam 
jumpa pers mengenai Update Pena- 
nganan Banjir Tahun 2019 di Ruang 
Media Centre Kementerian PUPR 
(30/01). Turut hadir dalam aca-
ra tersebut Sesditjen SDA Arsyadi, 
Kepala Pusat Bendungan Ni Made 
Sumiarsih, serta Kepala Pusat Air 
Tanah dan Air Baku Amir Hamzah.
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Tahun 2019 akan dilaksanakan pengendalian banjir 
dengan biaya 3,894 triliun rupiah antara lain berupa:

Normalisasi sungai/tanggul banjir/kanal sepanjang 131,19 
kilometer yang tersebar di beberapa wilayah; 

Pembangunan polder/kolam retensi 1 buah (kolam retensi 
Nipa-Nipa, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros);  

Pembangunan 2 unit sistem pompa (Pompa Sungai Bendung 
Palembang dan rencana Pompa Ancol-Sentiong Jakarta); dan 

Realisasi pengendalian banjir sampai dengan Tahun Anggaran 
2019 sepanjang 131,19 kilometer.

“Kami juga membangun bendungan 
sebagai pengendali banjir sejum-
lah 65 buah diantaranya Bendu-         
ngan on going pada Tahun Anggaran 
2015-2019 sebanyak 39 buah yang 
direncanakan dapat mereduksi ban-
jir sebesar 7.101 meter³/detik; 17 
buah bendungan yang selesai diba-
ngun sampai dengan tahun 2018 
direncanakan dapat mereduksi ban-
jir sebesar 3.400 meter³/detik; dan 
9 buah pembangunan bendungan 
yang dimulai pada Tahun Anggaran 
2019 direncanakan dapat mereduksi 
banjir sampai dengan 2.853 meter³/
detik. 

Jadi dengan 65 bendungan tersebut 
total kontribusi terhadap reduksi 
banjir sebesar kurang lebih 13.355 
meter³/detik,” sebut Hari Suprayogi.

Untuk pengendalian banjir di Ibuko-
ta Jakarta, Ditjen SDA tengah mem-
bangun dua bendungan kering yak-
ni Bendungan Ciawi dan Sukamahi. 

Kedua bendungan yang ditargetkan 
rampung pada tahun 2020 ini akan 
berkontribusi mengurangi debit pun-
cak banjir Sungai Ciliwung yang ma-
suk Jakarta. 

“Progres fisik Bendungan Ciawi saat 
ini adalah 9,24% dan Sukamahi sebe-
sar 13,76%, dengan progres pembe-
basan lahan masing-masing sebesar 
49,70% dan 36,52%,” imbuh Dirjen 
SDA.

Khusus tentang kesiapsiagaan pera-
latan dan bahan banjiran, Ditjen SDA 
sudah menyiapkan peralatan sejum-
lah 657 unit diantaranya terdiri dari 
Excavator (122 unit); Amphibious 
Excavator (51 unit); Dump Truck (96 
unit); Trailer Truck (23 unit); Pick Up 
(75 unit); Mobile Pump (74 unit), 
Perahu Karet (196 unit) dan Mesin 
Outboard (20 unit). Dan bahan ban-
jiran terdiri dari Sandbag (242.633 
unit); Geobag (5.968 unit) dan Kawat 
Bronjong (41.798 unit).

Tidak hanya membangun infrastruk-
tur fisik, Ditjen SDA juga melakukan 
upaya non fisik dalam pengurangan 
risiko bencana banjir. Salah satu-
nya dengan mitigasi bencana banjir 
yang juga memerlukan kerjasama 
dengan Kementerian/Lembaga (K/L) 
lain karena dilakukan dari hulu hing-
ga hilir sungai, seperti Gerakan Na- 
sional Kemitraan Penyelamatan Air 
(GN-KPA). 

GN-KPA didukung oleh delapan K/L 
yakni Kementerian PUPR, Kemente-
rian Dalam Negeri, Kementerian Pe-
rencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas, Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang, Kementerian Lingku-
ngan Hidup, Kementerian Pertanian, 
Kementerian BUMN, dan Kementeri-
an Desa dan Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi. Melalui 
GN-KPA, setiap K/L memiliki tang-
gung jawab dalam mencegah keru-
sakan lingkungan dan pengendalian 
bencana banjir.

Pemahaman dan peran serta mas-
yarakat untuk menjaga kawasan 
hulu juga diperlukan seperti per-
baikan cara bertanam di lereng bukit 
melalui penggunaan terasering. 
“Pertanian tanaman cabut seper-
ti bawang, kentang, dan wortel di 
lereng bukit tanpa menggunakan 
terasering mengakibatkan tingginya 
sedimentasi di sungai serta rawan 
longsor,” kata Hari Suprayogi.
(KompuSDA•tin/ams/din)
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Tanggul Sungai Tanjung yang 
terletak di Desa Karangreja, 
Kecamatan Tanjung, Kabupa- 

ten Brebes, Jawa Tengah mengalami 
kerusakan sepanjang enam meter 
pada tanggal 2 Februari 2019. Ke- 
rusakan ini kembali terjadi setelah 
sebelumnya pada tanggal 15 Fe- 
bruari 2017 tanggul sungai ini juga 
mengalami kerusakan di lokasi yang 
sama.

Akibat dari kerusakan tanggul sepan-
jang enam meter ini luapan air Su-
ngai Tanjung merendam sekitar 40 
hektar area persawahan di Desa Ka-
rangreja dan sekitar 30 hektar sawah 
di Desa Sidakaton.

Direktorat Jenderal Sumber Daya 
Air (Ditjen SDA) melalui Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk 
Cisanggarung tengah menangani 
kerusakan yang terjadi pada Sungai 
Tanjung dengan cerucuk bambu dan 
gapit bambu serta karung isi tanah. 

“Sampai saat ini sedang dikerjakan 
penanganan dengan menggunakan 
cerucuk bambu yang diperkirakan 
akan selesai dalam waktu tiga hari,” 
jelas Direktur Jenderal SDA Hari Su-
prayogi saat melakukan peninjauan 
ke Sungai Tanjung, Jawa Tengah dan 
Sungai Cisanggarung, Jawa Barat 
(17/2), didampingi oleh Direktur 
Sungai dan Pantai Jarot Widiyoko 
dan Kepala BBWS Cimanuk Cisang-
garung Happy Mulya.

Selain Sungai Tanjung, luapan air juga 
terjadi pada Sungai Cisanggarung. 
Luapan air sungai yang terletak di 
Provinsi Jawa Barat ini disebabkan 
oleh kontruksi Jalan Tol Kanci Peja-
gan yang menimbun bantaran sebe-
lah kiri (Barat) Sungai Cisanggarung 
sepanjang kurang lebih 1.000 meter 
dan berakibat kurangnya kapasitas 
hidrolis Sungai Cisanggarung pada 
Jembatan Tol Sungai Cisanggarung.

