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P
engertian air merupakan elemen yang sangat signifikan bagi kehidupan mahluk 
hidup baik hewan, tumbuhan, dan manusia. Semua memerlukan air untuk 
membantu metabolism yang ada didalam tubuh karena hapir tiga perempat dari 

tubuh kita adalah air. Jadi kita bisa membayangkan betapa susahnya jika tidak ada air didunia 
ini. Air juga penting bagi lingkungan dan kelestarian alam beserta isinya. Apabila keberadaan 
air tidak seimbang dengan keberadaan alam maka tidak akan tercipta keselarasan yang 
indah. Misalnya air tidak bisa memenuhi kebutuhan hutan, maka manfaat hutan tidak akan 
bisa dirasakan oleh mahluk hidup yang lainnya. 

Fungsi air juga merupakan zat yang sangat dibutuhan selain udara dan tidak seorangpun 
dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan 
untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air 
juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, 
transportasi, dan lain-lain. Akan tetapi, air bisa menjadi petaka jika kita tidak bisa merawat 
sumbernya. Air bisa menjadi perantara penyakit-penyakit yang menyerang manusia. Oleh 
karena itu, untuk merasakan manfaat air bagi kehidupan khususnya bagi kesehatan tubuh. 
Akan lebih bijak jika kita merawat keberadaan sumber air yang ada.
Keberadaan manfaat air bagi kesehatan tubuh sangat penting dimana air adalah sumber 
kehidupan. Kemampuan air bisa memperbaiki daya tahan tubuh karena air dapat menaikkan 
simpanan glycogen, suatu bentuk dari karbohidrat yang tersimpan dalam otot dan digunakan 
sebagai energi saat kita sedang beraktifitas atau pun bekerja. Air juga membantu kita untuk 
menahan rasa lapar dimana kita ketahui bahwa rasa lapar kadang merupakan penyamaran 
dari rasa haus. Sewaktu kita mengalami dehidrasi kita akan berpikir kalau kita sedang lapar 
dan mungkin merasa ingin makan padahal yang kita butuhkan sebenarnya adalah air. 

Kita juga dapat memanfaatkan efek dari rasa kenyang setelah minum air yang berkhasiat 
untuk membantu kita dalam mengatur pola makan dan mencegah makan berlebihan. 
Keberadaan air mampu mengurangi resiko terserang beberapa penyakit. Khususnya penyakit 
yang sering berhubungan dengan batu ginjal, kanker saluran kencing, kanker kandung kemih, 
dan kanker usus besar. Dengan meminum air secara teratur akan menghindarkan kita dari 
gangguan pencernaan yang berakibat sembelit. Tidak hanya itu, air bisa digunakan sebagai 
obat alami untuk mengatasi masuk angina dan pilek. Hal itu karena antibodi dalam lendir 
yang melapisi kerongkongan berfungsi untuk menjerat virus pilek. Daya tahan ini akan 
melemah apabila Anda dehidrasi. 

Sebagai catatan banyak ahli kesehatan merekomendasikan air sebagai ekspektoran yang 
efektif untuk mengurangi batuk. Selain itu, air juga bisa digunakan untuk melembabkan wajah 
seperti manfaat vitamin E untuk kulit serta bisa mengurangi kerutan pada wajah karena 
kelembaban wajah selalu terjaga. Dengan minum air, kita bisa mengurangi rasa sakit kepala 
dan migran yang disebabkan oleh dehidrasi. Oleh sebab itu, konsumsilah air yang cukup agar 
kita bisa merasakan manfaat air yang sesungguhnya.

Selain manfaat air untuk kesehatan sangat jelas, ternyata air juga memiliki fungsi utama bagi 
kehidupan, fungsi airtersebut adalah;

1. Membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel-sel yang rusa
2. Melarutkan dan membawa nutrisi-nutrisi, oksigen dan hormon ke seluruh sel tubuh yang 

membutuhkan
3. Melarutkan dan mengeluarkan sampah-sampah dan racun dari dalam tubuh kita
4. Katalisator dalam metabolisme tubuh serta mampu meredam benturan bagi organ vital
5. Pelumas bagi sendi-sendi dan menstabilkan suhu tubuh
Demikianlah manfaat air berdasarkan fungsinya. Dengan menggunakan air secukupnya 
khususnya minum, tubuh kita akan selalu segar dan kesehatan tetap terjaga

Air untuk kehidupan



TKPSDA WS Jeneberang Nominasi ke 2, 
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Laporan Utama

Kasubdit Kelembagaan Dit. BPSDA, Ir. Triyono Tulus Setyawan, M.Eng. 
membuka acara Sosialisasi dan Bimtek pada Sekretariat BPSDA (Provinsi 
dan Kabupaten) dan TKPSDA WS (Penilaian Kinerja/Lomba TKPSDA WS). 

Bertempat di Grand Shapire Hotel, Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang – 
Banten 2 s/d 4 Mei 2016.

Ibu Dra. Salmi, MM selaku Ketua 
Panitia Pelaksana Sosialisasi dan 
Bimtek pada Sekretariat BPSDA 
(Provinsi dan Kabupaten) dan 
TKPSDA WS (Penilaian kinerja/Lomba 
TKPSDA WS) mengatakan bahwa 
kegiatan ini merupakan upaya Subdit 
Kelembagaan guna memberikan 
motivasi dan semangat kepada seluruh 
sekretariat dalam meningkatkan 
kinerjanya.

“Lomba sekretariat TKPSDA dibagi 
menjadi dua wilayah  yaitu barat dan 
timur. Hari ini kita akan melaksanakan 
lomba untuk wilayah timur dengan 
jumlah peserta 12 perwakilan 
sekretariat TKPSDA WS”, ungkap 
Salmi.

Sementara itu Bapak Ir. Triyono Tulus 
Setyawan, M.Eng Kasubdit 
kelembagaan dalam sambutannya 
mewakili  Direktur bina Penatagunaan 
Sumber Daya Air mengatakan kita 
sama-sama pahami arti penting 
kehadiran TKPSDA dalam pengelolaan  
sumber daya air di Indonesia. Sampai 
hari ini telah terbentuk sekian banyak 
wadah TKPSDA.

“Bimbingan Teknis pada tim TKPSDA 
Wilayah Sungai Melalui penilaian 
kinerja atau lomba TKPSDA Wilayah 
Sungai menjadi tolok ukur progres dan 
kinerja TKPSDA dalam segala 
dimensinya. Tentu saja kami berharap 
agar seluruh peserta dapat 
memberikan penjelasan secara detail 
dan jujur tentang sekretariat mereka”, 
ungkap Tulus.

Catatan Akhir

1. Setiap kegiatan harus memiliki 
output

2. Setiap kegiatan diperlukan 
pemahaman untuk anggota staf 
balai

3. Setiap kegiatan sekurang-
kurangnya minimal 3 (tiga) kali 
sidang (2 Komisi, 1 Pleno)

4. Agenda agar dibuat lebih rinci
5. Diusahakan program diselesaikan 

pada bulan November
6. Laporan kegiatan pada bulan 

Desember agara sgera 
diserahkan ke Subdit 
Kelembagaan

7. Setiap kegiatan perlu dilakukan 
Monitoring evaluasi secara singkat, 
agar kegiatan yang dilakukan 
sesuai dengan pola dan rencana 
PSDA

8. Kegiatan GNKPA dapat disinergikan 
dengan kegiatan TKPSDA

9. Sidang Pendayagunaan 
Kelembagaan (TKPSDA, DSDAP, 
KOMIR (Provinsi/Kabupaten), P3A \, 
GP3A, Forum DAS, dan Masyarakat 
Peduli Sungai).

