
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buletin TK PSDA WS Pekalen Sampean 

 

Yang   MENGAWALI 
 

 
 

 

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang 

mempunyai sifat mengalir dan dinamis serta berinteraksi dengan sumber 

daya lain sehingga membentuk suatu sistem. 

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air akan berdampak pada 

kondisi sumber daya lainnya dan sebaliknya. Oleh karena itu, agar 

pengelolaan berbagai sumber daya 



tersebut dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara optimal, 

diperlukan suatu acuan pengelolaan terpadu antarinstansi dan 

antarwilayah, yaitu berupa pola pengelolaan sumber daya air. Penyusunan 

pola pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terbuka melalui 

pelibatan berbagai pihak dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang agar 

pola pengelolaan sumber daya air mengikat berbagai pihak yang 

berkepentingan sehingga dibutuhkan suatu wadah koordinasi. Wadah 

koordinasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.04/PRT/M/2008 tentang pedoman pembentukan wadah Koordinasi 

Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Propinsi, Kabupaten/Jota dan 

Wialayah Sungai (WS) yang disebut dengan Tim Koordinasi Pengelolaan 

Sumber Daya Air atau yang disebut dengan TKPSDA. 

Wadah koordinas pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat 

segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan 

koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sector, 

wilayah dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. 

Keputusan Presiden No. 12 tahun 2012, menetapkan pembagian Wilayah 

Sungai ( WS), di Propinsi Jawa Timur terdapat wilayah sungai antara laian : 

WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS  Madura-Bawean, WS Welang 

Rejoso, WS Bondoyudo Mayang, WS Pekelan Sampean, WS Baru 

Bajulmat berjumlah 7 ( tuju ) WS, 2 (dua) diantaranya merupakan 

kewenangan pusat yaitu WS Bengawan Solo dan Brantas, sedangkan 5 ( 

lima ) yang lainnya merupakan kewenangan Propinsi. 

Mengingat pentingnya wadah koordinasi seperti disebut diatas, maka 

Gubernur Propinsi Jawa Timur dengan Keputusan Nomor 

188/KPTS//013/2012 membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber 

Daya Air (TKPSDA)  Wilayah Sungai Pekalen Sampean, untuk yang 

pertama mengawali 5 (lima) wilayah sungai lainnya.  

Wilayah Pengelolaan WS Pekalen Sampean meliputi wilayah administrasi 

sebagian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso dan kabupaten 

Situbondo dengan tugas – tugas sebagai berikut : 

a. Membahas rancangan pola pengelolaan sumber daya air dan rancangan 

rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Pekalen 

Sampean guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola 

pengelolaan sumber daya air dan penetapan rencana pengelolaan 

sumber daya air; 

b. Membahas rancangan program pengelolaan sumber daya air dan 

rancangan kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai 

Pekalen Sampean guna perumusan bahan pertimbangan untuk 

penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air; 

c. Membahas usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada 

wilayah sungai Pekalen Sampean guna perumusan bahan pertimbangan 

untuk penetapan rencana alokasi air; 

d. Membahas rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, 

hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada wilayah sungai Pekalen 

Sampean untuk mencapai keterpaduan pengelolaan system informasi; 

e. Membahas rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, 

keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mngoptimalkan kinerja 

pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Pekalen Sampean; 

f. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan 

pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Pekalen Sampean; 

g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur paling 

sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada 

Bupati/Walikota terkait. 

 

 