Dengan kondisi demikian, tak ayal 
mengakibatkan  terjadinya  bottle 
neck  di jembatan sehingga saat ban-
jir, air sungai melimpas pada tanggul 
kanan sepanjang 5 kilometer me-
liputi pemukiman di Desa Karang-
sambung,  Desa Bojongsari, Desa 
Babakan,  Desa Kalibuntu, dan area 
persawahan seluas 200 hektar, serta 
tanggul kritis pada hulu jembatan.

“Upaya yang dilakukan oleh BBWS 
Cimanuk Cisanggarung adalah akan 
mengusulkan untuk melaksanakan 
normalisasi Sungai Cisanggarung 
di Tahun Anggaran 2019, berkaitan 
dengan kapasitas hidrolis Sungai 
Cisanggarung serta rekayasa teknik 
untuk mencegah bootle neck pada 
bangunan tersebut,” jelas Dirjen SDA 
lebih lanjut.

Selain penanganan yang dilakukan 
oleh Ditjen SDA, usulan penanganan 
juga diajukan oleh PT Semesta Marga 
Raya selaku  pengelola  Jalan Tol  de-
ngan kajian sodetan sejajar sepan-

jang kurang lebih 600 meter di tanah 
milik jalan tol (sebelah Selatan) un-
tuk mempercepat buangan luapan 
banjir Sungai Cisanggarung pada 
area persawahan Desa Bojongsari 
dengan mengalirkannya ke Kali Sapi. 

Untuk penanganan sodetan irigasi 
sekunder dan irigasi tersier PT Se-
mesta Marga Raya tentunya akan 
berkoordinasi dan berkonsultasi den-
gan BBWS Cimanuk Cisanggarung. 
(KompuSDA•ams/tin/kty)



Penanganan 
Kerusakan Tanggul 

di Sungai Tanjung, 
Brebes

Dirjen SDA di Sungai Tanjung, Jawa Tengah
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Infrastruktur Pengendalian 
Banjir Kali Bogel Lindungi 

Lima Desa di Blitar

Kali Bogel, Jawa Timur

“Saya mengajak semua 
pihak untuk menjaga 
daerah tangkapan air 
melalui penghijauan 

kembali dan menahan laju 
alih fungsi lahan,” kata 
Menteri Basuki saat itu.
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Kawasan di bantaran Kali Bo-
gel, Kecamatan Sutoyan, Ka-
bupaten Blitar, Jawa Timur 

selama ini menjadi daerah langganan 
banjir akibat sedimentasi dan debit 
air yang menggerus dinding sungai 
dan tanggul sungai yang rendah. 

Untuk mengurangi risiko banjir di ka-
wasan tersebut, Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) tengah menyelesaikan pem-
bangunan infrastruktur pengenda-
lian banjir berupa normalisasi dan 
pelebaran alur Kali Bogel sepanjang 
7,21 km. Kegiatan ini merupakan 
salah satu upaya Kementerian PUPR 
untuk memperbaiki Daerah Aliran 
Sungai (DAS) Kali Bogel yang masuk 
kategori kritis.

Kamis (3/1), Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) meninjau  lokasi  proyek  pe-
ngendalian banjir Kali Bogel di- 
dampingi oleh Menteri PUPR Basu-
ki Hadimuljono, Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayo-
gi, Direktur Sungai dan Pantai Jar-
ot Widyoko, Kepala BBWS Brantas 
Saroni Sugiyanto, dan Kepala Biro 
Komunikasi Publik Endra S. Atmawi-
djaja.

3 tahun dari 2017. Saat ini progres- 
nya sudah 23%, dan ditargetkan 
selesai November 2020," ujar Hari.

Pekerjaan yang dilakukan diantara-
nya adalah pelebaran sungai dari 
lebar 6 meter menjadi 14 meter dan 
pembuatan tanggul di kedua sisi alir- 
an sungai setinggi 7 meter untuk 
mencegah terjadinya longsor.

Kepala Kelurahan Sutojayan, Sugeng 
menyatakan sangat berterimakasih 
atas pembangunan pengendali ban-
jir Kali Bogel, karena sejak banjir be-
sar tahun 2004 lalu, sudah diusulkan 
pembangunannya dan kini sudah 
dikerjakan. 

"Harapan masyarakat dengan ada-
nya normalisasi sungai akan melin- 
dungi sawah dan rumah para petani 
dari kerusakan akibat banjir yang se-
tiap tahun terjadi,” ujarnya.
(BiroKompu/KompuSDA)

Presiden RI di Kali Bogel, Jawa Timur

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
mengatakan perubahan iklim men-
jadi tantangan dalam pengelolaan 
sumber daya air di Indonesia. 

Pergeseran dan perubahan masa 
musim hujan dan kemarau, serta 
pola hujan dengan durasi pendek na-
mun intensitasnya tinggi kerap me- 
ngakibatkan banjir. “Saya mengajak 
semua pihak untuk menjaga daerah 
tangkapan air melalui penghijauan 
kembali dan menahan laju alih fungsi 
lahan,” kata Menteri Basuki saat itu.

Sementara itu, Dirjen SDA Hari Su-
prayogi menyatakan, normalisasi Kali 
Bogel yang dilakukan BBWS Brantas 
akan mengurangi risiko banjir di lima 
desa dengan luasan sekitar 500 ha. 
Kelima desa tersebut yakni Desa 
Pandanarum, Bacem, Sumberejo, 
Sutojayan dan  Kedungbunder.

"Pembangunan pengendali banjir 
berada di sepanjang aliran Kali Bogel 
(3,5 km) ditambah anak sungai Kali 
Bogel yakni Sungai Geseng (2,4 km), 
Kedung Wungu (1,4 km) dan Pajem 
(800 m). Pekerjaan dilakukan selama 
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Normalisasi Kali Pepe dan 
Sungai Bengawan Solo 
Kurangi Resiko Banjir

Kali Pepe, Jawa Tengah

Kota Solo atau Surakarta berada di dataran rendah dan menjadi 
pertemuan beberapa sungai, yakni Kali Pepe, Kali Gajah Putih, Kali 

Anyar, Kali Premulung dan Sungai Bengawan Solo. Sejumlah tempat 
sering mengalami banjir antara lain Kalurahan Banyuanyar, Sumber, 

Jalan Slamet Riyadi tepatnya di depan PN Surakarta, Jalan Yosodipuro, 
Monumen Pers, GOR Manahan, Kelurahan Danukusuman dan 

Tanjunganom.
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Untuk mengatasi masalah 
banjir tersebut, Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Ben-

gawan Solo Direktorat Jende-ral (Dit-
jen) Sumber Daya Air (SDA) melaku-
kan penanganan banjir Kota Solo 
dengan membangun sejumlah in-
frastruktur pengendali banjir secara 
bertahap dan berkesinambungan.
 