10. Koordinasi Bidang/Seksi yang 
terkait agar ditingkatkan

11. Ada dua rekomendasi : 
1. Ke menteri (Nasional), 
2.Ke Gubernur/Bupati (Lokal), 
(Pelaksanaan pengelolaan SDA dan 
isu-isu strategis di Wilayah Sungai 
yang bersangkutan

12. Bagi Balai yang mempunyai 
program WISMP II agar 
diprioritaskan membahas dan 
merumuskan Alokasi Air

13. Data dan analisis yan g diperoleh 
dari konsultan agar dicermati 
(bukan format PDF)

sfy/rdw/fsl
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Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan Kejuaraan Gateball Dalam rangka memperingati 
Hari Air Dunia ke-24 tahun 2016 yang memiliki tema “Water and Jobs”. Penutupan Kejuaraan Gateball ini 
Bertempat di Lapangan Gateball Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 13 Mei 2016 di 
Jakarta.

CONGRATULATION!!!
BBWS Pompengan Jeneberang 

Juara Umum Gateball 
di Peringatan Hari Air Dunia 2016

Laporan Utama
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WOW AMAZING, ungkapan itulah 
yang layak disematkan kepada Team 
Regu putra putri Balai Besar WS 
Pompengan Jeneberang Makassar 
dalam Kejuaraan Gateball dalam 
rangka peringatan Hari Air Dunia ke 24 
Tahun 2016 di Jakarta. Pasalnya, 
Team “Ayam Jantan Dari Timur” ini 
berhasil menggondol Juara II kategori 
Putra dan Juara I Kategori Putri, 
Sebuah Prestasi yang 
membanggakan.

Kejuaraan ini untuk memperebutkan 
Piala Bergilir Direktur Jenderal Sumber 
Daya merupakan kejuaraan dengan 
peserta grup terbanyak, sehingga 
dapat dikatakan memecahkan rekor 
penyelenggaraan Kejuaraan Gateball 
di Indonesia. 

“Gateball merupakan olahraga yang 
dikembangkan di Jepang sejak tahun 
1947, dan merupakan 

hasil modifikasi dari permainan sejenis 
di Eropa yang bernama Croquet, dan 
terus berkembang ke lebih dari 40 
negara termasuk Indonesia serta telah 
dimainkan oleh lebih dari 10 juta 
orang,” jelas Ir. Taufik Widjoyono, 
M.Sc. selaku Sekretaris Jenderal 
Kementerian PUPR, mengawali 
sambutannya

Taufik Widjoyono yang hadir dalam 
penutupan tersebut menambahkan, di 
tingkat Nasional Gateball bernaung di 
bawah KONI Pusat sekaligus FORMI 
Nasional, dan telah menjadi peserta 
eksibisi PON XIX yang akan 
diselenggarakan pada bulan 
September tahun 2016 di Jawa Barat. 
Pada kegiatan TAFISA (The 
Association For International Sport for 
All) ke-6 yang akan diselenggarakan di 
Jakarta pada bulan Oktober tahun ini, 
PERGATSI (Persatuan Gateball 
Seluruh Indonesia)

akan menjadi tuan rumah International 
Gateball Tournament.

Pada penutupan Kejuaraan Gateball 
ini, Taufik Widjoyono memberikan 
trophy kepada BWS Sulawesi IV 
(Kendari) dan BBWS Pompengan 
Jeneberang (Makasar) yang berhasil 
menjadi Juara I dan II di divisi I 
(kategori pria). 

Sedangkan untuk divisi II yaitu kategori 
wanita, juara I berhasil diraih BBWS 
Pompengan Jeneberang (Makasar) 
dan BBWS Bengawan Solo berhasil 
menjadi Juara II. 

Melalui penyelenggaraan Kejuaraan 
Gateball ini diharapkan kemampuan 
dan strategi insan PUPR khususnya 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 
semakin meningkat dalam rangka 
peningkatan kinerja Kementerian 
PUPR.

msd/arm/fsl
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Sidang Pleno 

Bahas Rencana Alokasi Air DAS Kanjiro
TKPSDA WS. Pompengan Larona,  

Bertindak sebagai pimpinan sidang Bapak Ir. Amri Kamaya, MM dalam Sidang 
TKPSDA WS. Pompengan Larona Pembahasan Rancangan Rencana Alokasi Air 

DAS Kanjiro. Bertempat di Hotel M. Regency Makassar, 21 Juni 2016.

Setelah mendengarkan pandangan dari komisi 
pendayagunaan sumber daya air Tim Koordinasi 
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai 
Pompengan Larona tentang Rancangan Usulan 
Rencana Alokasi Air DAS.Kanjiro pada Wilayah 
Sungai Pompengan Larona yang disampaikan 
dalam sidang pleno yang diselenggarakan pada hari 
Selasa tanggal 21 Juni 2016 bertempat di Hotel 
M.Regency- Makassar; dan Sidang pleno yang 
dilaksanakan pada hari ini Selasa 21 Juni 2016 
bertempat di Hotel M.Regency Makassar 
memutuskan :

1.Dokumen usulan air DAS Kanjiro – WS. 
Pompengan Larona yang sebelum diproses
untuk penetapan perlu dilengkapi dengan:
a.Rencana alokasi air rinci kondisi maksimum;
b.Rencana alokasi air rinci kondisi normal;
c.Rencana alokasi air rinci kondisi defisit.

2.Tahun peruntukan usulan rencana alokasi air
harus diperjelas.

3.Pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan
Jeneberang selaku penyusun Usulan Rencana Air 
DAS Kanjiro – WS. Pompengan Larona agar 
segera melengkapi, memperbaiki usulan dimaksud 
sesuai butir-butir diatas.

4.Setelah dokumen Rancangan Usulan Rencana Alokasi Air 
DAS. Kanjiro – WS. Pompengan Larona diperbaiki dan atau 
dilengkapi sebagaimana mestinya, maka Balai Besar 
Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang dapat segera 
melakukan proses selanjutnya guna penetapan.

5.Dalam hal Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan 
Jeneberang berpendapat lain, maka Balai Besar Wilayah 
Sungai Pompengan Jeneberang perlu memberikan 
penjelasan kepada TKPSDA WS. Pompengan Larona.

6.Setelah Usulan Rencana Alokasi Air ini ditetapkan oleh 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pihak 
Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang perlu 
menginformasikan kepada pihak yang terkait dan pengguna 
untuk dipergunakan oleh pengguna sumber daya air 
sebagai acuan pelaksanaan alokasi air dilapangan.
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7.Dalam sidang pleno ini tentang alokasi air DAS Kanjiro wilayah 
sungai Pompengan Larona mengusulkan hal-hal sebagai 
berikut:

a. Dalam merancang rencana alokasi air tahunan dan 
rencana alokasi air rinci perlu melibatkan komisi irigasi 
dalam mengatur penggunaan air.

b. Pada sub bab 5.2.1 Tujuan dan strategi, butir c (hal 42) 
perlu ditambahkan kalimatnya: ”dan membuat tampungan 
air yang dapat dimanfaatkan pada saat musim kering”.

c. Dalam draf Rencana alokasi air  DAS Kanjiro WS. 
Pompengan Larona perlu memaparkan secara rinci 
rencana penggunaan air tahunan.

d. Pada skenario musim kemarau dalam kondisi defisit 
dikoreksi pada poin d, mengusulkan: ”agar kehilangan air 
pada bangunan irigasi dan sarana PDAM dapat teratasi”.

e. Koreksi BAB III Hal 25, Penggunaan ”irigasi” untuk DI 
kanjiro menjadi ”DI kanjiro Bone-bone” dengan luas 
layanan 5917 Ha. 

f. Perlu ada koreksi dan perbaikan terhadap tabel (Lampiran 
3) dengan menyesuaikan kondisi aktual lapangan 
mengenai daftar pengguna yang disajikan dalam draf 
rencana Alokasi Air DAS Kanjiro WS. Pompengan Larona.

g. Untuk menunjang terlaksananya pengalokasian air maka 
perlu dilaksanakan peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 
pada DI Kanjiro Bone-bone

h. Perlu penyesuaian pola dan jadwal tanam dengan 
menyesuaikan musim yang tidak menentu dengan 
melibatkan seluruh stakholder yang ada

i. Dibutuhkan informasi dini tentang perubahan iklim sebagai 
bahan acuan dalam menyusun pola tanam sesuai dengan 
ketersediaan air.