Hal ini dijelaskan Menteri PUPR 
Basuki Hadimuljono bahwa dalam    
penanggulangan banjir, disamping 
pembangunan infrastruktur fisik, 
juga diperlukan kepedulian ma-
syarakat terhadap lingkungan dan 
tidak membuang sampah ke sungai.

“Selain itu, penanganan banjir di 
Kota Solo dilakukan secara terpadu 
dari hulu hingga bagian hilir,” kata 
Menteri Basuki saat meninjau in-
frastruktur bidang SDA di Kota Solo 
(12/2).

Pekerjaan Pilecap dan Normalisasi 
(Hulu Bendung Tirtonadi)

Pekerjaan infrastruktur pengendali 
banjir Kota Solo dibagi menjadi tiga 
pekerjaan konstruksi. 

Pekerjaan pertama yakni perkua-
tan tebing dan normalisasi Kali Pepe 
Hilir, sepanjang 9,8 km dimulai dari 
Bendung Tirtonadi sampai dengan 
Pintu Air Demangan (Hilir) untuk 
mempertahankan kapasitas tam-
pung sungai.  

Penanganan Kali Pepe Hilir memberi 
manfaat meningkatnya kapasitas 
tampungan sungai sebesar 244.000 
m3. Dengan demikian akan mengu-
rangi risiko banjir bagi kawasan se- 
luas kurang lebih 80 hektare terdiri 
dari Kecamatan Banjarsari, Pasar Kli-
won, dan Laweyan.
 
Pekerjaan kedua adalah pengen-
dalian banjir di Kali Pepe bagian 
Hulu berupa rehabilitasi/penggan-            

tian Bendung Karet Tirtonadi dari 
bentang 20 meter menjadi 60 me-
ter, disertai normalisasi sungai 
sepanjang 3,2 km, pembangunan 
revetment sepanjang 1,7 km dan pe-
masangan pintu air dan pompa pe- 
ngendali banjir sebanyak 1 buah. 

Melalui kegiatan normalisasi, ka- 
pasitas debit sungai yang dapat di-
alirkan juga meningkat yakni men-
capai 50 m3/detik. Anggaran yang 
dialokasikan sebesar Rp 125,4 mi-            
liar (2016-2018) dengan kontraktor 
pelaksana PT. Basuki Rahmanta Pu-
tra. Normalisasi sungai melintasi 15 
kelurahan dan 3 kecamatan di Kota 
Solo. 

Pada saat musim kemarau, pintu 
Bendung Karet Tirtonadi akan ditu-
tup, sehingga menjadi tampungan 
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air atau long storage dengan kapa-
sitas sebanyak 1 juta m3. Pada mu-
sim hujan, pintu akan dibuka dan 
mengalirkan air dengan kapasitas 
1.048 m3 per detik, atau lebih besar 
dari debit awal sebesar 390 m3 per 
detik. Rehabilitasi Bendung Tirtona-
di memberikan manfaat mengurangi 
risiko genangan banjir pada kawasan 
seluas 110 hektar dan menurunkan 
elevasi banjir.

Pekerjaan ketiga yakni penanganan 
Sungai Bengawan Solo dengan mem-
bangun tanggul atau parapet pada 
sungai dan untuk badan sungai yang 
sudah ada, dilakukan peninggian 
tanggul sepanjang 5,5 km. Selain itu 
juga dilakukan pembangunan revet-

ment sepanjang ± 3,1 km, rumah 
pompa, dan penyediaan pompa ban-
jir sebanyak delapan buah.

Manfaatnya adalah meningkatkan 
kapasitas sungai dari debit kala 
ulang 10 tahun (Q10) sebesar 1.550 
m3/detik menjadi debit kala ulang 50 
tahun (Q50) sebesar 2.171 m3/detik. 
Dengan demikian akan mengurangi 
resiko genangan banjir di kecamatan 
Pasarkliwon, dan Jebres, Kota Sura-
karta seluas ± 230 ha. 

Lokasi pekerjaan mulai dari Joyosu-
ran, Jembatan Mojo – Demangan, 
Pucangsawit, dan di Kawasan Taman 
Satwa Taru Jurug. Selain bermanfaat 
sebagai pengendali banjir, dengan 
adanya normalisasi sungai dan re-
habilitasi Bendung Tirtonadi juga 
membuat aliran sungai kini menjadi 
bersih dan tidak berbau. 

Sepanjang bantaran Kali Pepe juga 
dilakukan penataan sehingga men-
jadi ruang terbuka publik baru yang 
ramai dikunjungi warga Solo mulai 
sore hingga petang. Masyarakat pun 
mengembangkannya menjadi wisata 
perahu di sepanjang aliran sungai.

Menteri Basuki telah mengin-
struksikan kepada BBWS Bengawan 
Solo untuk menyediakan tempat 

sampah yang cukup pada ruang ter-
buka publik. Dengan demikian mas-
yarakat diajak untuk tertib menjaga 
kebersihan dan menjadikannya se-
bagai budaya sehingga kebersihan 
sungai terjaga. Selain itu juga akan 
ditambah penghijauan yang akan 
membuat kawasan menjadi lebih se-
juk dan nyaman. 
(BiroKompu/KompuSDA)

Selain bermanfaat 
sebagai pengendali banjir, 

dengan adanya normalisasi 
sungai dan rehabilitasi 
Bendung Tirtonadi juga 

membuat aliran sungai kini 
menjadi bersih dan tidak 

berbau
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Rehabilitasi 
Daerah Irigasi Lodoyo

Presiden Joko Widodo menin-
jau rehabilitasi Daerah Irigasi 
Lodoyo Desa Jegu yang lo-

kasinya masih berada di Kecamatan 
Sutojayan. Rehabilitasi dilakukan 
dengan memperbaiki saluran irigasi 
sepanjang 16,42 km.

"Nanti (setelah) selesai semua, tentu 
air yang dibutuhkan sawah bisa di- 
salurkan,” kata Presiden Joko Wido-
do, seusai meninjau perbaikan Salu-
ran Irigasi Lodoyo.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 
mengatakan, awalnya kapasitas air 
yang didistribusikan Saluran Irigasi 
Lodoyo sebesar 14 m3/detik. Namun, 
akibat penyempitan, kapasitasnya 

berkurang tinggal 9 m3 kubik/detik 
sehingga mengurangi wilayah sawah 
yang bisa diairi. Setidaknya 3.802 
hektar sawah milik 6.548 petani 
kekurangan air. Setelah perbaikan, 
kapasitas saluran irigasi kembali op-
timal menjadi 14 m3/detik.

Dirjen SDA Hari Suprayogi menjelas-
kan Saluran Irigasi Lodoyo sudah 
dibangun sejak tahun 1976 dengan 
kondisinya yang semakin menurun 
akibat sedimen, sehingga diperlukan 
langkah rehabilitasi. 

"Saluran induk irigasi ini terhubung 
dari Lodoyo hingga Tulungagung 
yang disebut Lodagung, sepanjang 
169 km. Kita lakukan rehab dengan 

Presiden RI di DI Lodoyo, Jawa Timur

anggaran Rp 12,4 miliar yang diker-
jakan dari Februari-Desember 2018, 
dan sudah rampung," jelasnya.
(BiroKompu/KompuSDA)
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Bendung Kamijoro, DI Yogyakarta
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Bendung 
Kamijoro

Bantu Suplai
Air Irigasi di Bantul 

Lebih Terjamin

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

Daya Air menargetkan pembangunan 1 juta ha
jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta ha

 jaringan irigasi pada periode 2015-2019 ini.
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Menteri PUPR Basuki   Ha- 
dimuljono mengatakan 
program pembangunan 

dan rehabilitasi jaringan irigasi meru-
pakan salah satu program yang tar-
getnya akan tercapai selain pem-   
bangunan waduk baru, jalan tol 
maupun pelatihan konstruksi.  

Selama tahun 2015 – 2018, peme- 
rintah telah membangun 860.015 
ha jaringan irigasi baru yakni tahun 
2015 seluas 273.532 ha, 2016 se- 
luas 138.661 ha, tahun 2017 seluas 
227.743 ha dan tahun 2018 seluas 
220.079 ha. Dan pada tahun 2019 ini 
ditargetkan tambahan jaringan iri-
gasi seluas 139.410 ha.

Pembangunan jaringan irigasi baru 
dilakukan secara bertahap, salah 
satunya adalah pembangunan Ben-
dung Kamijoro yang dikerjakan mu-
lai tahun 2016 dan rampung pada 
tahun 2018 oleh Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) Serayu Opak Ditjen 
Sumber Daya Air. Bendung Kamijoro 
berada di aliran Kali Progo, Kabupa- 
ten Bantul, Yogyakarta.

Bendung Kamijoro sebagai destinasi 
wisata baru dan Ruang Terbuka Hijau bagi 
masyarakat DI Yogyakarta

Manfaat Bendung Kamijoro:

Mengairi sawah seluar 2.370 ha.
Meningkatkan intensitas tanam 
dari 205 % menjadi 270 %.
Potensi suplai air bakus 
sebesar 500 liter/detik.
Destinasi wisata baru.

Adapun manfaat dari Bendung Ka-
mijoro akan mengairi sawah seluas 
2.370 hektar di Kabupaten Bantul 
dan diharapkan meningkatkan in-
tensitas  tanam  dari 205 %  menja-
di  270 %. Bangunan bendung juga 
menyediakan prasarana pengambi-
lan air baku ke arah Kabupaten Kulon 
Progo sebesar 500 liter/detik. 

Selain itu Pembangunan Bendung 
Kamijoro juga dilengkapi dengan 
taman sehingga menjadi ruang ter-
buka publik yang banyak dikunjungi 
wisatawan. Wisatawan yang datang 
memanfaatkan taman yang ada un-
tuk beragam aktivitas seperti bersan-
tai, berolahraga dan swafoto. 

Selain itu juga terdapat jembatan 
yang menjadi lokasi wisatawan me-
nikmati aliran Kali Progo. Fasilitas 
publik seperti mushola dan kamar 
mandi juga telah tersedia. Dengan 
kata lain, Bendung Kamijoro sudah 
ditata lingkungannya sehingga men-
jadi destinasi wisata dengan slogan 
"Teknis, Fungsional, Estetis dan Hu-
manis".

Selain membangun bendung, peker-
jaan lainnya adalah rehabilitasi sa- 
luran sepanjang 9,6 km, pekerjaan 
intake air baku, pembuatan rumah 
panel dan penghijauan. 
(BiroKompu/KompuSDA)
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dalam Pengelolaan 
Irigasi dan Drainase

Pada tanggal 19 – 21 Februari 
2019, delegasi dari Kemen- 
terian Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan Jepang bersama Di-
rektorat Jenderal Sumber Daya Air 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat melakukan kegia-
tan Pertukaran Teknologi dalam Pe- 
ngelolaan Irigasi dan Drainase.

Acara ini merupakan acara ketiga 
dari rangkaian kegiatan pertukaran 
teknologi yang telah dilakukan sejak 
tahun 2016. Pada acara kali ini, fokus 
pertukaran teknologi adalah kegia-
tan pengelolaan irigasi yang meliputi 
kegiatan rehabilitasi, operasi dan pe-
meliharaan.

Delegasi Jepang dan Delegasi RI di DI Sidorejo, Jawa Tengah
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Kegiatan pertukaran teknologi di- 
mulai dengan agenda dialog kebija-
kan pengelolaan irigasi dan drain-
ase. Pada acara ini dijelaskan bahwa 
pengembangan dan pengelolaan 
irigasi di Indonesia terbagi menjadi 
beberapa kewenangan, serta dimu- 
lainya konsep modernisasi irigasi, 
yang merupakan upaya mewujudkan 
sistem pengelolaan irigasi partisipa-
tif yang berorientasi pada pemenu-
han tingkat layanan irigasi secara 
efektif, efisien dan berkelanjutan da-

lam rangka mendukung ketahanan 
pangan dan air, melalui peningkatan 
keandalan penyediaan air, prasara-
na, pengelolaan irigasi, institusi pe- 
ngelola, dan sumber daya manusia.
  
Selaras dengan pembagian tugas 
pengembangan irigasi yang dilaku-
kan di Indonesia, di Jepang pun 
kegiatan pengembangan irigasi 
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Prefektur/Provinsi dan 
Pemerintah Kota. Namun untuk ke-

giatan pengelolaan yang meliputi 
kegiatan rehabilitasi, pembagian alo-
kasi air, operasi, dan pemeliharaan 
dilakukan oleh asosiasi perbaikan 
lahan. Asosiasi perbaikan lahan me- 
rupakan gabungan dari para penggu-
na air, serupa dengan organisasi IP3A 
di Indonesia.