Laporan Khusus

Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia (World Water Day) ke–XXIV 
tahun 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan Pameran Nasional 
dengan tema “Air dan Lapangan Pekerjaan”. Kegiatan ini dilaksanakan 
selama tiga hari dari tanggal 10 – 12 Mei 2016

Hari Air Sedunia (HAD) merupakan hari peringatan yang 
ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat internasional 
akan pentingnya air bagi kehidupan serta untuk melindungi 
sumber daya air secara berkelanjutan.

Dalam laporannya, Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional 
mengatakan peringatan HAD adalah agenda tahunan PBB 
untuk mengedukasi mengenai pengelolaan sumber daya air 
kepada masyarakat secara umum. “Tema HAD Tahun 2016 
adalah Water and Job, Air dan Pekerjaan. Tema ini 
mengandung pengertian kita terus berupaya dan berkarya 
untuk meningkatkan pelayanan dan kelestarian sumber daya 
air. Air yang sehat akan tumbuh generasi yang produktif,” ujar 
Untung.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 
Basuki Hadimulyono membuka acara pameran ini, dalam 
sambutannya menyampaikan Setiap memperingati Hari Air 
Dunia, kita harus evaluasi apa yang sudah dilakukan sebagai 
khalifah di bumi. 

“Tugas kita adalah menjaga bumi bukan merusak, dengan 
mempertahankan keberlanjutan air dan menciptakan lapangan 
kerja”. Ungkap Basuki Hadimulyono.

PAMERAN NASIONAL MENYAMBUT 

HARI AIR DUNIA 
KE-XXIV 2016
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Lebih lanjut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Pameran ini mengatakan bahwa kegiatan ini 
dimaksudkan menyajikan informasi lebih dekat kepada 
masyarakat, tujuannya untuk memberikan pemahaman 
mengenai apa yang diprogramkan dan dilaksanakan 
serta peran kelompok masyarakat dan dunia usaha 
dalam pengelolaan sumber daya air, diharapkan 
berlangsung interaksi positif dan terbangun sinergi antar 
stakeholder. Kegiatan ini menampilkan hasil-hasil 
penelitian dan pengembangan, pembangunan bidang 
Sumber Daya Air baik dalam aspek konservasi, 
pemanfaatan dan pendayagunaan maupun pengendalian 
daya rusak.Kegiatan ini diikuti 166 peserta terdiri dari unit 
kerja Kementerian PUPR, BBWS/BWS di lingkungan 
Direktorat Jenderal SDA, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Perusahaan Swasta, organisasi profesi, 
perguruan tinggi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Menjelang ditutupnya acara pameran, panitia HAD XXIV 
2016 mengumumkan pemenang pameran terbaik, untuk 
stand Pulau Sulawesi mendapat juara II.

msd/rdw/fsl
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Revitalisasi GN-KPA 
dibuka Gubernur Sumatera Barat

Kegiatan Pembinaan Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan 
Penyelamatan Air (GN-KPA) dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan 
Prayitno, bertempat di Hotel Mercure Padang  Rabu (27/04).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua 
Pembina GN-KPA Djoko Kirmanto, Staf 
Ahli Kementerian PUPR Bidang 
Teknologi Industri dan Lingkungan 
Khalawi, Pejabat Eselon I dan II 
K e m e n t e r i a n  t e r k a i t  M o U  8  
Kementerian, Kepala Bappeda dari 25 
Provinsi, Serta Perwakilan Pemerintah 
Kabupaten Wonogiri.

Victor Sidabutar selaku  Sekretaris GN-
KPA dalam laporan pani t ianya 
mengatakan maksud penyelenggaraan 
kegiatan adalah untuk koordinasi dan 
ber tukar  f ik i ran antara semua 
pemangku kepentingan dalam rangka 

penyelamatan air di seluruh wilayah 
Indonesia. Tujuan dari kegiatan adalah 
penajaman program revitalisasi GN-KPA 
2016-2020 antara 8 kementerian terkait 
(Kementerian Dalam Negeri, Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Kementerian Pekerjaan Umum Perumhan 
Rakyat ,  Kementer ian  Per tan ian ,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Kementerian Badan Usaha 
Milik Negara, Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang,Kementerian Desa, PDT 
danTransmigrasi) bersama Pemerintah 
Daerah.

Sementara itu Khalawi, Staf Ahli 
Kementer ian  PUPR B idang 
Teknologi Industri dan Lingkungan 
mengatakan sebanyak 506 sungai 
di Sumatera Barat memiliki potensi 
sebagai lumbung air, namun juga 
dapat menimbulkan bencana disaat 
musim hujan, oleh sebab itu perlu 
koordinasi antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah untuk 
menyelamatkan kualitas dan 
kuantitas air.

Laporan Khusus
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“ditingkat nasional telah disepakati 
sasaran lokasi revitalisasi GN-KPA yaitu 
Pemulihan pada 15 Danau, 15 DAS 
Prioritas dari 108 DAS kritis, 44 
Bendungan, 100 Embung, 100 Situ”, 
ungkap Khalawi.

Selanjutnya Irwan Prayitno, Gubernur 
S u m a t e r a  B a r a t  m e n g a w a l i  
sambutannya dengan melantunkan 
beberapa bait pantununtuk memberi 
penghormatan kepada Joko Kirmanto, 
mantan Menteri Pekerjaan Umum era 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 
Isi pantunnya antara lain “Hutan yang 
subur udaranya asri, Hujan lebat di 
bulan Desember, Selamat Datang 
Bapak mantan Menteri, Ternyata 
Bapak Joko Kirmanto jadi nara 
sumber”, disambut riuh tepuk tangan 
para peserta.

Irwan Prayitno mengatakan bahwa 
pelaksanaan GN-KPA di Sumatera 
Barat telah dimulai tahun 2008 dengan 
kegiatan: Penghijauan hulu Batang 
Kuranji, Sosialisasi GN-KPA Provinsi 
Sumatera Barat, Penghijauan di Situ 
Mega Melit Simawang, Kabupaten 

Tanah Datar, Penghijauan di SMA N 16 
Padang, Pembuatan Biopori di SMAN 
5 Padang dan SMA 12 Padang, 
Dilanjutkan tahun 2014 dengan 
Pembentukan Tim GN-KPA Provinsi 
Sumatera Barat.“Tentunya kegiatan 
yang telah dilaksanakan masih belum 
sempurna, oleh sebab itu perlu 
diadakan kegiatan revitalisasi ini", 
tambah Irwan Prayitno.

G u b e r n u r  S u m a t e r a  B a r a t  
menambahkan dari 15 danau prioritas, 
terdapat 2 danau di Sumatera Barat 
yakni danau maninjau dan danau 
singkarak. Dari 108 DAS kritis terdapat 
2 DAS yakni DAS Anai, dan DAS 
Kuranji.

"Semoga dengan adanya MOU 8 
Kementerian dan penajaman program 
revitalisasi GN-KPA 2016-2020 dapat 
mencegah kekurangan ketersediaan 
air serta menjaga dan melestarikan 
sumber  a i r  un tuk  keh idupan 
masyarakat," harap Irwan Prayitno, 
menutup sambutannya.

msd/rdw/fsl



Banjir di Belawa Kab. Wajo, 
Sawah & Kebun Warga Tenggelam

Berdasarkan pemantauan dan informasi yang dihimpun di lapangan panjang 
tanggul yang jebol yaitu + 25 meter dengan kedalaman 5 meter. 
Bencana banjir ini mengakibatkan tanaman palawija dan tanaman 
hortikultura di lahan pertanaman serta rumah masyarakat tergenang air. 
Adapun tanggul yang rawan bobol yaitu tanggul sebelah kanan (sebelah 
barat) sungai Bila Lingkungan Menge + 80 Meter. Kepala Lingkungan 
Salompare Muhammad Kasim mengatakan bencana banjir seperti ini telah 
berlangsung sekian lama dan merupakan banjir tahunan, sehingga 
diperlukan penanganan yang serius oleh seluruh pihak yan berkompeten.
“yang diperlukan untuk sementara ini adalah perkuatan tanggul sehingga 
bencana serupa tidak terulang kembali,” ungkap Muhammad Kasim.