Tak ketinggalan, delegasi Jepang 
memperkenalkan sistem irigasi pin-
tar yang merupakan gabungan an-
tara informasi spasial daerah irigasi, 

Delegasi Jepang dan Delegasi RI di Bendung Sedadi, Jawa Tengah
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peralatan pengendalian dan peman-
tauan infrastruktur irigasi jarak jauh, 
serta peralatan pemantauan curah 
hujan. Selain itu, diperkenalkan pula 
konsep konsolidasi tanah pertanian 
dimana petak lahan pertanian yang 
awalnya hanya berukuran 0,25 ha 
dikonsolidasi menjadi berukuran       
2 ha. 

Konsolidasi lahan dan penggunaan 
peralatan berteknologi tinggi (alat 
penyemai benih, penanam padi 

otomatis dan sistem irigasi pintar) 
telah terbukti mengurangi jam kerja 
hingga 50%.

Di Jepang sendiri, penggunaan tek- 
nologi selain berguna untuk mewu-
judkan efisiensi pengelolaan irigasi, 
juga berguna untuk menarik minat 
generasi muda terhadap usaha per-
tanian. Lebih jauh lagi, dalam rangka 
peningkatan minat masyarakat dan 
sektor pariwisata terhadap perta-
nian, asosiasi perbaikan lahan dan 

para petani menjadikan sawah se-
bagai kanvas lukis. Kegiatan mem-
buat gambar dengan menanam 
berbagai jenis padi ini dilakukan se-
jak 2006 dan dinamakan Tanbo Art.

Selanjutnya, pada rangkaian kegia-
tan pertukaran teknologi ini dilaku-
kan kunjungan lapangan ke Daerah 
Irigasi Sedadi dan Sidorejo. Pada 
acara kunjungan lapangan, delegasi 
Jepang juga berdiskusi dengan IP3A 
Tirto Aji dan Komisi Irigasi Provinsi 
Jawa Tengah mengenai pola tanam, 
pembagian alokasi air, penyelesaian 
konflik air, dan pembagian tugas pe-
meliharaan saluran. 

Pada akhir pertemuan, delegasi Je-
pang menyatakan kekagumannya 
terhadap luasan irigasi Indonesia 
dan sangat berharap luas irigasi In-
donesia tetap terjaga. 
(Dit.Irigasi&Rawa/KompuSDA)

Di Jepang penggunaan 
teknologi selain berguna 

untuk mewujudkan efisiensi 
pengelolaan irigasi, juga 
berguna untuk menarik 

minat generasi muda 
terhadap usaha pertanian
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Kementerian PUPR 
Bangun 949 Embung 
Dalam Empat Tahun 

Terakhir

Bukan hanya menargetkan pembangunan 65 bendungan dalam lima tahun, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui 

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) juga terus meningkatkan jumlah 
tampungan air melalui pembangunan embung di seluruh Indonesia. Selain 

untuk irigasi sawah, embung juga bermanfaat untuk konservasi air yang 
dapat digunakan sebagai sumber air baku, sumber air bagi ternak terutama 

pada saat musim kemarau.

Embung Jakabaring, Sumatera Selatan
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Menteri PUPR Basuki Ha- 
dimuljono mengatakan 
penyediaan sarana dan 

prasarana air untuk ketahanan air 
dan kedaulatan pangan. Dimensi 
embung yang dibangun bervariasi    
dengan kapasitas tampung antara 
1.000 hingga 500.000 m3 dan keda-
laman dibawah 15 meter. 

“Di beberapa daerah masih terdapat 
masyarakat yang masih kesulitan 
memperoleh air bersih. Realitas se- 
perti ini menjadi perhatian Kemen-
terian PUPR agar selalu berupaya 
menyediakan infrastruktur salah 
satunya melalui pembangunan em-
bung” kata Menteri Basuki beberapa 
waktu lalu. 

Tahun 2018 jumlah embung yang 
dibangun oleh Ditjen Sumber Daya 
Air sebanyak 103 embung. Dengan 
tambahan jumlah embung tersebut, 
maka selama empat tahun (2015 
– 2018), jumlah embung yang diba- 
ngun sebanyak 949 buah. Tahun 

2019 akan dibangun 104 embung, 
yang tersebar di seluruh wilayah In-
donesia sehingga total terbangun 
hingga 2019 sejumlah 1.053 em-
bung.

Pada awal tahun 2018, Presiden Joko 
Widodo meresmikan lima embung 
di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi 
NTT. Lima embung yang dibangun 
menampung air sebanyak 331 ribu 
m3 dan bermanfaat mensuplai air 
baku bagi 1.350 orang.
 
Tahun 2018, Kementerian PUPR juga 
membangun Embung Giriroto di 
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten 
Boyolali, Jawa Tengah dengan luas 
1,3 ha, kedalaman 6 meter dan ka- 
pasitas tampung 48.000 m3. Embung 
tersebut bermanfaat sebagai sumber 
air irigasi para petani di Desa Giriroto 
yang berada di bagian hilir sehingga 
kerap tidak mendapat aliran air iri-
gasi dari Waduk Cengklik. 
(BiroKompu/KompuSDA)
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Impounding Bendungan Mila 
oleh Dirjen SDA, Kepala Pusat 

Bendungan, Direktur O&P, 
Kepala BWS NT I, Bupati Dompu 

dan Jajaran Kepolisian Dompu

Bendungan Mila 
Mulai Digenangi
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Nusa Tenggara Barat (NTB) 
merupakan salah satu ka-
wasan terkering di Indone-

sia dengan hanya tiga bulan musim 
penghujan. Untuk menjaga keta- 
hanan air dan memenuhi kebutuhan 
air yang semakin meningkat seiiring 
dengan pertumbuhan penduduk, 
Kementerian PUPR Direktorat Jen-
deral Sumber Daya Air (Ditjen SDA) 
menyatakan bahwa salah satu kun-
ci pembangunan dan peningkatan 
kesejahteraan di NTB adalah dengan 
menjaga ketersediaan air.

Kesinambungan ketersediaan air 
dapat dipenuhi dengan pembangu-
nan tampungan air. Untuk itulah Dit-
jen SDA terus meningkatkan jumlah 
tampungan air di NTB, salah satunya 
dengan pembangunan bendungan. 

Setelah pada tahun lalu Bendungan 
Tanju di Kabupaten Dompu diresmi-
kan oleh Presiden RI, di awal tahun 
2019 ini, dilaksanakan penggenang- 
an perdana Bendungan Mila yang 
juga terletak di Kabupaten Dompu.

“Untuk itu pembangunan ben-    
dungan diprioritaskan sebagai tam-
pungan air. NTB memiliki sembi-

lan bendungan besar eksisting, 61 
bendungan medium atau embung 
berskala bendungan. Dilengkapi 
dengan (bendungan, red.) Tanju dan 
Mila akan terkumpul sekitar 250 juta 
meter kubik tampungan air di NTB,” 
jelas Dirjen SDA dalam acara peng-
genangan awal Bendungan Mila di 
Kabupaten Dompu, NTB (17/1).

Impounding atau penggenangan 
awal Bendungan Mila dihadiri oleh 
Dirjen SDA Hari Suprayogi, Bupati 
Dompu Bambang M. Yasin, dan di- 
dampingi  oleh   Kepala   Pusat   Ben-
dungan Ditjen SDA Ni Made Sumi-
arsih, Direktur Operasi dan Peme-
liharaan Ditjen SDA Agung Djuhar-
tono, serta Kepala Balai Wilayah 
Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I) 
Asdin Julaidy.

Bendungan Mila direncanakan dapat 
mengairi Daerah Irigasi seluas 1.689 
Ha, meningkatkan intensitas tanam 
dari 186% menjadi 300% pada Ben-
dung Rabbaka, memenuhi kebutu-
han air baku sebesar 100 liter per 
detik untuk Kabupaten Dompu dan 
mereduksi banjir sebesar 142,57 
meter kubik per detik. Bendungan ini 
juga dimanfaatkan sebagai konserva-
si dan pariwisata Kabupaten Dompu.

Sedemikian besarnya manfaat Ben- 
dungan Mila, Dirjen SDA berpesan 
untuk menjaga kualitas air bendu- 
ngan, salah satunya dengan mence-
gah adanya tambak keramba ikan. 

“Kita sudah punya pengalaman        
keramba ikan di bendungan yang 
mengakibatkan air bendungan terce-
mar kemudian mempengaruhi kuali- 
tas air. Perikanan tangkap diperbo- 
lehkan, tapi kalau keramba sebaiknya 
dihindari,” himbau Hari Suprayogi.

Bupati Kabupaten Dompu Bambang 
M. Yasin menyatakan, kehadiran 
dua bendungan di Kabupaten Dom-
pu, yaitu Bendungan Tanju dan Mila 
akan meningkatkan produktivitas 
pertanian masyarakat Dompu yang 
terkenal dengan produksi jagung 
dan berasnya. "Bagi kami rencana 
keberadaan Sistem Irigasi Rababaka 
Kompleks yang didukung oleh Ben- 
dungan Tanju dan Mila merupakan 
satu mimpi yang menjadi kenyata-
an," ujar Bambang.
(KompuSDA•kty/san/ams)

Bendungan Mila direncanakan dapat mengairi Daerah Irigasi seluas 1.689 ha, 
meningkatkan intensitas tanam dari 186% menjadi 300% pada Bendung Rabbaka, 

memenuhi kebutuhan air baku sebesar 100 liter/detik untuk Kabupaten 
Dompu dan mereduksi banjir sebesar 142,57 m3/detik. Bendungan ini juga 

dimanfaatkan sebagai konservasi dan pariwisata Kabupaten Dompu.
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Infrastruktur 
Air Baku Lintas Pulau 
Diresmikan

Dirjen SDA, Kapus Air Tanah dan Air Baku, 
Kapus Bendungan, Direktur BPSDA, Kepala 
BWS Maluku Utara, Walikota Ternate, dan 
Jajaran Kepolisian Ternate diperesmian 
infrastruktur air baku Semakin berkembangnya Kota 

Ternate dan Kota Tidore yang 
berbanding lurus dengan 

pertumbuhan penduduk, menjadi- 
kan kebutuhan akan air bersih bagi 
keperluan domestik secara otomatis 
meningkat. 

Oleh karenanya, untuk mendukung 
pemenuhan kebutuhan air bersih 

yang selama ini disediakan oleh 
PDAM Kota Ternate dan Kota Tidore, 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
(Ditjen SDA) melalui Balai Wilayah 
Sungai (BWS) Maluku Utara melak-
sanakan pembangunan sumur air 
tanah untuk air baku Kota Ternate 
dan Kota Tidore, serta rehabilitasi 
jaringan pipa bawah laut Rum-Mai-
tara.
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“Pembangunan sumur air tanah un-
tuk air baku menambah debit air 
bersih sebesar kurang lebih 54 liter 
per detik di Kota Ternate dan 35 liter 
per detik di Kota Tidore. Sementara 
itu, rehabilitasi jaringan pipa bawah 
laut Rum-Maitara bertujuan untuk 
memperbaiki jaringan pipa eksisting 
yang telah dibangun pada tahun an-
ggaran 2015 yang terputus karena 
arus laut,” jelas Direktur Jenderal 
SDA Hari Suprayogi pada saat peres-
mian infrastruktur air baku ini di Ma-
luku Utara (15/2).

Optimalnya fungsi jaringan pipa 
bawah laut dengan kapasitas sebe-
sar 8 liter per detik yang bersumber 
dari sumur air tanah di Pulau Tidore 
ini diharapkan kebutuhan air bersih 
untuk masyarakat sebanyak 2.088 
jiwa yang tersebar di empat desa di 
Pulau Maitara dapat terpenuhi.

Kepala Desa beserta masyarakat 
Maitara berterima kasih kepada pi-
hak Kementerian PUPR dengan ter-
wujudnya pembangunan air baku 
lintas pulau yang selama ini mereka 
tunggu. 

Kalau dulu masyarakat Maitara hanya 
menunggu hujan datang yang kemu-
dian ditampung sebagai sumber air 
bersih untuk dipakai sehari-hari, se-
karang kebutuhan air bersih sudah 
bisa dinikmati oleh masyarakat Pu-
lau Maitara tanpa perlu menunggu 
hujan datang.

Kepala BWS Maluku Utara Abdul 
Muis menyatakan bahwa kegiatan 
ini dilakukan untuk mengoptima- 
lisasi potensi sumber daya air yang 
tersedia di Maluku Utara. “Kebutu-
han air bersih merupakan kebutu-
han dasar bagi kehidupan manusia. 
Kami mengupayakan pembangunan 
infrastruktur sumur air tanah untuk 
air baku guna memenuhi kebutuhan 
masyarakat,'' jelas Kepala BWS Ma-
luku Utara. 

Dukungan pengembangan penye-
diaan air baku tersebut perlu segera 
ditindaklanjuti dengan pembangu-
nan instalasi pengolahan air, jaring- 
an distribusi utama dan sambungan 
rumah agar dapat segera dimanfaat-
kan,” ujarnya. 
(BWSMalukuUtara/KompuSDA)

Optimalisasi fungsi jaringan pipa bawah laut dengan 
kapasitas sebesar 8 liter per detik yang bersumber dari 
sumur air tanah di Pulau Tidore ini diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan air baku untuk 2.088 jiwa yang 

tersebar di empat desa di Pulau Maitara
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Pesan Manis 
dari Para Pendahulu Menteri PU 

Untuk Generasi Muda
Beberapa waktu lalu, Majalah Air 
berkesempatan datang pada per-
temuan Yayasan Adhi Eka yang me- 
rupakan organisasi dimana para 
purnabakti karyawan Direktorat 
Jenderal Sumber Daya Air masih ber-
karya. 