Muhammad Kasim melanjutkan bahwa data kerugian warga diantaranya 
cabe rawit + 10 Ha, jagung + 40 Ha, kacang ijo + 15 Ha dan lahan 
percetakan sawah baru 120 Ha.Dari pantauan tim liputan di lokasi banjir, 
terlihat jelas kerugian warga atas bencana ini. Dimana ratusan rumah-rumah 
warga tergenang, areal persawahan dan kebun warga  yang sementara di 
tanami jagung dan cabe juga kebanjiran, kerugian diperkirakan puluhan juta 
rupiah.

Ratusan hektar sawah dan kebun warga 
terendam banjir akibat jebolnya tanggul 
sebelah kiri (sebelah timur) Sungai Bila 
Lingkungan Salompare, Kecamatan Belawa, 
Jumat (19/4). 

msd/rdw/arm
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Balai Besar WS Pompengan Jeneberang 
menyelenggarakan Sosialisasi dan Evaluasi 
Pengukuran Kinerja Organisasi River Basin 
Organization (RBO) Performance Benchmarking. 
Bertempat di D'Maleo Hotel Makassar, 23 Mei 2016

Sekitar 50an peserta antusias mengikuti 
acara Sosilisasi dan Evaluasi River 
Basin Organization (RBO) Performance 
Benchmarking dalam lingkup Balai 
Besar WS Pompengan Jeneberang. 
Kegiatan ini merupakan upaya untuk 
mengukur kinerja organisasi sehingga 
mampu mengetahui dan meningkatkan 
kualitas organisasi dari tahun ke tahun. 
Tahapan dari dari RBO-PB ini terdiri dari 
Penyusunan Laporan Self Assesment, 
Peer Review, dan Sintesa akhir.

Turut hadir dalam acara ini antara lain 
para Kepala Bidang & Seksi di Lingkup 
Dinas PSDA Provinsi Sulsel dan BBWS 
Pompengan Jeneberang, para Satker 
d a n  P P K  B B W S  P o m p e n g a n  
Jeneberang dan para kepala UPTD 
empat wilayah sungai Dinas PSDA 
Provinsi Sulawesi Selatan.

Ir. Rini S. Harun, S.P1 Kabid OP mewakili 
Kepala Balai Besar WS Pompengan 
Jeneberang dalam sambutannya 
m e n g a t a k a n  p e n y e l e n g g a r a a n  
sosialisasi yang kita laksanakan ini pada 
dasarnya bertujuan untuk memberikan 
pemahaman tentang Tugas Badan 
Pengelola SDA dan Fungsi Balai Besar 
Wilayah Sungai terkait kinerja organisasi 
dalam melaksanakan pengelolaan 
sumber daya a i r  yang mel iput i  
perencanaan, pelaksanaan konstruksi, 
operasi dan pemeliharaan dalam rangka 
k o n s e r v a s i  s u m b e r  d a y a  a i r ,  
pengembangan sumber daya air, 
pendayagunaan sumber daya air 
dan pengendalian daya rusak air pada 
wilayah sungai.

“ D a l a m  k a i t a n  t e r s e b u t ,  s a y a  
mengharapkan para peserta undangan

dapat mengaplikasikan dan memahami 
bahan materi sosialisasi ini, dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan 
dan peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat dengan lebih cepat, tepat, 
terencana, terstruktur dan terukur”, 
ungkat Rini S. Harun.

Rini S. Harun berharap mudah-
mudahan kegiatan yang telah kita 
laksanakan ini merupakan langkah yang 
ba ik  da lam upaya  k i ta  un tuk  
mewujudkan pemanfaatan dan 
pengelolaan sumber daya air yang 
semakin baik kedepannya dan 
terwujudnya kemanfaatan sumber daya 
a i r  yang  be rke lan ju tan  un tuk  
kesejahteraan rakyat.

 
B B W S  P o m p e n g a n  J e n e b e r a n g  
melalui RBO Performance Benchmarking

Mengukur 
K i n e r j a

Laporan Khusus
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Sosialisasi RBO
Mengawali acara sosilisasi River Basin 
Organization (RBO) Performance 
Benchmarking maka diberikan materi 
pengantar RBO yang dibawakan oleh 
Ibu Dra. Salmi, MM dari Subdit 
Kelembagaan Ditjen SDA Dit Bina 
Penatagunaan Sumber Daya Air 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPERA).

Salmi menyampaikan bahwa tugas 
Badan Pengelola SDA adalah 
melaksanakan pengelolaan sumber 
daya air yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan konstruksi, operasi dan 
pemeliharaan dalam rangka konservasi 
sumber daya air, pengembangan 
sumber daya air, pendayagunaan 
sumber daya air dan pengendalian 
daya rusak air pada wilayah 
sungai.“alasan perlunya kegiatan 
pengukuran kinerja adalah untuk 
menunjukkan kinerja/performance 
RBOs (dimana posisi organisasi/RBO 
saat ini), dapat menunjukkan aspek 
terkuat dan terlemah Balai dan PJT 
dan adanya upaya peningkatan kinerja 
terus menerus yang berdasarkan pada 
pengukuran kinerja. Jadi RBO sebagai 
alat pengukuran kinerja semua 
kegiatan balai dan PJT”, ungkap Salmi.

Salmi melanjutkan bahwa fungsi 
balai/balai besar wilayah sungai antara 
lain:
Ÿ Penyusunan Pola dan Rencana
Ÿ Penyusunan Rencana dan Program
Ÿ Rencana dan Pelaksanaan 

Pengelolaan Kawasan Lindung 
sumber air pada WS,

Ÿ Pengelolaan SDA (konservasi, 
pendayagunaan SDA, pengendalian 
daya rusak air), 

Ÿ Pengelolaan sistem hidrologi, 
Ÿ Sistem Informasi SDA, 
Ÿ Pelaksanaan  OP,
Ÿ Penyiapan Rekomtek 

/desain/pengembangan SDA,
Fasilitasi Kegiatan TKPSDA WS,

Ÿ Pengendalian dan pengawasan 
kontruksi  pada pelaksanaan 
pembangunan SDA, 

Ÿ Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan 
SDA yang menjadi kewenangan 
provinsi dan kabupaten/kota

Ÿ Pemberdayaan masyarakat dalam 
Pengelolaan SDA.

Ÿ Pelaksanaan penyusunan laporan 
akuntansi keuangan dan akuntansi 
BMN

Ÿ Pelaksanaan pemungutan, 
penerimaan dan penggunaan 
BJPSDA

Ÿ Pelaksanaan urusan  tata usaha dan 
rumah tangga balai dan koordinasi 
instansi terkait.

Sementara itu, hal-hal yang harus 
mendapat perhatian yaitu :
Ÿ Apakah Balai dan PJT sudah 

melakukan tugas dan fungsinya dan  
berjalan sesuai visi dan misi Ditjen 
SDA?

Ÿ Siapa pelanggan anda? Berapa 
banyak? Apa yang mereka 
lakukan? Apakah mereka puas 
dengan pelayanan Balai dan PJT 

Ÿ Berapa banyak karyawan anda? 
Apakah sudah cukup personel 
disana? Bagaimana 
pengembangan kompetensinya?

Ÿ Bagaimana Kinerja BALAI dan  PJT 
saat ini? Bagaimana cara 
mengukurnya?

Ÿ Apa yang sudah dikerjakan selama 
ini? Bagaimana penyerapan Balai 
dan PJT? Apakah sudah tepat 
antara penyerapan dan outcome 
yang dihasilkan?