Saat mengikuti pertemuan tersebut, 
kami bertemu dengan dua Men-
teri Pekerjaan 
Umum ter-
dahulu, yaitu 
Suyono Sos-
rodarsono, be-
liau merupakan 
Menteri Pekerjaan 
Umum pada Kabi-
net Pembangunan IV 
(1983-1988) periode kepe-
mimpinan Presiden Soeharto, serta 
Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan 
Umum periode 2004 – 2014 di masa 
kepemimpinan Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono.

Usai mengikuti pertemuan, beliau 
bersedia meluangkan waktu untuk 
membahas peran generasi muda 
atau generasi milenial dalam men-
jaga ketersediaan sumber daya air 
di Indonesia. Pertanyaan ini khusus 
kami ajukan mengingat perhelatan 

tahunan yang akan datang, yaitu 
Hari Air Dunia ke-XXVII Tahun 2019. 

HAD ke-XXVII Tahun 2019 ini 
mengusung tema "Semua Harus 
Mendaptkan Akses Air". Namun, 
hal tersebut tidak hanya menjadi 
tanggung jawab satu atau dua pihak 
saja, melainkan seluruh lapisan mas-
yarakat dan tanggung jawab itu 

harus dimulai dari diri sendiri. Hal  ini  
sangat penting untuk disampaikan 
pada seluruh masyarakat, khusus- 
nya generasi muda sebagai pemba-
wa pesan paling efektif saat ini. 

“Sebagaimana kita ketahui, air itu 
sangat penting bagi kita semua. Air 
ini, kan, karunia Tuhan maka ha-
rus kita jaga baik ke penggunaan-        
nya maupun pengawasannya,” ujar 
Suyono. Lebih lanjut juga ia ka-
takan bahwa kebutuhan air berma-

cam-macam, dari mulai air minum, 
pertanian hingga untuk industri.

Suyono berpesan agar penggunaan 
air dilakukan dengan hemat dan se-
baik-baiknya. “Penggunaan air ini 
sangat bermacam-macam, namun 
ini terbatas penggunaannya maka 
lakukan dengan hemat dan produk-
tif. Bagi para generasi muda yang 

akan meneruskan pe- 
ngaturan dan penge-
lolaan air untuk rakyat, 

kita menjaga air dimulai 
dari diri sendiri,” tutur- 

nya.

Senada dengan Su- 
yono, Djoko Kirmanto pun 

memberikan pemahaman terlebih 
dahulu tentang betapa pentingnya 
sumber daya air itu sendiri. 

“Air adalah barang yang sangat vital 
bagi kehidupan, tidak ada hidup tan-
pa air, oleh sebab itu siapapun ma-
nusia di bumi ini  harus ikut menjaga 
kelestarian air.” 

Djoko Kirmanto menambahkan jika 
bicara masalah kelestarian air tidak 
hanya menjadi urusan Kementeri-
an saja, namun juga semua insan.  
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Para Purna Bakti Ditjen SDA 
yang tergabung dalam 

Yayasan Air Adhi Eka

“Oleh karenanya bagaimana kita ha-
rus menyampaikan kepada semua 
orang terutama generasi muda akan 
pentingnya menjaga air. Cara men-
jaganya, water resources manage-
ment, dari hulu ke hiilir itu harus ter-
integrasi. Air itu menjadi masalahnya 
setiap orang, kita ke generasi muda 
harus kita dorong jelaskan masalah 
air baik praktek maupun teori,” tam-
bah Djoko. 

Mereka sepakat, hal-hal kecil namun 
bermakna harus mulai dilakukan, 
misalnya jika di hulu agar sumber air 
tidak berkurang, maka perlu mena-
nam pohon. 

“Jangan buang sampah sembarang- 
an, jangan dikotori, jika hujan turun 
ke bumi maka manfaatkan sebanyak 
- banyaknya dengan cara disimpan 
melalui pembuatan sumur resapan, 

pesan ini harus disampaikan pada 
generasi muda, konsepnya tetap ha-
rus dimengerti mereka agar terge-
rak,” tutup Djoko.

Nah, Sobat SDA, jangan lupa sama 
pesannya Pak Suyono dan Pak Djoko 
ya! 
(KompuSDA•din)
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Peringatan Hari Air Sedunia 
atau yang lebih dikenal de-
ngan World Water Day me- 

rupakan upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan kesadaran publik akan 
fakta dan masalah yang berbasis air. 
Saat ini, banyak tantangan yang di-
hadapi dalam permasalahan air, di-
antaranya masalah kelangkaan air 
bersih yang sudah berdampak pada 
sekitar 1,9 milyar orang diseluruh 
dunia dimana pertumbuhan popu-
lasi penduduk sangat cepat dan ke-

butuhan air akan bertambah seperti-
ganya pada kurun waktu 2050. 

Selain itu, perubahan iklim merupa-
kan suatu tantangan dalam penye-
diaan air baku, panjangnya musim 
kemarau mengakibatkan kekeringan, 
dan meningkatnya intensitas hujan 
dan permukaan air laut yang ber-
dampak pada banjir. 

Adapun tantangan lainnya adalah 
degradasi daerah aliran sungai di 

daerah hulu, menurunnya debit pada 
sumber air dan tinggi laju sedimen-
tasi pada tampungan-tampungan 
air seperti waduk, embung, danau, 
dan situ. Disamping itu, kualitas air 
juga semakin turun akibat tingginya 
tingkat pencemaran pada sungai dan 
sumber-sumber air lainnya. 

Di tahun 2019, peringatan World 
Water Day yang bertema "Semua 
Harus Mendapatkan Akses Air" men-
coba mengajak kita untuk tahu bah-
wa air merupakan hak setiap orang. 

Saat ini, masih banyak orang yang 
hidup tanpa air bersih. Kelompok 
terpinggirkan, perempuan, anak-
anak, pengungsi, masyarakat adat, 
orang cacat dan lainnya sering di-
abaikan, dan terkadang menghadapi 
diskriminasi, ketika mereka mencoba 
mengakses dan mengelola air bersih 
yang mereka butuhkan. 

Kondisi tersebut pun semakin mem-
buruk karena ketersediaan akan air 
bersih semakin menipis, baik itu 
karena perubahan iklim, maupun 

Muda dan Berdaya 
di Water Day Fest 

2019
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pencemaran dan pengrusakan ter- 
hadap lingkungan yang dilakukan 
oleh manusia itu sendiri.

Sampai saat ini pun, masih banyak 
masyarakat yang tidak peka akan 
permasalahan air tersebut. Masih 
banyak yang memang acuh tak acuh 

Melibatkan masyarakat 
dan komunitas untuk 
berpartisipasi secara 

langsung merupakan salah satu     
upaya efektif untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat di Indonesia. 

Setiap tahunnya, melalui Balai Be-
sar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai 
Wilayah Sungai (BWS) yang tersebar 
di 34 provinsi, Ditjen SDA merangkul 
para komunitas dan masyarakat 
melakukan aksi nyata secara se- 
rentak dalam memperingati Hari Air 
Sedunia, seperti gerakan aksi bersih 
sungai dan danau, penanaman po-
hon, pembuatan lubang biopori, 
bank sampah, lomba daur ulang 
sampah rumah tangga, program 
edukasi kali bersih, pembersihan sa-   
luran drainase dan pembentukan 
gerakan masyarakat peduli sungai. 

Hal tersebut dilakukan karena pe-
mecahan masalah terkait air tidak 
dapat diselesaikan hanya melalui 
pembangunan infrastruktur saja, 
seperti pembangunan bendungan, 

instalasi pengolahan air limbah, nor-
malisasi sungai dan sebagainya. 

Yang lebih penting adalah perlu 
adanya partisipasi langsung dari 
masyarakat, komunitas, akademisi, 
dan pihak swasta untuk menjaga dan 
melestarikan alam sehingga perma-
salahan air dapat dikendalikan atau 
setidaknya dapat diminimalisir. 

Tidak hanya itu, Ditjen SDA juga 
menggiatkan program kompetisi bagi 
para anak muda agar bersama-sama 
ikut menyebarkan semangat untuk 
melestarikan sumber-sumber air. 

Program yang dikemas dalam Water 
Day Fest 2019 ini terdiri dari rang-
kaian lomba, diantaranya Pemilihan 
Duta Hari Air, Lomba Paduan Suara 
dan Lomba Tari Tradisional Tingkat 
SMA/SMK Sederajat se-Jabode-
tabek.

Water Day Fest 2019 yang digelar 
sejak bulan Februari sampai Maret 
tersebut merupakan upaya yang 

ASA BARU, PRESTASI BARU

yang diselenggarakan Kementerian 
PUPR cq. Direktorat Jenderal Sum-
ber Daya Air melalui Water Day Fest 
2019.

namun banyak pula yang memang 
belum tahu sehingga tidak tanggap. 

Berbagai upaya pun terus dilakukan 
agar semakin banyak masyarakat 
yang sadar dan mau mengambil 
peran, mulai dari kegiatan edukasi, 
sosialisasi sampai kompetisi seperti 

dilakukan Ditjen SDA untuk membina 
generasi muda agar selalu siap ber-
kompetisi dalam berbagai kesempa-
tan yang nantinya akan mendukung 
peningkatan daya saing bangsa. 

Hal ini sejalan dengan pesan yang 
pernah diutarakan oleh Menteri 
PUPR Basuki Hadimuljono bahwa 
setiap insan harus menjadi pribadi 
yang kuat, berani, berjiwa seni, kom-
peten dan siap bekerjasama. 

Water Day Fest 2019 diselenggara-
kan agar semakin banyak anak muda 
sadar bahwa mereka bisa mengam-
bil peran untuk melakukan berbagai 
hal bermanfaat dengan bakat yang 
mereka miliki. 

Para peserta dalam kompetisi ini 
juga bisa berperan sebagai penyam-
bung lidah Ditjen SDA akan isu pen- 
tingnya kelestarian air ke masyarakat 
luas. 
(KompuSDA•ndro)   
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Peresmian Command 
Center Perum Jasa Tirta I

Dirjen SDA meresmikan Command 
Center Perum Jasa Tirta I, 
Jawa Timur

Direktur Jenderal Sumber 
Daya Air, Hari Suprayo-
gi meresmikan Command 

Center Perusahaan Umum Jasa Tir-
ta I di Malang, Jawa Timur (31/1). 
Command Center ini merupakan 
updating dari Flood Forecasting and 
Warning System yang sebelumnya 
menggunakan sistem analog, kemu-
dian diubah menjadi sistem digital 
(Telemetri GSM). 

Selain itu, dalam Command Center 
ini juga terdapat penambahan soft-
ware yang mampu melakukan pera-
malan data yang lebih akurat seperti 
data debit air, menghitung kebutu-
han air baku, kebutuhan air PLTA dan 
lain sebagainya.

“Harapannya, jika diiringi dengan 
bertambahnya kualitas dan kuanti-
tas manajemen sumber daya manu-
sia, saya kira kinerjanya akan lebih 
bagus”, jelas Hari Suprayogi. Ia juga 
mengingatkan bahwa selain nilai 
ekonomi, air juga mempunyai nilai 
sosial.  Oleh karena itu, Kementeri-
an PUPR khususnya Direktorat Jen-

deral Sumber Daya Air akan selalu 
mendukung segala kegiatan Perum 
Jasa Tirta I yang kini berada di bawah 
naungan Kementerian BUMN. 

Dalam kesempatan yang sama, Hari 
Suprayogi hadir sebagai penguji 
tamu dalam Ujian Terbuka Disertasi 
Program Doktor Teknik Sipil Jurusan 
Teknik Sipil Universitas Brawijaya 
yang menguji Kepala Bidang Peren-
canaan PPLS, Hendra Ahyadi. 

Hari menyampaikan rasa bangganya 
sebab Hendra mendapatkan hasil 
sangat memuaskan dengan predikat 
cumlaude. “Bapak sudah membuk-
tikan apa yang digambarkan oleh 
pendahulu kita ternyata benar, dan 
sekarang Bapak presisi-kan, maka 

marilah secara nyata kita praktekan, 
kita aplikasikan pada Ditjen SDA”, 
ujarnya kepada Hendra.

Disertasi yang berjudul “Model Laju 
Degradasi Indeks Kinerja Sistem Iri-
gasi Permukaan di Indonesia” ini 
dapat memberikan manfaat sebagai 
acuan penentuan umur pelayanan 
dan perhitungan anggaran biaya 
pengelolaan dari sistem irigasi per-
mukaan. Selain itu, bermanfaat un-
tuk membantu dalam pengambilan 
keputusan secara tepat dan cepat 
sehingga penanganan permasalah-
an sistem irigasi permukaan menjadi 
tepat waktu, tepat mutu dan tepat 
sasaran. 
(KompuSDA•ech/kty)

Dirjen SDA di Command Center 
Perum Jasa Tirta I, Jawa Timur



37

 Ragam Warta  | Majalah Air

Pengaman Pantai Kailolo, Maluku
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Bendung Kamijoro, DI Yogyakarta
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Kali Pepe, Jawa Tengah