Ÿ Apa yang akan dilaksanakan 
selama 5-10 tahun kedepan ?

msd/sfy/fsl



Buka Pra Konsultasi Regional di Makassar, 
Sekjen Kementerian PUPR Minta Program Kerja  
2017, dapat Membuka Lapangan Pekerjaan 

Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono 
membuka secara langsung Pra Konsultasi  Regional atau Pra Konreg. 

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Makassar, Kamis (25/2). 

Program kerja  2017, harus sejalan 
dengan Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP), yakni memacu pengembangan 
infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, 
membuka lapangan peker jaan ,  
m e n g u r a n g i  k e m i s k i n a n ,  d a n  
kesenjangan wilayah”, ungkap Taufik 
mengawali sambutannya.

Dalam pembukaan Pra Konreg yang ke-
4 ini, Taufik juga mengatakan bahwa  

meski tidak mudah untuk direalisasikan, 
namun Taufik menekankan agar hal itu 
harus diterjemahkan dalam bentuk 
program yang konkrit, sehingga arahan 
dari RKP tersebut bisa terlaksana. 
“Tahun 2016 ini tahun pertama PUPR 
mengaplikasikan secara operasional 
dalam penyusunan program anggaran 
yang melibatkan Badan Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah  atau BPIW. 
Sebelumnya ditangani Sekretariat 

Jenderal dalam hal ini biro perencanaan 
bersama teman-teman satminkal. Ini 
bagian dari proses atau upaya untuk 
memastikan bahwa program PUPR bisa 
mencerminkan kebutuhan wilayah,” 
tegas Taufik. 

Dalam kesempatan itu Taufik juga 
menyampaikan beberapa pesan 
Presiden Joko Widodo melalui sidang  
kabinet. Menurutnya Presiden berpesan 
bahwa, pertama, bahwa program kerja  

msd/rdw/fsl
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yang dibuat diarahkan untuk membuka 
lapangan kerja. Artinya program tersebut, 
disiapkan paket-paket kerja untuk menyerap 
tenaga kerja baik dalam bentuk swakelola 
maupun padat karya. Dengan demikian 
nantinya dapat diketahui, berapa banyak  
tenaga kerja yang terserap dalam program 
yang dibuat Kementerian PUPR tahun 
anggaran 2017. 

Pesan kedua Presiden adalah,  program yang 
dibuat harus dapat mengikis kesenjangan 
wilayah.Dengan pesan ini menurut Taufik 
sekarang waktunya bahwa perencanaan 
berbasis wi layah dioperasional ,  dan 
dimasukkan dalam Pra Konreg. 

“Intinya bahwa uang yang kita letakkan tiap 
tempat harus memberi manfaat wilayah 
tertentu. Sinkronisasi harus lebih baik. Contoh 
air baku yang disiapkan Ditjen Sumber Daya Air 
dilanjutkan Ditjen Cipta Karya dengan 
menyiapkan dalam bentuk water treatment atau 
pengolahan air,” tegas Taufik.Taufik juga 
menyatakan bahwa pesan ketiga Presiden 
adalah,kesinambungan harus dilakukan, 
sehingga jangan sampai program yang dibuat 
tahun ini justru ditinggalkan pada tahun 
berikutnya. Dengan pesan ini menurut Taufik 
pekerjaan lanjutan harus menjadi perhatian 
khusus, sehingga program baru harus tetap 
ada kelanjutannya.Pesan Presiden yang 
k e e m p a t  k a t a  d i a  a d a l a h  b a h w a  
prosesanggaran menjadi sorotan khususnya 
terkait tender, mulai persiapan tender hingga 
pelaksanan proyek. Menurut Taufik ini menjadi 
lampu kuning atau menjadi perhatian bagi 
Kementerian PUPR agar dapat melaksanakan 
tender sesuai aturan yang berlaku. Ia juga 
berharap pelaksanaan Pra Konreg yang 

terakhir ini, koordinasi antar sektor dapat lebih intensif dilakukan sehingga 
dapat menghasikan program terbaik bagi setiap wilayah di Indonesia. “Saya 
juga berharap BPIW dapat berperan lebih baik untuk menghasilkan program 
yang terbaik untuk setiap wilayah, bagi masyarakat, dan bagi institusi kita,” 
tutur Taufik. Dalam kesempatan itu ia juga berpesan bahwa saat pelaksanaan 
Konreg nanti, masukan dari pihak lain seperti anggota DPR RI juga dapat 
menyempurnakan rencana program kerja 2017 mendatang.

Dalam laporan terkait kegiatan Pra Konreg, Kepala Pusat Pemrograman dan 
Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur (PPEKI) BPIW Kementerian PUPR Harris 
H. Batubara menjelaskan bahwa Pra Konreg kali ini dihadiri 500 lebih 
pesertadari instansi terkait PUPR untuk Pulau Sulawesi dan Kalimantan. 
Sebelumnya Pra Konreg telah dilaksanakan di Kota Medan, 4-5 Februari, 
kemudian di Yogyakarta 11-12 Februari, dan Denpasar 18-19 
Februari.Setelah Pra Konreg, maka akan dilanjutkan dengan Konreg yang 
direncanakan Maret mendatang. 

Harris juga menjelaskan bahwa sesuai amanah Rencana Strategis (Renstra) 
Kementerian PUPR, bahwa pembangunan infrastruktur dilaksanakan 
dengan pendekatan pengembangan wilayah yakni meliputi 35 Wilayah 
Pengembangan Strategis (WPS). Penekanannya pada keterpaduan dan 
sinkronisasi. Tiap-tiap daerah mengusulkan program kegiatan melalui desk 
masing-masing provinsi yang melibatkan juga 4 satminkal utama, yakni 
Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Penyediaan 
Perumahan. “Ini dilakukan agar ada interaksi antar satminkal untuk 
keterpaduan dan sinkronisasi program, baik didalam kawasan WPS maupun 
antar kawasan didalam WPS  dan antar WPS,” ulas Harris. 

Dalam pembukaan acara yang juga dihadiri para pejabat di Kota Makassar 
dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut juga diisi dengan 
penyerahan Renstra Kementerian PUPR oleh Sekjen kepada perwakilan 
provinsi di Pulau Sulawesi dan Kalimantan, yakni perwakilan dari Provinsi 
Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, Sulawei Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi 
Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Kemudian dilanjutkan 
dengan pembahasan program di masing-masing desk. Acara pada hari 
pertama ini akan diisi dengan paparan Kepala BPIW Hermanto Dardak 
terutama terkait rencana pembangunan infrastruktur wilayah Kalimantan dan 
Sulawesi.Pada hari ke-2 akan disi kembali dengan pembahasan desk dan 
acara penutupan.
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SELAMA EMPAT HARI, 
SOLO MENJADI TUAN RUMAH BIMTEK 
PENYIAPAN MATERI PUBLIKASI DI MEDIA SOSIAL
Bimbingan Teknis Penyusunan Materi Publikasi di Media Sosial yang 
diselenggarakan oleh Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bertempat di 
Novotel Hotel, 24 s/d 27 Mei 2016 di Solo.

Ibu Wara Novela, SH. MM. Kabag Publikasi dan 
Perpustakaan Sekjen Kementerian PUPERA, mewakili 
Kabiro Komunikasi Publik mengatakan dalam 
sambutannya bahwa telah kita pahami bahwa pendorong 
kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat salah satunya ada pada keterampilan Sumber 
Daya Manusia di bidang publikasi. Insan-insan pelaksana 
bidang publikasi dapat dikatakan menjadi ujung tombak 
dari Kementerian dalam menyampaikan rencana kegiatan 
dan keberhasilan dari suatu Kementerian. Hal ini tentunya 
memerlukan antisipasi agar informasi kegiatan-kegiatan 
kita dapat sampai ke masyarakat dengan baik.
“Sebagai insan Kementerian yang bergerak di bidang 
kehumasan dan publikasi, penting bagi kita untuk 
memahami bentuk-bentuk publikasi yang sedang 
berkembang saat ini. Untuk meningkatkan kapasitas dan 
kualitas SDM humas di bidang publikasi, perlu kiranya kita 
meningkatkan kemampuan kita seiring dengan 
perkembangan teknologi penyampaian informasi, salah 
satunya adalah melalui media sosial, antara lain facebook, 
twitter, dan instagram, mengalami perkembangan yang 
pesat dalam hal pengguna, baik di Indonesia maupun di 
luar negeri”, ungkap Wara Novela.

Wara Novela melanjutkan sebagai media online, para 
penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan 
menciptakan jejaring sosial di internet.Perkembangan inilah yang 
harus kita antisipasi, bagaimana cara kita memaksimalkan 
pemanfaatan media sosial untuk kepentingan kegiatan publikasi 
Kementerian PUPR. Kedepannya diharapkan pelaksana kerja 
bidang kehumasan dan publiaksi nantinya dapat menjadi tenaga 
praktisi yang handal.
“Diharapkan agar kegiatan ini dapat memberikan tambahan ilmu 
sebagai bekal dalam melaksanakan tugas-tugas rutin. Dengan 
bantuan tim dari Institut Kesenian Jakarta yang telah lama 
berkiprah di bidang komunikasi visual yang dapat menambah 
wawasan kita bersama tentang penyampaian informasi melalui 
media social”, harap Kabag Publikasi dan Perpustakaan Sekjen 
Kementerian PUPERA, Wara Novela.
Diakhir sambutannya Wara Novela mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang telah 
peserta berikan pada penyelenggaraan kegiatan ini. 
“Semoga apa yang telah dan akan dikerjakan dapat memberikan 
makna bagi kita semua. Secara pribadi, saya mohon maaf apabila 
ada kalimat yang kurang berkenan dihati”, Wara Novela mengakhiri 
sambutannya dan membuka secara resmi acara Bimbingan Teknis 
Penyusunan Materi Publikasi di Media Sosial Tahun 2016. 
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Pemilihan Petugas O&P Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan 
Pemilihan Unit Pengelola Bendungan (UPB), Pemilihan Petugas OP Bendung dan 
Pemilihan Komunitas Peduli Sungai,   
  

Tingkat Nasional

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Bina 
Operasi dan Pemeliharaan memberikan Penghargaan Bidang 
Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Tingkat Nasional 2016 pada 1 
Agustus 2016 di Banjarmasin. Penghargaan tersebut terdiri atas 
Pemilihan Petugas O&P Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan 
Tingkat Nasional yang pada tahun 2016 ini merupakan 
penyelenggaraan yang ke-9 (kesembilan) sejak tahun 2008, dan 
Pemilihan Komunitas Peduli Sungai, Pemilihan Unit Pengelola 
Bendungan (UPB), Pemilihan Petugas OP Bendung Tingkat 
Nasional yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2015. 
Seperti yang dikatan oleh Bapak Ir. Mudjiati M.Sc sebagai 
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kegiatan ini tidak hanya 
sekedar ajang untuk berkompetisi tetapi juga sebagai wahana 
silaturahmi dan tukar pengalaman yang baik antar wakil dari 
Provinsi seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga sebagai salah satu 

Pemilihan Petugas O&P Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat Nasional, Pemilihan 
Komunitas Peduli Sungai, Pemilihan Unit Pengelola Bendungan (UPB), dan Pemilihan Petugas 
OP Bendung Tingkat Nasional yang di dakan di Kota Banjar masin dan di buka langsung oleh 
Bapak wakil gubernur Kalimantan selatan berjalan lancar dan sukses. 

Banjar Masin 1-5 Agustus 2016

upaya mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota serta masyarakat dalam peningkatan 
kinerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air secara 
efektif dan efisien. Sebagai apresiasi, peserta yang terbaik 
tentunya per lu diber ikan penghargaan sesuai  
peraturan/ketentuan yang berlaku. Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air, Mudjiadi dalam sambutannya 
mengatakan bahwa menurut Peraturan Menteri PUPR 
nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status 
Daerah Irigasi dengan total luas irigasi 9.136.028 Ha 
mencakup ketentuan sebagai berikut yaitu Daerah Irigasi 
kewenangan Pemerintah sebanyak 406 D.I. dengan luasan 
3.142.532 Ha; Daerah Irigasi kewenangan Provinsi 
sebanyak 1.296 D.I. dengan luasan 1.634.467 Ha; Daerah 
Irigasi kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 54.589 D.I. 



Hal 20
Mewujudkan Sinergitas Pengelolaan Sumber Daya AirMewujudkan Sinergitas Pengelolaan Sumber Daya Air

dengan luasan 4.359.028 Ha. Kewenangan tersebut 
meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air 
tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Dengan 
adanya penetapan kewenangan tersebut, maka 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota wajib melakukan pengelolaan 
irigasi antara lain melalui penyelenggaraan O&P 
Irigasi dan Rawa secara baik dan benar, sehingga 
dapat memberikan pelayanan kebutuhan air irigasi 
khususnya kepada para petani dalam upaya 
peningkatan produktifitas padi untuk mendukung 
kedaulatan  pangan yang menjadi target Kabinet 
Kerja Periode 2015-2019. Mudjiadi menambahkan 
bahwa selain irigasi dan rawa, sungai juga memiliki 
manfaat yang sangat banyak untuk kehidupan 
manusia. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia yang 
tumbuh dengan pesat menyebabkan adanya 
kecenderungan lahan-lahan di sekitar sungai 
dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, sehingga 
telah mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi, 
yang ditandai dengan adanya penyempitan, 
pendangkalan, dan pencemaran sungai. Satu hal 
yang sangat mengembirakan bahwa saat ini telah 
tumbuh dengan pesat rasa kepedulian masyarakat 
akan sungai, yang terbentuk dalam wadah 
komunitas peduli sungai dengan berbagai macam 
kepeduliannya, seperti misalnya peduli terhadap 
penataan lingkungan persungaian, peduli terhadap 
kualitas air sungai/pencemaran, peduli terhadap 
pencegahan penyalahgunaan penggunaan 
bantaran dan sempadan, dll, yang pada dasarnya 
muncul rasa memiliki terhadap sumber air/sungai di 
lingkungannya. Pemerintah pun memberikan 
apresiasi kepada para komunitas peduli sungai ini. Di 
samping itu, bendungan juga merupakan prasarana 
sumber daya air yang memiliki nilai investasi tinggi 
dan mempunyai fungsi vital bagi kehidupan manusia. 
Selain mempunyai manfaat yang besar khususnya 
untuk penyediaan air baku baik itu untuk irigasi, air 
minum, hingga kebutuhan pembangkit listrik, 
bendungan juga mempunyai potensi bahaya yang 

besar jika mengalami kegagalan/keruntuhan, hal ini akan 
mengakibatkan dampak yang luar biasa berupa kerugian 
material/harta benda, hilangnya nyawa manusia, kerusakan 
lingkungan, dan lain sebagainya yang mungkin tidak sedikit jumlahnya. 
Mudjiadi melanjutkan, untuk mengarahkan potensi manfaat maupun 
mengendalikan potensi bahaya ini dapat terpenuhi jika dikelola dengan 
baik. Aspek pengelolaan bendungan termasuk di dalamnya 
pengoperasian dan pemeliharaan yang bertujuan untuk menjamin 
kelestarian fungsi dan manfaat bendungan beserta waduknya, 
efektivitas dan efisiensi pemanfaatan air serta keamanan bendungan. 
Aspek pengelolaan ini dapat tercapai jika didukung antara lain oleh 
peran institusi/kelembagaan dan SDM yang handal. Untuk itu perlu 
dilaksanakan kegiatan “Pemilihan Unit Pengelola Bendungan (UPB) 
dan Petugas OP Bendungan” dalam rangka selain untuk memberikan 
apresiasi atau penghargaan bagi SDM pelaksana kegiatan Operasi 
dan Pemeliharaan, sekaligus untuk memberikan motivasi pembina 
dalam hal ini Balai di daerah untuk menata institusi/kelembagaan 
pengelola bendungan (UPB) khususnya dalam menghadapi tantangan 
ke depan yaitu terkait dengan Program Pemerintah yang direncanakan 
akan membangun 65 bendungan dalam 4 tahun ke depan.  Dalam 
kegiatan ini juga dihadiri Bupati Luwu Timur Muhammad Thoriq Husler, 
Staf Ahli Ekonomi Pembagunan Drs.Labesse, Kadis PU 
Hirfan,ST,Kadis Pertanian dan sejumlah kepala SKPD hadir  
memberikan support kepada Muhammad Saleh yang mewakili 
Sulawesi-Selatan. Kabupaten Luwu Timur sebagai wakil sulawesi 
selatan pada ajang ini akan bersain dengan peserta lain dari seluruh 
propinsi yang ada di Indonesia Pada kegiatan tersebut Kementerian 
PUPR juga melaksanakan pemilihan komunitas peduli sungai dan 
pemilihan petugas UPB/OP Bendung teladan
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WORKSHOP 
TATA CARA PELAKSANAAN 
KEGIATAN SWAKELOLA

Kegiatan swakelola yang kerap dilaksanakan oleh setiap instansi 
pemerintah yang dalam pelaksanaannya banyak aturan dan 

perundang-undangan yang mengaturnya, oleh karena itu 
diselenggarakanlah workshop yang bertajuk Tata Cara Pelaksanaan 
Kegiatan Swakelola Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan pada 

hari rabu, 20 April 2016 dan bertempat di Aula Satker O&P SDA 
Pompengan Jeneberang Jl. Batara Bira No. 08 Makassar

Bertindak sebagai Penyelenggara, 
Kepala Satker O&P SDA Pompengan 
Jeneberang Ibu Nuning Pudjiastuti, 
ST. Sp.1. Dalam sambutannya, beliau 
menjelaskan bahwa kegiatan 
swakelola yang dilaksanakan sering 
berselisih dengan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku, 
sehingga tidak jarang menjadi temuan 
pada saat dilakukan audit. Oleh 
karena itu kegiatan worshop ini 
diselenggarakan guna memberikan 
pemahaman kepada para 
penyelenggara kegiatan dengan 
harapan tidak ada lagi kesalahan 
dalam pelaksanaan kegiatan 
swakelola sehingga tidak ada lagi 
temuan pada saat audit.

Mewakili Kepala Balai Besar Wilayah 
Sungai Pompengan Jeneberang, PPK 
Ketatalaksanaan Bpk Trimo, SE. 
Memberikan sambutan sekaligus 
membuka acara ini, dalam 
sambutannya beliau mengucapkan 
selamat datang kepada para 
narasumber, para peserta yang hadir 
dalam workshop ini, sekaligus beliau 
mengharapkan kepada para peserta 
agar menyimak dengan seksama 
materi yang disampaikan oleh para 
narasumber dan aktif menanyakan apa 
yang menjadi kesulitan selama ini dan 
meminta penjelasan serinci-rincinya 
mengenai kegiatan swakelola.

Workshop yang dilangsungkan sehari ini 
mendatangkan narasumber yang 
berkompeten di bidangnya, yaitu : Bpk 
Rusdiyanto, S.A.P dari Bina 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Bpk 
Heri Antono dari Direktorat PJSDA, dan 
Bpk Akbar dari KPPN Makassar 1.

Hadir dalam workshop ini para Kepala 
Satker, PPK, Kepala Seksi di lingkungan 
BBWS Pompengan Jeneberang. 
Antusias para peserta workshop terlihat 
dari banyaknya pertanyaan yang 
diajukan kepada para narasumber.

Wacana
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Reformasi birokrasi di Indonesia intinya adalah 
melakukan perubahan tata laksana pembangunan 
menuju pemerintahan yang baik (good govenance). 
Kepemerintahan yang baik ditandai antara lain dengan 
tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, 
transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. 

Untuk mendukung terwujudnya kepemerintahan yang 
baik tentunya diperlukan adanya sistem pengukuran 
kinerja yang baik. Sistem pengukuran kinerja ini akan 
mengintegrasikan proses peningkatan kinerja melalui 
tahap mulai perencanaan sampai dengan evaluasi 
capaiannya. Sistem pengukuran kinerja yang baik akan 
bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya dapat 
digunakan untuk menerapkan sistem reward and 
punishment, mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan 
ekonomis program dan kegiatan, meningkatkan kinerja, 
dan lain-lain.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 
pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan 
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang 
dalam strategic planning suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian 
kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang 
telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: 
efisiensi penggunaan sumber daya dalam 
menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan 
jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang 
diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai 
tujuan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 
prestasi manajaer dan unit organisasi yang 
dipimpinnya.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai 
akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan 
publik yang lebih baik. Akuntabilitas disini bukan 
sekedar kemampuan menunjukkan uang publik 
dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan 
menunjukan bahwa uang publik tersebut telah 
dibelanjakan secara ekonomies, efisien, dan efektif.

Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik adalah suatu 
sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik 
menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur 
finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja 
dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena 
pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan 
reward and punishment systems.

Kinerja dan Pengukuran Kinerja

.

Pengelolaan sumberdaya air di Indonesia menghadapi 
persoalan yang sangat kompleks, mengingat disamping air 
mempunyai beberapa fungsi sosial budaya, ekonomi dan 
lingkungan yang masing-masing dapat saling bertentangan, 
juga interaksi ruang yang terbatas dan tidak terbarukan 
memunculkan dimensi persoalan baru yaitu pemanfaatan 
SDA dan pemanfaatan ruang untuk kehidupan manusia.
 
Dengan terjadinya perubahan iklim global, semakin 
meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas kegiatan 
ekonomi, telah mengancam ketersediaan air yang ada. 
Pembukaan lahan guna keperluan perluasan daerah 
pertanian, perkebunan, pemukiman dan industri, yang tidak 
mengindahkan peraturan, juga tidak terkoordinasi dengan 
baik dalam suatu kerangka pengembangan tata ruang, telah 
mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, erosi, tanah 
longsor,banjir. Perkembangan kawasan perkotaan yang 
sangat pesat, telah mengakibatkan terjadinya peningkatan 
konflik antara para pengguna air baik untuk kepentingan 
rumah tangga, pertanian dan industri, termasuk penggunaan 
air permukaan dan airbawah tanah di perkotaan. 

Kinerja dan Pengukuran Kinerja Organisasi 
Pengelola SDA Wilayah Sungai

Mengapa RBO penting ???

Muhammad Hasbi, S.Sos., ST. MSP.

Wacana
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Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga 
maksud :

1.Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu 
memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk 
dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran 
program unit kerja. Hal ini pada ahkirnya akan meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian 
Pelayanan publik

2.Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber 
daya dan pembuatan keputusan.

3.Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 
pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 
kelembagaan

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, Sehingga tidak ada 
indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukan kinerja 
secara komperhensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat 
output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat ingtangible 
output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur 
kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran 
kinerja non-finansialDisamping itu, akibat perkembangan kawasan 
perkotaan yang sangat cepat tersebutmenyebabkan meningkatnya 
pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk olehlimbah bahan 
berbahaya beracun (B3), sehingga struktur dan fungsi ekosistem 
yangmenjadi penunjang bagi kehidupan masyarakat menjadi rusak. 
Pencemaran padasumber-sumber air tersebut akan menjadi beban 
sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus 
menanggung biaya pemulihannya.Berdasar pada permasalahan 
tersebut, perlu diwujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu 
/integrated water resources management (IWRM) dan 
pengelolaannya didasarkan pada “one plan, one river basin, one 
integrated management” dimana merupakan satu-kesatuan 
pengelolaan dari hulu-tengah danhilir. Untuk itu dibutuhkan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) atau Unit Pelaksana TeknisDaerah (UPTD) 
dalam rangka Pengelola SDA yang handal dan profesional. Wujud 
UPT yang menjadi kepanjangan tangan untuk menyelenggarakan 
pengelolaan SDA yang menjadi kewenangan pemerintah antara lain : 
Balai BesarWilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) 
dan fungsi-fungsi yang melekat pada SNVT, Perum Jasa Tirta (PJT), 
dan UPT yang menjadi kepanjangan tangan dari instansi lain, 
sedangkan wujud UPTD yang saat ini baru dibentuk ditingkat provinsi 
yaitu Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Provinsi.

BBWS, BWS, BPSDA dan PJT yang merupakan River Basin 
Organization (RBO) adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan 
pengelolaan SDA di wilayah sungai yang langsung memberikan 
pelayanan kepada masyarakat harus mengubah “mind set” dari 
orientasi pembangunan ke orientasi pelayanan dan berupaya 
kinerjanya berbasis hasil (out put).
 
Untuk itu dibutuhkan : 1) Dukungan/Komitmen yang kuat dari 
pemangku kebijakan; 2) Dukungan manajemen yang profesional; 
3)Dukungan sumberdaya yang handal yaitu : sumberdaya manusia 
(SDM), sumberpendanaan, pengetahuan teknologi dan peralatan.

Untuk mengukur kinerja BBWS, BWS, BPSDA dan PJT, Direktorat 
Jenderal SDA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
menggunakan alat/tool RiverBasin Organization (RBO) Performance 
Benchmarking yang dikeluarkan oleh Networks of Asian River Basin 
Organization (NARBO) yang telah dilaksanakan olehanggota NARBO 
di 14 negara di Asia. 

Kegiatan Performance Benchmarking ini telah dilaksanakan pada 
sebagian Organisasi Pengelola SDA Wilayah Sungai 
(BBWS/BWS/BPSDA/PJT) di Indonesia sejak tahun 2006 namun 
terdapat kendala 

tidak berlanjutnya kegiatan RBO performance 
benchmarking antara lain : 

1) Kurangnya dukungan pimpinan Pusat,Daerah, 
BBWS/BWS/BPSDA/PJT terhadap kegiatan 
ini, 

2) penyusunan anggaran tahunan tidak dikaitkan 
dengan upaya peningkatan kinerja 
berdasarkan self assessment report of 
performance benchmarking yang telah 
dilakukan dan dikaji ulang oleh Peer Review 
Team of Performance Benchmarking, 

3) Belum seluruh RBO 
(BBWS/BWS/BPSDA/PJT) telah 
melaksanakan performance bencmarking 
telah menyusun action plan/rencana aksi 5 
tahunan yang merupakan dasar bagi 
penyusunan anggaran tahunan 
BBWS/BWS/BPSDA/PJT, 

4) Kegiatan performance benchmarking belum 
merupakan tolok ukur dalam DIPA/DIPDA atau 
rencana anggaran tahunan 
BBWS/BWS/BPSDA/PJT. 
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Influenza (Flu) adalah jenis penyakit menular yang 
disebabkan oleh virus RNA dari famili Orthomyxoviridae 
(virus influenza). Gejala yang biasanya timbul dari penyakit 
ini diantaranya yaitu badan menggigil, demam, nyeri 
tenggorokkan, nyeri otot, saki kepala terasa berat, batuk-
batuk, kelemahan/lelah, dan rasa tidak nyaman secara 
umum.
 

    
    Mengapa harus minum air puith? jawabannya simple, 

karena air putih memang mempunyai segudang manfaat 
yang diantaranya juga dapat membantu mengobati 
penyakit flu atau pilek. Usahakan minum air puith minimal 
8 gelas / harinya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga 
agar tenggorokan anda bersih dari kuman yang bisa 
menyebabkan flu.

    
    Selain dengan memperbanyak minu air putih anda juga  

dapat mengkonsumsi minuman yang hangat-hangat 
misalnya, air puith hangat, air teh hangat, kopi dsb. 
Mengapa harus minuman hangat? Jawabannya karena 
pada saat flu, akan ada banyak cairan yang terbuang 
melalui ingus, ludah dan keringat. 

    Maka dari itu, sangat disarankan agar anda banyak minum 
air, Tujuannya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. 
Mengapa harus air hangat? karena cairan hangat dapat 
membantu mengurangi hidung mampet, mencegah 
dehidrasi, dan melegakan tenggorokan yang terganggu. 
Selain itu, uap dari minuman panas juga dapat membantu 
mengencerkan lendir. So, jika anda flu segeralah minum 
yang hangat-hangat!

    
    Kondisi tubuh yang lelah akan menyebabkan kekebalan 

tubuh melemah dan flu akan menyerang saat kondisi tubuh 
yang sistem kekebalannya melemah. Maka dari, sangat 
disarankan untuk anda melakukan istirahat total dan 
berhenti bekerja untuk sementara waktu, agar sistem 
kekebalan tubuh anda menjagi kembali seperti seharunya.

   
    Saat kondisi tubuh anda melemah, otomatis sistem 

kekebalan tubuh anda akan melemah. Maka dari itu 
asupan vitamin dan mineral sangat diperlukan untuk 
membantu mengembalikan kondisi tubuh dan membantu 
memperbaiki sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah 
terserang penyakit

Berikut 10 Tips Cara Mengatasi Flu atau Pilek Secara 
Alami :

Perbanyak Minum Air Putih

Mengkonsumsi Minuman Hangat

Beristirahat Total

 Konsumsi Buah dan Sayuran

Gunakan Aroma Bawang

Terapi Uap Tradisional

Mandi dengan Air Hangat

Konsumsi Cabai / makanan yang mengandung cabai

Konsumsi Rempah-rempah Yang Rasanya Hangat

Campuran Madu dan Jahe

    Bawang yang selama ini kita kenal sebagai salah 
satu dari banyak rempah-rempah,ternyata juga bisa 
dijadikan obat untuk mengatasi flu. Aroma Bawang-
Bawangan (bawang daun, merah, puith) dapat 
berfungsi sebagai katalis dalam mengeluarkan 
cairan dan membersihkan hidung. Caranya, 
peganglah bawang di bawah lubang hidun 
dan hiruplah aromanya selama sekitar 5 menit. 
Silahkan selamat mencoba!

    
    Penguapan merupakan salah satu cara tradisional 

yang dipercaya ampuh untuk mengatasi flu. 
Caranya masukan air panas ke dalam baskom, 
Gunakan handuk menutupi kepala Anda, dan 
tempatkan wajah anda di atas baskom tersebut. 
Agar hasilnya lebih optimal, anda bisa 
mencampurkan minyak kayu putih, kunyit, jahe atau 
rempah-rempah lainnya.

    Saat anda mengalami flu, usahakan jangan mandi 
menggunakan air dingin. Tapi selalu gunakan air hangat 
tujuannya yaitu untuk menjaga agar tubuh tetap hangat.

    
    Capsaicin adalah sebuah senyawa kimia yang terkandung 

dalam cabai yang dipercaya dan sudah terbukti efektif 
membantu membersihkan rongga hidung. Ketika flu mulai 
menyerang, cobalah mengkonsumsi sup dengan taburan 
lada atau makanan yang mengandung cabai. Tapi ingat, 
jangan terlalu banyak, nanti bukannya flunya sembuh 
malah sakit perut hehe.

    
    Terakhir anda juga bisa mencoba memakan rempah-

rempah yang rasanya hangat seperti, kencur, jahe, 
kemangi, sreh. Atau bisa juga semua rempah-rempah 
berikut di satukan dan direbus dengan air secukupnya, 
lalu minum air rebusannya.

    
    Semua orang pasti sudah tahu madu. Selain rasanya 

yang enak, madu ini juga kaya akan manfaat yang 
diantaranya juga bermanfaat dalam mengatasi penyakit 
flu atau pilek. Caranya, ambil 2 ruas jahe, kemudian parut 
dan campurkan dengan madu. Lalu anda makan3xsehari. 
Insyaallah flu anda akan sembuh.

Tips 
Kesehatan
Tips 
Kesehatan
Tips 
Kesehatan



Sungai Belawa
Kec. Belawa
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